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ΕΛΛA∆Α
Σταθερή, κινητή τηλεφωνία και IPTV 

Αριθμός Συνδροµητών:
Σταθερής τηλεφωνίας: 3.856.794

Κινητή τηλεφωνία: 7.993.492
ADSL σταθερής τηλεφωνίας*: 1.149.162

Υπηρεσιών IPTV: 50.038

* Περιλαμβάνει μόνο τις λειτουργούσες και όχι το σύνολο των 
πωληθέντων

ΡΟΥΜΑΝIΑ
Σταθερή, κινητή τηλεφωνία, IPTV 

και δορυφορική τηλεόραση 

Αριθμός Συνδροµητών:
Σταθερής τηλεφωνίας: 2.603.983
Κινητής τηλεφωνίας*: 6.849.468

ADSL σταθερής τηλεφωνίας: 1.013.445
Υπηρεσιών IPTV & δορυφορικής τηλεόρασης: 

1.053.627

*Συμπεριλαμβανομένων της Zapp

ΒΟΥΛΓΑΡIΑ
Κινητή τηλεφωνία 

Αριθμός Συνδροµητών: 3.919.767

ΑΛΒΑΝIΑ 
Κινητή τηλεφωνία

Αριθμός Συνδροµητών: 2.022.541

ΣΕΡΒΙΑ*
Σταθερή, κινητή τηλεφωνία 

και συνδρομητική τηλεόραση (Pay TV)

Αριθμός Συνδροµητών:
Σταθερής τηλεφωνίας:3.000.000
Κινητής τηλεφωνίας:5.549.000

ADSL σταθερής τηλεφωνίας: 543.000
Υπηρεσιών IPTV: 59.000

*Ο ΟΤΕ κατέχει ποσοστό 20% στη Telekom Srbija
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ
Οι μετοχές του ΟΤΕ διαπραγματεύονται στα Χρη-
ματιστήρια Αθηνών και Λονδίνου (GDRs). Από το 
Σεπτέμβριο του 2010 έπαψε η διαπραγμάτευση των 
μετοχών του ΟΤΕ στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρ-
κης. Στη συνέχεια της εξόδου από το Χρηματιστήριο 
της Νέας Υόρκης, οι Αμερικάνικοι Αποθετήριοι Τίτ-
λοι (ADRs) του ΟΤΕ διαπραγματεύονται πλέον στην 
αγορά OTC (Over the Counter) με ticker HLTOY με 
το πρόγραμμα Level I ADRs. O OTE συνεχίζει τις 
υποχρεώσεις αναφοράς στην Επιτροπή Κεφαλαιαγο-
ράς των ΗΠΑ. 

  

      ΧΑ

Σύμβολο  OTE
Σύμβολο Bloomberg > HTO GA 
Σύμβολο Reuters > OTEr.AT

31.12.2010  
Κεφαλαιοποίηση > € 3.004,6 εκατ.
Ετήσια Ανώτατη > € 10,75
Ετήσια Κατώτατη > € 5,20
Μέσος Όγκος Συναλλαγών > 1.098.932
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΜΙΛΟΥ
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2.356,4
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Κέρδη προ Φόρων, Τόκων & Αποσβέσεων* (εκατ. €)

Κεφαλαιουχικές Δαπάνες 
ως % του Κύκλου Εργασιών

Γεωγραφική κατανομή εσόδων 2010 ***

Καθαρά Κέρδη χρήσης ανά μετοχή (€)

*    Εξαιρουμένης της επίδρασης προγραμμάτων εθελούσιας αποχώρησης 
**    Αναπροσαρμοσμένα ποσά λόγω αλλαγής λογιστικής πολιτικής 
*** Προ απαλοιφών

28,1% 71,9%

Άλλες χώρες Ελλάδα
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ

ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

ΚΑΙ ΣΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ

Ελλάδα
Ο ΟΤΕ παρέχει ευρυζωνικές υπηρεσίες, υπηρεσίες 
σταθερής τηλεφωνίας, IPTV, δεδομένων και μισθω-
μένων γραμμών στην Ελλάδα. Μέσω της κατά 100% 
θυγατρικής του OTEGLOBE διαθέτει ακόμη υπηρε-
σίες διεθνούς χονδρικής τηλεφωνίας και δεδομένων. 

Ρουμανία
Κατέχει επίσης ποσοστό 54% στη RomTelecom, τον 
κύριο οργανισμό τηλεπικοινωνιών της Ρουμανίας που 
παρέχει υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας, ευρυζωνι-
κότητας, δεδομένων, μισθωμένων γραμμών, IPTV 
και δορυφορικής τηλεόρασης στην τοπική αγορά. 

ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΣΤΗΝ 
ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 

(ΟΜΙΛΟΣ COSMOTE)
Η Cosmote, που ανήκει κατά 100% στον Όμιλο ΟΤΕ, 
είναι ο μεγαλύτερος πάροχος κινητής τηλεφωνίας 
στην Ελλάδα. Κατέχει επίσης σημαντικό μερίδιο στις 
αγορές κινητής τηλεφωνίας της Αλβανίας, της Βουλ-
γαρίας και Ρουμανίας ενώ στην Cosmote ανήκει επί-
σης μία από τις μεγαλύτερες αλυσίδες διανομής προ-
ϊόντων τεχνολογίας στη Ν.Α. Ευρώπη, η Γερμανός 
ΑΒΕΕ.  

ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
Ο Όμιλος δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, στους το-
μείς των ακινήτων, των δορυφορικών και ναυτιλια-
κών επικοινωνιών, της εκπαίδευσης κ.α. Κατέχει επί-
σης, ποσοστό 20% στην Telekom Srbija, τον κύριο 
τηλεπικοινωνιακό πάροχο της Σερβίας.
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45,6%

Συνεισφορά στον Κύκλο Εργασιών 2010*

35,4% 11,7% 7,3%

Cosmote OTE RomTelecom Λοιπές
Δραστηριότητες

50,7%

Συνεισφορά στα Λειτουργικά Κέρδη 2010**

34,4% 9,3% 5,6%

Cosmote OTE RomTelecom Λοιπές
Δραστηριότητες

*  Προ απαλοιφών
**  Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων εξαιρουμένης της 

επίδρασης προγραμμάτων εθελούσιας αποχώρησης 
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ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
ΣΤΟΝ ΟΜΙΛΟ ΟΤΕ

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2010
Ο ΟΤΕ προχωράει στην διάθεση σειράς «πακέτων» 
που συνδυάζουν ομιλία προς σταθερά και κινητά τη-
λέφωνα, ευρυζωνικές υπηρεσίες και υπηρεσίες IPTV, 
αναβαθμίζοντας σημαντικά το χαρτοφυλάκιο των 
προσφερομένων προϊόντων και υπηρεσιών του. Κατά 
την διάρκεια του έτους προστίθενται και νέα πακέτα, 
που καλύπτουν διακριτές ανάγκες του καταναλωτι-
κού κοινού.

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010
Ο ΟΤΕ, με στόχο την μείωση του λειτουργικού κό-
στους, την μείωση της πολυπλοκότητας των οικονο-
μικών αναφορών και την συγκέντρωση της διαπραγ-
μάτευσης των μετοχών του στην κύρια αγορά του, 
το Χρηματιστήριο Αθηνών, γνωστοποιεί στο Χρη-
ματιστήριο της Ν. Υόρκης (NYSE), την πρόθεσή του 
να αποχωρήσει από το εν λόγω Χρηματιστήριο. Οι 
Αμερικανικοί Αποθετήριοι Τίτλοι (ADRs) του ΟΤΕ 
συνεχίζουν να διαπραγματεύονται στην αγορά OTC 
(Over the counter) μέσω προγράμματος «Level I».

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010
Ο ΟΤΕ ξεκινά την ανάπτυξη ενός πρωτοπόρου Δικτύ-
ου Πρόσβασης Νέας Γενιάς (New Generation Access 
- NGA), το οποίο θα παρέχει στους τελικούς χρήστες 
ευρυζωνικές υπηρεσίες υπερυψηλών ταχυτήτων με 
βελτιωμένα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Το νέο δίκτυο 
πρόσβασης οπτικών ινών θα αναπτύσσεται αρχικά σε 
έναν περιορισμένο αριθμό αστικών κέντρων, καλύ-

πτοντας τους Δήμους Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνής, 
Ξάνθης, Σερρών και Ζωγράφου, με στόχο την σταδι-
ακή επέκταση του και σε άλλες περιοχές.
 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2010
Ο κ. Μιχάλης Τσαμάζ, Διευθύνων Σύμβουλος της 
Cosmote, ορίζεται ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμ-
βουλος του ΟΤΕ, σε αντικατάσταση του κ. Παναγή 
Βουρλούμη, ο οποίος κατείχε τις θέσεις αυτές από 
τον Μάιο του 2004. Ο κ. Μιχάλης Τσαμάζ εντάχθηκε 
στον Όμιλο ΟΤΕ το 2001, αναλαμβάνοντας αρχικά ως 
Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της OTE International, 
Διευθύνων Σύμβουλος της OTE Investments και Δι-
ευθύνων Σύμβουλος της OTE Globe, ενώ παράλληλα 
είχε την ευθύνη του προγράμματος μετασχηματισμού 
της μητρικής εταιρίας στον τομέα της σταθερής τηλε-
φωνίας. Πριν την ένταξή του στον ΟΤΕ, ο κ. Τσαμάζ 
κατείχε ανώτατες διοικητικές θέσεις σε πολυεθνικές 
εταιρίες όπως η Vodafone και η Philip Morris. 
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ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011
>  Ο ΟΤΕ ανακοινώνει την απόφαση να προχωρήσει 

στην λύση και εκκαθάριση της εταιρείας επενδύ-
σεων σε ακίνητη περιουσία ΟΤΕ PROPERTIES 
ΑΕΕΑΠ, εκτιμώντας ότι η τρέχουσα συγκυρία κα-
θιστά την εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο ως μη 
συμφέρουσα στρατηγική επιλογή αξιοποίησης της 
ακίνητης περιουσίας του Ομίλου ΟΤΕ. 

>  Ο ΟΤΕ υπογράφει συμφωνία για την έκδοση Κοι-
νού Ομολογιακού Δανείου ανακυκλούμενης πίστω-
σης ύψους €900 εκατ. με κοινοπραξία 16 Ελληνι-
κών και ξένων τραπεζών. Ο ΟΤΕ αντλεί αρχικά 
ένα ποσό €600 εκατ. ενώ το υπόλοιπο ποσό των 
€300 εκατ. παραμένει διαθέσιμο για τον Όμιλο 
ΟΤΕ σαν πιστωτική γραμμή ασφαλείας. Στην συ-
νέχεια η εταιρεία χρησιμοποιεί τα παραπάνω €600 
εκατ., μια πιστωτική γραμμή €332 εκατ., καθώς και 
ταμειακά διαθέσιμα, για να αποπληρώσει ομολογί-
ες ύψους €1,5 δις, που έληγαν στα μέσα Φεβρουα-
ρίου.

>  Ο ΟΤΕ ανακοινώνει μια σειρά διευρυμένων διοι-
κητικών αλλαγών, στοχεύοντας στην ενίσχυση της 
λειτουργικής και οργανωτικής δομής του Ομίλου. 
Δημιουργούνται μια σειρά από θέσεις όπως αυτή 
του Εκτελεστικού Γενικού Διευθυντή Ομίλου ΟΤΕ 
(Chief Operating Officer OTE Group), του Γενι-
κού Διευθυντή Τεχνολογιών Πληροφορικής Ομί-
λου ΟΤΕ (Chief Information Officer OTE Group), 
του Γενικού Διευθυντή Διεθνών Δραστηριοτήτων 
Ομίλου ΟΤΕ, και του Διευθυντή Εξυπηρέτησης 
Πελατών Ομίλου ΟΤΕ, ενώ αναδιοργανώνονται 
και ενοποιούνται Γενικές Διευθύνσεις του ΟΤΕ και 
ενοποιούνται τα κέντρα αναφοράς θυγατρικών.

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΟΤΕ 

ΜΑΡΤΙΟΣ 2010
Απονεμήθηκε στον ΟΤΕ το βραβείο καλύτερης εται-
ρείας στον τομέα Εταιρικής Διακυβέρνησης στην 
Ελλάδα «Best Corporate Governance in Greece» 
έτους 2010, από το έγκριτο διεθνές περιοδικό World 
Finance. 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010
Ο ΟΤΕ διακρίθηκε, κατά την απονομή των βραβείων 
του CR Index στην Ελλάδα, λαμβάνοντας το 2010 
για δεύτερη χρονιά διάκριση επιπέδου «Silver», ως 
αναγνώριση των επιδόσεων του στον τομέα της Εται-
ρικής Υπευθυνότητας 2009.

ΙΟΥΝΙΟΣ 2010
Ο ΟΤΕ κέρδισε τα δύο πρώτα βραβεία στο πλαίσιο 
του θεσμού των «Ετήσιων Βραβείων Επενδυτικών 
Σχέσεων» που οργανώνει η εταιρεία Capital Link. 

ΙΟΥΛΙΟΣ 2010
O OΤΕ ψηφίστηκε ως «Καλύτερη Εταιρεία για Επεν-
δυτικές Σχέσεις στην Ελλάδα» για το 2010 από τους 
Ευρωπαίους αναλυτές και επενδυτές στην πανευρω-
παϊκή κατάταξη «Extel» που οργανώνει ετησίως η 
Thomson-Reuters.

 Ο ΟΤΕ πιστοποιήθηκε ως CISCO GOLD PARTNER. 
Η πιστοποίηση Gold Partner αναγνωρίζει την υψηλή 
τεχνογνωσία του ΟΤΕ σε εξειδικευμένες δικτυακές 
τεχνολογίες και επιβεβαιώνει την υπεροχή και απο-
τελεσματικότητα του ΟΤΕ στο σχεδιασμό, την υλο-
ποίηση και την υποστήριξη εξειδικευμένων λύσεων 
προστιθέμενης αξίας με εγγυημένη ποιότητα.



ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
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Αθήνα, 13 Μαΐου 2011

Η ανάληψη της διοίκησης του Ομίλου ΟΤΕ έγινε 
σε μια κρίσιμη οικονομική περίοδο που διανύει όλη 
η περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.  Είναι 
γνωστά τα αίτια της κρίσης αλλά και οι μέχρι τώρα 
συνέπειές της. Την τελευταία διετία όλες οι χώρες 
της περιοχής σημείωσαν αρνητικούς ρυθμούς ανά-
πτυξης, με άμεση επίδραση στην δυνατότητα χρη-
ματοδότησης των κρατικών προϋπολογισμών.  
Στην Ελλάδα οι συνέπειες αυτές είναι δραματικές. 
Η παγκόσμια κρίση ήταν η αφορμή για να αποκα-
λυφθούν χρόνια προβλήματα λειτουργίας όλων των 
δομών της χώρας μας και να αποδειχθεί η παντελής 
έλλειψη θεμελίων στήριξης της Ελληνικής οικονο-
μίας. Το περιβάλλον αυτό βέβαια έχει άμεση επί-
δραση ακόμα και στις υγιείς επιχειρήσεις. Μείωση 
της κατανάλωσης, αύξηση των επιτοκίων, ελάχιστες 
δυνατότητες χρηματοδότησης δραστηριοτήτων, 
επενδύσεων, κ.λπ.
Η οικονομική κατάσταση του Ομίλου ΟΤΕ που πα-
ρέλαβα, δηλαδή ο λογικός δανεισμός (2 × Λειτουρ-
γικά Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων), 
οι ανταγωνιστικές θυγατρικές εταιρείες του, τα τα-
μειακά διαθέσιμα, το μειωμένο προσωπικό, ήταν το 
αποτέλεσμα μιας μακράς και δύσκολης διαδικασίας 
λειτουργικών και δομικών αλλαγών, που είχε ξεκι-
νήσει ο προκάτοχός μου κατά τα τελευταία έξι χρό-
νια, κ. Παναγής Βουρλούμης. Ο μετασχηματισμός 
αυτός ήταν απαραίτητος για να μπορεί ο ΟΤΕ να 
εκσυγχρονιστεί και να αντέξει τον ανταγωνισμό. Οι 
ενέργειες αυτές αποδείχτηκαν σωτήριες, ιδιαίτερα 

λόγω της οικονομικής κρίσης.  Αναλογιστείτε ποιες 
θα ήταν οι συνέπειες αν ο ΟΤΕ και οι θυγατρικές 
του, στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, δεν ήταν 
υγιείς και αν ο Όμιλος είχε υψηλότερες ανάγκες δα-
νεισμού.
Το 2010 οι πωλήσεις του Ομίλου ΟΤΕ μειώθηκαν 
κατά 8%, τα προσαρμοσμένα λειτουργικά κέρδη 
προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων κατά 11,5%, 
ενώ τα καθαρά κέρδη κατά 90,4%, κυρίως λόγω της 
απομείωσης της αξίας των παγίων της RomTelecom, 
της επιπρόσθετης επιβάρυνσης που επιβλήθηκε 
στον ΟΤΕ από το ΙΚΑ σε σχέση με το Πρόγραμμα 
Εθελουσίας Αποχώρησης 2005-2006, του έκτακτου 
φόρου που επέβαλε το ελληνικό κράτος στις κερ-
δοφόρες επιχειρήσεις καθώς και του φορολογικού 
έλεγχου.    
Οι πωλήσεις της ΟΤΕ Α.Ε. περιορίστηκαν κατά 
10,1%, τα προσαρμοσμένα λειτουργικά κέρδη προ 
φόρων, τόκων και αποσβέσεων κατά 9,6% και τα 
καθαρά κέρδη κατά 78,5%, κυρίως λόγω της επι-
πρόσθετης επιβάρυνσης του ΙΚΑ, που επηρέασε ση-
μαντικά το ήδη υψηλό κόστος μισθοδοσίας.
Οι αρνητικές επιδόσεις είναι αποτέλεσμα των παρα-
κάτω παραγόντων:
1. της επίδρασης της Ελληνικής οικονομίας
2. του «άρρωστου» ανταγωνισμού
3.  της άδικης και κοντόφθαλμης ρύθμισης, αλλά 

και 
4. του τρόπου λειτουργίας μας και
5. της «εταιρικής κουλτούρας» μας.



-17-
Ο Όμιλος ΟΤΕ με μια ματιά

Τους πρώτους τρεις παράγοντες δεν μπορούμε να 
τους επηρεάσουμε.  Μπορούμε όμως να δουλέψου-
με πάνω στους δύο τελευταίους.
Η RomTelecom, μέσα σε ένα εξαιρετικά αρνητικό 
περιβάλλον προχώρησε σε μεγάλες περικοπές του 
λειτουργικού κόστους και μείωσης του προσωπικού 
της, συγκρατώντας μερικά την μείωση της λειτουρ-
γικής κερδοφορίας της.
Η Cosmote Ελλάδος συνέχισε την εντυπωσιακή της 
πορεία, βελτιώνοντας όλους τους δείκτες απόδοσης 
έναντι των ανταγωνιστών της. Όμως, η αγορά κι-
νητής στην Ελλάδα έχει δεχθεί μεγάλο πλήγμα, όχι 
μόνο από την επίδραση της κρίσης, αλλά κυρίως και 
από τον πόλεμο τιμών που ξεκίνησαν οι ανταγωνι-
στές μας.
Η Cosmote Ρουμανίας βελτίωσε την ανταγωνιστι-
κότητά της και υπέστη τις λιγότερες επιπτώσεις σε 
σχέση με τους ανταγωνιστές της από την συρρίκνω-
ση της αγοράς.
Η Globul στη Βουλγαρία εφάρμοσε αποτελεσματι-
κά μέτρα συγκράτησης του λειτουργικού κόστους 
και κατάφερε να παρουσιάσει ικανοποιητική κερδο-
φορία.
Η AMC στην Αλβανία αντιμετώπισε ένα ιδιαίτερα 
αρνητικό και απρόβλεπτo ανταγωνιστικό και ρυθμι-
στικό περιβάλλον, με επιπτώσεις στην κερδοφορία 
της.
Οι άλλες θυγατρικές και κυρίως η OTEGLOBE και 
ο Hellas Sat σημείωσαν ικανοποιητικές επιδόσεις, 
επιτυγχάνοντας τους στόχους τους.
Οι συνθήκες που αντιμετωπίζουμε σήμερα, κάνουν 
επιτακτική την ανάγκη για άμεση λήψη μέτρων και 
ενεργειών που θα διασφαλίσουν την επιτυχία της 
στρατηγικής μας για την επίτευξη του στόχου μας, 
που είναι η αύξηση της αξίας της Εταιρείας μας, δη-
λαδή του Ομίλου ΟΤΕ.  Απ’ αυτήν την αξία εξαρ-
τώνται οι μελλοντικές επενδύσεις και συνεπώς η 
ανάπτυξη της Εταιρείας. Στην Ελλάδα θα πρέπει να 
συνεχιστεί ο μετασχηματισμός του ΟΤΕ με ακόμα 

πιο εντατικούς ρυθμούς, έτσι ώστε να ετοιμαστεί 
για να συγχωνευθεί, όταν το επιτρέψουν οι συνθή-
κες, με την Cosmote.  Οραματιζόμαστε ο ΟΤΕ του 
αύριο να είναι μια Εταιρεία μοντέρνα, ευέλικτη, 
αποτελεσματική. Πρώτη στην προτίμηση των κατα-
ναλωτών. Να απαντάει στις ανάγκες τους πληρέστε-
ρα από κάθε άλλη εταιρεία. Να αποτελεί πρότυπο 
και με τις απαραίτητες επενδύσεις να οδηγεί την τε-
χνολογική εξέλιξη της χώρας μας. 
Για να τα πετύχουμε όμως αυτά πρέπει να εργα-
στούμε πάνω στους παρακάτω άξονες:
1.  Δημιουργία και διατήρηση ανταγωνιστικών προ-

ϊόντων και υπηρεσιών που θα καλύπτουν τις μει-
ώσεις εσόδων από παραδοσιακές υπηρεσίες.

2.  Περιορισμός του κόστους λειτουργίας σ’ όλες τις 
δραστηριότητες.

3.  Βελτίωση της εμπειρίας του πελάτη σ’ όλα τα 
σημεία επαφής μαζί του: Επίπεδο Εξυπηρέτη-
σης, Κέντρα Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης Πελα-
τών, Σημεία Πώλησης, κ.λπ.

4.  Αναδιοργάνωση όλης της δομής των διαδικα-
σιών και πολιτικών που διέπουν τον τρόπο λει-
τουργίας μας.

5.  Αλλαγή τρόπου διαχείρισης και αντιμετώπισης 
της ρύθμισης.

6. Αξιοποίηση συνεργιών με D.T.  
7. Επενδύσεις σε δίκτυα και τεχνολογία NGA.
8.  Αλλαγή στον τρόπο διοίκησης, αξιολόγησης και 

ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού.
Στη Ρουμανία θα συνεχιστούν οι συνέργιες μεταξύ 
RomΤelecom και Cosmote, με στόχο την μείωση 
του κόστους λειτουργίας των δύο Εταιρειών, αλλά 
και της προσφοράς συνδυαστικών πακέτων υπηρε-
σιών.
Στην Ελλάδα η Cosmote θα συνεχίσει με την ίδια 
στρατηγική. Διατήρηση της ηγετικής της θέσης στα 
έσοδα από υπηρεσίες, αλλά και την διατήρηση της 
κερδοφορίας της με περιορισμό του κόστους λει-
τουργίας της.  
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Μόνο έτσι θα προστατεύσουμε το μέλλον των εται-
ρειών μας, αλλά και θα μπορέσουμε να εξασφαλί-
σουμε τα απαραίτητα κεφάλαια για τις αναγκαίες 
επενδύσεις.
Στη Βουλγαρία θα συνεχίσουμε την στρατηγική μας 
για διατήρηση της κερδοφορίας της αγοράς, διατη-
ρώντας την θέση μας. Παράλληλα όμως εξετάζουμε 
και άλλες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες όπως 
το broadband, TV, για να μπορέσουμε να είμαστε 
ανταγωνιστικοί, προσφέροντας ένα ολοκληρωμένο 
σύνολο υπηρεσιών.
Στην Αλβανία η νέα διοίκηση επικεντρώνεται στον 
περιορισμό του κόστους, αλλά και την αναβάθμιση 
της εικόνας της Εταιρείας, μέσα από την δημιουργία 
περιορισμένου αριθμού καταστημάτων πώλησης 
και άλλων σχετικών ενεργειών.
Για να πετύχουμε τα παραπάνω χρειάζεται πρώ-
τα απ’ όλα η ενεργός συμμετοχή, η δέσμευση και 
η τόλμη όλων.  Όχι μόνο της διοίκησης, αλλά και 
των εργαζομένων και βέβαια πρώτα από όλα των 
εκπροσώπων τους. Πρέπει όλοι μας να συνειδητο-
ποιήσουμε τις συνθήκες της εποχής, να προσαρμο-
στούμε ανάλογα και να πάρουμε αποφάσεις τολμη-
ρές. Τα μέτρα που έχουμε λάβει μέχρι σήμερα στον 
ΟΤΕ είναι ήπια συγκριτικά με αντίστοιχα που έχουν 
λάβει άλλες εταιρείες.  Είναι επιτακτική ανάγκη να 
καταλάβουν όλοι ότι ο ΟΤΕ είναι πια μια πολυμε-
τοχική ιδιωτική εταιρεία, που χρηματοδοτείται με 
τους κανόνες της διεθνούς αγοράς.  
Έχουμε μπροστά μας ακόμα μια διετία πάρα πολύ 
δύσκολη. Δεν πρέπει να αφήσουμε τις εξελίξεις της 
οικονομίας να μας παρασύρουν. Διοίκηση, εργα-
ζόμενοι και συνδικαλιστές, είμαστε όλοι συνυπεύ-
θυνοι για την δημιουργία μιας ασφαλούς «σχεδίας 
σωτηρίας» που θα μας μεταφέρει έξω από την κρί-
ση. Αυτό θα επιτευχθεί μόνο μέσα από την ειλικρινή 
συνεργασία και την αποδοχή ότι δεν μπορούμε να 
συνεχίσουμε με τα κεκτημένα του παρελθόντος.
Οι εξωτερικοί παράγοντες επίσης, δηλαδή Ρυθμιστι-
κή Αρχή και Κράτος, πρέπει να κατανοήσουν ότι η 

τηλεπικοινωνιακή αγορά είναι απολύτως ανταγωνι-
στική και ότι ο ΟΤΕ είναι η μόνη τηλεπικοινωνιακή 
εταιρεία αυτή τη στιγμή που μπορεί να συμβάλλει 
στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας, με τις απα-
ραίτητες επενδύσεις σε δίκτυα και τεχνολογίες νέας 
γενιάς.  Αυτά όμως για να γίνουν χρειάζονται έναν 
υγιή ΟΤΕ.

Μιχάλης Τσαμάζ
Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου 
& Διευθύνων Σύμβουλος OTE AE
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ΕΤΑΙΡΙΚH
ΔΙΑΚΥΒEΡΝΗΣΗ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 
Η εταιρική διακυβέρνηση αφορά στο σύνολο των 
αρχών και πρακτικών που υιοθετεί µία εταιρεία 
προκειµένου να διασφαλίσει την απόδοσή της, τα 
συµφέροντα των µετόχων της και τα συµφέροντα 
όλων των ενδιαφερόµενων µερών (stakeholders). 
Ο ΟΤΕ επιδιώκει την εφαρµογή των βέλτιστων 
πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης, µε γνώµονα 
τις καλύτερες διεθνείς και ευρωπαϊκές πρακτικές, 
σε όλο το φάσµα των δραστηριοτήτων του. Ενισχύ-
οντας τις διαδικασίες και τις δοµές της, η εταιρεία 
εξασφαλίζει όχι µόνο τη συµµόρφωση µε το κανο-
νιστικό πλαίσιο, αλλά και την ανάπτυξη εταιρικής 
κουλτούρας που θεµελιώνεται στις αξίες της επιχει-
ρηµατικής ηθικής και της προάσπισης των συµφε-
ρόντων των µετόχων, καθώς και όλων των ενδιαφε-
ρόµενων µερών. 
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 συ-
νέχεια της εξόδου του ΟΤΕ από το Χρηματιστήριο 
της Νέας Υόρκης τον Αύγουστο 2010, οι Αμερικά-
νικοι Αποθετήριοι Τίτλοι (ADSs) διαπραγματεύο-
νται πλέον στην αγορά OTC (Over the Counter) με 
το πρόγραμμα Level I ADSs. Ο ΟΤΕ συνεχίζει να 
ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις αναφοράς στην 
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ.

Οι απορρέουσες διατάξεις και πρακτικές για την 
εταιρεία αποτυπώνονται στο Καταστατικό, στον 
Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας, στον Κώδικα 
∆εοντολογίας και Επιχειρηµατικής Συµπεριφοράς, 
στον Γενικό Κανονισµό Προσωπικού και σε άλλους 
κανονισμούς ή πολιτικές της εταιρείας που ρυθμί-
ζουν τις επιµέρους λειτουργίες της.

Σύστηµα εταιρικής διακυβέρνησης ΟΤΕ
Το Σεπτέμβριο του 2010 θεσπίστηκε ο N. 3873/2010, 
ο οποίος καλεί τις εισηγμένες ελληνικές εταιρεί-
ες να δημοσιοποιούν σε ετήσια βάση πληροφορίες 
σχετικά με τις αρχές και τις πρακτικές εταιρικής 
διακυβέρνησης που εφαρμόζουν. Ο Νόμος εισάγει 
την υποχρέωση σύνταξης Δήλωσης Εταιρικής Δια-
κυβέρνησης, η οποία περιλαμβάνεται στην Έκθεση 
Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και περι-
έχει συγκεκριμένα πληροφοριακά στοιχεία, όπως 
είναι η αναφορά στον Kώδικα Εταιρικής Διακυ-
βέρνησης τον οποίο έχει αποφασίσει αυτοβούλως 
να εφαρμόσει η εταιρεία, αλλά και τις πρακτικές 
εταιρικής διακυβέρνησης που εφαρμόζει επιπλέον 
των προβλέψεων του Νόμου. Ειδικότερα, η Δήλωση 
περιέχει πληροφορίες αναφορικά με τη γενική συ-
νέλευση των μετόχων, τα δικαιώματα των μετόχων, 
τον τρόπο άσκησής τους, τη σύνθεση και τον τρόπο 
λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου (και τυχόν 
άλλων διοικητικών, διαχειριστικών ή εποπτικών ορ-
γάνων ή επιτροπών της εταιρείας) και το σύστημα 
εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων σε 
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σχέση με τη διαδικασία σύνταξης των χρηματοοικο-
νομικών καταστάσεων. 
Σε εφαρμογή του Ν. 3873/2010, ο ΟΤΕ συμμορφώνε-
ται με τις ειδικές πρακτικές που προβλέπει o Κώδικας 
εταιρικής διακυβέρνησης για τις εισηγμένες εταιρεί-
ες, του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών 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. Η Δή-
λωση Εταιρικής Διακυβέρνησης του ΟΤΕ δημοσι-
εύεται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση για το έτος 
2010. 
Οι τρεις βασικοί άξονες εφαρμογής των κανόνων και 
πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης στον ΟΤΕ αφο-
ρούν στο ρόλο του ∆ιοικητικού Συμβουλίου και της 
εκτελεστικής διοίκησης, στην προστασία των μετό-
χων και στην ενίσχυση της διαφάνειας, του ελέγχου 
και της δημοσιοποίησης πληροφοριών. 

Εταιρική Διακυβέρνηση στον ΟΤΕ

Ο ρόλος του ΔΣ
και της 

Εκτελεστικής
Διοίκησης

Προστασία 
των μετόχων

Διαφάνεια, έλεγχος και δημοσιοποίηση
πληροφοριών

1. ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

1.1 Σύνθεση Διοικητικού Συµβουλίου
Σύμφωνα με το Kαταστατικό της εταιρείας, το Διοι-
κητικό Συμβούλιο (ΔΣ) αποτελείται από εννέα (9) 
έως έντεκα (11) μέλη, τα οποία μπορεί να είναι ή να 
μην είναι μέτοχοι της εταιρείας. Από τον Ιούνιο του 
2009 μέχρι σήμερα, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι 
δεκαμελές.
Τα μέλη του ΔΣ διακρίνονται σε εκτελεστικά και μη 
εκτελεστικά από τα οποία, τουλάχιστον τα δύο (2) εί-
ναι ανεξάρτητα. Εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευ-
ση των Μετόχων, από την οποία επίσης ορίζονται τα 
εξ αυτών ανεξάρτητα μέλη. Η σύνθεση του ΔΣ από 
τον Ιούνιο του 2009 μέχρι τον Ιούνιο του 2010, πε-
ριλάμβανε τρία (3) εκτελεστικά μέλη και επτά (7) μη 
εκτελεστικά μέλη, από τα οποία, τέσσερα (4) ήταν 
ανεξάρτητα. Από τον Ιούνιο του 2010 μέχρι σήμερα 
περιλαμβάνει δύο (2) εκτελεστικά μέλη και οκτώ (8) 
μη εκτελεστικά μέλη, από τα οποία, τέσσερα (4) είναι 
ανεξάρτητα. Βάσει της Συμφωνίας Μετόχων Ελληνι-
κού Δημοσίου – Deutsche Telekom, συμμετέχουν στο 
ΔΣ μέλη προτεινόμενα από τη Deutsche Telekom και 
από το Ελληνικό Δημόσιο.
Σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας, τα μέλη 
του ΔΣ εκλέγονται για τρία (3) χρόνια και η θητεία 
κάθε μέλους αρχίζει την ημέρα της εκλογής του από 
τη Γενική Συνέλευση και λήγει κατά την τακτική Γε-
νική Συνέλευση του έτους κατά το οποίο έχει ήδη συ-
μπληρωθεί η τριετία από την εκλογή. 

4 από τα 10 μέλη του ΔΣ είναι ανεξάρτητα
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Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Ημερομηνία Λήξη θητείας 
    ανάληψης καθηκόντων    
    (η πιο πρόσφατη)

Μιχαήλ Τσαμάζ Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος, 3/11/2010 2012
  Εκτελεστικό μέλος

Δημήτριος Τζουγανάτος  Αντιπρόεδρος, Ανεξάρτητο  23/6/2010 2012
  μη εκτελεστικό μέλος

Kevin Copp Εκτελεστικό μέλος  24/6/2009 2012

Roland Mahler Μη εκτελεστικό μέλος 17/3/2011 2012

Rainer Rathgeber Μη εκτελεστικό μέλος 19/2/2010 2012

Ευστάθιος Ανέστης  Μη εκτελεστικό μέλος 23/6/2010 2012

Νικόλαος Καραμούζης  Μη εκτελεστικό μέλος 23/6/2010 2012

Μιχαήλ Μπλέτσας  Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος 23/6/2010 2012

Παναγιώτης Ταμπούρλος Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος 24/6/2009 2012

Βασίλειος Φουρλής  Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος 23/6/2010 2012

Guido Kerkhoff Μη εκτελεστικό μέλος 24/6/2009 17/3/2011

Παναγής Βουρλούμης Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος, 24/6/2009 3/11/2010
  Εκτελεστικό μέλος

Χαράλαμπος Δημητρίου Αντιπρόεδρος,  24/6/2009 18/6/2010
  Μη εκτελεστικό μέλος (ως Αντιπρόεδρος 
    ορίστηκε από το ΔΣ 
    στις 6/2/2009) 

Hamid Akhavan-Malayeri Μη εκτελεστικό μέλος 24/6/2009 19/2/2010

Ιορδάνης Αϊβάζης  Εκτελεστικό μέλος  24/6/2009 18/6/2010

Λεωνίδας Ευαγγελίδης  Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος 24/6/2009 18/6/2010

Κωνσταντίνος Μίχαλος  Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος 24/6/2009 18/6/2010

Ιωάννης Μπενόπουλος  Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος 24/6/2009 18/6/2010

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΟΤΕ
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Στη σελίδα 22 παρατίθεται πίνακας με τα μέλη του 
ΔΣ, όπου περιλαμβάνονται οι ημερομηνίες ανάληψης 
καθηκόντων τους – η πιο πρόσφατη για τον καθένα – 
και οι ημερομηνίες λήξης της θητείας καθενός. 
Οι αλλαγές στη σύνθεση του ΔΣ που έγιναν την περί-
οδο 2010-2011 συνοψίζονται στα παρακάτω:
>   Το μέλος κ. Hamid Akhavan-Malayeri υπέβαλε πα-

ραίτηση στις 19/2/2010 και αντικαταστάθηκε από 
τον κ. Rainer Rathgeber

>   Ο Αντιπρόεδρος κ. Χαράλαμπος Δημητρίου και τα 
μέλη κ.κ. Ιορδάνης Αϊβάζης, Λεωνίδας Ευαγγελί-
δης, Κων/νος Μίχαλος και Ιωάννης Μπενόπουλος 
υπέβαλαν τις παραιτήσεις τους στις 18/6/2010 και 
εν συνεχεία (στις 23/6/2010) αντικαταστάθηκαν, 
αντιστοίχως, από τους κ.κ. Νικόλαο Καραμούζη, 
Ευστάθιο Ανέστη, Δημήτριο Τζουγανάτο (ο οποίος 
ορίστηκε Αντιπρόεδρος), Βασίλειο Φουρλή και Μι-
χαήλ Μπλέτσα

>   Το ΔΣ στις 3/11/2010 ανακάλεσε τον ορισμό του κ. 
Παναγή Βουρλούμη ως Προέδρου του ΔΣ και Δ/
νοντος Συμβούλου. Στη συνέχεια – κατά την ίδια 
ημερομηνία – ο κ. Παναγής Βουρλούμης παραιτή-
θηκε από τη θέση του μέλους του ΔΣ και αντικατα-
στάθηκε από τον κ. Μιχαήλ Τσαμάζ

>  Το μέλος κ. Guido Kerkhoff υπέβαλε παραίτηση 
στις 17/3/2011 και αντικαταστάθηκε απο τον κ. 
Roland Mahler.   

1.2 Επιτροπές Διοικητικού Συµβουλίου
Επιτροπή Ελέγχου
H ∆ιοίκηση του ΟΤΕ θέσπισε την Επιτροπή Ελέγχου 
τον Απρίλιο του 1999. Σύµφωνα µε το άρθρο 37 του 
Ν. 3693/2008, τα µέλη της Επιτροπής Ελέγχου ορί-
ζονται από τη Γενική Συνέλευση των Mετόχων και 
τουλάχιστον ένα έχει αποδεδειγµένη επαρκή γνώση 
σε θέµατα λογιστικής και ελεγκτικής. H Επιτροπή 
αποτελείται από τρία ανεξάρτητα, µη εκτελεστικά 
µέλη του ∆Σ από τα οποία, το ένα ορίζεται Πρόεδρος. 
Έργο της Επιτροπής είναι η εποπτεία των Εσωτερι-
κών Ελεγκτών της εταιρείας και η αρωγή του ∆Σ στην 

εκπλήρωση της εποπτικής του ευθύνης (επισκόπηση 
των οικονομικών πληροφοριών που δημοσιοποιού-
νται, έλεγχος και την αξιολόγηση των συστηµάτων 
εσωτερικού ελέγχου, αξιολόγηση και συντονισµός 
της ελεγκτικής λειτουργίας και των διαδικασιών 
ελέγχου, µε βάση την κείµενη νοµοθεσία που διέπει 
την εταιρεία).
Από τον Ιούνιο του 2009 μέχρι τον Ιούνιο του 2010, 
τα μέλη της ήταν οι κ.κ. Παναγιώτης Ταμπούρλος 
(Πρόεδρος - Ειδικός επί χρηματοοικονομικών θεμά-
των), Λεωνίδας Ευαγγελίδης και Ιωάννης Μπενόπου-
λος. Από τον Ιούλιο του 2010 μέχρι σήμερα, τα μέλη 
της είναι οι κ.κ. Παναγιώτης Ταμπούρλος (Πρόεδρος 
- Ειδικός επί χρηματοοικονομικών θεμάτων), Δημή-
τριος Τζουγανάτος και Βασίλειος Φουρλής.

Επιτροπή Αµοιβών και Ανθρώπινου ∆υναµικού
Το ∆Σ του ΟΤΕ θέσπισε την Επιτροπή Αµοιβών και 
Ανθρώπινου ∆υναµικού το 2004. Η Επιτροπή αυτή 
ορίζεται από το ∆Σ της εταιρείας και αποτελείται από 
τουλάχιστον τρία µέλη, από τα οποία, τα δύο τουλά-
χιστον µη εκτελεστικά. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής 
ορίζεται επίσης από το ∆Σ. Βασικές αρµοδιότητες 
της Επιτροπής, όπως περιγράφονται στον Κανονισµό 
Λειτουργίας της Επιτροπής Αµοιβών και Ανθρώπι-
νου ∆υναµικού, είναι οι εξής:
>  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, αποζηµι-
ώσεων για την εταιρεία

>  Η έγκριση των σχεδίων πλαισίων αµοιβών, παρο-
χών, αποζηµιώσεων, προγραµµάτων δικαιωµά-
των προαίρεσης αγοράς µετοχών και σχεδίων για 
επιβράβευση εκπλήρωσης στόχων

>  Η πρόταση προς το Διοικητικό Συµβούλιο για τις 
αµοιβές και παροχές του Διευθύνοντος Συµβού-
λου

>  Η µελέτη και επεξεργασία συναφών, µε το ανθρώ-
πινο δυναµικό, θεµάτων
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Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα     

Μιχάλης Τσαμάζ Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Ζαχαρίας Πιπερίδης  Εκτελεστικός Γενικός Διευθυντής Ομίλου ΟΤΕ
  Γενικός Διευθυντής Εταιρικών και Επιχειρησιακών Πελατών
  Γενικός Διευθυντής Οικιακών Πελατών 
  (Από 17/2/2011)

Kevin Copp Γενικός Διευθυντής Χρηματοοικονομικών Θεμάτων Ομίλου ΟΤΕ

Γεώργιος Αθανασόπουλος Γενικός Διευθυντής Τεχνολογιών Πληροφορικής Ομίλου ΟΤΕ
  Γενικός Διευθυντής Τεχνολογιών Πληροφορικής ΟΤΕ
  (Από 17/2/2011)

Αριστόδημος Δημητριάδης Γενικός Διευθυντής Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ομίλου ΟΤΕ

Ειρήνη Νικολαΐδη Εκτελεστική Γενική Διευθύντρια Νομικών και Ρυθμιστικών Θεμάτων Ομίλου  
  ΟΤΕ

  Νομική Σύμβουλος ΟΤΕ και Ομίλου ΟΤΕ 
  Γενική Διευθύντρια Νομικών Υπηρεσιών ΟΤΕ 
  (Από 19/1/2011)

Ηλίας Δρακόπουλος Γενικός Διευθυντής Τεχνολογίας και Λειτουργιών
  Γενικός Διευθυντής Τεχνολογίας
  Γενικός Διευθυντής Περιφερειών
  (Από 17/2/2011) 
  Γενικός Διευθυντής Εταιρικών και Επιχειρησιακών Πελατών (Έως 16/2/2011)

Πάνος Σαραντόπουλος Γενικός Διευθυντής Εγχώριων Παρόχων

Γεώργιος Μαυράκης Γενικός Διευθυντής Χρηματοοικονομικών Θεμάτων

Λοΐζος Κύζας Γενικός Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού

Κωνσταντίνος Πλούμπης Γενικός Διευθυντής Ρυθμιστικών Θεμάτων

Μαρία Ροντογιάννη Γενική Διευθύντρια Εσωτερικού Ελέγχου

Ιορδάνης Αϊβάζης  Εκτελεστικός Γενικός Διευθυντής (Έως 31/12/2010)

Παρασκευάς Πασσιάς  Γενικός Διευθύντης Νομικών Υπηρεσιών ΟΤΕ (Έως 19/01/2011)

Χρήστος Κατσαούνης  Γενικός Διευθυντής Οικιακών Πελατών (Έως 16/2/2011)

Μαρία Ευθυμέρου Γενική Διευθύντρια Τεχνολογίας (Έως 16/2/2011)

Ανδρέας Καραγεώργος Γενικός Διευθυντής Περιφερειών (Έως 16/2/2011)

Κωνσταντίνος Κάππος Γενικός Διευθυντής Τεχνολογιών Πληροφορικής (Έως 16/2/2011)

ΜΕΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΤΕ
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>  Η καθιέρωση των αρχών των πολιτικών 
Εταιρικής Yπευθυνότητας.

Η Επιτροπή Αµοιβών και Ανθρώπινου ∆υναµικού 
προτείνει θέµατα, σχετικά µε τις αρµοδιότητές της, 
στο ∆Σ το οποίο είτε αποφασίζει το ίδιο είτε υποβάλ-
λει και αυτό προτάσεις προς τη Γενική Συνέλευση των 
Μετόχων, στις περιπτώσεις που η απόφαση θα πρέπει 
να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων. 
Από το Φεβρουάριο του 2009 μέχρι το Φεβρουάριο 
του 2010 τα μέλη της ήταν οι κ.κ. Χαράλαμπος Δημη-
τρίου (Πρόεδρος), Hamid Akhavan-Malayeri και Ιω-
άννης Μπενόπουλος. Από το Φεβρουάριο του 2010, 
μετά την παραίτηση του κ. Hamid Akhavan-Malayeri, 
μέχρι τον Ιούνιο του 2010, τα μέλη της ήταν οι κ.κ. 
Χαράλαμπος Δημητρίου (Πρόεδρος), Ιωάννης Μπε-
νόπουλος και Guido Kerkhoff. Από τον Ιούνιο του 
2010 μέχρι τον Μάρτιο του 2011, τα μέλη της ήταν οι 
κ.κ. Νικόλαος Καραμούζης (Πρόεδρος), Kevin Copp 
και Guido Kerkhoff. Από τον Απρίλιο του 2011 μέχρι 
σήμερα τα μέλη της είναι κ.κ. Νικόλαος Καραμούζης 
(Πρόεδρος), Kevin Copp και Roland Mahler.

2. ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 
Τα µέλη της εκτελεστικής διοίκησης του ΟΤΕ κατά 
τη περίοδο 2010-2011 παρουσιάζονται στον πίνακα 
της σελίδας 24.

3. ΜΕΤΟΧΟΙ

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 Κα-
ταστατικό. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το 
∆Σ τακτικά µία φορά το χρόνο κατά το πρώτο εξάµη-
νο µετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, οπότε και 
εγκρίνει τις Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της 
εταιρείας και απαλλάσσει τα µέλη του ∆Σ και τους 
ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζηµίωσης. Επίσης η 
Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το ∆Σ έκτακτα 
όποτε κριθεί σκόπιµο.
Ο Ν. 3884/2010, ο οποίος αφορά ενσωμάτωση στο 
ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2007/36/ΕΚ του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης 
Ιουλίου 2007, σχετικά με την άσκηση ορισμένων 
δικαιωμάτων από μετόχους εισηγμένων εταιρειών, 
επιβάλλει αλλαγές στο περιεχόμενο της πρόσκλησης 
της Γενικής Συνέλευσης, στην σχετική πληροφόρηση 
που αναρτάται στη ιστοσελίδα της εταιρείας, καθώς 
και στις διαδικασίες συμμετοχής των μετόχων στη 
Γενική Συνέλευση. 
Ειδικότερα, ο νέος νόμος:
>    Προβλέπει ένα διευρυμένο περιεχόμενο πρόσκλη-

σης, με αναφορά στα δικαιώματα των μετόχων, 
στο δικαίωμα συμμετοχής (προσδιορισμός ημερο-
μηνίας καταγραφής), στη διαδικασία συμμετοχής 
(διαδικασία άσκησης δικαιώματος ψήφου μέσω 
αντιπροσώπου, με αλληλογραφία ή με ηλεκτρονικά 
μέσα) και στα σχετικά έντυπα και έγγραφα 

>  Διευκολύνει τους μετόχους στην άσκηση του δικαι-
ώματος ψήφου μέσω της:

Ο Ν. 3884/2010 ενισχύει τη διαφάνεια και τη πληροφόρηση των μετόχων 
κατά την άσκηση του δικαιώματος ψήφου τους στις Γενικές Συνελεύσεις 
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 —  Κατάργησης της δέσμευσης μετοχών, ως προ-
ϋπόθεση άσκησης του δικαιώματος ψήφου στη 
Γενική Συνέλευση

 —  Δυνατότητας εξ’ αποστάσεως συμμετοχής (με 
ηλεκτρονικά μέσα ή με αλληλογραφία) 

 —    Δυνατότητας διορισμού/ανάκλησης αντιπροσώ-
πων με ηλεκτρονικά μέσα

>  Ενισχύει τη διαφάνεια και την πληροφόρηση των 
μετόχων πριν και μετά την Γενική Συνέλευση 
διευρύνοντας την πληροφόρηση για τη Γενική 
Συνέλευση στην ιστοσελίδα της εταιρείας με: 

	 —   Αναλυτικές πληροφορίες/επεξηγήσεις σχετικά 
με τα θέματα της Γενικής Συνέλευσης

	 —	  Έντυπα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση 
(έντυπα διορισμού/ανάκλησης αντιπροσώπου)

 — Αριθμό Μετοχών 
 — 	Αποτελέσματα ψηφοφορίας Γενικής 

Συνέλευσης
Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων βρίσκεται σε 
απαρτία και συνεδριάζει νόµιµα όταν παρίσταται το 
1/5 του καταβεβλημένου µετοχικού κεφαλαίου, εκτός 
από ειδικές περιπτώσεις που ορίζονται από το Νόµο 
και το Καταστατικό της εταιρείας και απαιτείται εξαι-
ρετική απαρτία, δηλαδή παρουσία των 2/3 του µετο-
χικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή, σύμφωνα με 
το άρθρο 20 του Καταστατικού της εταιρείας η Γενι-
κή Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει 
έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, εάν 
εκπροσωπούνται σε αυτήν τα 2/3 του καταβεβλημένου 
μετοχικού κεφαλαίου.
Εάν η προβλεπόµενη από το καταστατικό απαρτία 
δεν συντελεστεί, συνέρχεται πρώτη Επαναληπτική 
Γενική Συνέλευση των Μετόχων, η οποία, στη µεν 
περίπτωση συνήθους απαρτίας συνεδριάζει έγκυρα, 
οποιοδήποτε και αν είναι το ποσοστό του µετοχικού 
κεφαλαίου που εκπροσωπείται, στη δε περίπτωση 
εξαιρετικής απαρτίας απαιτείται η εκπροσώπηση του 
1/2 του µετοχικού κεφαλαίου, διαφορετικά συγκα-
λείται και δεύτερη Επαναληπτική Γενική Συνέλευ-
ση των Μετόχων όπου απαιτείται η εκπροσώπηση 

του 1/5 του µετοχικού κεφαλαίου. Οι αποφάσεις της 
Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, στις περιπτώ-
σεις που απαιτείται συνήθης απαρτία, λαµβάνονται 
µε απόλυτη πλειοψηφία, ενώ στις περιπτώσεις που 
απαιτείται εξαιρετική απαρτία, µε πλειοψηφία των 
2/3 των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

3.2 Καταβολή μερίσµατος
Οι µέτοχοι δικαιούνται να λάβουν µέρισµα µετά την 
έγκριση από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Με-
τόχων των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων. Το 
ποσό που εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση για 
διανοµή, καταβάλλεται στους µετόχους σύµφωνα µε 
τα οριζόµενα στον ΚΝ. 2190/1920, τον Κανονισµό 
του Χρηµατιστηρίου Αθηνών (Χ.Α.), όπως εκάστοτε 
ισχύει και το Καταστατικό της εταιρείας.

4. ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ

4.1 Εσωτερικός έλεγχος
Ο Εσωτερικός Έλεγχος ως ανεξάρτητη, αντικειµενι-
κή και συµβουλευτική δραστηριότητα, βελτιώνει και 
διασφαλίζει τις λειτουργίες της εταιρείας. Συγκεκρι-
μένα, ο Εσωτερικός Έλεγχος:
>  Εξετάζει και αξιολογεί τα συστήµατα και τις 

διαδικασίες ελέγχου της εταιρείας
> Διενεργεί ελέγχους συµµόρφωσης
>  Εντοπίζει τους κινδύνους προτείνοντας παράλληλα 

λύσεις και κάνοντας σχετικές συστάσεις στη 
Διοίκηση

>  Μεριµνά για την βέλτιστη λειτουργία του 
Εσωτερικού Ελέγχου στις εταιρείες του Οµίλου

>  Διερευνά και αξιολογεί την επάρκεια και την 
αποτελεσµατικότητα των υφιστάµενων ελεγκτικών 
διαδικασιών στα πληροφοριακά και στα 
τηλεπικοινωνιακά συστήµατα της εταιρείας.

Η ορθή λειτουργία, η ανεξαρτησία και αντικειµενι-
κότητα του Εσωτερικού Ελέγχου διασφαλίζεται από 
το γεγονός ότι αποτελεί ανεξάρτητη «∆ιοικητική 
Οντότητα», η οποία υπάγεται απ’ ευθείας στο ∆ιοικη-
τικό Συµβούλιο της εταιρείας, εποπτεύεται από την 
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Επιτροπή Ελέγχου και λειτουργεί µέσα σε αυστηρά 
πλαίσια δεοντολογίας και µεθοδολογίας. 

4.2 Εξωτερικός έλεγχος
Ο τακτικός έλεγχος της εταιρείας διενεργείται από 
ορκωτούς ελεγκτές. Για το σκοπό αυτό, κάθε χρό-
νο, εκλέγεται από τη Τακτική Γενική Συνέλευση των 
Μετόχων µία ελεγκτική εταιρεία ή κοινοπραξία ελε-
γκτών, που παρακολουθεί τη λογιστική και διαχειρι-
στική κατάσταση της εταιρείας κατά τη διάρκεια της 
ελεγχόµενης χρήσης.
Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων του 
ΟΤΕ τον Ιούνιο 2010 εγκρίθηκε η ανάθεση του τα-
κτικού ελέγχου των οικονοµικών καταστάσεων της 
διαχειριστικής χρήσης 2010 στην ελεγκτική εταιρεία 
«ERNST & YOUNG (HELLAS) Certified Auditors 
–Accountants SA» και καθορίστηκε η αµοιβή της 
εταιρείας αυτής για τον έλεγχο των ατοµικών και 
ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων, στο ποσό 
των €478.460.

4.3 Διαχείριση κινδύνων 
H εταιρεία εφαρμόζει πρακτικές διαχείρισης κινδύ-
νων σε όλες τις λειτουργίες και δραστηριότητές της. 
Οι λειτουργικοί κίνδυνοι που αντιμετωπίζει η εται-
ρεία αφορούν κυρίως σε:
> Πιστωτικό κίνδυνο 
> Κίνδυνο ρευστότητας
>  Κινδύνους που προέρχονται από το ρυθμιστικό και 

κανονιστικό περιβάλλον 
> Κίνδυνο ανταγωνισμού

Στην εταιρεία εφαρμόζεται Πρόγραμμα Ελέγχου (risk-based planning) σε 
ετήσια βάση, το οποίο εγκρίνεται από την Επιτροπή Ελέγχου και εξασφαλί-
ζει τη μεθοδολογία ανάλυσης κινδύνων

Στα τέλη του 2010 ξεκίνησε στην εταιρεία ένα έργο 
διαχείρισης κινδύνων, με σκοπό: α) τον εντοπισμό, β) 
την ποσοτικοποίηση και γ) την αξιολόγηση των κιν-
δύνων που διαχειρίζονται οι διάφορες Υπηρεσιακές 
Λειτουργίες της εταιρείας. Το έργο αυτό εποπτεύεται 
από την Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου. Σημαντι-
κό στοιχείο του έργου αυτού είναι η εφαρμογή ενός 
Προγράμματος Ελέγχου (risk-based planning) σε 
ετήσια βάση, το οποίο εγκρίνεται από την Επιτροπή 
Ελέγχου και εξασφαλίζει τη μεθοδολογία ανάλυσης 
κινδύνων.
Το ΔΣ επιβλέπει και εξετάζει τη διαχείριση κινδύ-
νων, μέσω της Επιτροπής Ελέγχου και της Υπηρεσίας 
Εσωτερικού Ελέγχου. 

5. ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑ 
ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

5.1. Θεσµοθετηµένες διαδικασίες 
Η εταιρεία, δίνοντας ιδιαίτερη έµφαση στην ενίσχυ-
ση της διαφάνειας, εφαρμόζει σχετικές διαδικασίες 
που απορρέουν από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο:
>  Διαδικασία γνωστοποίησης ρυθμιζόμενων πληρο-

φοριών, η οποία εφαρμόζεται στο πλαίσιο του Ν. 
3556/2007, της Απόφασης 1/434/3.7.2007 και της 
εγκυκλίου αριθ. 33 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 
Σκοπός της διαδικασίας είναι αφενός η έγκαιρη και 
έγκυρη ενηµέρωση του επενδυτικού κοινού και λοι-
πών ενδιαφεροµένων σχετικά µε περιπτώσεις µετα-
βολών (απόκτηση ή διάθεση) σηµαντικών συµµε-
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τοχών, όπως ορίζονται από τον Ν. 3556/2007 και 
αφετέρου η εναρµόνιση της λειτουργίας του ΟΤΕ 
µε το θεσµικό πλαίσιο.

>  Διαδικασίες στο πλαίσιο του Ν. 3340/2005 για την 
προστασία της κεφαλαιαγοράς από πράξεις προσώ-
πων που κατέχουν προνοµιακές πληροφορίες και πρά-
ξεις χειραγώγησης της αγοράς και του Ν. 3016/2002 
περί Εταιρικής Διακυβέρνησης. Σε εφαρμογή των πα-
ραπάνω Νόμων, η εταιρεία έχει θεσπίσει:

 —  Διαδικασία γνωστοποίησης συναλλαγών από τα 
υπόχρεα πρόσωπα: τα πρόσωπα που ασκούν δι-
ευθυντικά καθήκοντα στην εταιρεία, καθώς και 
άτοµα που έχουν στενό δεσµό µε αυτά, οφείλουν 
να γνωστοποιούν στον ΟΤΕ τις συναλλαγές που 
διενεργούνται για δικό τους λογαριασµό και 
αφορούν µετοχές της εταιρείας, ή άλλα χρηµατο-
πιστωτικά µέσα που είναι συνδεδεµένα µε αυτές 

 —  Διαδικασία για την αποφυγή κατάχρησης προ-
νοµιακών πληροφοριών: πρόσωπα τα οποία κα-
τέχουν προνοµιακές πληροφορίες που αφορούν 
στην εταιρεία, απαγορεύεται να χρησιµοποιούν 
τις πληροφορίες αυτές για να αποκτήσουν ή να 
διαθέσουν άµεσα ή έµµεσα χρηµατοπιστωτικά 
µέσα στα οποία αφορούν οι πληροφορίες αυτές 

 —  Διαδικασία παρακολούθησης των οικονοµικών 
δραστηριοτήτων των προσώπων που ασκούν 
διευθυντικά καθήκοντα στην εταιρεία οι οποί-
ες σχετίζονται µε την εταιρεία και µε βασικούς 
πελάτες και προµηθευτές του ΟΤΕ: τα πρόσωπα 
που ασκούν διευθυντικά καθήκοντα στην εται-

ρεία οφείλουν να ενηµερώνουν σχετικά µε τις 
οικονοµικές δραστηριότητες που πραγµατοποι-
ούν µε βασικούς πελάτες και προµηθευτές της 
εταιρείας

5.2 Κανονιστική Συμμόρφωση
Στον Όμιλο OΤΕ εφαρμόζεται ένα Σύστημα Διαχεί-
ρισης Κανονιστικής Συμμόρφωσης, το οποίο αφορά 
στη συμμόρφωση με τη νομοθεσία και τις εσωτερικές 
πολιτικές με σκοπό την αποφυγή κινδύνων και άλλων 
νομικών συνεπειών για την εταιρεία και τους εργαζό-
μενους. Οι κύριοι άξονες του Συστήματος είναι:
>  Η πρόληψη της παραβατικής συμπεριφοράς και 

παράλληλα η τήρηση των πολιτικών που προβλέ-
πονται στο εν λόγω Σύστημα. Με τον τρόπο αυτό 
προστατεύεται τόσο η εταιρεία όσο και το προσω-
πικό από οποιεσδήποτε νομικές συνέπειες λόγω 
παραβατικής συμπεριφοράς και, επιπλέον μειώνε-
ται η πιθανότητα εμφάνισης κινδύνων γύρω από τη 
φήμη και τη δημόσια εικόνα του Ομίλου 

>  Ο εντοπισμός περιστατικών παραβατικής συμπερι-
φοράς και η ανταπόκριση σε αυτά. Η εταιρεία κα-
θιέρωσε την πολιτική Διαχείρισης Παραπόνων και 
Καταγγελιών και σχετικά κανάλια επικοινωνίας, με 
στόχο την καταγγελία περιστατικών παραβατικής 
συμπεριφοράς 

>  Η αξιολόγηση της λειτουργίας του Συστήματος Κα-
νονιστικής Συμμόρφωσης μέσω της συλλογής και 
της επεξεργασίας στατιστικών δεδομένων

Η υπηρεσία που είναι υπεύθυνη για το σχεδιασμό και 

Με το σύστημα κανονιστικής συμμόρφωσης προστατεύεται η εταιρεία και 
το προσωπικό από οποιεσδήποτε νομικές συνέπειες λόγω παραβατικής 
συμπεριφοράς 
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την εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Κανονι-
στικής Συμμόρφωσης, υπάγεται απ’ ευθείας στο ∆ιοι-
κητικό Συµβούλιο της εταιρείας. Επιπλέον, Επιτρο-
πές Κανονιστικής Συμμόρφωσης έχουν συσταθεί και 
λειτουργούν σε εταιρείες του Ομίλου ΟΤΕ (Cosmote 
και RomTelecom).

5.3 Επικοινωνία µε τους μετόχους
Πέρα από τις θεσµοθετηµένες διαδικασίες που δια-
σφαλίζουν τη διαφάνεια, η εταιρεία εφαρµόζει και 
άλλες πρακτικές που ενισχύουν την πληροφόρηση 
και την ενηµέρωση όλων των ενδιαφεροµένων με-
ρών, και περιλαµβάνουν µεταξύ άλλων:
>  Τη δηµοσίευση εταιρικών πληροφοριών στην ιστο-

σελίδα της εταιρείας που στοχεύει στην ταχύτερη 
και ισότιμη ενηµέρωση όλων των ενδιαφερόµενων

>  Την έκδοση εταιρικών εντύπων (Ετήσιος Απολο-
γισµός, 20-F, Απολογισµός Εταιρικής Υπευθυνότη-
τας) που ενισχύουν την ενηµέρωση σχετικά µε τις 
δραστηριότητες, τη στρατηγική, τους στόχους, και 
την απόδοση της εταιρείας 

>  Την αµφίδροµη προσωπική επικοινωνία µεταξύ 
εκπροσώπων της εταιρείας και της επενδυτικής 
κοινότητας, που εξασφαλίζεται µέσω συνεδρίων, 
εταιρικών παρουσιάσεων, ηµερίδων επενδυτών, 
roadshows (στο εξωτερικό και στο εσωτερικό) και 
τηλε-συνδιασκέψεων

Οι δραστηριότητες του ΟΤΕ, ως εισηγµένη εταιρεία 
στο Χρηµατιστήριο Αθηνών (ΧΑ), στο Χρηµατιστή-
ριο Λονδίνου (LSE) αλλά και οι διαδικασίες συμμόρ-
φωσης με την Αμερικάνικη Επιτροπή Κεφαλαιαγο-
ράς (SEC), αποτελούν αντικείµενο της Διεύθυνσης 
Σχέσεων µε Μετόχους ΟΤΕ. Στις αρµοδιότητες της 
∆ιεύθυνσης περιλαµβάνονται µεταξύ, άλλων:
>  Η εξυπηρέτηση των µετόχων της εταιρείας, ιδι-

ωτών και θεσµικών, Ελλάδας και εξωτερικού, η 
ενηµέρωση τους σχετικά µε την άσκηση των δικαι-
ωµάτων 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 επικοινωνί-
ας (εταιρική ιστοσελίδα Επενδυτικών Σχέσεων/
Investor Relations, εταιρικές παρουσιάσεις κλπ.)

>  Η έκδοση του Ετήσιου Απολογισµού της εταιρεί-
ας, του Απολογισµού Εταιρικής Διακυβέρνησης, 
καθώς και του Απολογισµού Form 20-F για την 
Αµερικανική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς 

>  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 κεφαλαιαγορές 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 Με-
τόχων και η ενίσχυση της πληροφόρησης προς τους 
μετόχους

Προϊστάµενος της Διεύθυνσης Σχέσεων µε Μετό-
χους είναι ο κος ∆ηµήτρης Τζελέπης µε τα παρακάτω 
στοιχεία επικοινωνίας:
Τηλ: +30 210 6111574
Fax: +30 210 6111030
Email: dtzelepis@ote.gr 
Διεύθυνση: Κηφισίας 99, Μαρούσι, Αθήνα
Τηλ. κέντρο: +30 210 611 1000
Ιστοσελίδα Επενδυτικών Σχέσεων: 
http://www.ote.gr/portal/page/portal/InvestorRelation

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την Εταιρική 
∆ιακυβέρνηση στον ΟΤΕ µπορείτε να βρείτε στον 
Απολογισμό Εταιρικής Διακυβέρνησης 2010, κα-
θώς και στην ιστοσελίδα: http://www.ote.gr/portal/
page/portal/InvestorRelation/CorporateGovernance/
OurPrinciples.



ΕΤΑΙΡΙΚΗ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ

-30-
ΟΤΕ Α.Ε.: Η μητρική εταιρεία του Ομίλου

Τα τελευταία πέντε χρόνια, η Εταιρική Υπευθυνότη-
τα αποτελεί σημαντικό συστατικό της επιχειρηματι-
κής στρατηγικής, της πολιτικής και των δράσεων του 
ΟΤΕ. Μέσω του προγράμματος Εταιρικής Υπευθυνό-
τητας «Σχέση Ευθύνης», ο OTE, από το 2005, εφαρ-
μόζει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση της υπεύθυνης 
εταιρικής συμπεριφοράς στους τομείς της αγοράς, 
των εργαζομένων, της κοινωνίας και του περιβάλλο-
ντος. Η στρατηγική και οι πρωτοβουλίες Εταιρικής 
Υπευθυνότητας του OTE εστιάζουν σε ζητήματα που 
είναι σημαντικά τόσο για την βιωσιμότητα της εται-
ρείας, όσο και για τα ενδιαφερόμενα μέρη αυτής, πά-
ντα σε εναρμόνιση με ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα 
Εταιρικής Υπευθυνότητας. 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΤΕ 
ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ 
Tο 2006, ο OTE συγκαταλέχθηκε στις πρώτες ελλη-
νικές εταιρείες που εφάρμοσαν τις αρχές «G3» του 
GRI (Global Reporting Initiative «G3» Sustainability 
Reporting Guidelines) και πιστοποιήθηκε με «C»,ενώ 
το 2007 και 2008 βελτίωσε ακόμα περισσότερο την 
απόδοση του σε «B». Ο OTE ήταν επίσης από τις 
πρώτες ελληνικές εταιρείες που προχώρησε σε ανε-
ξάρτητη εξωτερική διασφάλιση, σύμφωνα με τις αρ-
χές του ΑΑ1000 AccountAbility Principles Standard, 
επιτυγχάνοντας την πιστοποίηση του «Απολογισμού 
Εταιρικής Υπευθυνότητας 2009» με «B+» σύμφωνα 

με τις αρχές «G3» του GRI. Ακολουθώντας την ίδια 
διαδικασία, διατήρησε την πιστοποίηση «B+» και 
για τον Απολογισμό Εταιρικής Υπευθυνότητας του 
2010.
Από το 2008, ο OTE συμπεριλαμβάνεται επίσης, στο 
Διεθνή Δείκτη FTSE4Good που αφορά σε εταιρείες, 
οι οποίες τηρούν διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα 
σε θέματα εταιρικής υπευθυνότητας, διαφάνειας και 
ευθύνης. 
Η εταιρεία συμμετέχει επίσης στο Δείκτη Εταιρικής 
Υπευθυνότητας (CRI) στην Ελλάδα, ο οποίος δια-
μορφώνεται σε συνεργασία με τον φορέα Business 
in the Community, λαμβάνοντας για τα έτη 2008 και 
2009 τη διάκριση silver, ενώ το 2010 διακρίθηκε με 
Gold, τη μεγαλύτερη διάκριση στην Ελλάδα. 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 

ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΟΧΩΝ 
ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ 
Ο OTE θέτει και παρακολουθεί, ετησίως, στόχους 
Εταιρικής Υπευθυνότητας παρουσιάζοντας τα απο-
τελέσματα στον Απολογισμό Εταιρικής Υπευθυνό-
τητας που εκδίδει κάθε χρόνο (πίνακας σελίδας 31).
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Στρατηγική Εταιρικής Υπευθυνότητας

Αγορά

Χώρος εργασίας

Περιβάλλον

Κοινωνία

>  Ενσωμάτωση των αρχών Εταιρικής 
Υπευθυνότητας στο Επιχειρησιακό Σχέδιο του 
OTE

> Διεξαγωγή διαλόγου με τα ενδιαφερόμενα μέρη 
>  Διατήρηση και διεύρυνση πιστοποιήσεων 

Εταιρικής Υπευθυνότητας από διεθνείς φορείς

>  Ενίσχυση των προσπαθειών για γεφύρωση του 
ψηφιακού χάσματος, πανελλαδικά με στοχευμένες 
ενέργειες

>  Επέκταση του προγράμματος επαναδιάθεσης 
ηλεκτρονικών υπολογιστών πανελλαδικά

>  Ανάπτυξη περαιτέρω πρωτοβουλιών για την 
ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο

> Εφαρμογή νέας πολιτικής προμηθειών

>  Λειτουργία νέου Helpdesk εξυπηρέτησης 
ανθρώπινου δυναμικού

>  Ενίσχυση του διαλόγου με τους εργαζομένους, 
μέσω του ενδοδικτύου (U-Link)

>  Συνέχιση των προγραμμάτων εθελοντισμού για 
τους εργαζομένους του OTE

>  Λεπτομερής καταγραφή του περιβαλλοντικού 
αποτυπώματος του ΟΤΕ πανελλαδικά

>  Συστηματική καταγραφή και επέκταση των 
προγραμμάτων ανακύκλωσης του ΟΤΕ 
πανελλαδικά

>  Σταθεροποίηση των εκπομπών αερίων φαινομένου 
του θερμοκηπίου

>  Συνέχιση του προγράμματος Εθελοντικής 
Αιμοδοσίας Εργαζομένων ΟΤΕ

>  Ενδυνάμωση του προφίλ της εταιρείας στις 
συνεργασίες της με Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις 
και φορείς της τοπικής κοινωνίας 

ΣΤΟΧΟΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ ΟΤΕ
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ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ

Σχέση Ευθύνης στην αγορά
Ο OTE συμβάλλει σημαντικά στην ελληνική αγορά 
και οικονομία, με την συνεχή ανάπτυξη της ευρυζω-
νικής τεχνολογίας στις πιο απομακρυσμένες περιοχές 
της χώρας, και την προσβασιμότητα σε αυτή από όλες 
τις κοινωνικές ομάδες, καθώς και στην δημιουργία 
ειδικών προγραμμάτων για ευπαθείς κοινωνικά ομά-
δες και φοιτητές. Στο διάστημα 2006-2010, ο OTE 
επένδυσε περισσότερο από €1,3 δις σε ευρυζωνικές 
υποδομή και υπηρεσίες, ενώ η διείσδυση ευρυζωνι-
κών υπηρεσιών στην Ελλάδα αυξήθηκε από 4,7% 
του πληθυσμού το 2006, σε 20,3% το 2010. Οι σημα-
ντικότερες δράσεις της εταιρείας το 2010 ήταν:
>  Η συνέχιση του μακροχρόνιου προγράμματος διά-

θεσης προϊόντων και υπηρεσιών σε νέους και ειδι-
κές ομάδες πληθυσμού (άτομα με ειδικές ανάγκες, 
ηλικιωμένους κλπ):

 — «Conn-x φοιτητικό»
 — Yπηρεσία «Τηλεβοήθεια»
 — Yπηρεσία «Τηλεργασία»
 — Τηλεϊατρική μέσω Τηλεδιάσκεψης
 —  Tηλεφωνικό Κέντρο Εξυπηρέτησης Κωφών
>  Η προσφορά, για έκτη συνεχόμενη χρονιά, δωρε-

άν ευρυζωνικών συνδέσεων σε προπτυχιακούς και 
μεταπτυχιακούς φοιτητές με άριστες ακαδημαϊκές 
επιδόσεις 

>  Η ανάπτυξη καμπάνιας για την ασφαλή χρήση του 
διαδικτύου, με την οργάνωση ενημερωτικών συνα-
ντήσεων, σε συνεργασία με την Μονάδα Εφηβικής 
Υγείας (ΜΕΥ) της Β’ Παιδιατρικής Κλινικής του 
Πανεπιστημίου Αθηνών του Νοσοκομείου Παίδων 
«Π. & Α. Κυριακού», αλλά και την έκδοση σχετι-
κού φυλλαδίου (που διατίθεται στα OTESHOP), με 
στόχο την ευαισθητοποίηση και την ενημέρωση του 
κοινού πάνω στο θέμα.

Σχέση Ευθύνης με τους εργαζόμενους
Ο OTE φροντίζει για την εξέλιξη και την ευημερία 
των εργαζομένων του, μέσω των πολιτικών και των 
πρακτικών του, που αφορούν σε θέματα υγείας και 
ασφάλειας, ίσων ευκαιριών, κατάρτισης και αξιολό-
γησης, καθώς και επικοινωνίας. Οι σημαντικότερες, 
σχετικές δράσεις της εταιρείας το 2010 ήταν:
>  Η OTEAcademy παρείχε προγράμματα επαγγελμα-

τικής κατάρτισης σε εργαζομένους του ΟΤΕ
>  Η υποστήριξη των 54 Πολιτιστικών Κέντρων Ερ-

γαζομένων ΟΤΕ σε όλη την Ελλάδα, τα οποία αριθ-
μούν περίπου 20.000 μέλη 

>  Η συγκέντρωση 3.214 μονάδων αίματος, κατά την 
διάρκεια της Εθελοντικής Αιμοδοσίας Εργαζομέ-
νων OTE, εκ των οποίων 2.200 διατέθηκαν για τις 
ανάγκες του κοινωνικού συνόλου. 

Σχέση Ευθύνης με το περιβάλλον
Ο OTE δίνει μεγάλη σημασία στη βιωσιμότητά της 
εταιρείας, όχι μόνο από οικονομικής αλλά και από 
περιβαλλοντικής πλευράς. Το 2007, ο OTE ξεκίνη-

Μέσω του προγράμματος «Σχέση Ευθύνης», ο OTE, από το 2005, εφαρμό-
ζει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση της υπεύθυνης εταιρικής συμπεριφοράς 
στους τομείς της αγοράς, των εργαζομένων, της κοινωνίας και του περι-
βάλλοντος
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σε τη συστηματική καταγραφή του περιβαλλοντικού 
του αποτυπώματος για τη διαχείριση της ενέργειας, 
του νερού και των αποβλήτων, εφαρμόζοντας διε-
θνείς κανονισμούς και οδηγίες για τον υπολογισμό 
τους. Οι σημαντικότερες δράσεις της εταιρείας για 
2010 ήταν:
>  Συνεχιζόμενος υπολογισμός του περιβαλλοντικού 

αποτυπώματος του ΟΤΕ
>  Η επέκταση της καταγραφής του περιβαλλοντικού 

αποτυπώματος σε 3 επιπλέον κτίρια της Τηλ. Περ. 
Νοτίου και Δυτικής Ελλάδος, συνολικής δυναμικό-
τητας 92 υπαλλήλων και επιφάνειας 3.210,8 τ.μ.

>  Η ανακύκλωση 137.637 κιλών ηλεκτρικού και ηλε-
κτρονικού εξοπλισμού 

>  Η ανακύκλωση 396 τόνων χαρτιού και χαρτο-
νιού (αύξηση μεγαλύτερη από 7% σε σχέση με το 
2009).

Σχέση Ευθύνης με την κοινωνία
Ο OTE αποτελεί κοινωνικό εταίρο με μακροπρό-
θεσμη δέσμευση. Η εταιρεία εστιάζει στην παροχή 
βοήθειας σε παιδιά, σε άτομα με αναπηρία και γενι-
κότερα σε ευπαθείς ομάδες, υποστηρίζοντας εθελο-
ντικές οργανώσεις που εργάζονται αποκλειστικά για 
την παροχή βοήθειας σε αυτές τις ομάδες. Ο OTE 
υποστηρίζει επίσης δράσεις και φορείς που προάγουν 
την ελληνική πολιτιστική κληρονομιά και προωθεί 
ενεργά τη φιλοσοφία του εταιρικού εθελοντισμού. Το 
2010, το ποσό του €1.560.675 διατέθηκε σε χορηγί-
ες, δωρεές και τηλε-μαραθωνίους για το κοινωνικό 
σύνολο. Συγκριμένα:
>  Συνεχίστηκε η στήριξη ευαίσθητων κοινωνικά ομά-

δων, όπως τα παιδιά, με την χορηγική υποστήριξη 
Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων: 

 — Το Χαμόγελο του Παιδιού 
 — Η Ένωση «Μαζί για το Παιδί»
 — Το «MDA HELLAS»
 — Η Τράπεζα Τροφίμων 
 —	 	Η Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Υγείας του Παι-

διού και του Εφήβου (ΕΨΥΠΕ)

>  Η εταιρεία υποστήριξε φορείς που προάγουν την 
πολιτιστική κληρονομιά της χώρας, όπως: 

 — Το Μουσείο Μπενάκη
 — Το Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δράσεις 
Εταιρικής Υπευθυνότητας του ΟΤΕ παρατίθενται 
στον Απολογισμό Εταιρικής Υπευθυνότητας του 
ΟΤΕ 2010. 
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ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΣΕ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Η αυξανόμενη ζήτηση για συνδυαστικά προϊόντα, 
και ιδιαίτερα για προϊόντα που περιλαμβάνουν ευ-
ρυζωνικές υπηρεσίες, ενισχύουν την ανάγκη ανά-
πτυξης ενιαίων ευρυζωνικών πλατφoρμών που θα 
υποστηρίζουν τη σύγκλιση διαφόρων τεχνολογιών. 
Για τις εταιρείες τηλεπικοινωνιών επομένως σήµερα, 
μια από τις σηµαντικότερες προκλήσεις είναι η ανα-
βάθµιση και µετεξέλιξη των υπαρχόντων δικτύων 
και υποδοµών τους.

Ο ΟΤΕ, τα τελευταία χρόνια, επενδύει στον µετα-
σχηµατισµό του υφιστάµενου δικτύου σταθερής τη-
λεφωνίας TDM, σε ενιαίο δίκτυο Νέας Γενιάς (NGN). 
Η αρχιτεκτονική του δικτύου αυτού 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 δικτύου TISPAN IMS στην 
οποία στηρίζονται τα δίκτυα νέας γενιάς επιτρέπει τη 
σύγκλιση σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. 

Στο πλαίσιο µετεξέλιξης του δικτύου, το 2010, η 
εταιρεία προχώρησε στα παρακάτω σηµαντικά έργα:
>  Επέκταση του δικτύου ADSL µε εγκατάσταση περί-

που 150.000 πορτών εντός του 2010
>  Εγκατάσταση ETHERNET DSLAM σε νέα σημεία 

παρουσίας ώστε να διατεθεί η υπηρεσία ΑDSL 

στους συνδρομητές και των μικρότερων αστικών 
κέντρων του ΟΤΕ 

>  Έναρξη κατασκευής δικτύου NGA σε διάφορες πε-
ριοχές της Ελλάδας 

>  Επέκταση υποδοµών IPTV και διάθεση υπηρεσι-
ών IPTV και Video on Demand (VoD) σε συνολικά 
400 πόλεις/χωριά

>  Ενίσχυση του δικτύου µετάδοσης DWDM µε ανα-
βάθµιση υφιστάµενων δακτυλίων, δηµιουργία δύο 
νέων DWDM δακτυλίων κορμού στην Κρήτη και 
εγκατάσταση δύο νέων μητροπολιτικών δακτυλίων 
σε Θεσσαλονίκη και Πάτρα 

>  Αναβάθµιση του IP δικτύου κορμού µε αύξηση της 
χωρητικότητας των ζεύξεων µεταξύ των κόµβων 

>  Εγκατάσταση συστήµατος IMS για την εισαγωγή 
υπηρεσιών VoIP 

>  Παραλαβή της νέας πλατφόρμας Voice Mail µε 
προοπτική ολοκλήρωσης στο πρώτο εξάμηνο του 
2011

>  Ολοκλήρωση του migration της νέας πλατφόρμας 
Intelligent Network (IN) (Φάση 1 και 2) µε προο-
πτική ολοκλήρωσής του (Φάση 3) το πρώτο εξάµη-
νο του 2011.

ΤΑ ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΔΙΚΤΥΑ 
ΤΟΥ ΟΤΕ

Πέρα από τα προηγμένα δίκτυα του ΟΤΕ, που πα-
ρουσιάζονται στον πίνακα της σελίδας 35, η εταιρεία 
διαθέτει και δίκτυα IPTV, ADSL και FTTx. 
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Δίκτυο ΙΡ Access

IP δίκτυο διανομής 
και κορμού

Δίκτυο Ethernet

Δίκτυο NGN/IMS

Δίκτυα ασύρματων 
ευρυζωνικών 
δικτύων WiMax

> 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 

>  Υποστηρίζει όλες τις ευρυζωνικές και IP υπηρεσίες που παρέχει ο ΟΤΕ
>  Το πλήθος των συστηµάτων BRAS του δικτύου διανομής αυξήθηκε το 2010 σε 

56 με 15 σηµεία παρουσίας 
>  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

>  Υποστηρίζει υπηρεσίες ευρυζωνικού Internet και µισθωµένων κυκλωµάτων
>  Στο τέλος του 2010 υπήρχαν περισσότερα από 1000 σηµεία παρουσίας Metro 

Ethernet σε όλη την Ελλάδα, σε σύγκριση με 700 στο τέλος του 2009
>  Ενδεικτικές υπηρεσίες και προϊόντα που βασίζονται στα δίκτυα IP/Ethernet είναι:
 —	IP VPNs
 —	DIA (Direct Internet Access)
 —	VoIP VPNs
 —	E-Line (Layer 2 VPNs)
 —	Wide Area Ethernet (Layer 2 VPNs µεταξύ πόλεων)
 —	ΟΚΣΥΑ
 —	Dial Up πρόσβαση στο Internet 

>  Το δίκτυο NGN υποστηρίζει τη παροχή υπηρεσιών VoIP στο ειδικό έργο 
ΣΥΖΕΥΞΙΣ

>  Υπάρχει εγκατεστηµένη υποδοµή NGN τύπου SURPASS µε Media Gateways σε 
43 σηµεία παρουσίας πανελλαδικά, 1 Softswitch, 10 SIP Servers, 1 Centralized 
IP PBX και 4 SBC

>  To 2010 έγινε εγκατάσταση συστήματος IMS το οποίο σταδιακά θα 
αντικαταστήσει το υπάρχον NGN και θα εξυπηρετεί τόσο το δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ 
όσο και τις υπηρεσίες VοIP του ΟΤΕ

> Είναι σε λειτουργία πανελλαδικά στις εξής περιοχές:
 —		Θεσσαλονίκης, που εξυπηρετεί µεγάλο µέρος της πόλης καθώς και την περιοχή 

ΒΙΠΕ Σίνδου-Καλοχωρίου, καλύπτοντας κυρίως επιχειρησιακούς χρήστες 
 —	 Αγίου Όρους, που εξυπηρετεί την πλειοψηφία των µονών-σκητών, την 

Αµµουλιανή, και την περιοχή Ουρανούπολης και Ιερισσού 
 —	Αττικής (Ιπποκράτειος πολιτεία, Ανατολική Αττική, Λεκανοπέδιο Αττικής) 
 —	Σάμου
 —	Περιοχής Ζαγοροχωρίων

ΔΙΚΤΥΑ ΤΟΥ ΟΤΕ
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Το δίκτυο της σταθερής τηλεφωνίας, το 2010, σε αριθμούς:
>  224 ψηφιακά κέντρα 
>  2.462 αποµακρυσµένες συνδροµητικές µονάδες 
>  Εγκατεστημένη χωρητικότητα των κέντρων ( 31/12/2010): 
 — 5,9 εκατοµµύρια παροχές PSTN
	 — 661.000 παροχές ISDN BRA
 — 9.500 εγκατεστηµένες παροχές PRA

IPTV

Εντός του 2010, οι υπηρεσίες IPTV επεκτάθηκαν 
πανελλαδικά σε 508 σηµεία της περιφέρειας από τα 
οποία διέρχεται δακτύλιος NG-SDH τάξης 10Gbps 
ή 2.5Gbps και υπάρχουν εγκατεστηµένα Ethernet 
DSLAM. Η επέκταση διαθεσιμότητας της υπηρεσίας 
IPTV με χρήση του δικτύου δακτυλίων NG-SDH θα 
συνεχιστεί και το 2011.

ADSL
Το 2010 ο ΟΤΕ ενίσχυσε περισσότερο την παρουσία 
του στην αγορά του ADSL, αυξάνοντας τις εγκα-
τεστηµένες πόρτες από περίπου 1,6 εκατοµµύρια 
στο τέλος του 2009 σε πάνω από 1,7 εκατοµµύρια 
το 2010. Η υπηρεσία ήταν διαθέσιµη στο τέλος του 
2010 σε συνολικά 1.933 σημεία (κτίρια του ΟΤΕ, κα-
μπίνες ή χώρους τρίτων) µε περισσότερα από 4.470 
DSLAMs και αντιστοιχούσε στο 97,5% των τηλεφω-
νικών συνδέσεων, έναντι 1.501 PoPs στο τέλος του 
2009 με 95,7% κάλυψη.
Η εταιρεία, θέλοντας να προσφέρει ταχύτητες σύν-
δεσης μεγαλύτερες από 2Mbps, έχει στραφεί στην 
Εthernet τεχνολογία (ΕΤΗ DSLAM), ενώ παράλληλα 
έχει ξεκινήσει ο περιορισμός της χρήσης τεχνολογίας 
ΑΤΜ. 

ΤΟΠΙΚΟΣ BΡΟΧΟΣ
Στο τέλος του 2010 υπήρχαν 1.376.000 ζεύγη χαλκού 
µε πλήρη και µεριζόµενη Αδεσµοποίητη Πρόσβαση 
στον Τοπικό Βρόχο, έναντι 984.000 το 2009. Στο τέ-

λος του 2010 το πλήθος των Αστικών Κέντρων (Α/Κ) 
µε ενεργή Φυσική Συνεγκατάσταση µόνο, ήταν 112, 
µε ενεργή Αποµακρυσµένη Συνεγκατάσταση µόνο, 
ήταν 686 και το πλήθος των Α/Κ µε ενεργή Αποµα-
κρυσµένη και Φυσική Συνεγκατάσταση ταυτόχρονα 
ήταν 64. 

FTTx
Ο ΟΤΕ έχει ξεκινήσει την υλοποίηση δικτύου νέας 
γενιάς με τοποθέτηση καλωδίων οπτικών ινών στο 
δίκτυο πρόσβασης πλησίον του χρήστη (FTTH/
FTTB/FTTC) και εγκατάσταση εξοπλισμού DSLAM/
VDSL2 προκειμένου να δώσει ευρυζωνικές υπηρεσί-
ες με υψηλότερες ταχύτητες, που φτάνουν μέχρι 50 
Mbps ανά συνδρομητή. 
Το νέο δίκτυο πρόσβασης οπτικών ινών αναπτύσ-
σεται αρχικά σε έναν περιορισμένο αριθμό αστικών 
κέντρων, καλύπτοντας τους Δήμους Αλεξανδρούπο-
λης, Κομοτηνής, Ξάνθης, Σερρών, Ζωγράφου και την 
περιοχή Καρέα. Παράλληλα, έχει ξεκινήσει το έργο 
σε περιοχή της Βούλας-Βουλιαγμένης, ενώ έχουν 
εξασφαλιστεί άδειες για υλοποίηση του δικτύου στην 
Ευκαρπία Θεσσαλονίκης και στην περιοχή Πυλαίας 
Θεσσαλονίκης, που θα ξεκινήσει το 2011. 

ΕΙΔΙΚΑ ∆ΙΚΤΥΑ
TETRA

Το 2010, ο ΟΤΕ, μοναδικός πάροχος εμπορικών υπη-
ρεσιών TETRA στην Ελλάδα, εμπλούτισε το δίκτυο 
«ΟΤΕ TETRA SERVICES» με 11 νέους σταθμούς 
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βάσης επεκτείνοντας σημαντικά τη ραδιοκάλυψή 
του. 
Σήμερα το δίκτυο καλύπτει την Αθήνα και την ευ-
ρύτερη περιοχή της Αττικής, την Θεσσαλονίκη και 
την ευρύτερη περιοχή της, καθώς και άλλες μεγάλες 
πόλεις και περιοχές της Ελλάδας (Πάτρα, Λάρισα, 
Βόλο και Καβάλα, τα νησιά Κέρκυρα και Κρήτη, 
τους αυτοκινητόδρομους Πύργου – Πατρών, Πατρών 
– Αθηνών, Αθηνών – Θεσσαλονίκης και Θεσσαλονί-
κης – Καβάλας), προσφέροντας τη δυνατότητα ατο-
μικών και ομαδικών κλήσεων, κλήσεων προς άλλα 
δίκτυα, τη δυνατότητα μετάδοσης δεδομένων (Short 
Data Services &ι Packed Data Services) με ασφάλεια 
επικοινωνιών μέσω κρυπτογράφησης. 
Το δίκτυο «ΟΤΕ TETRA SERVICES» αποτελείται 
από Κέντρο Μεταγωγής και Διαχείρισης Δικτύου και 
105 σταθμούς βάσης εκ των οποίων οι 45 είναι εγκα-
τεστημένοι στην Αθήνα.

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
Ο ΟΤΕ διαθέτει δύο Κέντρα Δορυφορικών Επικοινω-
νιών σε Θερμοπύλες και Νεμέα με 42 συνολικά δορυ-
φορικές κεραίες- εκπομπής και λήψεως, ενώ τα δύο 
Head-Ends του (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.

Κατά τη διάρκεια του 2010 υποστηρίχθηκαν, μέσω 
δορυφόρων των οργανισμών Eutelsat, Intelsat, 
Inmarsat, Hellas-Sat, Amos, Thaicom, NSS, Apstar, 
AfricaSat, και Arabsat, υπηρεσίες:
>  Δορυφορικής μετάδοσης εικόνας, φωνής και δε-

δομένων συνολικού ρυθμού μετάδοσης 450Mbps 
(μόνιμες και ευκαιριακές ραδιοτηλεοπτικές μετα-
δόσεις, διανομή ραδιο-τηλεοπτικού περιεχομένου, 
λήψη/αναμετάδοση ραδιοτηλεοπτικών σημάτων σε 
άλλο δορυφόρο -turnaround services- καθώς και 
μεταφορά δεδομένων)

>  Υπηρεσίες Inmarsat προς τις περιοχές Ατλαντικού 
και Ινδικού ωκεανού (τηλεφωνία, Internet, δεδο-
μένα, Telex, E-mail, GMDSS-παγκόσμιο σύστημα 
ασφάλειας ναυσιπλοΐας) 

>  Υπηρεσίες ελέγχου δορυφόρων (τηλεμετρία, έλεγ-
χος και αλλαγή της τροχιακής θέσης) 

Οι δορυφορικές υπηρεσίες του ΟΤΕ υποστηρίζονται 
από τη διασύνδεση υψηλής χωρητικότητας (SDH 
και Ethernet services) με το δίκτυο κορμού του ΟΤΕ 
και με το διεθνές κέντρο OTEGLOBE, ενώ κατά το 
2010 ο ΟΤΕ πραγματοποίησε επενδύσεις σε υποδο-
μές δορυφορικής συνδρομητικής τηλεόρασης, κεραι-
οσυστήματα εκπομπής και αναβάθμιση του σταθμού 
βάσεως Inmarsat.

ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 
ΓΙΑ ΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Ο ΟΤΕ, μέσω του δικτύου Ναυτιλιακών Ραδιοεπικοι-
νωνιών (MF - HF – VHF- NAVTEX), παρέχει:
>  Υπηρεσίες ασφάλειας Ναυσιπλοΐας (GMDSS- Πα-

γκόσμιο Σύστημα κινδύνου και ασφάλειας για τη 
διαχείριση σημάτων κινδύνου)

>  Ειδικές εκπομπές προς τους ναυτιλομένους (δελτία 
καιρού, παροχή ιατρικών οδηγιών, αναγγελίες θυ-
ελλωδών ανέμων, δελτία ενημέρωσης, υπηρεσιακά 
μηνύματα, μεταβίβαση μετεωρολογικών χαρτών 
Μεσογείου)

>  Εμπορικές Ραδιοεπικοινωνίες (ραδιοσυνδιαλέξεις 
και ραδιοτηλετυπικές επικοινωνίες, δορυφορικές 
θαλάσσιες επικοινωνίες, FAX, e-mail, TELEX). 

ΕΠΕΚΤΑΣΗ 
ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΟ 2011

Εντός του 2011, η εταιρεία θα προχωρήσει σε:
>  Ανάπτυξη και επέκταση δικτύου NGA (FTTH/

FTTB/FTTC) σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας
>  Επέκταση του δικτύου ADSL µε ενίσχυση των υφι-

στάμενων σηµείων παρουσίας και εγκατάσταση 
DSLAM σε νέα σημεία παρουσίας
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>  Εγκατάσταση VDSL DSLAMs σε υπαίθριες καµπί-
νες

>  Επέκταση της εµπορικής διάθεσης του IPTV σε πε-
ριοχές της περιφέρειας 

>  Επέκταση του δικτύου Metro Ethernet µε εγκα-
τάσταση νέων Ethernet switches και αναβάθµιση 
υφιστάµενων Metro Ethernet κόµβων 

>  Έναρξη και ολοκλήρωση παραλαβής της νέας 
πλατφόρμας ΙVR (Interactive Voice Response)

>  Επέκταση της πλατφόρµας Service Assurance στο 
IP δίκτυο του ΟΤΕ καθώς και ανάπτυξη test & 
diagnostics εργαλείων για το ADSL.

Οι υποδομές δορυφορικών επικοινωνιών του ΟΤΕ καλύπτουν γεωγραφι-
κά Ευρώπη, Βόρεια Αμερική, Αυστραλία, Βόρεια Αφρική, Μέση Ανατολή 
και Δυτική Ασία, μέσω Ευρωπαϊκών, Αμερικανικών, Αφρικανικών και Ασια-
τικών δορυφόρων, συμπεριλαμβανομένου και του Ελληνικού δορυφόρου 
HELLAS-SAT-2
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ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ∆ΥΝΑΜΙΚΟ

Το 2010, λόγω της δυσμενούς οικονομικής συγκυ-
ρίας, καθώς και του ιδιαίτερα απαιτητικού και αντα-
γωνιστικού περιβάλλοντος, η εταιρεία εστίασε σε 
δύο βασικούς τομείς: την ανάπτυξη του ανθρώπινου 
δυναμικού και τον έλεγχο και περιορισμό του λει-
τουργικού κόστους, μέσω της ενίσχυσης της αποδο-
τικότητας του προσωπικού. Και στους δύο αυτούς 
τομείς, σημειώθηκε σημαντική πρόοδος, μέσα από 
συγκεκριμένα έργα και πρωτοβουλίες. 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 

ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Το 2010 ξεκίνησε στον ΟΤΕ η εφαρμογή Μοντέλου 
Οικογενειών Θέσεων Εργασίας (Job Family Model). 
Το μοντέλο αυτό, που ενισχύει την ανάπτυξη του 
προσωπικού, μέσω σύγχρονων εργαλείων και εφαρ-
μογών, περιλαμβάνει: α) τη χαρτογράφηση όλων 
των ρόλων των θέσεων εργασίας (job roles), β) την 
ανάλυσή και περιγραφή τους και στη συνέχεια γ) την 
ομαδοποίησή τους σε οικογένειες ομοειδών ρόλων. 
Το μοντέλο θα αποτελέσει τη βάση πάνω στην οποία 
θα θεμελιωθούν συστήματα ανάπτυξης ανθρώπινου 
δυναμικού που αφορούν σε:
>  Ανάπτυξη και εξέλιξη
>  Αµοιβές, παροχές και κίνητρα
>   Εκπαίδευση, επανειδίκευση και αξιοποίηση των 

δεξιοτήτων
Σχετικά με την εξέλιξη του έργου, έχουν καταγρα-

φεί όλοι οι ρόλοι, έχει ολοκληρωθεί η αναλυτική 
περιγραφή τους και έχουν ενταχθεί σε επίπεδα. Το 
τελευταίο στάδιο αυτού του έργου, η αντιστοίχιση 
των εργαζομένων με τους περιγεγραμμένους ρόλους, 
ξεκίνησε το 2010 και αναμένεται να ολοκληρωθεί 
μέσα στο 2011. 
Επιπλέον, έχει ήδη ξεκινήσει η παραλαβή ενός ολο-
κληρωμένου και σύγχρονου Πληροφοριακού Συ-
στήματος Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού (HCM 
/ Human Capital Management). Το Πληροφοριακό 
αυτό Σύστημα θα αντικαταστήσει τα υφιστάμενα 
συστήματα και θα υποστηρίξει αποτελεσματικά το 
έργο της Διοίκησης.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ 
ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Με στόχο τον περιορισμό του κόστους και την ενί-
σχυση της αποδοτικότητας του προσωπικού, ξε-
κίνησε το 2010 στην εταιρεία, το πρόγραμμα «HR 
Efficiency». Το πρόγραμμα αυτό, στο οποίο έχει 
δοθεί μέγιστη σημασία, θα εστιάσει στον έλεγχο 
και την αναθεώρηση υφιστάμενων πολιτικών, πρα-
κτικών και οργανωτικών δομών. Συνολικά, δίνεται 
έμφαση σε διαρθρωτικά μέτρα μέσω των οποίων ο 
περιορισμός του κόστους θα γίνεται με σταθερό και 
συστηματικό τρόπο. Τα πρώτα δείγματα του προ-
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γράμματος αυτού αναμένεται να σημειωθούν στους 
πρώτους μήνες του 2011. 

ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
Η συνεχής εκπαίδευση προσφέρει ευκαιρίες για την 
εξέλιξη των εργαζομένων και συντελεί στην ανάπτυ-
ξη των δεξιοτήτων εκείνων, του προσωπικού, που 
απαιτούνται ώστε να μπορέσει η εταιρεία να αντα-
ποκριθεί στις προκλήσεις της εκάστοτε εποχής και 
να διατηρήσει την ανταγωνιστική της θέση. 
Στο πλαίσιο αυτό, οργανώνονται από τον Όµιλο 
ΟΤΕ, και συγκεκριµένα από την OTEAcademy, που 
αποτελεί το βασικό εκπαιδευτικό φορέα του ΟΤΕ, 
σεµινάρια και προγράµµατα επαγγελµατικής κατάρ-
τισης.
Το 2010, περίπου 5.900 εργαζόµενοι του ΟΤΕ 
συµµετείχαν σε εκπαιδευτικά προγράµµατα. Η 
στενή συνεργασία του ΟΤΕ με την θυγατρική ΟΤΕ 
Academy, έχει σαν αποτέλεσμα την δημιουργία ή 
και την προσαρμογή εκπαιδευτικών προγραμμάτων 
ώστε να απαντούν στις συγκεκριμένες εκπαιδευτικές 
ανάγκες του ΟΤΕ.
Τα εκπαιδευτικά προγράμματα της OTEAcademy 
καλύπτουν τους τομείς:
> Τεχνολογίας και τηλεπικοινωνιών
> Τεχνολογίας και πληροφορικής
> Διοίκησης

Η εταιρεία θα εστιάσει στην ανάπτυξη και ενίσχυση της αποδοτικότητας του 
προσωπικού

> Εξυπηρέτησης πελατών
> Πωλήσεων
> Χρηµατοοικονοµικών θεµάτων
> Ανθρώπινου δυναµικού 
> Υγειινής και ασφάλειας
> Τεχνικά

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
 ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ 

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Το 2010 αξιολογήθηκαν, µέσω νέου συστήματος αξι-
ολόγησης PPR (Performance & Potential Review) τα 
ανώτατα στελέχη της διοίκησης, µε στόχο τη διαφά-
νεια των ικανοτήτων και της απόδοσής τους. Το νέο 
αυτό σύστημα εστιάζει στην αξιολόγηση τόσο της 
απόδοσης όσο και στις δυνατότητες και προοπτικές 
εξέλιξης των στελεχών. 
Ταυτόχρονα, υφιστάµενες διαδικασίες αξιολόγησης 
του προσωπικού, κατέγραψαν την αποδοτικότητα 
των εργαζοµένων ως προς την επιτυχή εκτέλεση των 
έργων τους. Το σύστηµα αξιολόγησης απόδοσης του 
ΟΤΕ στοχεύει στην υποκίνηση, την επιβράβευση, 
την ανάπτυξη των εργαζοµένων αλλά και στην ενί-
σχυση της διαφάνειας και αντικειµενικότητας κατά 
την αξιολόγηση τους.
Το σύστηµα αξιολόγησης προβλέπει για τους εργα-
ζόμενους επίσης, την αλλαγή θέσης µέσα στην εται-
ρεία (job rotation), είτε για προετοιµασία ανάληψης 
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Το 2010 αξιολογήθηκαν, µέσω νέου συστήματος αξιολόγησης PPR 
(Performance & Potential Review) τα ανώτατα στελέχη της διοίκησης, µε 
στόχο τη καταγραφή των ικανοτήτων και της απόδοσής τους 

άλλων καθηκόντων είτε για την αξιοποίησή τους σε 
διαφορετικό αντικείµενο.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΣΤΟ 
ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Αν και το σύστημα μισθολογίου που έχει θεσπιστεί 
με τις ΕΣΣΕ (Επιχειρησιακές Συμβάσεις Εργασίας) 
διαμορφώνει τις τακτικές αποδοχές του προσωπικού, 
με βάση τους χρόνους προϋπηρεσίας στην εταιρεία 
και το επίπεδο σπουδών, στον ΟΤΕ εφαρµόζεται πο-
λιτική αµοιβών, στο πλαίσιο του συστήµατος στο-
χοθεσίας, αξιολόγησης και επιβράβευσης του αν-
θρώπινου δυναµικού. Το σύστημα αυτό προβλέπεται 
από θεσµοθετηµένη διαδικασία και αρχή της είναι η 
δίκαιη κατανοµή. 
Στις περιπτώσεις που τα αποτελέσµατα υπερβαίνουν 
τους ορισµένους στόχους, η ∆ιοίκηση µπορεί να επι-
βραβεύει τους εργαζοµένους µέσω έκτακτης αµοι-
βής. Σε ειδικές περιπτώσεις, η εταιρεία ανταµείβει 
µε διαφορετικούς τρόπους το προσωπικό για πράξεις 
εξαιρετικού ήθους (έγγραφη ευαρέσκεια, υλική επι-
βράβευση, κλπ).
Όλοι οι εργαζόµενοι της εταιρείας, συµπεριλαµβα-
νοµένων και των απασχολούµενων σε αυτήν µε 
δανεισµό από θυγατρικές εταιρείες, υπάγονται στο 
σύστηµα αξιολόγησης της απόδοσης και στα συ-
στήµατα επιβράβευσης, καθώς και στις διατάξεις 

περί ωραρίου εργασίας, µεταθέσεων, τοποθετήσεων 
σε θέσεις ευθύνης, ανεξαρτήτως του χρόνου πρό-
σληψής τους. 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ 

ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΟ 2010
Στο τέλος του 2010 η εταιρεία απασχολούσε 10.925 
εργαζόμενους (τακτικό προσωπικό) έναντι 11.369 το 
2009. Ο μέσος όρος ηλικίας παρέμεινε στα 45 έτη. 
Κατά τη διάρκεια του έτους πραγματοποιήθηκαν 98 
προσλήψεις στον ΟΤΕ ενώ 542 διαγράφηκαν από τη 
δύναμή του. Το 2010, υλοποιήθηκε πρόγραμμα πρό-
ωρης αποχώρησης 461 υπαλλήλων. 

Εξελίξεις και έργα το 2010 στον τομέα Οργάνωσης 
και Ποιότητας:
>  Συμμετοχή στο πρόγραμμα ‘’Committed to 

Excellence’’ του Μοντέλου Επιχειρηματικής Αρι-
στείας EFQM για Ευρωπαϊκή πιστοποίηση Υπηρε-
σιακών Μονάδων του ΟΤΕ

>  Σχεδιασμός και υλοποίηση προγράμματος ενημε-
ρώσεων πανελλαδικά για ανάπτυξη, εφαρμογή και 
πιστοποίηση ενοποιημένων (integrated) Συστη-
μάτων Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2004, 
Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, ISO 
14001:2004 και των Συστημάτων Διαχείρι-
σης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, ΕΛΟΤ 
1801:2008

>  Ανάπτυξη ετήσιου πανελλαδικού προγράμματος 
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 Κατανομή προσωπικού ανά ηλικία (2010)

47,5% 34,9% 16,7% 0,9%

35-49 50-59 20-34 60+

Κατανομή προσωπικού ανά κλάδο απασχόλησης (2010)

55,7% 28,5% 5,3% 1,0%

3,0%6.6%

Τεχνικοί ΛοιποίΕμπορικοί
Διοικητικοί

Οικονομικοί

Υποστήριξης Εξειδικευμένοι
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μετρήσεων επιπέδων Ηλεκτρικής – Μαγνητικής 
Ακτινοβολίας (EMF), για κτίρια του Ο.Τ.Ε., στα 
πλαίσια Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρι-
σης, ISO 14001:2004

>  Ψηφιοποίηση φυσικού αρχείου αποφάσεων διοί-
κησης και οργανωτικής δομής ΟΤΕ από το 2000, 
δημιουργία ηλεκτρονικού συστήματος αρχειοθέτη-
σης και ευρετηρίου

>  Καταγραφή, με χρήση του συστήματος καταγρα-
φής διαδικασιών «ARIS», των κύριων αλλά και 
των υποστηρικτικών διαδικασιών που εφαρμόζει 
η εταιρεία στις επιμέρους λειτουργίες της. 

Eξελίξεις και έργα, το 2010, σχετικά με τη λειτουργία 
της εταιρείας:
>   Καταγραφή όλων των εσωτερικών διαδικασιών, σε 

επίπεδο Υποδ/νσης, σύμφωνα με τα πρότυπα και τη 
μεθοδολογία ΟΤΕ PDM (διαδικασία κατάργησης 
ή σύστασης, αλλαγής υπαγωγής/περιγραφής έργου/
ονομασίας Υπηρεσιακής Λειτουργίας)

>  Καταγραφή, έλεγχος και κωδικοποίηση περιγρα-
φών έργου Υπηρεσιακών Λειτουργιών

>  Συνεργασία με την Υπηρεσιακή Λειτουργία του ΙΤ 
του ΟΤΕ για το έργο Peoplesoft HCM σχετικά με:

 —	  Kαταχώρηση περιγραφών έργου Υπηρεσιακών 
Λειτουργιών

 —	   Σύνδεση δεδομένων δομή Υπηρεσιακών Λει-
τουργιών με Π.Σ. ARIS μέσω HR LINK.

ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΟ 2011
Στόχος της εταιρείας για το 2011 είναι ο έλεγχος και 
περιορισμός του κόστους και η ενίσχυση της απο-
δοτικότητας. Θα δοθεί έμφαση στην αποδοτικότερη 
αξιοποίηση του υπάρχοντος προσωπικού. 
Στους επιμέρους στόχους της εταιρείας, όσον αφο-
ρά στο ανθρώπινο δυναμικό περιλαμβάνονται και οι 
παρακάτω:
>  Ολοκλήρωση του μοντέλου των οικογενειών θέσε-

ων εργασίας (Job Family Model)
>  Ολοκλήρωση του προγράμματος HR Efficiency 

>  Σχεδιασμός, ανάπτυξη και πιστοποίηση Πρότυπων 
Συστημάτων Διαχείρισης της σειράς ISO9001, 
ISO14001, ISO27001, OHSAS-ΕΛΟΤ1801 και 
Ευρωπαϊκή πιστοποίηση Επιχειρηματικής Αρι-
στείας (Business Excellence – EFQM)

>   Ανασκόπηση και σχεδιασμός δεικτών αποτελεσμα-
τικότητας (ΚΡΙs) οργανωτικής δομής.
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ΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ

Δομή του Ομίλου

Σταθερή Τηλεφωνία Κινητή Τηλεφωνία Λοιπές Δραστηριότητες

Γερμανός
Ν.Α. Ευρώπη

(100%)

Globul
Βουλγαρία

(100%)

Zapp
Ρουμανία

(100%)

Cosmote
Ελλάδα
(100%)

ΟΤΕ GLOBE
Greece
(100%)

ΟΤΕ Α.Ε.
Ελλάδα

Hellas Sat
Ελλάδα
(99%)

OTESat-Maritel
Ελλάδα
(94%)

Λοιπές
εταιρείες 

του Ομίλου

RomTelecom
Ρουμανία

(54%)

(30%) 

ΟΤΕ 
Υπηρεσίες 

Επενδύσεων
Ελλάδα (100%)

ΟΤΕestate
Ελλάδα
(100%)

ΟΤΕAcademy
Ελλάδα
(100%)

OTEPlus
Ελλάδα
(100%)

AMC
Αλβανία

(97%)

Cosmote 
Ρουμανία

(70%)
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ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ

ΟΤΕ Α.Ε.
ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Μειωμένος ο ρυθμός ανάπτυξης ευρυζωνικών 
υπηρεσιών στην Ελλάδα 
Ο ρυθμός ανάπτυξης των ευρυζωνικών υπηρεσιών 
στην Ελλάδα παρουσίασε μείωση το 2010 σε σχέση με 
τα προηγούμενα έτη. Η μείωση αυτή οφείλεται τόσο 
στην ωρίμανση της αγοράς όσο και στην τρέχουσα 
οικονομική συγκυρία, που δείχνει να έχει επηρεάσει 
τη ζήτηση. Σημειώνεται ότι η ΕΕΤΤ υπολογίζει ότι το 
20% περίπου των συνδρομητών αδεσμοποίητης πρό-
σβασης στον τοπικό βρόχο είναι πελάτες φωνής. 
Τα τελευταία χρόνια, ένας από τους βασικούς στρα-
τηγικούς και επιχειρησιακούς στόχους της ∆ιοίκησης 
του ΟΤΕ υπήρξε η αύξηση της διείσδυσης των ευρυ-
ζωνικών υπηρεσιών στην Ελλάδα (η οποία πλησιάζει 
ολοένα και περισσότερο τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο). 
Με επενδύσεις δισεκατοµµυρίων ευρώ σε υποδοµές 
και µε ριζική αλλαγή της δοµής του (ώστε να µπορέ-
σει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις για την ανάπτυ-
ξη της ευρυζωνικότητας), ο ΟΤΕ ανταποκρίθηκε µε 
απόλυτη επιτυχία στην ανάγκη της χώρας για τεχνο-
λογική πρόοδο. Χωρίς κάποια οικονομική ενίσχυση 
από τη πολιτεία ή την Ευρωπαϊκή Ένωση, η εταιρεία 
έχει εξασφαλίσει τη διαθεσιμότητα των ευρυζωνικών 
υπηρεσιών στη συντριπτική πλειοψηφία της χώρας. 
Σήμερα, πάνω από το 95% των υφιστάμενων τηλε-
φωνικών συνδέσεων στην Ελληνική επικράτεια δι-
αθέτουν την απαραίτητη υποδομή προκείμενου να 
παρέχουν ευρυζωνικές υπηρεσίες.
Η ανάπτυξη του δικτύου ADSL του ΟΤΕ συνεχίστη-
κε, και το 2010, σε ολόκληρη την Ελλάδα, με τον 

αριθμό των Σημείων Παρουσίας (PoPs), να ανέρχε-
ται σήμερα σε 1.937, εκ των οποίων τα 1.710 βρίσκο-
νται εκτός Αττικής. 
Επιπλέον, μέσω της υπηρεσίας δορυφορικού ευρυ-
ζωνικού Internet και του δορυφόρου Hellas Sat, οι 
ευρυζωνικές υπηρεσίες είναι διαθέσιμες και στο πιο 
απομακρυσμένο σημείο της Ελλάδας.
Κατά τη διετία 2009-2010 οι εργαζόµενοι του ΟΤΕ 
εγκατέστησαν συνολικά 301.588 νέες πόρτες ADSL, 
µέσω 856 νέων DSLAM, ενώ ενεργοποιήθηκαν για 
τις ανάγκες των Τηλεπικοινωνιακών Παρόχων συ-
νολικά 733.625 νέες γραµµές Αδεσμοποίητης Πρό-
σβασης στον Τοπικό Βρόχο – LLU (341.175 LLU το 
2009 & 392.450 νέες γραμμές LLU το 2010). 
Ο ΟΤΕ με το Conn-x, παραμένει ο βασικός φορέας 
ανάπτυξης των νέων τεχνολογιών στη χώρα και κύ-
ρια επιλογή των καταναλωτών για ποιοτικές ευρυζω-
νικές υπηρεσίες. Tο Δεκέμβριο του 2010, οι πελάτες 
ευρυζωνικών υπηρεσιών του ΟΤΕ, ξεπέρασαν τους 
1.140.000.

ΕΜΦΑΣΗ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ 
ΠΑΚΕΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΩΣΗΣ
Κατά τη διάρκεια του 2010, ήταν ιδιαίτερα έντονος ο 
ανταγωνισµός µεταξύ των παρόχων στον τοµέα της 
ανάπτυξης συνδυαστικών πακέτων (bundling) για οι-
κιακούς πελάτες, µε τη διάθεση νέων συνδυαστικών 
πακέτων αλλά και τη διαρκή προώθηση προσφορών 
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Ετήσια αύξηση ευρυζωνικών συνδέσεων - Λειτουργούσες (000)

Πληθυσμιακή διείσδυση ευρυζωνικότητας στην Ελλάδα 
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Το Δίκτυο Πρόσβασης Νέας Γενιάς (New Generation Access) θα παρέ-
χει στους τελικούς χρήστες ευρυζωνικές υπηρεσίες υπερυψηλών ταχυ-
τήτων, πάνω από Οπτική Ίνα (Fiber To The x), με προηγμένα ποιοτικά χα-
ρακτηριστικά

και εκπτώσεων σε πακέτα που συνδυάζουν υπηρεσίες 
φωνής με ευρυζωνικό Ιnternet (Double Play) ή και 
συνδρομητική τηλεόραση (Triple Play). 
Ο ανταγωνισµός ενισχύθηκε ακόμη περισσότερο από 
την προσφορά συνδυαστικών πακέτων σταθερής, και 
κινητής, που προέκυψαν από τη συνεργασία εταιρει-
ών κινητής και παρόχων σταθερής, ακολουθώντας 
την τάση για σύγκλιση υπηρεσιών. Η νέα τάση που 
διαμορφώνεται είναι η αύξηση της ζήτησης για συν-
δυαστικά πακέτα, που μειώνουν σημαντικά το συ-
νολικό τηλεπικοινωνιακό λογαριασμό των οικιακών 
πελατών. 
Οι τιµές των ευρυζωνικών υπηρεσιών µειώθηκαν 
σηµαντικά, ως συνέπεια των συνεχών προσφορών 
από τον ανταγωνισµό. Ο ΟΤΕ πέτυχε, παρά την 
έντονη ρυθµιστική παρέµβαση, να έχει ανταγωνιστι-
κή τιµολογιακή πολιτική. Η ποιότητα των υπηρεσιών 
και η δυνατότητα ανταπόκρισης στις εξειδικευµένες 
ανάγκες των πελατών, που παρέχεται µέσω ολοκλη-
ρωµένου συστήµατος εξυπηρέτησης πελατών και ορ-
γανωµένου δικτύου διανοµής, συνέβαλαν σηµαντικά 
στην προσπάθεια του ΟΤΕ να απωλέσει όσο το δυνα-
τόν µικρότερο µερίδιο αγοράς. 
Όσον αφορά στις εταιρείες και επιχειρήσεις, οι ευρυ-
ζωνικές υπηρεσίες συνεχίζουν να αποτελούν απαραί-
τητο εργαλείο της εμπορικής τους δραστηριότητας και 
λειτουργίας. Ενδεικτική ήταν η αύξηση των ηλεκτρονι-
κών καταστημάτων και η προώθηση προϊόντων μέσω 
social media και άλλων online marketing ενεργειών το 
2010. Ως αποτέλεσμα, το περασμένο έτος, η ζήτηση σε 

επίπεδο υπηρεσιών, στην αγορά των εταιρικών πελα-
τών επικεντρώθηκε σε υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας 
και διαδικτύωσης. 
Σημειώθηκε επίσης, σταδιακή αντικατάσταση των πα-
ραδοσιακών υπηρεσιών συνδεσιμότητας (π.χ. μισθω-
μένες γραμμές, ΑΤΜ) με νεότερες (IP VPN, Ethernet) 
που προσφέρουν πιο ευέλικτες, απλουστευμένες και 
οικονομικότερες λύσεις στους πελάτες. 
Την ίδια περίοδο, στο σύνολο της αγοράς, εντάθηκαν 
οι συνέργειες τηλεπικοινωνιακών εταιρειών, ενώ ξεκί-
νησε και η επέκταση δραστηριοτήτων νέου τηλεπικοι-
νωνιακού παρόχου (που δραστηριοποιούταν σε άλλες 
περιοχές της Ελλάδας) στην περιφέρεια της Αττικής.

ΟΤΕ: ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 
ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ 

Με γνώμονα τη στρατηγική του να διαθέτει νέες, 
καινοτόμες υπηρεσίες, βελτιώνοντας ταυτόχρονα 
την ποιότητα των ευρυζωνικών προσβάσεων, ο ΟΤΕ 
ξεκίνησε, εντός του 2010, την ανάπτυξη, για πρώτη 
φορά στην Ελλάδα, ενός νέου Δικτύου Πρόσβασης 
Νέας Γενιάς (New Generation Access - NGA). Το 
δίκτυο αυτό θα παρέχει στους τελικούς χρήστες ευ-
ρυζωνικές υπηρεσίες υπερυψηλών ταχυτήτων πάνω 
από Οπτική Ίνα (Fiber To The x), με προηγμένα ποι-
οτικά χαρακτηριστικά (downloading έως 50Mbps και 
uploading έως 5Mbps).
Η ανάπτυξη του Δικτύου Πρόσβασης Νέας Γενιάς 
ξεκίνησε σε έναν περιορισμένο αριθμό αστικών κέ-
ντρων, καλύπτοντας τους Δήμους Αλεξανδρούπολης, 
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Κομοτηνής, Ξάνθης, Σερρών και Ζωγράφου και θα 
επεκταθεί σταδιακά και σε άλλες περιοχές.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ

Η σύγκλιση των τηλεπικοινωνιών, η τάση για “ψυχα-
γωγία στο σπίτι” καθώς και η σηµαντική ανάπτυξη 
του ADSL τα τελευταία χρόνια, έχουν οδηγήσει τους 
τηλεπικοινωνιακούς παρόχους, παγκοσµίως, στη διά-
θεση υπηρεσιών ψηφιακής τηλεόρασης µέσω ευρυ-
ζωνικής ενσύρµατης σύνδεσης (IPTV). Οι υπηρεσίες 
αυτές προσφέρονται στους πελάτες συνήθως και σαν 
µέρος υπηρεσιών triple-play (συνδυασµός υπηρεσι-
ών φωνής, κυρίως VoIP, ADSL και TV/VοD). 
O ΟΤΕ, ανταποκρινόµενος στις διεθνείς τάσεις και 
στις εξελισσόµενες ανάγκες των πελατών του, δια-
θέτει από τις αρχές Φεβρουαρίου 2009 την υπηρεσία 
Conn-x TV (IPTV) η οποία διατίθεται σε 460 σημεία 
παρουσίας του δικτύου του ΟΤΕ σε όλη την Ελλάδα. 
Σε αυτά περιλαμβάνονται όλες οι πρωτεύουσες νο-
μών, κωμοπόλεις, νησιά, καθώς και αστικά κέντρα με 
ακόμη μικρότερους πληθυσμούς. Η υπηρεσία είναι 
διαθέσιµη στις ταχύτητες των 2 και 24Mbps.
Όσον αφορά στο περιεχόμενο, ο αριθμός των τηλεο-
πτικών καναλιών έχει φτάσει τα 48, καλύπτοντας σε 
σημαντικό βαθμό τις περισσότερες θεματικές ενότη-
τες (όπως παιδικά, ντοκιμαντέρ, αθλητικά, μόδα και 
lifestyle, ειδήσεις μουσική και entertainment με ται-
νίες και τηλ. σειρές) ενώ αναμένεται να αυξηθεί πε-

ραιτέρω μέσα στο 2011. Σημαντική για την υπηρεσία 
υπήρξε η απόκτηση των δικαιωμάτων του Κυπέλλου 
Ελλάδας ΟΠΑΠ (ποδόσφαιρο) για 3 χρόνια με αφε-
τηρία την σεζόν 2010/11. 
Η πελατειακή βάση της υπηρεσίας στο τέλος του 
2010 ήταν 50.038 συνδρομητές. 
Μέσω της διάθεσης της υπηρεσίας IPTV, ο ΟΤΕ στο-
χεύει στην κάλυψη των αναγκών των πελατών για πε-
ρισσότερες τηλεοπτικές επιλογές/προγράµµατα αλλά 
και στην κατάκτηση κυρίαρχης θέσης στην αγορά 
του triple-play. Παρόλα αυτά, ένα µεγάλο µέρος της 
συνδρομητικής του βάσης, αλλά και συνολικά του 
Ελληνικού πληθυσμού, δεν έχει τη δυνατότητα να 
αποκτήσει υπηρεσίες Conn-x TV λόγω των περιο-
ρισµών της τεχνολογίας ADSL2+ (κυρίως λόγω της 
απόστασης του πελάτη από το DSLAM). 
Το κενό αυτό προγραμματίζει να καλύψει ο ΟΤΕ, 
εντός του 2011, προσφέροντας υπηρεσίες TV και 
µέσω δορυφόρου. 
To 2010 o ΟΤΕ, παραμένοντας ο βασικός φορέας 
ανάπτυξης των νέων τεχνολογιών στη χώρα και συμ-
βάλλοντας καθοριστικά στην σταθερή αύξηση της 
διείσδυσης της ευρυζωνικότητας, προχώρησε στις 
παρακάτω ενέργειες:
>  Αναβάθμιση ταχυτήτων ADSL πανελλαδικά χωρίς 

πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση για όλους τους 
συνδρομητές. Συγκεκριμένα: οι πελάτες στα 8Mbps 
απέκτησαν αναβαθμισμένες ταχύτητες έως 24Mbps, 
ενώ όσοι είχαν 2Mbps απέκτησαν διπλάσια ταχύτη-
τα upload στα 512 Kbps. Όσοι ήδη διέθεταν ταχύτη-

Στόχος του ΟΤΕ: να γίνει η πρώτη επιλογή των καταναλωτών στην αγορά 
του triple play
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Μερίδιο αγοράς ADSL λιανικής (2010)
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Tα δυο πιο επιτυχημένα ευρυζωνικά προγράμματα, σε επίπεδο πωλήσε-
ων ήταν το DP24, με 117.600 νέους πελάτες και το DP2, με 82.000 νέ-
ους πελάτες

τα έως 24Mbps, απόλαυσαν χαμηλότερες τιμές
>  Διέθεσε τρία νέα οικονομικά προγράμματα double 

play σε ενιαία τελική τιμή για τον καταναλωτή: το 
πακέτο Conn-X Mixed 200 (ενιαία τιμή για μηνι-
αίο βασικό τέλος της τηλεφωνικής σύνδεσης PSTΝ/
ISDN BRA µαζί µε 180 λεπτά αστικών ή υπερα-
στικών κλήσεων εντός και εκτός δικτύου ΟΤΕ, και 
20 λεπτά κλήσεων προς κινητά όλων των δικτύων 
στην Ελλάδα, καθώς και απεριόριστη πρόσβαση 
στο διαδίκτυο με Conn-x με ταχύτητες πρόσβασης 
στα 2Mbps), το οικονομικό πρόγραμμα DP2 (ενιαία 
τιμή το πάγιο της γραμμής, απεριόριστη αστική και 
υπεραστική τηλεφωνία εντός και εκτός δικτύου ΟΤΕ 
και απεριόριστη πρόσβαση στο διαδίκτυο με Conn-x, 
με ταχύτητες πρόσβασης στα 2Mbps) και DP24 (ενι-
αία τιμή το πάγιο της γραμμής, απεριόριστη αστική 
και υπεραστική τηλεφωνία εντός και εκτός δικτύου 
ΟΤΕ και απεριόριστη πρόσβαση στο διαδίκτυο με 
Conn-x, και ταχύτητες πρόσβασης στα 24Mbps)

>  Διάθεση του νέου προϊόντος Cοnn-x σε 2η τηλεφω-
νική γραμμή, το οποίο απευθύνεται σε πελάτες που 
επιθυμούν «οn demand» εναλλαγή της λειτουργίας 
του, μεταξύ των δύο τηλεφωνικών συνδέσεων, με 
μικρότερο κόστος από το άθροισμα των δύο συνδέ-
σεων. Το προϊόν αυτό απευθύνεται κυρίως σε πελά-
τες με δεύτερη κατοικία

>  Ανάπτυξη υπηρεσίας απομακρυσμένης διαχείρισης 
xDSL εξοπλισμού, ενεργοποίησης ευρυζωνικών 
υπηρεσιών, καθώς και αυτόματης παραμετροποί-
ησης εξοπλισμού που υποστηρίζει το πρωτόκολλο 

επικοινωνίας TR069. Η υπηρεσία αυτή είναι μία 
ολοκληρωμένη λύση που θα έχει οφέλη τόσο για 
τον ΟΤΕ, λόγω της εύκολης και γρήγορης παραμε-
τροποίησης του εξοπλισμού, όσο και για τον πελάτη 
λόγω της άμεσης εξυπηρέτησής του μετά την πώλη-
ση σε περιπτώσεις βλαβών 

>  Παροχή υπηρεσιών φωνής και ευρυζωνικότητας 
μέσω δικτύου σταθερής ασύρματης πρόσβασης 
WiMAX, σε περιοχές που δεν είναι εφικτή η παρο-
χή ευρυζωνικών υπηρεσιών μέσω του ενσύρματου 
δικτύου.

Tα δυο πιο επιτυχημένα ευρυζωνικά προγράμματα, 
το 2010, ήταν το DP24 με 117.600 νέους πελάτες και 
το DP2 με 82.000 νέους πελάτες. Αξίζει να σημειωθεί 
ότι το τελευταίο τρίμηνο του έτους, διατέθηκε η προ-
σφορά Conn-x 6+6 και στο μικρό χρονικό διάστημα 
διάθεσής της, τα αιτήματα πλησίασαν τις 30.000.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ
Στην αγορά των εταιρειών και επιχειρήσεων, πέρα 
από τις βασικές τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες (τηλε-
φωνίας, ευρυζωνικότητας και υπηρεσιών συνδεσιµό-
τητας - connectivity), ο OΤΕ παρέχει δικτυακές υπη-
ρεσίες διαχείρισης και λειτουργίας (managed network 
services), καθώς και προµήθειας, παραµετροποίη-
σης, εγκατάστασης και υποστήριξης εξοπλισµού και 
λογισµικού. Έτσι δημιουργεί και προσφέρει ολοκλη-
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Στους επιχειρησιακούς πελάτες προσφέρονται ολοκληρωμένες λύσεις 
και πακέτα υπηρεσιών που συνδυάζουν υπηρεσίες τηλεφωνίας, ευρυζω-
νικής πρόσβασης στο διαδίκτυο, και υπηρεσίες Data Center

ρωμένες λύσεις και τυποποιημένα πακέτα υπηρεσιών 
που συνδυάζουν υπηρεσίες τηλεφωνίας, ευρυζωνι-
κής πρόσβασης στο διαδίκτυο, και υπηρεσίες Data 
Center.
Κατά το 2010, η ζήτηση στην αγορά εταιρικών και 
επιχειρησιακών πελατών κινήθηκε γύρω από υπηρε-
σίες ευρυζωνικής πρόσβασης, πακέτα συνδυαστικών 
υπηρεσιών και ολοκληρωµένων λύσεων, µε υπηρε-
σίες προστιθέµενης αξίας με απαιτήσεις εγγυημένης 
ποιότητας και ανταγωνιστικών τιμών.
Στο πλαίσιο αυτό ο OΤΕ προχώρησε το 2010 σε:
>  Συνολική αξιολόγηση και αναθεώρηση της υπηρε-

σίας ΟΤΕ IP VPN, ώστε να ανταποκρίνεται απόλυ-
τα στις διαφορετικές ανάγκες τιμής, ταχύτητας και 
ποιότητας των πελατών, σ’ ένα εξαιρετικά ανταγω-
νιστικό περιβάλλον 

>  Σχεδιασμό τυποποιημένου SLA (Service Level 
Agreement) για τις υπηρεσίες IP VPN, Ethernet και 
DIA, με στόχο τη παροχή εγγυήσεων σχετικά µε το 
επίπεδο της παρεχόμενης υπηρεσίας 

>  Δημιουργία και διάθεση νέων προιόντων / bundles 
για υπηρεσίες φυσικής φιλοξενίας εξοπλισμού 
(Data Center, Co-location)

>  Διάθεση νέου πακέτου ΟΤΕ Business Portal Packs 
που απευθύνεται κυρίως στην αγορά των μικρομε-
σαίων επιχειρήσεων που επιθυµούν να δηµιουρ-
γήσουν το δικό τους web site (πακέτο Corporate 
Site) ή e-shop (πακέτο e-shop) και να κάνουν χρή-
ση εταιρικών εφαρµογών 

>  Αξιολόγηση και αναθεώρηση της υπηρεσίας 

Dedicated Internet Access, ώστε να αποτελεί την 
premium λύση πρόσβασης εταιρικών και επιχειρη-
σιακών πελατών στο Internet, με νέα τιμολογιακή 
πολιτική και πλήρη αυτοματοποίηση στα Πληροφο-
ριακά Συστήματα. H υπηρεσία παρέχει συνδυαστι-
κά, κύκλωµα και Internet feed σε πελάτες του ΟΤΕ, 
που επιθυµούν ν’ αποκτήσουν µόνιµη και υψηλής 
ποιότητας πρόσβαση στο Internet µε µεγάλο εύρος 
ταχυτήτων (1Mbps - 1Gbps), µέσω διαφόρων επι-
λογών τεχνολογίας πρόσβασης

>  Ενοποίηση των 3 υπηρεσιών Ethernet (Basic, Ad-
vanced & Wide-area) σε μία νέα ενιαία υπηρεσία 
e-line Ethernet με απλοποιημένη δομή, βελτιωμένα 
χαρακτηριστικά και νέα τιμολογιακή πολιτική. Το 
δίκτυο υπηρεσιών Ethernet ικανοποιεί τις ανάγκες 
συνδεσιμότητας σημείων παρουσίας των Επιχειρή-
σεων για μεταφορά μεγάλου όγκου δεδομένων, σε 
υψηλές ταχύτητες με ταυτόχρονη μείωση του τηλε-
πικοινωνιακού τους κόστους, καθώς και τις ανά-
γκες σύνδεσης δικτύων πελατών

>  Πακέτα ολοκληρωμένων λύσεων (ICT) για τις επι-
δοτούμενες δράσεις ΕΣΠΑ (Digi Lodge, Didi retail, 
E-health). Ο ΟΤΕ δραστηριοποιείται στις δράσεις 
του προγράμματος ΕΣΠΑ, προσφέροντας αξιόπι-
στες υπηρεσίες και προϊόντα τηλεπικοινωνιών και 
πληροφορικής. Πιο συγκεκριμένα οι δράσεις Digi-
Retail και Digi-Content του ΕΣΠΑ δίνουν τη δυνα-
τότητα στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται 
να αξιοποιήσουν τις Τεχνολογίες Πληροφορικής 
και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
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Με την ανάπτυξη και εφαρμογή επίσης, εξελιγμένων 
μοντέλων Data Mining (που περιλαμβάνουν μεταξύ 
άλλων ανάλυση της αξίας ενός προϊόντος, των δυ-
νατοτήτων βελτιστοποίησης των τιμολογίων, αλλά 
και την παρατήρηση της συμπεριφοράς του πελάτη) 
η εταιρεία έχει καταφέρει να αξιοποιήσει τις πληρο-
φορίες ως προς την εμπειρία και συμπεριφορά του 
πελάτη, για τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων που 
αφορούν στην αύξηση των πωλήσεων και στη διατή-
ρηση της πελατειακής βάσης.

ΣΤΌΧΟΣ: Ο ΟΤΕ ΝΑ ΚΑΛΥΠΤΕΙ 
ΑΞΙΟΠΙΣΤΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΘΕ 

ΣΠΙΤΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Ο ΟΤΕ προσβλέπει στην περαιτέρω αύξηση της δι-
είσδυσης των ευρυζωνικών υπηρεσιών στην αγορά 
των οικιακών πελατών και στη διατήρηση της ηγε-
τικής θέσης και του µεριδίου αγοράς στις αγορές 
πρόσβασης και ευρυζωνικότητας Conn-x. Στόχος 
της εταιρείας είναι το χαρτοφυλάκιο υπηρεσιών που 
διαθέτει (Internet, Οµιλία, Τηλεόραση) να καλύπτει 
αξιόπιστα τις ανάγκες κάθε σπιτιού. 
Έχοντας ως βασικό στρατηγικό του στόχο τη συ-
γκράτηση των πελατών και τη προάσπιση του μεριδί-
ου αγοράς στις αγορές πρόσβασης και ευρυζωνικών 
υπηρεσιών, ο ΟΤΕ θα αναπτύξει πρωτοβουλίες οι 
οποίες αφορούν σε:
>  Ανάπτυξη νέων ευρυζωνικών προϊόντων/υπηρεσιών 
 —	  Εμπορική διάθεση υπηρεσιών πρόσβασης στο 

Internet, σε μεγαλύτερες ταχύτητες (30Mbps/2,5 
Mbps και 50Mbps/5Mbps), σταδιακά σε όλη 
την Ελλάδα. Στόχος είναι να διατεθούν εκτός 
από πακέτα πρόσβασης στο Internet και αντί-
στοιχα πακέτα Double Play και Triple Play.

 —	 	Εμπορική διάθεση νέων συνδυαστικών πακέ-
των σε συνεργασία με την Cosmote (ολοκληρω-
μένη πρόταση στον πελάτη για υπηρεσίες σταθε-
ρής-κινητής τηλεφωνίας και σταθερής-κινητής 
τηλεφωνίας-ευρυζωνικές υπηρεσίες, με στόχο 

τη συγκράτηση των πελατών στον Όμιλο). 
 —	  Ανάπτυξη υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας 

που θα πλαισιώνουν το Conn-x (όπως on-line 
storage, back-up, sharing κ.α.)

 —	 	Εμπορική διάθεση υπηρεσίας δορυφορικής τη-
λεόρασης 

> Ενίσχυση του προϊοντικού χαρτοφυλακίου:
 —	 	 Αναδιάρθρωση του χαρτοφυλακίου με στόχο τον 

εξορθολογισμό των προϊοντικών προσφορών, 
τόσο των υφιστάμενων όσο και των υπό ανά-
πτυξη υπηρεσιών 

 —	  Ανάπτυξη επιθετικών τιμολογιακών προσφορών 
 —	  Στοχευμένη διάθεση ειδικών πακέτων για συ-

γκεκριμένες τηλεπικοινωνιακές ανάγκες και 
τμήματα της αγοράς

>  Ενδυνάμωση της εικόνας και της ζήτησης των οικι-
ακών προϊόντων και υπηρεσιών ΟΤΕ 

 —	  Νέες καμπάνιες επικοινωνίας για τα προϊόντα 
και τις υπηρεσίες των οικιακών πελατών 

 —	  Ενίσχυση της επικοινωνίας με την αξιοποίηση 
νέων μέσων: Internet, interactive marketing 
και άλλων one-to-one ενεργειών

>  Στην αγορά των εταιρικών και επιχειρησιακών πε-
λατών ο ΟΤΕ στοχεύει στην προάσπιση της ηγετι-
κής του θέσης,μέσω: 

 —	 	Ανάπτυξης καινοτόµων προϊόντων, υπηρεσιών 
και ολοκληρωµένων λύσεων που συνδυάζουν 
τεχνολογίες δικτύων και πληροφορικής (ICT)

	 — 	Υπηρεσιών και λύσεων Cloud Computing που 
αποτελούν στρατηγικό πεδίο ανάπτυξης.

 —	 	Διάθεση υπηρεσιών βασισμένων στο δίκτυο 
Νέας Γενιάς (Next Generation Access).
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Με γνώμονα τις ανάγκες κάθε οικιακού πελάτη και 
κάθε σύγχρονης επιχείρησης, ο ΟΤΕ αναπτύσσει ένα 
ευρύ χαρτοφυλάκιο καινοτόμων προϊόντων και υπη-
ρεσιών, ανταγωνιστικά προγράμματα τηλεφωνίας και 
δεδομένων και παρέχει ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση.

ΟΙ ΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡAΣ 
ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

Ύστερα από ένα κύκλο ανακατατάξεων, η ελληνική 
αγορά των τηλεπικοινωνιών φαίνεται πως οδηγεί-
ται σε μια πιο ξεκάθαρη μορφή με τέσσερα ισχυρά 
σχήματα να κυριαρχούν. Η σύναψη συνεργασιών ή 
συμπράξεων με σκοπό την παροχή συνδυαστικών 
προϊόντων σε χαμηλότερες, στο σύνολό τους, τιμές, 
καθώς και η ανάγκη για παροχή ολοκληρωμένων 
λύσεων, οδηγεί στη σύγκλιση σταθερής και κινητής 
τηλεφωνίας σε επίπεδο υπηρεσιών και τεχνολογιών. 
Ο πόλεμος τιμών και προσφορών αναμένεται να συ-
νεχιστεί.
Στην αγορά των οικιακών πελατών, το 2010, σημει-
ώθηκε:
>  Επιθετική τιμολογιακή πολιτική των εναλλακτικών 

παρόχων
>  Δυναμική προώθηση προσφορών και εκπτώσεων, 

τόσο σε υπηρεσίες τηλεφωνίας όσο και σε υπηρεσί-
ες double-play (τηλεφωνίας και Internet). Έμφαση 
δόθηκε σε προγράμματα που συνδυάζουν ADSL και 
τηλεφωνία με χρονοχρέωση, καθώς και στα πακέτα 
απεριόριστων κλήσεων, ειδικά για αστικές και υπε-
ραστικές κλήσεις

>  Προσφορά πακέτων υπηρεσιών σταθερής, κινητής 
και Internet με ενιαία τιμή και σε ένα λογαριασμό, 
ικανοποιώντας την ανάγκη για ολοκληρωμένες λύ-
σεις σε χαμηλότερες τιμές και την εξ’ ολοκλήρου 
δέσμευση του πελάτη 

>  Περαιτέρω έμφαση στα προγράμματα πρόσβασης 
στο Internet μέσω δικτύου κινητής (mobile Internet 
μέσω Η/Υ), με την παροχή εκπτώσεων και προσφο-
ρών

>  Υπηρεσία Χονδρικής Εκμίσθωσης Γραμμών, (ΧΕΓ) 
με την οποία οι εναλλακτικοί πάροχοι προσφέρουν 
υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας χωρίς πάγιο ΟΤΕ, 
αντικαθιστώντας σταδιακά την Προεπιλογή Φορέα.

Η αγορά των εταιρικών και επιχειρησιακών πελατών, 
κατά το 2010, επηρεάστηκε από τις παρακάτω εξε-
λίξεις:
>  To δύσκολο οικονομικό περιβάλλον που οδήγησε 

στο κλείσιμο πολλών επιχειρήσεων. Αυτό είχε ως 
συνέπεια τη συρρίκνωση της αγοράς των εταιρικών 
και επιχειρησιακών πελατών καθώς και στην ευαι-
σθητοποίηση των πελατών όσον αφορά στις τιμές 
των προϊόντων και υπηρεσιών. Οι εταιρείες και 
οι επιχειρήσεις, στην προσπάθεια εξορθολογισμού 
των λειτουργικών τους εξόδων και εκσυγχρονισμού 
της τεχνολογικής υποδομής και εργαλείων τους, 
άρχισαν να αναζητούν ολοκληρωμένες λύσεις σε 
οικονομικότερες τιμές

>  Την προσπάθεια του Δημόσιου Τομέα (σημαντικός 
πελάτης του ΟΤΕ) να περιορίσει τα λειτουργικά 
έξοδά του σε όλους τους τομείς. Αυτό οδήγησε σε 

ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ

ΟΤΕ Α.Ε.
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΩΝΗΣ
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σταδιακό περιορισμό της χρήσης τηλεπικοινωνια-
κών προϊόντων και υπηρεσιών

>  Τη στρατηγική ανάπτυξης και διαφοροποίησης των 
ανταγωνιστών µέσω εκπτώσεων και προσφορών 

>  Τη συνεργασία εταιρειών παροχής εξοπλισμού 
και εφαρµογών πληροφορικής µε παρόχους τηλε-
φωνίας, µε σκοπό την ανάπτυξη ολοκληρωμένων 
λύσεων που συνδυάζουν τεχνολογίες δικτύων και 
πληροφορικής (ICT services). Η ανάγκη των ελλη-
νικών επιχειρήσεων για συνδυαστικά πακέτα υπη-
ρεσιών και πακέτα ολοκληρωμένων λύσεων, τόσο 
στο φάσμα των τεχνολογιών τηλεπικοινωνιών όσο 
και της πληροφορικής, σε συνδυασμό με την προ-
σπάθεια των παρόχων να αυξήσουν το μέσο έσο-
δο ανά πελάτη, δημιούργησαν μια αγορά ιδιαίτερα 
ανταγωνιστική σε αυτόν τον τοµέα. Ο ΟΤΕ αντα-
ποκρίθηκε µε επιτυχία, ενδυναμώνοντας την στρα-
τηγική του στον τομέα αυτό, τόσο με την ισχυροποί-
ηση των υφιστάμενων συνεργασιών όσο και με τη 
δημιουργία νέων.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΑΘΕΡΗΣ 
ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΟΥΣ 

ΠΕΛΑΤΕΣ
Οι αντίξοες οικονομικές συνθήκες, οι οποίες επηρέ-
ασαν αρνητικά την καταναλωτική δραστηριότητα, 
ο έντονος ανταγωνισμός αλλά και η συνεχής ρυθμι-
στική παρέμβαση είχαν ως αποτέλεσμα την απώλεια 
πελατών του ΟΤΕ το 2010. Ενδεικτικά, το ποσοστό 
των πελατών που σταμάτησε τη σταθερή τηλεφωνική 
του σύνδεση, αυξήθηκε από 7,6% το 2009 σε 10,5% 
το 2010. Στο τέλος του 2010, ο ΟΤΕ είχε 3,4 εκατ. 
PSTN γραμμές (συμπεριλαμβανομένου του WLR), 
και σχεδόν 480.000 ISDN BRA & PRA γραμμές.
Κατά το 2010 η εταιρεία, ανταποκρινόμενη στις ανά-
γκες των πελατών και στις προκλήσεις του ανταγω-
νισμού, προχώρησε στην αναβάθμιση υφιστάμενων 
πακέτων υπηρεσιών φωνής αλλά και στην διάθεση 
νέων. 

Για τους οικιακούς πελάτες, την χρονιά που πέρασε, 
ο ΟΤΕ αναβάθμισε το δημοφιλές πακέτο απεριορί-
στων κλήσεων Όλη Μέρα +60’ προς κινητά, σε πα-
κέτο που περιλαμβάνει πλέον σε μια ενιαία μειωμέ-
νη τιμή το πάγιο της γραμμής, απεριόριστες αστικές 
και υπεραστικές κλήσεις καθώς και 60 λεπτά δωρεάν 
προς κινητά.
Αναπροσάρμοσε επίσης, τα πακέτα που συνδυάζουν 
το πάγιο της τηλεφωνικής σύνδεσης μαζί µε προπλη-
ρωμένο χρόνο ομιλίας για αστικές, υπεραστικές και 
κλήσεις προς κινητά, στοχεύοντας στους πελάτες με 
λιγότερες ανάγκες ομιλίας. 
Επιπλέον, το 2010, μειώθηκε η τιμή του πακέτου 
Σταθερά + Κινητά 300 και ο ΟΤΕ προχώρησε στην 
εμπορική διάθεση ενός νέου πακέτου Σταθερά + Κι-
νητά 165 το οποίο περιλαμβάνει σε µια ενιαία τιμή, 
το μηνιαίο πάγιο της τηλεφωνικής σύνδεσης PSTΝ/
ISDN BRA µαζί µε 150 λεπτά αστικών ή υπεραστι-
κών κλήσεων εντός και εκτός δικτύου ΟΤΕ και 15 
λεπτά κλήσεων προς κινητά όλων των δικτύων στην 
Ελλάδα. Οι υπεραστικές κλήσεις εκτός πακέτου χρε-
ώνονται ως αστικές.
Το 2010, ο ΟΤΕ προχώρησε σε νέα μείωση των τιμών 
των προγραμμάτων «OTE mobile» ώστε να καλύψει 
πλήρως τις ανάγκες των συνδρομητών, οι οποίοι ζη-
τούν οικονομικές λύσεις και για κλήσεις προς δίκτυα 
κινητής τηλεφωνίας.
Ταυτόχρονα, µε τη διάθεση όλων των παραπάνω 
νέων προγραμμάτων και τη μείωση τιμής, σε αρκετά 
από αυτά, ο ΟΤΕ εφάρμοσε συμβόλαια ορισμένου 
χρόνου δέσμευσης µε στόχο την καλύτερη διαχείριση 
των πελατών του. 
Στην αγορά καρτών σταθερής τηλεφωνίας, ο ΟΤΕ 
διαθέτει τις προπληρωμένες κάρτες σταθερής τηλε-
φωνίας «ΟΤΕ Τηλεκάρτα», η οποία χρησιμοποιείται 
µόνο µέσω καρτοτηλεφώνων, «ΟΤΕ Χρονοκάρτα» 
και «ΟΤΕ ALLO», τις προπληρωμένες κάρτες τηλε-
φωνίας και Ιnternet «ΟΤΕ Smile&Web», ασύρµατης 
πρόσβασης στο Internet «OTE Conn-x Wi-Fi card», 
και την κάρτα σταθερής τηλεφωνίας «ΟΤΕΚΑΡΤΑ» 
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για τη χρήση της οποίας εκδίδεται ανεξάρτητος λο-
γαριασμός. 
Στην αγορά προπληρωμένων καρτών, η εταιρεία δια-
τήρησε και φέτος την ηγετική της θέση µε συγκράτη-
ση της πελατειακής της βάσης και της τηλεπικοινωνι-
ακής κίνησης, ενώ από το 2011 ξεκίνησε η μετάβαση 
στο νέο νοήμον δίκτυο (Ιntelligent Network) για τις 
pre & post paid κάρτες.
Στην αγορά τηλε-πληροφοριών και τηλεφωνικών 
κέντρων πωλήσεων η εταιρεία υπερασπίστηκε το 
μερίδιο αγοράς της εμπλουτίζοντας το περιεχόμενο 
των υπηρεσιών του 11888, και αναβαθμίζοντας τις 
υπηρεσίες που υποστηρίζουν οι ολιγοψήφιοι αριθμοί 
(14744, 14844, 14944). Κατά το 2010 σημειώθηκε 
ανοδική τάση στην παροχή Υπηρεσιών Προστιθέμε-
νης Αξίας (Υπηρεσίες Φωνητικών Πυλών και Διαλο-
γικών Υπηρεσιών: 1535, 1515) που ενίσχυσε τα με-
τρικά μεγέθη της σταθερής τηλεφωνίας και εκτιμάται 
ότι θα συνεχιστεί και το 2011.
Επιπλέον, ο ΟΤΕ διαθέτει έναν αριθμό από Portals µε 
σημαντική επισκεψιµότητα. Ένα από τα πιο δημοφι-
λή ενημερωτικά-ψυχαγωγικά portals στην ελληνική 
αγορά που δέχεται περίπου 1,2 εκατομμύρια μοναδι-
κούς επισκέπτες ανά μήνα (που αντιστοιχούν σε 13 
εκατομμύρια αναγνώσεις σελίδων/page views) είναι 
το www.OTENET.gr Επίσης, μερικά από τα κυριό-
τερα portals είναι και τα: www.Travel.gr portal του-
ριστικών υπηρεσιών, www.WomanToday.gr, ειδικό 
portal για τη γυναίκα και το lifestyle, καθώς και το 
www.2x4.gr  που αποτελεί ειδικό portal για τον oδηγό 

και την oδήγηση.
Η εταιρεία, εκτός από τα προγράμματα τηλεφωνίας 
προσφέρει και υπηρεσίες προστιθεμένης αξίας, όπως 
αναγνώριση κλήσης, φραγής εξερχομένων κλήσεων, 
απόκρυψης καλούντος κ.α. 

ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ ΣΤΑΘΕΡHΣ 
ΤΗΛΕΦΩΝIΑΣ ΓΙΑ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟYΣ ΚΑΙ 
ΕΤΑΙΡΙΚΟYΣ ΠΕΛAΤΕΣ

Για τους επιχειρησιακούς και εταιρικούς πελάτες, ο 
ΟΤΕ διέθεσε στην αγορά νέα πακέτα, αλλά ενίσχυ-
σε και το υφιστάμενο προϊοντικό του χαρτοφυλάκιο. 
Για το 2010, τα πιο πετυχημένα προϊόντα σε επίπεδο 
πωλήσεων ήταν:
>  OTE Business πακέτα χρόνου «4500» για μικρές 

και μεσαίες επιχειρήσεις και OTE Business πακέτα 
χρόνου «15000» για μεγάλες επιχειρήσεις με προ-
νομιακές χρεώσεις εντός και εκτός πακέτου. Τα 
πακέτα χρόνου προσφέρουν προπληρωμένο χρό-
νο ομιλίας διάρκειας 4.500 ή 15.000 λεπτών για 
αστικές και υπεραστικές κλήσεις, εντός και εκτός 
δικτύου ΟΤΕ

>  Τα εκπτωτικά προγράμματα OTEBusiness Call 
Corporate που προσφέρουν ενιαία χρέωση, για 
αστικές και υπεραστικές κλήσεις προς όλα τα στα-
θερά στην τιμή της αστικής κλήσης προς ΟΤΕ, και 
επιπλέον εκπτώσεις ανάλογα με το ύψος του μηνι-
αίου λογαριασμού του πελάτη σε αστικές και υπε-
ραστικές προς όλα τα δίκτυα

Call Centers και OTESHOP συνέβαλαν καθοριστικά στις πωλήσεις του έτους
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Η εταιρεία προσέφερε επίσης, συνολικές λύσεις φω-
νής και δεδομένων, με τεχνολογία ΙΡ.

EΝΑ ΑΠO ΤΑ ΜΕΓΑΛYΤΕΡΑ 
ΔIΚΤΥΑ ΔΙΑΝΟΜHΣ ΚΑΙ 

ΕΞΥΠΗΡEΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Ο ΟΤΕ διαθέτει ένα από τα πιο εκτεταμένα δίκτυα δι-
ανομής στη Ελλάδα, με πανελλαδική κάλυψη,  πλη-
θώρα διαθέσιμων υπηρεσιών και πολλαπλά σημεία 
εξυπηρέτησης του πελάτη. Το δίκτυο αυτό αποτελεί-
ται από τα καταστήματα του Ομίλου: 
> Καταστήματα ΟΤΕSHOP 
> Καταστήματα Cosmote
> Καταστήματα Γερµανός
>  Το δίκτυο πωλήσεων και εξυπηρέτησης πελατών 

των Call Centers 
>  Ηλεκτρονικό κατάστηµα 
 www.oteshop.gr

ΟΤΕSHOP, καταστήματα Cosmote και Γερμανός
Το ∆ίκτυο Καταστηµάτων Ομίλου ΟΤΕ στην Ελλά-
δα αποτελείται από 224 καταστήµατα OTESHOP πα-
νελλαδικά (εκ των οποίων τα 206 είναι ιδιόκτητα και 
τα 18 franchise), 22 καταστήματα Cosmote και 435 
καταστήματα Γερμανός.

Call Centers ΟΤΕ
Τα τηλεφωνικά κέντρα του ΟΤΕ (Call Centers) λει-
τουργούν, πανελλαδικά, σε 4 σημεία, αποτελούνται 
από 1.000 σταθμούς εργασίας, και εξυπηρετούν πε-
λάτες από όλη τη χώρα. Διαθέτουν άρτια εκπαιδευμέ-
νο προσωπικό και σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό.
Στα εξειδικευμένα κέντρα εξυπηρέτησης πελατών 
περιλαμβάνονται το κέντρο τηλεφωνικών πωλήσε-
ων 13888, οι πληροφορίες τηλεφωνικού καταλόγου 
11888 και το ηλεκτρονικό κατάστημα www.oteshop.gr.
Επίσης, λειτουργούν το τηλεφωνικό κέντρο OTELINE 
για outbound Telemarketing, το κέντρο για χειροκίνη-
τες συνδιαλέξεις εσωτερικού-εξωτερικού 139, καθώς 

και οι πληροφορίες καταλόγου εξωτερικού 11889 και 
οι τηλε-πληροφορίες ΟΤΕ 14744, 14844, 14944.
Στα πλαίσια της καλύτερης εξυπηρέτησης και ασφά-
λειας του πολίτη, ο ΟΤΕ διαθέτει το τηλεφωνικό 
κέντρο εξυπηρέτησης του πολίτη για έκδοση πιστο-
ποιητικών 1502, τον πανευρωπαϊκό αριθμό κλήσης 
έκτακτης ανάγκης 112, το κέντρο αναγγελίας βλαβών 
121, το κέντρο εξυπηρέτησης κωφών και το κέντρο 
άμεσης ειδοποίησης για το σπίτι και την επιχείρηση 
OTEAlert.

Tηλεφωνικές πωλήσεις 13888 
Απαντηθήσες κλήσεις >  3,1 εκατομμύρια
Μέσος χρόνος αναμονής > 21 δευτ.
Ποσοστό ικανοποίησης πελατών > 94%

Ηλεκτρονικές πωλήσεις  www.oteshop.gr 
Επισκέψεις  > 2,9 εκατομμύρια
Πωλήσεις > 17.809

Πληροφορίες καταλόγου 11888
Απαντηθήσες κλήσεις >  28 εκατομμύρια
Μέσος χρόνος αναμονής > 11 δευτ.
Ποσοστό ικανοποίησης πελατών > 97,0%

Για τους εταιρικούς και επιχειρησιακούς πελάτες 
λειτουργεί το κέντρο υπηρεσιών τηλεφωνικής εξυ-
πηρέτησης 13818 OTEbusiness Customer Service, 
που τέθηκε σε πλήρη λειτουργία το 2009. Σε αυτό 
ενοποιήθηκαν, από το 2010, όλα τα επιμέρους Call 
Centers για την εξυπηρέτηση των επιχειρησιακών και 
εταιρικών πελατών. Μέσω της ενοποίησης αυτής, ο 
ΟΤΕ παρέχει µονοσηµειακή τηλεφωνική εξυπηρέ-
τηση για εμπορικά και τεχνικά θέματα, διασύνδεση 
των επιμέρους ομάδων του OTEbusiness Customer 
Service, δρομολόγηση κλήσεων µέσω σύγχρονου IP 
τηλεφωνικού κέντρου και βελτιωμένες διαδικασίες 
υποστήριξης αιτημάτων πελατών. Τα αποτελέσμα-
τα από τη λειτουργία του ενοποιημένου Call Center 
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για τους επιχειρησιακούς και εταιρικούς πελάτες της 
εταιρείας είναι πολύ ικανοποιητικά καθώς, εντός του 
2010, εξυπηρετήθηκαν εκατοντάδες χιλιάδες κλήσεις 
με πολύ μικρούς χρόνους αναμονής.
Επιπλέον, αναπτύχθηκαν νέα κανάλια επικοινωνίας 
(portal, proactive support, mail κλπ) με τον πελάτη, 
σύμφωνα με τις ανάγκες των πελατών και πέρα από 
την υποστήριξη, πραγματοποιήθηκε πλήθος πωλήσε-
ων, είτε απευθείας, είτε με την προώθηση των αιτή-
σεων σε εξειδικευμένους συμβούλους πωλήσεων της 
Εταιρείας.
Το 2010 εφαρμόστηκαν επίσης, νέα Πληροφοριακά 
Συστήματα προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η απο-
δοτικότητα των καναλιών πώλησης και η υποστήριξή 
τους, καθώς και η επέκταση δυνατοτήτων business 
intelligence.

ΣΤOΧΟΙ ΤΟ 2011: 
ΠΕΛΑΤΟΚΕΝΤΡΙΚOΣ 

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜOΣ ΜEΣΩ 
ΝEΩΝ ΣΥΣΤΗΜAΤΩΝ ΚΑΙ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 
Στόχος του ΟΤΕ είναι η προάσπιση και η περαιτέρω 
ανάπτυξη του μεριδίου αγοράς του. Η εταιρεία θα 
εστιάσει στον πελατοκεντρικό μετασχηματισμό της, 
μέσω νέων συστημάτων και διαδικασιών, και μέσω 
της βελτιστοποίησης των δικτύων πωλήσεων και 
εξυπηρέτησης πελατών.
Όσον αφορά στους εταιρικούς και επιχειρησιακούς 
πελάτες, ο ΟΤΕ σκοπεύει να αναπτύξει:
>  Υπηρεσίες τηλεφωνίας και προστιθέµενης αξίας 

στο πλαίσιο του Unified Communication (υποδο-
μές που στηρίζουν τη σύγκλιση υπηρεσιών)

>  Υπηρεσίες φωνής µέσω IMS και πρωτοκόλλου IP
>  Νέα οικονοµικά προγράµµατα/πακέτα σταθερής 

τηλεφωνίας 
>  Πακέτα σταθερής-κινητής τηλεφωνίας µε αξιοποί-

ηση συνεργιών εντός του Ομίλου ΟΤΕ. 

435

Ελληνικό δίκτυο διανομής Ομίλου ΟΤΕ (2010)

224 22

Καταστήματα
Γερμανός

ΟΤΕSHOP Καταστήματα
 Cosmote
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ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΠΡΟΣ ΠΑΡΟΧΟΥΣ

ΑΥΞΑΝOΜΕΝΗ 
ΖHΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚEΣ 

ΥΠΗΡΕΣIΕΣ 
Ο ΟΤΕ αναπτύσσει και διαθέτει υπηρεσίες που 
απευθύνονται σε Τηλεπικοινωνιακούς Παρόχους 
(Wholesale Services), οι οποίες εγγυώνται ολοκλη-
ρωμένες και συμφέρουσες λύσεις. 
Το μέγεθος της συγκεκριμένης αγοράς, συνέχισε να 
διευρύνεται και κατά το 2010, ως αποτέλεσμα της 
αυξανόμενης ζήτησης για υπηρεσίες ευρυζωνικότη-
τας. Η συμβολή του ΟΤΕ στην εξέλιξη αυτή ήταν 
καθοριστική. 
Ειδικότερα, τα τελευταία χρόνια, το κύριο ενδια-
φέρον του κλάδου εστιάζεται στην Αδεσμοποίητη 
Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο (LLU), εξέλιξη που 
ενίσχυσε σημαντικά τον ανταγωνισμό μεταξύ των 
παρόχων που έχουν αναπτύξει υποδομές και προσφέ-
ρουν εναλλακτικές δικτυακές υπηρεσίες τηλεφωνίας, 
ΑDSL και συνδυασμoύς αυτών. Πέρα από τα μεγάλα 
αστικά κέντρα, σημαντική δραστηριότητα και ανά-
πτυξη σημειώνεται στην Ελληνική Περιφέρεια με την 
συνολική κάλυψη να ξεπερνάει τους 4.400.000 συν-
δρομητές (ποσοστό 85%), συμβάλλοντας ουσιαστικά 
στην ταχύτερη διείσδυση των ευρυζωνικών υπηρεσι-
ών και στην υπερκέραση των 2,53 εκατομμυρίων ευ-
ρυζωνικών γραμμών εντός του 2010, που αντιστοιχεί 
σε πληθυσμιακή διείσδυση άνω του 22,7%.
Στην ευρύτερη τηλεπικοινωνιακή αγορά της Ελλάδας 
δραστηριοποιούνται σήμερα συνολικά 47 πάροχοι κι-

νητών και σταθερών επικοινωνιών, μεταξύ των οποί-
ων 16 έχουν διασυνδεθεί με το τηλεφωνικό δίκτυο 
του ΟΤΕ, ενώ 6 πάροχοι δραστηριοποιούνται κυρίως 
με υπηρεσίες Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον Τοπι-
κό Βρόχο. 
Οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι συνεχίζουν να επε-
κτείνουν τα δίκτυα κορμού τους (Backbone Network) 
με ίδιες επενδύσεις αλλά και με συνεργασίες μεταξύ 
τους και ανταλλαγή υποδομών οπτικών ινών (network 
sharing) με απώτερο στόχο να μειώσουν τις λειτουρ-
γικές τους δαπάνες αλλά και να γίνουν ποιο ευέλικτοι 
και ανταγωνιστικοί σε θέματα ποιότητας και τιμής.
Οι ευρύτερες συνεργασίες και συγχωνεύσεις μετα-
ξύ των εταιρειών σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, 
ως αποτέλεσμα του σκληρού ανταγωνισμού, τρο-
ποποιούν σταδιακά το τοπίο της τηλεπικοινωνιακής 
αγοράς. Οι εξελίξεις αυτές, σε συνάρτηση και με τις 
ευρύτερες τεχνολογικές και οικονομικές συνθήκες, 
αναπόφευκτα καθιστούν κάποιες εταιρείες λιγότερο 
ικανές να ανταπεξέλθουν στις απαιτητικές συνθήκες 
του ανταγωνισμού και των συνεχώς μεταβαλλόμενων 
δεδομένων της αγοράς. 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΤΕ ΓΙΑ 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟYΣ 

ΠΑΡOΧΟΥΣ
Διακρίνοντας τις τάσεις της αγοράς και τις επιχειρη-
ματικές ευκαιρίες που παρουσιάζονται, ο ΟΤΕ ανα-
πτύσσει και διαθέτει, για τους τηλεπικοινωνιακούς 
παρόχους, υπηρεσίες:
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> Πρόσβασης και ευρυζωνικότητας 
> Μεταφοράς δεδομένων 
> Διασύνδεσης φωνής και δικτύων 
> Προστιθέμενης αξίας
Οι βασικοί στόχοι του, στη συγκεκριμένη αγορά είναι:
>  Ενίσχυση των υπηρεσιών που παρέχει
>  Άριστη εξυπηρέτηση των τηλεπικοινωνιακών πα-

ρόχων
>  Ανταπόκριση στις ανάγκες της αγοράς
>  Προσαρμογή, με επιτυχία και συνέπεια, στις ρυθμι-

στικές απαιτήσεις
Κατά το 2010, ο ΟΤΕ διεύρυνε το χαρτοφυλάκιο 
υπηρεσιών του και αναβάθμισε την ποιότητα τους 
προχωρώντας σε:
>  Ανάπτυξη υπηρεσιών πρόσβασης και ευρυζωνικό-

τητας στα πλαίσια του νέου δικτύου NGA του ΟΤΕ
>  Παροχή των Υπηρεσιών Μισθωμένων Γραμμών 

Χονδρικής με την μορφή Point to Point (PtP), επι-
πλέον της παροχής των Τερματικών–Ζευκτικών 
τμημάτων και Συνδέσεων Μετάδοσης, προσφέρο-
ντας την συνολική υπηρεσία εξολοκλήρου μέσω του 
δικτύου του ΟΤΕ, σύμφωνα με τις αποφάσεις της 
ΕΕΤΤ

>  Επέκταση και αναβάθμιση των διατιθέμενων υπη-
ρεσιών μεταφοράς δεδομένων μέσω του δικτύου 
Ethernet σε αστικό και υπεραστικό επίπεδο. Τα 
σημεία παρουσίας της υπηρεσίας ΟΤΕ-Ethernet 
καλύπτουν 151 Κέντρα του ΟΤΕ σε 30 αστικές πε-
ριοχές σε όλη την Ελλάδα, με δυνατότητα μεταξύ 
τους σύνδεσης. H υπηρεσία «ΟΤΕ Ethernet» καλύ-

πτει πλήρως τις ανάγκες των τηλεπικοινωνιακών 
παρόχων για γρήγορη, ευέλικτη και ασφαλή μετα-
φορά δεδομένων, χωρίς περιορισμούς και επιπλέον 
επενδύσεις από τον πελάτη

>  Δυνατότητα πρόσβασης των συνδρομητών όλων 
των δικτύων κινητής και σταθερής τηλεφωνίας 
στο 11888 ΟΤΕ, σε υπηρεσίες αυξημένης χρέωσης 
(90xx) και σε λοιπούς σύντομους κωδικούς στο 
πλαίσιο των υπηρεσιών Διασύνδεσης Δικτύων

>  Ανάπτυξη W-CRM για τις υπηρεσίες Μισθωμένων 
Γραμμών Χονδρικής (W-CRM WΙL), με τη δυνατότη-
τα καταγραφής και παρακολούθησης όλων των αιτη-
μάτων των ΜΓΧ μέσω Web-based Wholesale CRM

>  Επέκταση και αναβάθμιση των συστημάτων ηλε-
κτρονικής υποβολής αιτημάτων W-CRM για τις 
υπηρεσίες LLU, ADSL χονδρικής, Φορητότητας 
αριθμού και Προεπιλογής Φορέα

>  Λειτουργία νέων αναβαθμισμένων συστημάτων 
W-CRM για τις υπηρεσίες Διασύνδεσης (W-CRM 
WIL) και WLR (Χονδρική Εκμίσθωση Γραμμών).

ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ 
ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗΣ 
ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ 

ΒΡΟΧΟ (LLU)
Η μεγάλη αύξηση της ζήτησης για υπηρεσίες Αδε-
σμοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο (LLU), 
που σημειώθηκε τη περίοδο 2007-2009 είχε ανάλογη 

Στόχος του ΟΤΕ είναι η αναβάθμιση των υπηρεσιών που παρέχει, σε συνδυα-
σμό με την καλύτερη εξυπηρέτηση των τηλεπικοινωνιακών παρόχων
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συνέχεια και το 2010. Ο ΟΤΕ προχώρησε με επιτυ-
χία στο δύσκολο, τεχνικά και οργανωτικά, έργο της 
κάλυψής της ζήτησης αυτής, διαθέτοντας εντός του 
έτους περισσότερες από 392.400 νέες γραμμές LLU, 
ποσοστό αύξησης 39 % σε σχέση με το 2009. Στο τέ-
λος του 2010 οι γραμμές LLU ανήλθαν περίπου στις 
1.380.000. 
Σημαντική αύξηση στη ζήτηση σημειώθηκε και για 
υπηρεσίες συναφείς με τον Αδεσμοποίητο Τοπικό 
Βρόχο, όπως οι Υπηρεσίες Συνεγκατάστασης. 
Το 2010, λειτουργούσαν Φυσικές Συνεγκαταστάσεις 
με γραμμές LLU σε 173 αστικά κέντρα του ΟΤΕ. Σε 
αυτά, οι υπηρεσίες Φυσικής Συνεγκατάστασης που 
παρέχονται σε Τηλεπικοινωνιακούς Παρόχους ανήλ-
θαν στις 781, εφόσον σε κάθε κέντρο μπορούν να 
χρησιμοποιήσουν την υπηρεσία Φυσικής Συνεγκατά-
στασης περισσότεροι από ένας πάροχοι. 

Μείωση του αριθμού προσβάσεων ADSL χονδρικής 
O αριθμός των προσβάσεων ADSL χονδρικής, που 
έχουν διατεθεί σε παρόχους μέσω της υπηρεσίας 
ΑΡΥΣ του ΟΤΕ, ήταν περίπου 37.500 στο τέλος του 
2010. Ο αριθμός αυτός έχει μειωθεί σημαντικά, κατά 
τη διάρκεια των 3 τελευταίων ετών, ως απόρροια της 
εμπορικής πολιτικής των παρόχων. Οι τελευταίοι 
ενθαρρύνουν τον προσανατολισμό της συνδρομητι-
κής τους βάσης σε υπηρεσίες Αδεσμοποίητης Πρό-
σβασης στον Τοπικό Βρόχο (LLU), εκμεταλλευόμε-
νοι την ανάπτυξη ιδιόκτητων δικτυακών υποδομών. 
Στη μείωση του αριθμού των προσβάσεων ΑΡΥΣ 
(Wholesale ADSL) του ΟΤΕ συνέτεινε διαχρονικά 
και η απορρόφηση, ή και αποχώρηση από την αγο-
ρά λόγω οικονομικών προβλημάτων, εταιρειών που 
δραστηριοποιούνταν κυρίως στην παροχή χονδρικών 
ευρυζωνικών συνδέσεων. 

ΜΙΣΘΩΜΕΝΕΣ 
ΓΡΑΜΜΕΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ 

ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Στα μισθωμένα κυκλώματα παρατηρήθηκε και το 
2010 μείωση του αριθμού κυκλωμάτων που παρέχο-
νται, με το σύνολό τους να διαμορφώνεται σε περί-
που 6.410 Τερματικά τμήματα (ΤΤ) (από 8.300 ΤΤ 
το 2009) και 1.520 Ζευκτικά τμήματα (από 2.075 το 
2009). Στο τέλος του 2010, ο ΟΤΕ ανταποκρίθηκε 
πλήρως στην κανονιστική υποχρέωση για παροχή 
των Μισθωμένων Γραμμών Χονδρικής με τη μορφή 
Point to Point κυκλωμάτων.
Οι Ζεύξεις Διασύνδεσης 2 Μbps (Interconnection 
Links) ανήλθαν στις 4.777 το 2010 (από 5.630 το 
2009). Από αυτές περίπου 2.196 αφορούν την Υπη-
ρεσία Ημί Ζεύξης «Η-ΖΕΥΣ» έναντι των 2.140 
«Η-ΖΕΥΣ» του 2009. 
Συνολικά, μειώθηκε η ζήτηση για κυκλώματα τεχνο-
λογίας SDH και Ethernet για ανάγκες Backhaul και 
Backbone των Τηλεπικοινωνιακών παρόχων λόγω 
της ανάπτυξης και ανταλλαγής των δικτύων τους 
(network sharing). Παράλληλα, διαπιστώνεται αύ-
ξηση των υπηρεσιών εθνικών Χωρητικοτήτων που 
χρησιμοποιούνται για μεταφορά δεδομένων από και 
προς το εξωτερικό.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 

Στις υπηρεσίες Διασύνδεσης τηλεφωνικών δικτύων, 
τα λεπτά τερματισμού διασύνδεσης από παρόχους 
σταθερής τηλεφωνίας στο δίκτυο του ΟΤΕ παρέμει-
ναν στα ίδια επίπεδα με το 2009, φτάνοντας τα 4,4 
δισεκατ. λεπτά και το 2010. Τα λεπτά τερματισμού 
διασύνδεσης από παρόχους κινητής τηλεφωνίας 
ανήλθαν στα 1,7 δισεκατ. λεπτά το 2010, (2 δισεκατ. 
λεπτά ήταν το 2009 και 2,1 το 2008). Παρατηρείται 
συνεχιζόμενη μείωση της κίνησης τερματισμού από 
δίκτυα κινητής τηλεφωνίας, η οποία δικαιολογείται 
από την αύξηση του LLU.
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Η κίνηση Συλλογής Διασύνδεσης, μειώθηκε σημαντι-
κά, κατά περίπου, 31,5% το 2010, στα επίπεδα των 
1,85 δισεκατ. λεπτών από 2,7 δισεκατ. λεπτά το 2009.
Οι χρήστες με Προεπιλογή Φορέα (CPS) ανήλθαν σε 
205.800 (από 280.000 το 2009), ενώ αυξήθηκε σημα-
ντικά το πλήθος των γεωγραφικών αριθμών με ενερ-
γή φορητότητα (1.500.000).

ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ 
ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Με στόχο τη βέλτιστη διαχείριση της σχέσης με τους 
παρόχους και την άριστη εξυπηρέτησή τους, το 2010, 
ο ΟΤΕ παρακολούθησε την αγορά των τηλεπικοινω-
νιακών παρόχων, με στόχο την αποτύπωση των τάσε-
ων και την καταγραφή των εξελισσόμενων αναγκών 
των πελατών. 
Στο πλαίσιο αυτό η εταιρεία προχώρησε σε:
>  Ολοκλήρωση του συστήματος W-CRM (Wholesale 

CRM) για την παρακολούθηση και κατάθεση αι-
τημάτων σχετικά με τις Μισθωμένες Γραμμές 
Χονδρικής. Στον παρακάτω πίνακα εμφανίζονται 
αναλυτικά για κάθε υπηρεσία τα αιτήματα που εξυ-
πηρετήθηκαν από τον ΟΤΕ τo 2010:

Υπηρεσίες  Αιτήματα που 
     κατατέθηκαν  
     Wholesale-CRM 

 
LLU – Συνεγκατάσταση >  1.057.121
Φορητότητα αριθμού (NP)  >  494.998
Προεπιλογή φορέα (CPS)  >  304.079
Χονδρική εκμίσθωση   
γραμμών (WLR) >  129.276
Χονδρική Ευρυζωνική   
Πρόσβαση Α.ΡΥ.Σ  > 55.188

>  Αναβάθμιση των διαδικασιών εξυπηρέτησης των 
παρόχων, μέσω:

 —  Ηλεκτρονικής κατάθεσης αιτημάτων

 —   Έκδοσης στατιστικών και reports
 —   Παρακολούθησης και διεκπεραίωσης των αιτη-

μάτων στον Τοπικό Βρόχο (LLU) στις υπηρεσίες 
Συνεγκατάστασης, στις συνδέσεις Wholesale 
ADSL ΑΡΥΣ, στη Φορητότητα Αριθμών, στην 
Υπηρεσία Προεπιλογής Φορέα και στις Υπηρε-
σίες Διασύνδεσης και WLR 

>  Αναβάθμιση του βλαβοληπτικού κέντρου παρόχων 
για την άμεση κάλυψη των αιτημάτων και την πλή-
ρη επίλυση των προβλημάτων τους. Το 2010 βελτι-
ώθηκαν σημαντικά οι χρόνοι απόκρισης και δια-
χείρισης όλων των αιτημάτων.

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟ 2011
O OTE, όσον αφορά στην αγορά των εγχώριων παρό-
χων, θα εστιάσει το 2011 σε:
>  Αξιοποίηση της υφιστάμενης τηλεπικοινωνιακής 

υποδομής του ΟΤΕ και εκμετάλλευση των νέων τε-
χνολογιών και δικτύων

>  Παροχή ανταγωνιστικών υπηρεσιών υψηλής ποι-
ότητας που καλύπτουν τις σύγχρονες ανάγκες των 
παρόχων σταθερής και κινητής τηλεφωνίας (στο 
σύνθετο περιβάλλον σύγκλισης των τηλεπικοινωνι-
ακών αγορών)

>  Προσφορά υψηλού επιπέδου εξυπηρέτησης και 
άμεσης υποστήριξης μετά την πώληση. 
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Ανάλυση πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο (2010)

2%98%

Πλήρεις Τοπικοί 
Βρόχοι

Μεριζόμενοι 
Τοπικοί Βρόχοι

Εξέλιξη λειτουργουσών γραμμών LLU (000)

647

987

1.380

2008

2009

2010

Φυσική Συνεγκατάσταση 

2008 2009
2010

152
Κέντρα 
ΟΤΕ

168
Κέντρα 
ΟΤΕ

173
Κέντρα 
ΟΤΕ

726
Υπηρεσίες Φυσικής

Συνεγκατάστασης

808
Υπηρεσίες Φυσικής

Συνεγκατάστασης

781
Υπηρεσίες Φυσικής

Συνεγκατάστασης



-67-
Οι δραστηριότητες του Ομίλου ΟΤΕ

Ανάλυση εσόδων υπηρεσιών προς παρόχους (2010)

51,2%

Τοπικός Βρόχος ADSL χονδρικής

1,8%21,1%

Μισθωμένες
γραμμές

χονδρικής

Διασύνδεση,
περιαγωγή, ΕΤΚ

25,9%

Πορεία εσόδων υπηρεσιών προς παρόχους (€ εκατ.)*

320.4

309.8

322.0

2008

2009

2010

*   Άθροισμα εσόδων από τέλη Διασύνδεσης/Περιαγωγής/ΕΤΚ, Μισθωμένες γραμμές 
χονδρικής, ADSL χονδρικής, υπηρεσίες Τοπικού Βρόχου/Συνεγκατάστασης
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ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

Η ρύθµιση των ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην Ελ-
λάδα καθορίζεται από το εθνικό και το Ευρωπαϊκό 
νοµοθετικό πλαίσιο και τους διεθνείς Κανονισμούς 
και Συστάσεις. 
Το εθνικό ρυθµιστικό πλαίσιο αποτελείται από:
> Νόµους του Κράτoυς
> Προεδρικά Διατάγµατα
> Αποφάσεις Υπουργείων 
>  Kανονιστικές Αποφάσεις που εκδίδουν οι ανεξάρ-

τητες Διοικητικές Αρχές (ιδίως η ΕΕΤΤ, η ΑΔΑΕ, 
η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδοµένων, το 
ΕΣΡ κ.ά.)

Στο Ευρωπαϊκό πλαίσιο εµπίπτουν οι:
> Συνθήκες
> Κανονισµοί
> Οδηγίες
> Αποφάσεις
>  Συστάσεις, εκ των οποίων άλλες έχουν άµεσα ισχύ, 

άλλες πρέπει πρώτα να ενσωµατωθούν στο εθνικό 
δίκαιο. 

>  Διεθνείς Κανονισµοί και Συστάσεις της ITU τις 
οποίες έχει κυρώσει η Ελλάδα 

Το Ευρωπαϊκό ρυθµιστικό πλαίσιο αναθεωρήθηκε 
πρόσφατα με την έκδοση και σχετικών Οδηγιών. Η 
ενσωµάτωση των νέων αυτών Οδηγιών στο εθνικό 
δίκαιο, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τον 
Μάιο του 2011. 
Ο ΟΤΕ συνεργάζεται µε τις Ρυθµιστικές Αρχές (π.χ. 
ΕΕΤΤ, Α∆ΑΕ, Αρχή Προστασίας του Απορρήτου των 
Επικοινωνιών) και τα αρµόδια Υπουργεία, εφαρµό-

ζοντας τους νόµους και τις προβλεπόµενες ρυθµίσεις 
µέσα στα πλαίσια ανάπτυξης της αγοράς. 

ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΟ 2010: ΨΗΦΙΑΚΗ 
AΝΤΖΕΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Κατά τη διάρκεια του 2010 σηµειώθηκαν σηµαντικές 
εξελίξεις στην εγχώρια και Ευρωπαϊκή τηλεπικοινω-
νιακή αγορά με επίκεντρο το σχεδιασμό και την ανά-
πτυξη μιας ψηφιακής κοινωνίας: 
>  Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε το σχέδιο δρά-

σεων για την υλοποίηση της «Ψηφιακής Ατζέντας», 
μίας εκ των επτά δράσεων που συν-αποτελούν τη 
νέα στρατηγική Europe 2020. Μεταξύ πολλών άλ-
λων, προβλέπεται μέχρι το 2013 όλοι οι κάτοικοι 
της Ε.Ε. να έχουν δυνατότητα ευρυζωνικής πρό-
σβασης στο διαδίκτυο. Μέχρι το 2020 επίσης, όλοι 
οι κάτοικοι της Ε.Ε. θα πρέπει να έχουν δυνατότη-
τα πρόσβασης στο διαδίκτυο με ταχύτητες τουλάχι-
στον 30Mbps, ενώ το 50% του πληθυσμού θα πρέ-
πει να έχει δυνατότητα πρόσβασης σε τουλάχιστον 
100Mbps

>  Σε ευρωπαϊκό επίπεδο πάλι, και σύμφωνα με τις 
προβλέψεις της σχετικής Ευρωπαϊκής Οδηγίας, 
συστάθηκε το σώμα των Ευρωπαϊκών Ρυθμιστών 
- BEREC (the Body of European Regulators for 
Electronic Communications), το οποίο και ξεκίνη-
σε τις εργασίες του

>  Η Ελληνική Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδια-
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σμού πραγματοποίησε δημόσια διαβούλευση ανα-
φορικά με την εκμετάλλευση των Μητροπολιτικών 
Δικτύων Οπτικών Ινών (MAN) 

>  Η Ελληνική Γενική Γραμματεία Επικοινωνιών 
ανακοίνωσε την προκήρυξη διαγωνισμού για την 
επιλογή τεχνο-οικονομικού συμβούλου για το έργο 
της Εθνικής Υποδομής παθητικού Δικτύου Οπτικών 
Ινών Ανοικτής Πρόσβασης μέχρι το σπίτι (FTTH)

>  Δόθηκε σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο της 
Γενικής Γραμματείας Επικοινωνιών του Υπουρ-
γείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για την 
αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης 
εγκατάστασης τυποποιημένων κατασκευών κεραι-
ών με στόχο τη μείωση του υπερβολικά μεγάλου 
χρόνου αδειοδότησης τέτοιων εγκαταστάσεων

>  Το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων 
παρουσίασε στο Υπουργικό Συμβούλιο και έθεσε σε 
δημόσια διαβούλευση σχέδιο νόμου για την ίδρυση 
Εθνικού Παρατηρητηρίου Ηλεκτρομαγνητικών Πε-
δίων καθώς και την δημιουργία γεωγραφικού πλη-
ροφοριακού συστήματος που θα καταγράψει όλα τα 
δίκτυα της χώρας

>  Συστάθηκαν Ομάδες Εργασίας του Φόρουμ για την 
Ψηφιακή Ελλάδα 2020

>  Ο OTE ξεκίνησε εργασίες ανάπτυξης δικτύου 
VDSL στον δήμο Ζωγράφου στην Αττική και στους 
δήμους Σερρών, Ξάνθης, Κομοτηνής και Αλεξαν-
δρούπολης.

ΣΤΟΧΟΣ ΟΤΕ: ΑΡΣΗ ΤΩΝ 
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 
ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ 

ΑΝΑΠΤΥΧΘΕΊ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΑ 
Ο ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Ο ΟΤΕ παρακολουθώντας τις ραγδαίες εξελίξεις 
στον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, τόσο 
σε ευρωπαϊκό όσο και στο εγχώριο περιβάλλον, τηρεί 
τις υποχρεώσεις που του επιβάλλονται από τις Ρυθµι-
στικές Αρχές και άλλους κρατικούς φορείς, τόσο σε 

σχέση µε τους καταναλωτές όσο και µε τους εναλλα-
κτικούς παρόχους.
Σε αυτό το ιδιαίτερα απαιτητικό περιβάλλον, ο ΟΤΕ 
θεωρεί ότι µία πλήρως ανταγωνιστική αγορά µετα-
ξύ εταιρειών που επενδύουν σε υποδοµές ωφελεί όχι 
µόνο τους καταναλωτές αλλά, ταυτόχρονα συμβάλ-
λει και στη γενικότερη ανάπτυξη της οικονοµίας. Η 
παρουσία όµως έντονου ανταγωνισµού σε µία αγορά 
που ωριµάζει µε ταχύτατους ρυθµούς, θεµελιώνει 
και την ανάγκη της απορρύθµισής της.
Η ρυθµιστική πολιτική της εταιρείας, για το 2010 
είχε ως στόχο την προάσπιση των θέσεων του ΟΤΕ 
έναντι των Ρυθµιστικών Αρχών, σε εθνικό επίπεδο, 
καθώς και σε σχέση µε άλλους ευρωπαϊκούς και δι-
εθνείς φορείς, για θέµατα που αφορούν, ανάµεσα σε 
άλλα σε:
>  Άρση των ρυθµιστικών µέτρων, στις αγορές που 

έχει αναπτυχθεί ικανοποιητικά ο ανταγωνισµός. Η 
άρση των ρυθμιστικών μέτρων αφορά κυρίως στις 
αγορές λιανικής σταθερής τηλεφωνίας, αλλά και 
αγορές χονδρικής όπως η χονδρική αγορά διαβίβα-
σης κλήσεων, αγορές που έχουν εξαιρεθεί από την 
σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

>  Αντιμετώπιση ρυθμιστικών θεμάτων που προκύ-
πτουν από την παροχή δεσμoποιημένων υπηρεσιών

>  Προάσπιση των επενδύσεων της εταιρείας από την 
επιβολή αδικαιολόγητων ρυθµίσεων. Η µεταβαλ-
λόµενη δυναµική της αγοράς και των επιχειρησι-
ακών µοντέλων δηµιουργεί νέες προοπτικές αντα-
γωνισµού µεταξύ των εταιρειών. Υπό το πρίσµα 
αυτό, η ρύθµιση θα έπρεπε να εφαρµόζεται µόνο 
στις περιπτώσεις που αυτό είναι απαραίτητο. Σε 
αντίθετη περίπτωση υπάρχει µεγάλος κίνδυνος 
παρεµπόδισης νέων επενδύσεων και πρωτοπόρων 
τεχνολογιών ή/και εµπορικών εφαρµογών. Σχετι-
κά πραγματοποιήθηκαν σειρά συναντήσεων με την 
ΕΕΤΤ αναφορικά με τις επενδύσεις σε δίκτυα νέας 
γενιάς

>  Εφαρμογή των υποχρεώσεων που σχετίζονται µε τη 
παροχή Καθολικής Υπηρεσίας και προσπάθεια µεί-
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ωσης της οικονοµικής επιβάρυνσης που προκύπτει 
από την υποχρέωση αυτή

>  Θέµατα διασφάλισης του απορρήτου των ηλεκτρο-
νικών επικοινωνιών και των προσωπικών δεδοµέ-
νων.

Ρυθμιστικά θέματα το 2010
>  Θέµατα αναφορικά με το κόστος παροχής Καθολι-

κής Υπηρεσίας
>  Έγκριση Προσφοράς Αναφοράς ΟΤΕ για την Αδε-

σμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο (από 
ΕΕΤΤ)

>  Έγκριση Προσφοράς Αναφοράς ΟΤΕ για την Πα-
ροχή Υπηρεσιών Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβα-
σης (από ΕΕΤΤ)

>  Μεθοδολογία υπολογισμού των οικονομικών προ-
γραμμάτων μεμονωμένων ή και συνδυαστικών 
υπηρεσιών για τις επιχειρήσεις με Σημαντική Ισχύ 
στην Αγορά

>  Υλοποίηση των προβλεπόμενων διατάξεων για 
θέµατα προστασίας καταναλωτών και απορρήτου 
των ηλεκτρονικών επικοινωνιών

>  Θέματα ραδιοσυχνοτήτων και κατασκευών κε-
ραιών

>   Θέματα που αφορούν στη συνεγκατάσταση κεραι-
ών με τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας κ.α.

Κατά τη διάρκεια του 2010 ο ΟΤΕ υπέβαλε στην 
ΕΕΤΤ, για έγκριση 10 νέα οικονομικά προγράµµατα/
προσφορές που αφορούσαν στην αγορά των οικια-
κών πελατών και αντίστοιχα 4 προγράμματα τα οποία 
αφορούσαν στην αγορά των επιχειρήσεων/εταιρειών. 
Από το σύνολο των προγραμμάτων που υποβλήθη-
καν (οικιακών και εταιρικών), εννέα (9) εγκρίθηκαν, 
τέσσερα (4) απορρίφθηκαν, ενώ εκκρεμεί η απόφα-
ση για μία (1) προσφορά. Η χρονική καθυστέρηση, 
για τη διάθεση των προϊόντων, μέχρι την λήψη από-
φασης από την ΕΕΤΤ κυμαίνεται από 1,5 έως 5 μή-
νες. Εκτός από την υποβολή νέων προγραμμάτων, 
το 2010, υποβλήθηκαν στοιχεία και για υφιστάμενα 
προγράμματα με σκοπό την παράταση ή την αναβάθ-

μισή τους (λόγω αναβάθμισης ταχυτήτων ADSL). H 
χρονική καθυστέρηση σε αυτές τις περιπτώσεις κυ-
μάνθηκε από 2,5 έως 8 μήνες. Η εταιρεία, κάθε φορά 
που υπέβαλε προς έγκριση οικονοµικά προγράµµα-
τα, δεν γνώριζε τη µεθοδολογία µε την οποία, αυτά 
θα εξετάζονταν από την ΕΕΤΤ.

Ρυθμιστικά θέματα το 2011
Τα κύρια ρυθµιστικά θέµατα που θα απασχολήσουν 
τον ΟΤΕ το 2011 αφορούν σε:
>  Διασφάλιση των επενδύσεων σε νέες τεχνολογίες 

(όπως δίκτυα Πρόσβασης Νέας Γενιάς – NGA) 
από υπερβολική ρύθμιση και παρεµβάσεις 

>  Ενσωµάτωση του νέου ευρωπαϊκού ρυθµιστικού 
πλαισίου στο ελληνικό δίκαιο, για την εξασφάλιση 
ενός ρυθμιστικού πλαισίου το οποίο θα αποτελεί 
μακροχρόνιο μοχλό διασφάλισης των συμφερό-
ντων της εταιρείας

>  Παρακολούθηση των εξελίξεων αναφορικά µε το 
έργο ανάπτυξης δικτύων νέα γενιάς Fiber to the 
Home (FTTH) της Πολιτείας

>  Απαλοιφή των ρυθµιστικών υποχρεώσεων του 
ΟΤΕ στις αγορές που έχει επιτευχθεί το απαιτούµε-
νο επίπεδο ανταγωνισµού

>  Διασφάλιση της έγκαιρης έγκρισης από την ΕΕΤΤ 
των υποβληθέντων οικονοµικών προγραµµάτων 
του ΟΤΕ, της βελτίωσης του µοντέλου έγκρισης 
των πακέτων του ΟΤΕ, αλλά και της κατάργησης 
των σχετικών υποχρεώσεων έγκρισης τιμών σε 
υπηρεσίες που υπάρχει ανταγωνισμός

>  Θέματα κεραιών (τροποποίηση νομοθεσίας)
>  Τηλεοπτικό περιεχόμενο – Δορυφορική εκπομπή 

και Conn-xTV
>  Ρύθμιση παροχής υπηρεσιών VDSL
>  Νέες αναλύσεις των σχετικών αγορών κ.α.
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∆ΙΕΘΝΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ,
INTERNET & ∆ΕΔΟΜΕΝΑ

(ΟΤΕGLOBE) 

Η OTEGLOBE καλύπτει την υψηλή ζήτηση για δι-
εθνείς υπηρεσίες διασύνδεσης, παρέχοντας ολοκλη-
ρωµένες υπηρεσίες διεθνούς χονδρικής τηλεφωνίας, 
Internet και µετάδοσης δεδοµένων σε παρόχους στην 
Ελλάδα και το εξωτερικό. 
Η εταιρεία επικεντρώνεται στην ανάπτυξη και τη δια-
χείριση διεθνών δικτύων τηλεφωνίας, δεδοµένων και 
χωρητικοτήτων, στην εµπορική εκµετάλλευση όλων 
των διεθνών υπηρεσιών προς παρόχους τηλεφωνίας 
και στην παροχή ολοκληρωµένων και πλήρως διαχει-
ριζόµενων υπηρεσιών (διεθνή IP VPN) σε µεγάλους 
εταιρικούς πελάτες, µέσω συνεργατών.
Η OTEGLOBE παρέχει ολοκληρωμένες διεθνείς 
υπηρεσίες μέσω τεσσάρων ιδιόκτητων δικτύων: α) 
του ∆ιαβαλκανικού TBN, µε το οποίο πραγµατο-
ποιείται η διασύνδεση µε την ∆υτική Ευρώπη µέσω 
Βαλκανίων, β) του GWEN, όπου η διασύνδεση µε τη 
∆υτική Ευρώπη πραγµατοποιείται µέσω Ιταλίας, γ) 
του διεθνούς δικτύου IP/MPLS, δ) και του διεθνούς 
δικτύου τηλεφωνίας, που πρόσφατα αναβαθµίστη-
κε µε τεχνολογία softswitch, νέες λειτουργικότητες 
και ταυτόχρονα επεκτάθηκε γεωγραφικά. Επιπλέον, 
η εταιρεία συμμετέχει σε διεθνείς κοινοπραξίες υπο-
βρύχιων καλωδιακών συσστημάτων (πχ SMW-3) ενώ 
όσον αφορά στη διεθνή τηλεφωνία διατηρεί περισ-
σότερες από 150 διμερείς διασυνδέσεις. Μέσω των 
δικτύων της OTEGLOBE, διακινούνται σημαντικά 
μερίδια της ευρυζωνικής κίνησης, καθώς και της διε-
θνούς εξερχόµενης και εισερχόµενης κίνησης φωνής 
στην ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης. 

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΩΝ 

ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ INTERNET 
(IP TRANSIT)

H εταιρεία δραστηριοποιείται σε μια αγορά όπου κα-
ταγράφεται υψηλή ζήτηση για διεθνείς χωρητικότη-
τες που να υποστηρίζουν τις ευρυζωνικές υπηρεσίες. 
Η αυξημένη αυτή ζήτηση επιβάλλει µεγάλες επενδύ-
σεις σε υποδοµές. Επιπλέον, ο έντονος ανταγωνισμός 
οδηγεί σε συνεχή προσπάθεια διαφοροποίησης αλλά 
και για συγκράτηση του κόστους.
Οι υπηρεσίες τηλεφωνίας διεθνούς χονδρικής (στα-
θερής και κινητής τηλεφωνίας) συγκέντρωσαν και το 
2010 το μεγαλύτερο όγκο πωλήσεων, παρά τη διεθνή 
τάση για μείωση των εσόδων διεθνούς χονδρικής.
Αντίστοιχα, οι υπηρεσίες χωρητικοτήτων καθώς και 
η υπηρεσία διεθνούς Internet (IP TRANSIT) ανα-
πτύσσονται δυναµικά και εξελίσσονται σε ιδιαίτερα 
σηµαντικό κοµµάτι των δραστηριοτήτων της εται-
ρείας. Σε αυτό συνέβαλε η εστίαση της εταιρείας σε 
αγορές με αυξανόμενη ζήτηση συνδέσεων µεγάλης 
χωρητικότητας, µε τα διεθνή Ιnternet exchanges, 
αλλά και η προσφορά ολοκληρωμένων υπηρεσιών, 
πέρα από τη δικτυακή κάλυψη, σε συνεργασία με ση-
μαντικούς διεθνείς παρόχους.
Σημαντική τάση στην αγορά είναι επίσης, η ζήτηση 
για υπηρεσίες Content Delivery, που δίνουν τη δυ-
νατότητα σε Content Providers να μεταδώσουν το 
περιεχόμενό τους μέσω του διαδικτύου, σε ποιότητα 
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High Definition καθώς και να επεκταθούν σε νέες γε-
ωγραφικά αγορές.
Επιπλέον, έχει παρατηρηθεί σημαντική αύξηση της 
ζήτησης, από τις αγορές της Μ. Ανατολής, καθώς και 
της Β. Αφρικής, για νέες και ποιοτικές επιλογές στην 
περιοχή της Μεσογείου για διασύνδεση µε τα διεθνή 
επιχειρηµατικά κέντρα. 

Η ΟΤΕGLOBE 
ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Η ΟΤΕGLOBE αποτελεί το µοναδικό πάροχο στην 
περιοχή της ΝΑ Ευρώπης µε δύο διαφορετικά γεω-
γραφικά ιδιόκτητα δίκτυα οπτικών ινών, που εγγυώ-
νται την απρόσκοπτη λειτουργία των υπηρεσιών της, 
καθώς τα TBN και GWEN µπορούν να λειτουργούν 
ως αυτόνοµα, αλλά και συµπληρωµατικά το ένα προς 
το άλλο (ως back up). Μέσω της multiwavelength 
χωρητικότητας που προσφέρουν και τα δύο δίκτυα, 
η OTEGLOBE διαθέτει πλέον την πληρέστερη και 
πιο αξιόπιστη δικτυακή υποδοµή στην ευρύτερη πε-
ριοχή της ΝΑ Ευρώπης. Ταυτόχρονα, oι επενδύσεις 
της εταιρείας πραγματοποιούνται µε επίκεντρο την 
βελτίωση της κοστολογικής της βάσης, στοχεύοντας 
στην περεταίρω ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς 
της.
Επιπλέον, η OTEGLOBE, εκµεταλλευόµενη τη κα-
θετοποιηµένη δοµή της, παρέχει end-to-end υπηρεσί-
ες µε στόχο την άµεση ανταπόκριση στις εξειδικευ-
μένες ανάγκες των πελατών. Συνάπτοντας ισχυρές 

συνεργασίες με σημαντικούς παρόχους και συνδυά-
ζοντας τις υποδομές της, με αυτές των συνεργατών 
της, η εταιρεία παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις, σε 
περιοχές εκτός της δικτυακής της κάλυψης, με ιδιαί-
τερη επιτυχία. 
Στη διεθνή τηλεφωνία, χρησιμοποιώντας τις νέες 
NGN τεχνολογίες µε τις οποίες εµπλουτίστηκε το 
διεθνές τηλεφωνικό δίκτυο, δίνεται πλέον η δυνατό-
τητα επιλογής πληθώρας εµπορικών πακέτων, στους 
πελάτες που διαφοροποιούνται αρκετά ως προς τις 
απαιτήσεις τους. Επίσης, συμμετέχοντας στο i3 
forum, η εταιρεία συνεργάζεται με όλους τους μεγά-
λους διεθνείς παρόχους για τη μετάβαση της διεθνούς 
τηλεφωνίας σε νέα επιχειρηματικά μοντέλα.

ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΟ 2010

Ενίσχυση της παρουσίας της εταιρείας σε αγορές 
ενδιαφέροντος, όπως η Μ. Ανατολή και η Β. Αφρική
Για την αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των υφι-
στάμενων πελατών καθώς και για την σύναψη νέων 
επιχειρηματικών συνεργασιών με σημαντικούς τηλε-
πικοινωνιακούς φορείς από τις χώρες της Μ. Ανατο-
λής και της Β. Αφρικής ενισχύθηκε η εμπορική πα-
ρουσία της εταιρείας στην περιοχή αυτή. Στο πλαίσιο 
αυτό: 
>  Υπογράφηκε συμφωνία για νέο υποβρύχιο καλω-

διακό σύστημα, που διασύνδεει την Ελλάδα με τη 
Λιβύη

 Το σύστημα αυτό είναι μια επένδυση της Telecom 
Libya, με την εμπορική ονομασία Silphium και πα-

Η OTEGLOBE διαθέτει ένα διευρυµένο χαρτοφυλάκιο τηλεπικοινωνιακών 
υπηρεσιών, µε παγκόσµια εµβέλεια. Διαθέτει 4 κατηγορίες υπηρεσιών:
>   Διεθνείς Λύσεις Διασύνδεσης
>  Λύσεις Διεθνούς Τηλεφωνίας 
>  Διεθνείς Λύσεις εταιρικών πελατών (διεθνή VPN) 
> Διεθνείς Λύσεις για παρόχους κινητής τηλεφωνίας (GRX, Signalling, MMS Hub)



-73-
Οι δραστηριότητες του Ομίλου ΟΤΕ

ρέχει τη δυνατότητα για τη δημιουργία νέων πηγών 
εσόδων, καθώς η OTEGLOBE παρέχει αποκλειστι-
κά τη διασύνδεση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Επί-
σης, ενισχύει την ανταγωνιστική τοποθέτηση της 
OTEGLOBE στη Μεσόγειο. 
>   Αποφασίστηκε η αναβάθμιση του διεθνούς υποβρύ-

χιου καλωδίου SMW3 που συνδέει την Ελλάδα με 
τις αναπτυσσόμενες αγορές της Μ. Ανατολής, Β. 
Αφρικής και Ασίας

Μεγιστοποίηση της χρήσης των νέων NGN υποδομών 
και προώθηση ευέλικτων εμπορικών πακέτων στη 
διεθνή τηλεφωνία 
Η εταιρεία, αναγνωρίζοντας τις ανάγκες των πελατών 
της για διαφοροποίηση στο ιδιαίτερα ανταγωνιστικό 
περιβάλλον της διεθνούς τηλεφωνίας, προσφέρει νέα 
εμπορικά πακέτα χρησιμοποιώντας τις νέες IP τεχνο-
λογίες με τις οποίες εκσυγχρονίστηκε το διεθνές δί-
κτυο τηλεφωνίας. 

 Προσφορά υπηρεσιών με χρήση του πρωτοκόλου 
IPv6

 H OTEGLOBE ήταν μια από τις πρώτες εταιρείες 
που προσέφερε IPv6 στους πελάτες της.

Ένταξη της OTEGLOBE στην κοινότητα “Strongest 
companies in Greece”. Η διάκριση αυτή κατατάσ-
σει την OTEGLOBE στην ομάδα εταιρειών με πολύ 
χαμηλό πιστωτικό κίνδυνο 
Στην κοινότητα “Strongest Companies in Greece” 
εντάσσονται οι επιχειρήσεις που περιλαμβάνονται 
στις ισχυρότερες ζώνες πιστοληπτικής διαβάθμισης 
της ICAP, η οποία αναγνωρίζεται από την Τράπεζα 
της Ελλάδος ως Εξωτερικός Οργανισμός Πιστολη-
πτικών Αξιολογήσεων και από την Ευρωπαϊκή Κε-
ντρική Τράπεζα ως Αποδεκτή Πηγή Πιστοληπτικών 
Αξιολογήσεων. Δυνατότητα ένταξης στην κοινότητα 
“Strongest Companies in Greece” έχει μόνο μία στις 
δέκα επιχειρήσεις στην Ελλάδα.



ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ

ROMTELECOM
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Η RomTelecom αποτελεί τον κύριο πάροχο υπηρεσι-
ών σταθερής τηλεφωνίας στη Ρουµανία, προσφέρο-
ντας υπηρεσίες παραδοσιακής σταθερής τηλεφωνίας, 
ευρυζωνικότητας, ψηφιακής δορυφορικής τηλεόρα-
σης, καθώς και συνδυαστικές υπηρεσίες φωνής και 
δεδοµένων. Η εταιρεία ανήκει στον Όµιλο OTE από 
το 1998.

ΤΑΣΕΙΣ ΑΓΟΡΑΣ
Η Ρουμανική αγορά τηλεπικοινωνιών, κατά το 2010, 
χαρακτηρίσθηκε από έντονο ανταγωνισμό ο οποίος 
επηρεάζει αρνητικά τα έσοδα όλων των παρόχων. 
Όπως και στις άλλες αγορές, οι υπηρεσίες σταθερής 
τηλεφωνίας συνέχισαν να παρουσιάζουν πτωτικές 
τάσεις, ενώ, όπως αποτυπώνεται και στο γράφημα 
της σελίδας 76, η αγορά της κινητής τηλεφωνίας εμ-
φανίζει χαρακτηριστικά κορεσμού. 
Εκτιμάται ότι οι ευρυζωνικές υπηρεσίες κινητής τη-
λεφωνίας θα είναι ο επόμενος τομέας ανάπτυξης, με 
τους πελάτες να απαιτούν ακόμα μεγαλύτερες τα-
χύτητες και χωρητικότητες, με όσο το δυνατόν χα-
μηλότερες χρεώσεις. Στο πλαίσιο αυτό, στόχος της 
RomTelecom είναι η ενίσχυση της παρουσίας της 
στην συγκεκριμένη αγορά. Σημειώνεται, πως η Ρου-
μανία είναι η τέταρτη χώρα στον κόσμο και η πρώτη 
στην Ευρώπη, όσον αφορά στις υψηλές ταχύτητες 
πρόσβασης που απολαμβάνουν κατά μέσο όρο οι κα-
ταναλωτές. Παρόλα αυτά, ιδιαίτερα λόγω της παγκό-
σμιας οικονομικής ύφεσης, η τιμή μιας υπηρεσίας/
προϊόντος είναι πλέον ο καθοριστικός παράγοντας 

στην απόφαση του καταναλωτή για το είδος και τον 
πάροχο της πρόσβασης που θα επιλέξει. 
H RomTelecom δεν κατέχει πλέον δεσπόζουσα θέση 
στην τηλεπικοινωνιακή αγορά σταθερής τηλεφωνί-
ας φωνής, με αποτέλεσμα η ANCOM, η Ρουµανική 
Ρυθµιστική Αρχή, να άρει ορισμένους περιορισμούς 
που της είχε επιβάλει στο παρελθόν. 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ∆ΡΑΣΗ
ΤΟ 2010

Αναγνωρίζοντας τις σηµαντικές διαφορές µεταξύ οι-
κιακών και εταιρικών πελατών, η εταιρεία απευθύνε-
ται εξειδικευμένα στις ανάγκες της κάθε κατηγορίας 
πελατών.
Επιπλέον, για να αντισταθμίσει τον ισχυρό αντίκτυ-
πο της οικονομικής κρίσης στους εταιρικούς πελάτες 
της, η RomTelecom παρουσίασε νέα, οικονοµικότε-
ρα προϊόντα, συµπεριλαµβανοµένων ICT υπηρεσιών 
και προγραµµάτων φωνής.

Υπηρεσίες φωνής 
Η κίνηση στις υπηρεσίες φωνής της σταθερής τηλε-
φωνίας έχει μειωθεί σημαντικά, τόσο στην αγορά των 
οικιακών όσο και στην αγορά των εταιρικών πελατών. 
Η εταιρεία ανταποκρίθηκε στην πρόκληση αυτή, µε 
την προσφορά ανταγωνιστικών πακέτων φωνής και 
οικονομικών προγραμμάτων, με την ενίσχυση των 
παραδοσιακών υπηρεσιών φωνής για τους οικιακούς 
πελάτες, και την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών φωνής 
πάνω στο διαδίκτυο (VoIP). 
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Από το 2011, οι νέες συνδέσεις για την παροχή υπη-
ρεσιών φωνής θα πραγματοποιούνται μόνο μέσω 
υπηρεσιών IMS, ενώ η μεταστροφή από τεχνολογίες 
POTS σε VOIP θα οδηγήσει στην σταδιακή κατάργη-
ση του PSTN δικτύου.
Η RomTelecom αξιοποίησε επίσης, τα ωφέλη του 
ενιαίου τηλεπικοινωνιακού δικτύου στην χώρα, συ-
νεργαζόμενη με την Cosmote, την εταιρεία κινητής 
τηλεφωνίας του Ομίλου στη Ρουμανία. Στο πλαίσιο 
αυτής της συνέργιας, οι πελάτες είτε της μίας είτε της 
άλλης εταιρείας χρεώνονται τιμές του δικού τους δι-
κτύου, όταν καλούν αριθμούς της άλλης εταιρείας. 

Ευρυζωνικές υπηρεσίες
H RomTelecom διαθέτει ευρυζωνικές υπηρεσίες σε 
υψηλές ταχύτητες. Η εταιρεία παρέχει ευρυζωνικές 
υπηρεσίες και μέσω της θυγατρικής της NextGen, 
που απευθύνεται σε ένα κοινό με συγκεκριμένες ανά-
γκες (βασικές υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών) σε υπη-
ρεσίες και τιμές. Η NextGen διέθεσε μια νέα σειρά 
προϊόντων, το 2010 και το συγκεκριμένο brand name 
έχει γίνει δημοφιλές, με την πελατειακή βάση να αυ-
ξάνεται οργανικά, αλλά και ως αποτέλεσμα της εξα-
γοράς μικρών επιχειρήσεων του κλάδου. 
Το 2011, η RomTelecom θα συνεχίσει με την επέκτα-
ση του δικτύου ευρυζωνικής πρόσβασης με στόχο τη 
διάθεση χωρητικότητας της τάξης των 2 εκατομμυρί-
ων πορτών, μέσα από την αποκλειστική ανάπτυξη της 
τεχνολογίας VDSL2, κυρίως σε τοπολογία FTTB.
Eπιπλέον, η ανάπτυξη μιας πλατφόρμας IPTV από τη 

RomTelecom, θα καλύψει τις ανάγκες μιας αυξανό-
μενης πελατειακής βάσης των ευρυζωνικών υπηρεσι-
ών, που χρησιμοποιεί υπηρεσίες triple-play.
Σε ότι αφορά στον επιχειρησιακό τομέα, η 
RomTelecom διατηρεί την πρώτη θέση, ωστόσο η 
προσπάθεια μείωσης των εξόδων από πλευράς των 
επιχειρησιακών πελατών και ο μειούμενος αριθμός 
εταιρειών λόγω της δυσμενής οικονομικής συγκυρί-
ας, επηρέασαν τα έσοδά της. 

Υπηρεσίες συνδρομητικής τηλεόρασης
Η RomTelecom είχε ανταποκριθεί στον έντονο αντα-
γωνισµό από τους παρόχους καλωδιακής τηλεόρα-
σης, το 2006, µε τη διάθεση υπηρεσιών δορυφορι-
κής τηλεόρασης µε την εμπορική ονομασία «Dolce». 
Το 2010, οι συνδροµητές της «Dolce» έφτασαν τις 
886 χιλιάδες. Η αύξηση αυτή ήταν αποτέλεσµα της 
σηµαντικής βελτίωσης του περιεχοµένου, της προ-
σθήκης νέων καναλιών που διεύρυναν την απήχηση 
του προϊόντος (όπως το κανάλι «Dolce Sport», που 
μεταδίδει ποδοσφαιρικούς αγώνες και άλλα αθλητικά 
γεγονότα), της ανταγωνιστικής τιμολογιακής πολιτι-
κής και των δυναμικών ενεργειών προώθησης από τη 
RomTelecom. 
Σε συνέχεια της διάθεσης της «Dolce», η RomTelecom 
είχε επίσης προχωρήσει, το Δεκέμβριο του 2009, στη 
διάθεση της υπηρεσίας διαδικτυακής, ψηφιακής τη-
λεόρασης «Dolce interactiv».
Το Dolce interactiv είναι ένα προϊόν που απευθύνεται 
στην high-end κατηγορία της αγοράς, και αναπτύσ-

H RomTelecom στοχεύει στην ενίσχυση της παρουσίας της στην αγορά των 
ευρυζωνικών υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας
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Μερίδια αγοράς RomTelecom ανά δραστηριότητα (2010)

DTH τηλεόραση

36,0%

Σταθερή τηλεφωνία Ευρυζωνικές 
υπηρεσίες 

58,0% 33,0%

Πληθυσμιακή διείσδυση υπηρεσιών επικοινωνίας στη Ρουμανία (2010)

DTH τηλεόραση

12,0%

Σταθερή τηλεφωνία Κινητή τηλεφωνία Ευρυζωνικές 
υπηρεσίες 

Καλωδιακή 
τηλεόραση

22,0% 114,0% 14,0% 16,0%
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Ανάπτυξη RomTelecom σε σχέση με την αγορά (2010)

Ευρυζωνικές υπηρεσίες
σταθερής τηλεφωνίας

Ευρυζωνικές υπηρεσίες
σταθερής και κινητής τηλεφωνίας

Υπηρεσίες 
δορυφορικής τηλεόρασης

20,4%
RomTelecom

22,8%
RomTelecom

-0,1%
RomTelecom

6,4%
Συνολική

αγορά

14,5%
Συνολική

αγορά

-2,9%
Συνολική

αγορά

Εξέλιξη πελατειακής βάσης 
ευρυζωνικών υπηρεσιών και συνδρομητικής τηλεόρασης RomTelecom (000) 

20102008 2009

643
Δορυφορική
τηλεόραση +IPTV

911
Δορυφορική
τηλεόραση +IPTV

1.054
Δορυφορική
τηλεόραση +IPTV

651
DSL + ασύρματες 

ευρυζωνικές υπηρεσίες

824
DSL + ασύρματες 

ευρυζωνικές υπηρεσίες

1.013
DSL + ασύρματες 

ευρυζωνικές υπηρεσίες
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σεται σταθερά (από 337 συνδρομητές το Δεκέμβριο 
2009, σε 30.000 το Δεκέμβριο 2010). 

ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΟΥΣ ΚΑΙ 

ΕΤΑΙΡΙΚΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ
Το δίκτυο διανοµής που απευθύνεται στους οικια-
κούς πελάτες της RomTelecom, αποτελείται από 73 
ιδιόκτητα καταστήµατα της RomTelecom, 41 κατα-
στήματα Cosmote, 233 σηµεία πώλησης της εταιρεί-
ας ΓΕΡΜΑΝΟΣ, καθώς και τηλεφωνικά κέντρα. 
Οι ανάγκες των εταιρικών πελατών καλύπτονται από 
δίκτυα αμέσων πωλήσεων, εξουσιοδοτημένους αντι-
προσώπους, τηλεφωνικά κέντρα για µικρές επιχειρή-
σεις ή ελεύθερους επαγγελµατίες, καθώς και από ένα 
δίκτυο διανοµέων για µικροµεσαίες επιχειρήσεις. 

ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ

ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Το 2010 η εταιρεία προχώρησε σε μείωση στα έξοδα 
προσωπικού, στο πλαίσιο μιας στρατηγικής μείωσης 
των εξόδων προσωπικού μέσω προγραμμάτων εθε-
λουσίας εξόδου, αλλά και βελτιώσεων στην αποδοτι-
κότητα των δικτυακών υπηρεσιών. 
Το 2010, ο αριθμός των εργαζομένων στον Όμιλο 
RomTelecom ανήλθε σε 9.180, μειωμένος συνολι-
κά κατά περίπου 900 υπαλλήλους (οι αποχωρήσεις 
στη μητρική αφορούσαν σε 1.400 άτομα). Αξίζει να 
σημειωθεί, ότι κατά τη τελευταία τριετία 2007-2010 
το προσωπικό της RomTelecom έχει μειωθεί κατά 
26,6% . Οι μειώσεις αυτές στο προσωπικό εντάσσο-
νται σε μια γενικότερη στρατηγική και προσπάθεια 
της εταιρείας να επανασχεδιάσει τις λειτουργίες και 
τις διαδικασίες της, ώστε να εξαλειφθούν αλληλοεπι-
καλυπτόμενες δραστηριότητες και να αυξηθεί η απο-
δοτικότητα του προσωπικού. Το κόστος, που αφορά 

στις συγκεκριμένες ενέργειες και έργα εταιρικού με-
τασχηματισμού, το 2010, ανήλθε σε €33,4 εκατ. 

Ρυθμιστικό πλαίσιο της σταθερής τηλεφωνίας στη 
Ρουμανία
Σε συνέχεια της αξιολόγησης της αγοράς τηλεπικοι-
νωνιών στη Ρουμανία, που πραγµατοποιήθηκε κατά 
τη διάρκεια του 2010, η Ρουµανική Ρυθµιστική Αρχή 
(ANCOM), αποφάνθηκε πως η RomTelecom κατέχει 
σηµαντική ισχύ στην τηλεπικοινωνιακή αγορά δικτύ-
ου πρόσβασης οικιακών πελατών. Ως αποτέλεσμα, 
η RomTelecom υποχρεούται να παρέχει υπηρεσίες 
χονδρικής Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό 
Βρόχο, με τιμολόγια κοστοστρεφή (cost-oriented). 
Η ANCOM επέβαλε επίσης νέες χρεώσεις φορητό-
τητας αριθμών, μειώνοντας τις σχετικές χρεώσεις για 
γεωγραφικούς αριθμούς και μη γεωγραφικούς αριθ-
μούς, εκτός από τους αριθμούς κινητής τηλεφωνίας, 
από 13 ευρώ/ μεταφερόμενο αριθμό σε 7,8 ευρώ/ 
μεταφερόμενο αριθμό. Αντίστοιχα, οι χρεώσεις για 
αριθμούς κινητής τηλεφωνίας που μεταφέρονται, 
μειώθηκαν σε 5,6 ευρώ/ μεταφερόμενο αριθμό, σε 
σχέση με 11,0 ευρώ/ μεταφερόμενο αριθμό που ίσχυε 
από το 2009. 
Προκειμένου να προωθηθεί ο ανταγωνισμός στον 
τομέα των υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, η 
ANCOM επέβαλε ορισμένες ρυθμιστικές υποχρεώ-
σεις. Βάσει αυτών, η RomTelecom θα πρέπει να ανα-
πτύξει και να διατηρεί ένα μοντέλο λογιστικού δια-
χωρισμού οικονομικών αναφορών ενώ κατά το 2011 
η ANCOM θα εξετάσει τις ρυθμίσεις που θα διέπουν 
τον λογιστικό αυτό διαχωρισμό. 
Από το 2010, και για διάστημα 2 ετών, η ANCOM 
θα εξετάζει επίσης, τις σχετικές αγορές για υπηρε-
σίες τερµατισµού κλήσεων σε σταθερά και κινητά 
σημεία, ως αποτέλεσμα της υπ’ αριθμ. 3359/2009 σύ-
στασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (της οποίας βασικός 
στόχος είναι να θεσπιστεί μια συνεκτική και συνεπής 
αντιμετώπιση των χρεώσεων τερματισμού κλήσεων 
σταθερής και κινητής τηλεφωνίας). Έτσι, η ANCOM 
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παρουσίασε το 2010 μια νέα, σχετική μεθοδολογία, 
καθώς και τις βασικές οικονομικές αρχές, βάσει των 
οποίων θα καθοριστεί το μοντέλο για τον υπολογισμό 
του κόστους των υπηρεσιών τερματισμού κλήσεων. 
Στο μεταξύ, το σύνολο των υποχρεώσεων που επέβα-
λαν παλαιότερες ρυθμίσεις (διαφάνεια, αμεροληψία, 
λογιστικός διαχωρισμός, χορήγηση πρόσβασης και 
άδειας χρήσης συγκεκριμένων στοιχείων του δικτύ-
ου και της σχετικής υποδομής, καθώς και κοστοστρέ-
φεια) θα εξακολουθήσει να ισχύει.

12.512

12.257

10.344

10.017

9.180

2007

2006

2008

2009

2010

Εξέλιξη Αριθμού Προσωπικού RomTelecom 

OIKONOMIKEΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ
Το 2010, τα μειωμένα εισοδήματα των νοικοκυριών, 
ο υψηλότερος Φόρος Προστιθέμενης Αξίας, η αυξη-
μένη ανεργία, καθώς και ο υψηλότερος από το ανα-
μενόμενο, πληθωρισμός, επηρέασαν αρνητικά την 
καταναλωτική δραστηριότητα στη Ρουμανία. Στο δύ-
σκολο αυτό περιβάλλον, ο κύκλος εργασιών διαμορ-
φώθηκε σε €716,9 εκατ. από €782,5 εκατ. το 2009, 
παρουσιάζοντας μείωση της τάξεως του 8,4%. Η 
προσαρμοσμένη κερδοφορία ΟIBDA διαμορφώθηκε 
σε €178,9 εκατ. το 2010, από €261,1 εκατ. το 2009, 
παρουσιάζοντας μείωση της τάξης του 31,5%. 
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ΟΜΙΛΟΣ COSMOTE
Η Cosmote, µέλος του Οµίλου ΟΤΕ, είναι σήµερα 
ένας από τους παρόχους κινητής τηλεφωνίας µε την 
ισχυρότερη παρουσία στη Ν.Α. Ευρώπη. Εκτός Ελ-
λάδας, η εταιρεία δραστηριοποιείται στην Αλβανία, 
τη Βουλγαρία και τη Ρουµανία, µέσω των θυγατρι-
κών της AMC, Globul και Cosmote Ρουµανίας αντί-
στοιχα. 

Το 2010, µία χρονιά προκλήσεων, η Cosmote κατά-
φερε να βελτιώσει περαιτέρω τη θέση της στην ελλη-
νική αγορά, να διατηρήσει το μερίδιο αγοράς της στη 
Βουλγαρία και στη Ρουμανία, καθώς επίσης και την 
ισχυρή της θέση στην Αλβανία. 

Στη προσέλκυση νέων πελατών, τόσο στην ελληνική 
αγορά, όσο και στις αγορές της Ν.Α. Ευρώπης, συνέ-
βαλε σηµαντικά η δυναµική της ΓΕΡΜΑΝΟΣ (της 
μεγάλης τηλεπικοινωνιακής αλυσίδας λιανικής) με 
αποτέλεσμα, παρά τις επιμέρους απώλειες, ο Όμιλος 
Cosmote να αριθμεί 21 εκατομμύρια συνδρομητές 
στο τέλος του 2010, σηµειώνοντας πτώση 6,8% σε 
ετήσια βάση. 

Ειδικότερα, σε σχέση με το 2009, η πελατειακή βάση 
της Cosmote μειώθηκε κατά 13,3% στην Ελλάδα (κυ-
ρίως λόγω της διαδικασίας ταυτοποίησης των καρ-
τοκινητών) και 5,9% στη Ρουµανία, ενώ αυξήθηκε 
κατά 5,9% και 0,4% στην Αλβανία και στη Βουλγα-
ρία αντίστοιχα. 
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Ανάλυση πελατών Ομίλου 2010 (000)

Πελατειακή βάση Ομίλου (000)
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ΣΤΑΘΕΡΑ Η ΠΡΩΤΗ 
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ
Παραµένοντας σταθερά στην κορυφή της ελληνικής 
αγοράς κινητής τηλεφωνίας από το 2001, η Cosmote 
αριθμούσε, το 2010, 8 εκατοµµύρια πελάτες, έχοντας 
ενισχύσει το µερίδιο αγοράς της σε σχέση µε την 
προηγούμενη χρονιά. 
Όσον αφορά στην πελατειακή της βάση, η Cosmote 
κατάφερε και το 2010 να προσελκύσει το µεγαλύτερο 
µερίδιο πελατών (47%) που άλλαξαν δίκτυο μέσω φο-
ρητότητας. Η προτίμηση και εμπιστοσύνη του κατα-
ναλωτικού κοινού στην Cosmote αποτυπώθηκε στην 
περαιτέρω αύξηση της συνδρομητικής βάσης συμ-
βολαίου, παρά τις δυσμενείς οικονομικές συγκυρίες. 
Παράλληλα, η εταιρεία διατήρησε σχεδόν αμετάβλη-
τη την ενεργή βάση της καρτοκινητής, ολοκληρώνο-
ντας με επιτυχία τη διαδικασία ταυτοποίησης. Mέσω 
της συνεχούς αναβάθµισης του τηλεπικοινωνιακού 
της δικτύου, της βελτιστοποίησης της εξυπηρέτησης 
πελατών, της ισχυροποίησης του δικτύου διανοµής 
της, της διάθεσης νέων ανταγωνιστικών προϊόντων, 
αλλά και ανανεώνοντας την εταιρική της εικόνα, η 
Cosmote κερδίζει σταθερά την προτίµηση των Ελλή-
νων καταναλωτών. 
Διατηρώντας ως άξονα εταιρικής επικοινωνίας το µή-
νυµα «Ο κόσµος µας, εσύ», η Cosmote ανανέωσε, 
το 2010, τη δέσμευση της για ποιοτική εξυπηρέτηση, 
µε έμφαση στον πελάτη και στην παροχή υπηρεσιών 

που ανταποκρίνονται πλήρως στις ανάγκες του. 
Το 2010 η ζήτηση για πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο µε 
υψηλές ταχύτητες, µέσω δικτύου κινητής τηλεφωνί-
ας, αυξήθηκε σημαντικά και ιδιαίτερα η χρήση υπη-
ρεσιών δεδομένων μέσω συσκευών τελευταίας τε-
χνολογίας (smartphones). Η Cosmote ανταποκρίθηκε 
στις ανάγκες των πελατών της, ενισχύοντας το εµπο-
ρικό της χαρτοφυλάκιο, επεκτείνοντας την κάλυψη 
του δικτύου µε τεχνολογίες 3G, HSPA και HSPA+ 
και προσφέροντας ταχύτητες έως 42Mbps για λήψη 
και έως 5,8Mbps για αποστολή δεδοµένων. 

ΠΡΟΗΓΜΕΝΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ 
ΥΠΟΔΟΜΕΣ

Η Cosmote διαθέτει δίκτυα GSM/GPRS (δίκτυο 2ης 
γενιάς) και UMTS (δίκτυο 3ης 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 βιντεοτηλεφω-
νίας και µεταγωγής δεδοµένων, όπως µηνύµατα πο-
λυµέσων (MMS), πλοήγηση στο WAP, ευρυζωνική 
πρόσβαση στο Internet, γρήγορη πρόσβαση σε υπη-
ρεσίες e-mail και εταιρικά δίκτυα (Ιntranets), µε τα-
χύτητες που φτάνουν σήµερα ως και τα 42Mbps.
Κατά τη διάρκεια του 2010, η Cosmote συνέχισε να 
επενδύει στην αναβάθµιση του δικτύου της µε στό-
χο την παροχή ασύρµατων ευρυζωνικών υπηρεσιών 
HSPA µε πανελλαδική εµβέλεια, εισήγαγε ταχύτητες 
42Mbps Downlink και 5,8Mbps Uplink ενώ στην ευ-
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Το δίκτυο GSM/GPRS της Cosmote, σε αριθμούς, το 2010:
>  99,8% πληθυσµιακή κάλυψη

>  98% γεωγραφική κάλυψη

>  98% της θαλάσσιας ελληνικής επικράτειας

>  99% επιτυχημένες κλήσεις

>  26 δισεκατοµµύρια λεπτά οµιλίας 

>  7,5 δισεκατοµµύρια γραπτά µηνύµατα SMS 

>  4,7 εκατoµµύρια Gbytes σε κίνηση δεδοµένων µέσω του δικτύου 

ρύτερη περιοχή Αθηνών και Θεσσαλονίκης έχει ήδη 
αναπτύξει δίκτυο Σταθερής Ασύρµατης Πρόσβασης 
(LMDS), που διατίθεται κυρίως για εταιρικούς πελά-
τες. Τον Οκτώβριο του 2010, η Cosmote, για πρώτη 
φορά στην Ελλάδα, παρουσίασε πιλοτικά ταχύτητες 
100Mbps, με την τεχνολογία LTE. 
Το 2011, η εταιρεία σκοπεύει να προχωρήσει στην 
περαιτέρω αύξηση της χωρητικότητας του δικτύου 
της, µε στόχο την αποτελεσματική κάλυψη της ζήτη-
σης για προηγµένες υπηρεσίες προστιθέµενης αξίας. 

ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Η πρωτοπορία της Cosmote και το 2010 είναι αποτέ-
λεσµα της αρτιότητας του τηλεπικοινωνιακού της δι-
κτύου, της διάθεσης νέων, καινοτόµων προϊόντων και 
υπηρεσιών που ανταποκρίνονται στις εξειδικευµένες 
ανάγκες των καταναλωτών, αλλά και του ευρύτατου 
δικτύου πωλήσεων της εταιρείας µε τα καταστήµατα 
ΓΕΡΜΑΝΟΣ να έχουν καταλυτικό ρόλο στην προ-
σέλκυση νέων πελατών και την ποιοτική εξυπηρέτη-
ση της συνδρομητικής βάσης. 
Στο τέλος Ιουλίου 2010, ολοκληρώθηκε με επιτυχία 
η υποχρεωτική διαδικασία ταυτοποίησης των καρτο-
κινητών Cosmote, με ένα ποσοστό μεγαλύτερο του 
95% των ενεργών χρηστών καρτοκινητής της εται-
ρείας να έχει ταυτοποιηθεί.

Υπηρεσίες συµβολαίου και καρτοκινητής
Η Cosmote ανέπτυξε και το 2010 προγράµµατα και 
υπηρεσίες που ανταποκρίνονται πλήρως στις ανάγκες 

των πελατών της. Ειδικότερα, η εταιρεία διέθεσε:
>  Τα ανανεωμένα οικονομικά προγράµµατα συµβο-

λαίου Cosmote ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ, που καλύπτουν 
πλήρως τις αυξανόµενες, εξειδικευµένες ανάγκες 
των καταναλωτών για ομιλία, μηνύματα και πλοή-
γηση στο Internet από το κινητό τηλέφωνο

>  Τα ανανεωμένα προγράμματα ΚαρτοΣυμβολαίου 
COSMOTE, που συνδυάζουν μοναδικά τα πλεονε-
κτήματα της καρτοκινητής και του συμβολαίου

>  Τα ανανεωμένο Οικογενειακό Πακέτο COSMOTE, 
που καλύπτει τις προσωπικές ανάγκες κάθε μέλους 
της οικογένειας για επικοινωνία και παράλληλα 
προσφέρει ακόμα μεγαλύτερη οικονομία και έλεγχο 
των εξόδων σε ένα κοινό λογαριασμό

>   Προσφορές χρόνου ομιλίας και μηνυμάτων στην 
καρτοκινητή (COSMOΚΑΡΤΑ και What’s Up) με 
κάθε ανανέωση

>  Την πρωτοποριακή υπηρεσία Reload It! που προ-
σφέρει στους συνδρομητές του What’s Up την ευ-
καιρία να κερδίζουν μοναδικά δώρα με κάθε ανα-
νέωση, μέσω της ιστοσελίδας της υπηρεσίας

>  Την αποκλειστική υπηρεσία CALL THEM ALL 
SUPERSHARE που προσφέρει στους συνδρομητές 
What’s Up την δυνατότητα να μοιράζονται τον δω-
ρεάν χρόνο ομιλίας τους με τους φίλους τους

>  Τα προγράμματα COSMOTE BUSINESS Cost 
Control ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ, που προσφέρουν έλεγχο 
κόστους και απεριόριστη επικοινωνία, διευρύνο-
ντας τις λύσεις που προσφέρει η Cosmote σε επιχει-
ρήσεις.
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Το 2010, η Cosmote εισήγαγε τον νέο, ενιαίο αριθμό εξυπηρέτησης πε-
λατών 138 38, μέσω του οποίου οι πελάτες συμβολαίου και καρτοκινητής 
μπορούν να απολαμβάνουν καθημερινά άμεση και έγκυρη εξυπηρέτηση

Ευρυζωνικές υπηρεσίες και υπηρεσίες Προστιθέμενης 
Αξίας

Το 2010 ήταν µια ιδιαίτερα επιτυχηµένη χρονιά για 
τη Cosmote στον τοµέα των ευρυζωνικών υπηρεσι-
ών. Η εταιρεία, συνεχίζοντας να εξελίσσει το δίκτυό 
της, διέθεσε ακόµη υψηλότερες ταχύτητες πρόσβασης 
στο Internet, μέσω Η/Υ, στα δηµοφιλή προγράµµατα 
COSMOTE Internet On The Go. Το καλοκαίρι του 
2010, προσέφερε τη νέα υπηρεσία COSMOTE Internet 
On The Go με κάρτα, για τους χρήστες που θέλουν 
Ιnternet από τον υπολογιστή. Επίσης, διέθεσε την υπη-
ρεσία Cosmote Internet On The Phone για συνδρομη-
τές συμβολαίου, καρτοσυμβολαίου και καρτοκινητής, 
συμβάλλοντας ακόμα περισσότερο στην ανάπτυξη 
των ευρυζωνικών υπηρεσιών μέσω συσκευών κινητής 
τηλεφωνίας. Ως αποτέλεσµα, η εταιρεία διατηρεί την 
πρώτη θέση στην προτίµηση των πελατών και σε αυτό 
τον τομέα, συµβάλλοντας στην περαιτέρω ανάπτυξη 
της αγοράς και στην ενίσχυση των οικονοµικών της 
επιδόσεων.
Στην αρχή του 2010 η Cosmote ξεκίνησε την εμπορική 
διάθεση της υπηρεσίας Mobile Advertising, προσφέρο-
ντας στο διαφημιζόμενο τη δυνατότητα στοχευμένης 
διαφήμισης, μέσω της πύλης Cosmote my view, αλλά 
και μέσω μηνυμάτων SMS/MMS σε πελάτες που το 
επιθυμούν. Επιπλέον, η εταιρεία λάνσαρε τη δωρεάν 
υπηρεσία Cosmote Μore 4 U, προσφέροντας στους εν-
διαφερόμενους χρήστες τη δυνατότητα να λαμβάνουν 
δώρα και ενημέρωση για προσφορές, αλλά και να συμ-
μετέχουν σε διαγωνισμούς.

Καλύπτοντας τις ολοένα αυξανόμενες ανάγκες των 
συνδρομητών της, η Cosmote προχώρησε στην επι-
τυχημένη εμπορική διάθεση του iPhone 4 της Apple, 
και όλες τις εξελιγμένες smartphone συσκευές της 
αγοράς, διπλασιάζοντας τον αριθμό των διαθέσιμων 
smartphone συσκευών σε σχέση με το 2009, με έμφα-
ση στο λειτουργικό σύστημα Android της Google. 
Επίσης, στο πλαίσιο της δραστηριοποίησής της στη 
δυναμική αγορά των tablets, που αποτελούν ιδανική 
λύση για πλοήγηση στο Internet, social networking 
και διασκέδαση, η Cosmote διέθεσε το 4ο τρίμηνο 
του 2010 κατ’ αποκλειστικότητα, το ZTE V9 Pad, ένα 
προσιτό tablet με οθόνη αφής 7” και λειτουργικό σύ-
στημα Android. Παράλληλα συνέχισε την επιτυχημένη 
διάθεση Netbooks με τις σειρές Sony Vaio W & M.
Τέλος, η εταιρεία ανανέωσε σημαντικά τις υπηρεσίες 
της, Calling Tunes, Music Zone, Cosmote Games και 
Cosmote Alerts. 

Υπηρεσίες Περιαγωγής
Στο τέλος του 2010, η Cosmote είχε υπογράψει 470 
συµφωνίες περιαγωγής σε 194 χώρες. Η εταιρεία πα-
ρείχε επίσης, την υπηρεσία πλήρους περιαγωγής σε 
όλους τους πελάτες καρτοκινητής τηλεφωνίας µε 95 
δίκτυα σε 44 χώρες, ενώ στους πελάτες συµβολαίου 
την υπηρεσία GPRS Roaming µε 210 δίκτυα σε 100 
χώρες και την υπηρεσία 3G Roaming µε 51 δίκτυα 
σε 32 χώρες. 
Η εταιρεία επέκτεινε επίσης, την διαθεσιμότητα της 
υπηρεσίας Cosmote Traveller, σε λοιπές χώρες της 
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Το Jumping Fish της Cosmote (www.jumpingfish.gr) είναι ένα πρωτοποριακό, 
διαδραστικό, μουσικό site που παρέχει σε καθημερινή βάση ενημέρωση 
και αποκλειστικότητες γύρω από τη μουσική. Κεντρική ιδέα είναι η μηνιαία 
ανάδειξη ενός νέου ανερχόμενου καλλιτέχνη και η προώθησή του με τη 
διοργάνωση δράσεων και συναυλιών 

Ευρώπης, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς επίσης 
και σε 10 δημοφιλείς διεθνείς προορισμούς. 
Παράλληλα, η Cosmote διέθεσε στους πελάτες της 
προνομιακά πακέτα για ακόμη μεγαλύτερο έλεγχο 
και οικονομία για χρήση δεδομένων κατά τη διάρκεια 
περιαγωγής, ενώ στο πλαίσιο της κοινοτικής οδηγίας 
λάνσαρε την υπηρεσία Roaming Data Limit που θέτει 
ανώτατο όριο χρήσης δεδομένων εντός Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. 
Η Cosmote διαθέτει το πλέον ανταγωνιστικό εμπορι-
κό δίκτυο στην Ελλάδα µε σηµεία πώλησης σε κάθε 
περιοχή της χώρας, και µε υψηλό επίπεδο εξυπηρέτη-
σης του πελάτη. 

ΡYΘΜΙΣΗ ΑΓΟΡAΣ ΚΙΝΗΤHΣ 
ΤΗΛΕΦΩΝIΑΣ

Το 2010 οι βασικότερες εξελίξεις σε επίπεδο ρύθμι-
σης της αγοράς κινητής τηλεφωνίας, αφορούσαν σε :
>   Μείωση των τελών που καταβάλλουν στην Cosmote 

οι δύο άλλοι πάροχοι κινητής τηλεφωνίας για τις 
κλήσεις συνδρομητών τους, οι οποίες τερματίζο-
νται στο δίκτυο της Cosmote (σχετική απόφαση 
της ΕΕΤΤ)

>   Ενδυνάµωση του ανταγωνισµού στις αγορές ηλε-
κτρονικών επικοινωνιών εντός των κρατών - µε-
λών, στην προώθηση της πρόσβασης σε υπηρεσίες 
ευρυζωνικότητας υψηλών ταχυτήτων, στην πιο 
αποτελεσµατική και ευέλικτη χρήση του φάσµατος 
καθώς και στην ενδυνάµωση των δικαιωµάτων 
των καταναλωτών (Ενσωμάτωση οδηγιών ΕΕ και 

ενός κανονισμού για την ίδρυση του Φορέα Ευρω-
παϊκών Ρυθµιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές 
Επικοινωνίες -BEREC)

>   Υπολογισμό του τέλους κινητής τηλεφωνίας, που 
καταβάλλεται 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 καρτοκινητών τηλεφώνων (Ν. 
3775/2009)

>   Εξαίρεση από την επιβολή του τέλους κινητής τη-
λεφωνίας, των συνδέσεων παροχής ασύρματης 
πρόσβασης στο διαδίκτυο (Internet), εφόσον αφο-
ρούν αποκλειστικά και μόνο συνδέσεις δεδομένων 
(data) (άρθρο 70 παρ. 1 του Ν. 3842/2010)

>   Καθορισμό μεταξύ άλλων, του χρόνου διεκπεραί-
ωσης του αιτήματος του συνδρομητή για τη μετα-
φορά του αριθμού του σε άλλον πάροχο. Ο χρόνος 
αυτός δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τρεις (3) ερ-
γάσιμες 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 επιχειρή-
σεις που παρέχουν Δημόσιες Τηλεφωνικές Υπηρε-
σίες στους συνδρομητές τους (σχετική απόφαση 
της ΕΕΤΤ) 
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Εξέλιξη πελατειακής βάσης
 ευρυζωνικών υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας (000)

104

182

223

2008

2009

2010

Εξέλιξη πελατειακής βάσης (000)

7.893

9.218

7.993

2008

2009

2010

Ανάλυση πελατειακής βάσης

201020092008

71,9%
Πελάτες
καρτοκινητής

75,2%
Πελάτες
καρτοκινητής

71,0%
Πελάτες
καρτοκινητής

28,1%
 Συνδρ. 

Συμβολαίου

24,8%
 Συνδρ. 

Συμβολαίου

29,0%
 Συνδρ. 

Συμβολαίου
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Eμπορικό δίκτυο Cosmote Ελλάδας, σε αριθμούς, το 2010:
>   435 καταστήµατα ΓΕΡΜΑΝΟΣ
>   224 καταστήµατα OΤΕSHOP

>   22 καταστήµατα Cosmote 
>    Σηµαντικός αριθµός µεµονωµένων συνεργατών λιανικής και χονδρικής 
>   Εξειδικευµένη οµάδα εταιρικών πωλήσεων µε πανελλαδική κάλυψη

>   Ρύθμιση των τελών της Cosmote για διεθνείς υπη-
ρεσίες περιαγωγής εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Τα τέλη αυτά ρυθµίζονται πλέον, σε επίπεδο χον-
δρικής και λιανικής, από τον Κανονισµό 544/2009 
της 18-6-2009 Roaming II. Ο κανονισμός αυτός 
επεκτείνει ελέγχους που είχαν επιβληθεί από τον 
Κανονισµό Roaming I στα τέλη (τα οποία οι πάρο-
χοι κινητής τηλεφωνίας εντός Ευρωπαϊκής Ένω-
σης µπορούν να χρεώνουν για την παροχή υπη-
ρεσιών περιαγωγής φωνής, σε επίπεδο χονδρικής 
και λιανικής) και επίσης εφαρµόζει νέες ανώτατες 
τιµές στα τέλη χονδρικής και λιανικής για περια-
γωγή SMS και για υπηρεσίες δεδοµένων.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ
Ο κύκλος εργασιών της Cosmote στην Ελλάδα μει-
ώθηκε κατά 9,7% συγκριτικά µε το 2009, φτάνοντας 
τα €1.812,1 εκατ, ενώ η κερδοφορία OIBDA ανήλθε 
σε €667,6 εκατ. µε το αντίστοιχο περιθώριο να δι-
ατηρείται σταθερό, σε σχέση με το 2009, στο 37%. 
(αναδεικνύοντας τη συγκράτηση εξόδων που κατά-
φερε να επιτύχει η εταιρεία κατά το 2010). Συνολικά 
το 2010, τα έσοδα από υπηρεσίες κινητών τηλεπι-
κοινωνιών στην Ελλάδα υπολογίζεται ότι μειώθηκαν 
κατά περισσότερο από €600 εκατ. με τις απώλειες 
της Cosmote να διαμορφώνονται στα €190 εκατ.
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ΑΛΒΑΝIΑ (ΑΜC)

Η AMC, η θυγατρική κατά 97,2% της Cosmote στην 
Αλβανία, διατήρησε κατά το 2010 την ισχυρή της 
θέση στην αγορά κινητής τηλεφωνίας, όπου δραστη-
ριοποιούνται τέσσερις πάροχοι. Παρά τις ρυθμιστικές 
πιέσεις, την επιθετική εμπορική πολιτική του τρίτου 
παρόχου, την είσοδο στην αγορά τέταρτου παρόχου, 
καθώς και τη συνεχιζόμενη παγκόσμια οικονομική 
κρίση, το μερίδιο αγοράς της εταιρείας εκτιμάται πε-
ρίπου στο 45%. Η AMC διαθέτει δίκτυο 2ης γενιάς, 
το οποίο υποστηρίζει υπηρεσίες τόσο GSM 900 όσο 
και DCS 1800, παρέχοντας πληθυσμιακή και γεω-
γραφική κάλυψη της τάξεως του 99,8% και 89,8% 
αντίστοιχα.
Η πελατειακή βάση της AMC αυξήθηκε κατά 6% σε 
ετήσια βάση, ξεπερνώντας τα 2 εκατομμύρια συνδρο-
μητές. Περίπου το 92% είναι πελάτες καρτοκινητής. 

ΑΝΑΒAΘΜΙΣΗ 
ΤΟΥ ΔΙΚΤYΟΥ

Οι υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας υποστηρίζονται 
από δίκτυα GSM/GPRS και EDGE. Το δίκτυο GSM/
GPRS παρέχει υπηρεσίες φωνής, γραπτών μηνυμά-
των (SMS) και υπηρεσίες ανταλλαγής δεδομένων σε 
όλη τη χώρα, μέσω τεχνολογίας GPRS. Το δίκτυο 
EDGE παρέχει υπηρεσίες δεδομένων, όπως υπη-
ρεσίες μηνυμάτων πολυμέσων (MMS), υπηρεσίες 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και πρόσβαση 
Ιnternet σε ταχύτητες έως και 200Kbps. 
Με στόχο την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, 

το 2010, η AMC συνέχισε να επενδύει στην αναβάθ-
μιση του δικτύου της μέσω: 
>  Αύξησης της χωρητικότητας δικτύου, ανταλλαγής 

και διασύνδεσης ώστε να εξυπηρετηθεί ο μεγαλύτε-
ρος όγκος κίνησης 

>  Δημιουργίας Τοπικού Βασικού Δικτύου Πακέ-
των (Local Packet Core Network) και μεταφορά 
(migration), από την Cosmote, προκειμένου να 
παρέχει μεγαλύτερη χωρητικότητα κίνησης δεδομέ-
νων και να προετοιμαστεί για την εγκατάσταση του 
3G 

>  Παροχής λύσεων στους εταιρικούς πελάτες (dedi-
cated data transmission services) 

>  Κατασκευής δεύτερου Kέντρου διαχείρισης δικτύου 
στο Κashari

Η αναβάθμιση του δικτύου οδήγησε στην επιτυχη-
μένη διαχείριση της συνολικής κίνησης φωνής, στην 
κινητή τηλεφωνία, που αυξήθηκε κατά 115% σε σύ-
γκριση με το 2009, ενώ τα γραπτά μηνύματα (SMS) 
σημείωσαν αύξηση 19%. 

ΥΨΗΛH ΖHΤΗΣΗ 
ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ 

UNLIMITED 
Θέλοντας να ικανοποιήσει πλήρως τις ανάγκες των 
πελατών της, η AMC παρουσίασε σειρά νέων υπη-
ρεσιών και προσφορών (προσφορές on group και on 
net, καθώς και ανταγωνιστικά προγράμματα απόκτη-
σης/ διατήρησης πελατών).
To πρώτο τρίμηνο του 2010, για πρώτη φορά στην 
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Εξέλιξη πελατειακής βάσης (000)

1.396

1.909

2.023

2008

2009

2010

Ανάλυση πελατειακής βάσης

2008 2009 2010

93,1%
Πελάτες
Καρτοκινητής

94,5%
Πελάτες
Καρτοκινητής

92,4%
Πελάτες
Καρτοκινητής

6,9%
 Συνδρ. 

Συμβολαίου

5,5%
 Συνδρ. 

Συμβολαίου

7,6%
 Συνδρ. 

Συμβολαίου

Tο δίκτυο EDGE της AMC, σε αριθμούς, το 2010:
>  89,4% πληθυσμιακή κάλυψη 
>  69,8% γεωγραφική κάλυψη 
>  97,8% ποσοστό επιτυχών κλήσεων
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αγορά, η AMC διέθεσε προγράμματα Unlimited, 
προσφέροντας σειρά επιλογών σε εταιρικούς και οι-
κιακούς πελάτες συμβολαίου, σε συνδυασμό με αυ-
ξημένα προνόμια. Ως αποτέλεσμα, το Μέσο Μηνιαίο 
Έσοδο ανά Πελάτη (ARPU) των εν λόγω Προγραμ-
μάτων ήταν 65% υψηλότερο από το αντίστοιχο των 
υπολοίπων προγραμμάτων.
Σε συνεργασία με τη RIM και την Apple, η ΑΜC ει-
σήγαγε στην αλβανική αγορά το BlackBerry και το 
iPhone, ενισχύοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την γκάμα 
υπηρεσιών που προσφέρει αλλά και ενδυναμώνοντας 
την ηγετική εικόνα της εταιρείας ως προς την τεχνο-
λογική της πρωτοπορία και την καινοτομία.
Κατά τη διάρκεια του τέταρτου τριμήνου, ξεκίνησε το 
έργο της επέκτασης των ομάδων άμεσων πωλήσεων 
στους διανομείς για τη διαχείριση μέρους της πελα-
τειακής βάσης SOHO (Small Office/ Home Office).
Με δεδομένη τη δυναμική επέκταση του δικτύου λια-
νικής τα τελευταία χρόνια, η AMC διαθέτει ισχυρή 
παρουσία σε όλη τη χώρα, με 173 καταστήματα λια-
νικής αντιπροσώπευσης της εταιρείας. Αυτή η εκτε-
ταμένη παρουσία, σε συνδυασμό με την πολύ επιτυ-
χημένη υπηρεσία ανανέωσης χρόνου καρτοκινητής 
μέσω Διαδικτύου, είχε ως αποτέλεσμα οι συναλλαγές 
που γίνονται κάθε μήνα στα καταστήματα της AMC 
να αγγίξουν περίπου το 1 εκατομμύριο. Την ίδια στιγ-
μή, ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στη διατήρηση πελα-
τών, όπου οι δραστηριότητες CRM επικεντρώνονται 
κυρίως στους πελάτες καρτοκινητής.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ
Τα έσοδα της AMC διαμορφώθηκαν σε €119,3 εκατ., 
σημειώνοντας μείωση της τάξεως του 18% σε σύ-
γκριση με το 2009, επηρεασμένα αρνητικά από: α)
τις επιπτώσεις της ρύθμισης (τόσο στις χρεώσεις χον-
δρικής όσο και σε αυτές της λιανικής), β) τη ρύθμιση 
που επιβλήθηκε στις χρεώσεις διεθνών εισερχομένων 
κλήσεων, γ) την πτώση τιμών που επέφερε ο έντονος 
ανταγωνισμός, τον οποίο εισήγαγε ο τρίτος πάροχος 
κινητής (σε μια αγορά τεσσάρων) και δ) την οικονο-
μική κρίση. Το περιθώριο OIBDA διαμορφώθηκε σε 
48,9%.
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ΒΟΥΛΓΑΡIΑ (GLOBUL)

Η θυγατρική της Cosmote, Globul, είναι δεύτερη στην 
αγορά κινητής της Βουλγαρίας, με βάση το μερίδιο 
αγοράς, που εκτιμάται στο 37%. Το 2010 χαρακτη-
ρίστηκε από δύσκολες οικονομικές συνθήκες, έντο-
νο ανταγωνισμό και συνεχιζόμενες μειώσεις τιμών. 
Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η Globul κατάφερε να 
διατηρήσει το σημαντικό μερίδιο αγοράς της, ενώ η 
πελατειακή της βάση ξεπέρασε τα 3,9 εκατομμύρια 
συνδρομητές με το 58,3% να αποτελείται από συν-
δρομητές συμβολαίου, έναντι 54,7% το 2009. 

ΔIΚΤΥΟ ΤΗΣ GLOBUL: 
ΥΨΗΛΟI ΠΟΙΟΤΙΚΟI ΔΕIΚΤΕΣ 

Η GLOBUL κατέχει άδεια για δίκτυο 2G και 3G 
(UMTS), καθώς και άδεια για παροχή υπηρεσιών 
σταθερής τηλεφωνίας. 
Στα τέλη του 2010, το δίκτυο GSM της GLOBUL πα-
ρείχε πληθυσμιακή κάλυψη 99,76% (έναντι 99,67% 
τον Δεκέμβριο του 2009), ενώ το δίκτυο UMTS της 
εταιρείας παρείχε πληθυσμιακή κάλυψη 76,57% (σε 
σύγκριση με 69,84% τον Δεκέμβριο του 2009).
Τα σημαντικότερα έργα στο δίκτυο της Globul το 
2010 αφορούν σε:
> Διασφάλιση πλεονασμού HLR
> Εισαγωγή νέου συστήματος διαχείρισης DCN
> Εφαρμογή εργαλείου διαχείρισης SLA
>  Εγκατάσταση συστήματος παρακολούθησης Near 

Real-Time για επίλυση προβλημάτων
>  Σχεδιασμός συστημάτων υβριδικών μπαταριών-

DG

Το πρώτο τρίμηνο του 2010 άρχισε να λειτουργεί το 
νέο Κέντρο Διαχείρισης Δικτύου, ενισχύοντας σημα-
ντικά τις δυνατότητες παρακολούθησης και διαχείρι-
σης. 
Η συνεχής αναβάθμιση του δικτύου σε συνδυασμό 
με τις διευρυμένες δυνατότητες διαχείρισης, παρα-
κολούθησης καθώς και την αυξημένη επιχειρησιακή 
ετοιμότητα, οδήγησαν σε πολύ καλούς ποιοτικούς 
δείκτες:
>  99,4% ποσοστό επιτυχημένων κλήσεων (Call Set 

up Success Rate -CSSR) 
>  0,49% ποσοστό απόρριψης κλήσεων (Drop Call 

Rate) 
Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτά τα αποτελέσματα επε-
τεύχθησαν παρά την αύξηση των φωνητικών κλήσε-
ων σε ώρες αιχμής, που ξεπέρασε το 20%. Τέλος, πρέ-
πει επίσης να σημειωθεί ότι το δίκτυο της εταιρείας 
κατάφερε να χειριστεί με επιτυχία την κατακόρυφη 
αύξηση του όγκου δεδομένων κατά 170% σε σχέση 
με το 2009, ως αποτέλεσμα της εμπορικής επιτυχίας 
των υπηρεσιών της εταιρείας κατά τη διάρκεια της 
χρονιάς. 
Κατά τη διάρκεια του 2010, η εταιρεία συνέχισε τις 
προσπάθειές της για την ενημέρωση του κοινού σχε-
τικά με ζητήματα ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας 
EMF (έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία κατά τη 
χρήση κινητών τηλεφώνων εξαιτίας εκπομπών από 
σταθμούς βάσης). Το πρόγραμμα αυτό θα συνεχίσει 
να εφαρμόζεται και κατά το 2011. 
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Στο πλαίσιο ανάπτυξης της αγοράς υπηρεσιών δεδομένων, η Globul, το 
2010, διέθεσε σειρά add-ons απεριόριστων δεδομένων καθώς και μια ειδι-
κή εφαρμογή για κοινωνική δικτύωση και e-mail (Waz’up) 

Εξέλιξη πελατειακής βάσης (000)

4.097

3.902

3.920

2008

2009

2010

Ανάλυση πελατειακής βάσης

2008 2009 2010

48,7%
Πελάτες
Καρτοκινητής

45,3%
Πελάτες
Καρτοκινητής

41,7%
Πελάτες
Καρτοκινητής

51,3%
 Συνδρ. 

Συμβολαίου

54,7%
 Συνδρ. 

Συμβολαίου

58,3%
 Συνδρ. 

Συμβολαίου
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ΣΗΜΑΝΤΙΚH ΑΝAΠΤΥΞΗ 
ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΕΔΟΜEΝΩΝ
Πιστή στη πελατοκεντρική στρατηγική της, η Globul 
ήταν η πρώτη που διέθεσε στην αγορά καινοτόμες 
χρεώσεις, ειδικά σχεδιασμένες να ικανοποιήσουν 
τις ανάγκες του ολοένα και πιο απαιτητικού κατα-
ναλωτικού κοινού της Βουλγαρίας. Οι υπηρεσίες 
περιελάμβαναν προγράμματα Unlimited καθώς και 
προγράμματα φωνής και δεδομένων (Web’nTalk και 
Generation GLOBUL), τα οποία σύντομα προσέλκυ-
σαν πάνω από το 20% των μεικτών νέων συνδέσεων. 
Η επιτυχία των εμπορικών προτάσεων οδήγησε τους 
ανταγωνιστές της εταιρείας στην παρουσίαση παρό-
μοιων υπηρεσιών. 
Ανταποκρινόμενη στην ανάπτυξη της αγοράς υπη-
ρεσιών δεδομένων, η Globul το 2010 διέθεσε σειρά 
add-ons απεριόριστων δεδομένων καθώς και μια ει-
δική εφαρμογή για κοινωνική δικτύωση και e-mail 
(Waz’up). Η ζήτηση των υπηρεσιών της εταιρείας 
ενισχύθηκε από τη μεγάλη ποικιλία συσκευών και 
ιδιαίτερα smartphones που διαθέτει στην αγορά. Για 
άλλη μια φορά, η Globul ήταν ο πρώτος πάροχος που 
εισήγαγε smartphone με την δική της εμπορική επω-
νυμία, το GLOBUL Q1 και μετά την θετική ανταπό-
κριση της αγοράς, το Q1 second edition. 
Η προσπάθεια προώθησης, των υπηρεσιών δεδομέ-
νων απέδωσε καρπούς με τα σχετικά έσοδα να αυξά-
νονται κατά 30% σε σύγκριση με το 2009. 
Εκτός από τις υπηρεσίες φωνής και δεδομένων, η 
Globul διέθεσε το πρόγραμμα ασφάλισης λογαρια-
σμού, GLOBUL Garant, και το Ηλεκτρονικό Πορ-
τοφόλι Κινητού, τα οποία παρουσιάστηκαν πρώτη 
φορά στην αγορά.
Μετά από απαίτηση της Ρυθμιστικής Αρχής, δημι-
ουργήθηκε one-stop shop για τη φορητότητα αριθ-
μών σταθερής και κινητής το τρίτο τρίμηνο του 2010 
– μια εξέλιξη που είχε θετικά αποτελέσματα για την 
Globul καθώς η εταιρεία έκλεισε τη χρονιά με θετικό 
ισοζύγιο στη φορητότητα.

Αντικατοπτρίζοντας τις γενικότερες τάσεις της αγο-
ράς, η Globul συνέχισε να επεκτείνει την πελατειακή 
βάση συνδρομητών συμβολαίου, η οποία στο τέλος 
του έτους έφτασε το 58,3% επί του συνόλου των συν-
δρομητών της εταιρείας, έναντι 54% τον Δεκέμβριο 
του 2009. H εταιρεία παρουσίασε επίσης, κατά τη 
διάρκεια της χρονιάς και σειρά καινοτόμων και αντα-
γωνιστικών πακέτων για πελάτες καρτοκινητής.
Τέλος, το 2010 ξεκίνησε η εφαρμογή ολοκληρωμένου 
συστήματος CRM, ενισχύοντας ακόμα περισσότερο 
τη δέσμευση της Globul να είναι πελατο-κεντρική. 
Τα νέα αυτά συστήματα εγγυώνται ταχύτερες και πε-
ρισσότερο φιλικές προς το χρήστη, διαδικασίες τόσο 
σε επίπεδο λιανικής όσο και σε επίπεδο back office. 
Η εταιρεία θα συνεχίσει να επενδύει στη βελτιστο-
ποίηση του CRM και να ενισχύει την εμπειρία των 
πελατών σε όλα τα σημεία επαφής με την εταιρεία. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ
Κατά τη διάρκεια του 2010, τα έσοδα της εταιρείας 
ανήλθαν στα €423,3 εκατ., μειωμένα κατά 8,3% (κυ-
ρίως εξαιτίας των δυσχερών οικονομικών συνθηκών, 
του έντονου ανταγωνισμού στο χώρο των εταιρικών 
συνδέσεων, καθώς και των χαμηλότερων χρεώσε-
ων διασύνδεσης που επέβαλε η Ρυθμιστική Αρχή ). 
Η κερδοφορία OIBDA έφτασε τα €172,2 εκατ., ενώ 
το περιθώριο OIBDA για το 2010 έφτασε το 40,7%, 
σημειώνοντας άνοδο 1,2 ποσοστιαίες μονάδας σε 
σύγκριση με το 2009, κυρίως εξαιτίας των ενεργειών 
εξορθολογισμού που έχουν εξισορροπήσει τη μείωση 
των κερδών. 
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Η Cosmote Romania αποτελεί τον τρίτο μεγαλύτερο 
πάροχο GSM της Ρουμανίας. 
Το 2010 και σε συνέχεια της επιτυχημένης ενσω-
μάτωσης της Zapp, η Cosmote παρουσίασε πλήρεις 
υπηρεσίες δεδομένων, μέσω τεχνολογιών 3G και 
CDMA. Με δεδομένο ότι οι υπηρεσίες 3G αποτε-
λούν σημαντικό κριτήριο για την επιλογή παρόχου 
από τους εταιρικούς πελάτες, οι μεικτές καθαρές νέες 
συνδέσεις της Cosmote, στο συγκεκριμένο τμήμα της 
αγοράς, αυξήθηκαν περίπου κατά 70% κατά τη διάρ-
κεια του 2010. 
Στο τέλος του 2010, η πελατειακή βάση στη Ρουμα-
νία έφτασε τα 6,8 εκατομμύρια συνδρομητές (συμπε-
ριλαμβανομένης της Zapp), με εκτιμώμενο μερίδιο 
αγοράς της τάξεως του 24%. 

ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΤΟΥ 3G ΔΙΚΤΥΟΥ

Το 2010, η εταιρεία επένδυσε στην ανάπτυξη του δι-
κτύου 3G σε αστικές περιοχές και περιοχές με μεγά-
λο εμπορικό ενδιαφέρον, διαθέτοντας υπηρεσίες 3G 
στο 60% του πληθυσμού της Ρουμανίας, ενώ συνέ-
χισε να επενδύει και στην επέκταση και αναβάθμιση 
του δικτύου 2G. Σήμερα, το δίκτυο 2G της Cosmote 
Ρουμανίας παρέχει πληθυσμιακή κάλυψη 99,3% και 
γεωγραφική κάλυψη 90,2%.
Το 2011, η Cosmote θα συνεχίσει με την ανάπτυξη 
του δικτύου 3G σε περιοχές που παρουσιάζουν σημα-
ντικό εμπορικό ενδιαφέρον. Αυτό θα επιτρέψει στην 

εταιρεία να επεκτείνει τη διάθεση νέων υπηρεσιών 
δεδομένων στην αγορά της Ρουμανίας και να αντα-
ποκριθεί στις ανάγκες της αυξανόμενης πελατειακής 
της βάσης. Το 2011, η Cosmote θα επενδύσει στον 
εκσυγχρονισμό και την επέκταση των δικτύων 2G 
και CDMA έτσι ώστε να παρέχει αυξημένη κάλυψη, 
επιπλέον λειτουργικότητα και βελτιωμένες υπηρεσί-
ες στους πελάτες προγραμμάτων φωνής και δεδομέ-
νων. 

ΣΤΑΘΕΡΗ ΘΕΣΗ 
ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΠΑΡΑ ΤΟΝ 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ
Η αγορά τηλεπικοινωνιών της Ρουμανίας χαρακτη-
ρίστηκε από έντονο ανταγωνισμό στις προσφορές 
υπηρεσιών φωνής κατά το πρώτο μισό του 2010, τις 
οποίες ακολούθησαν προσφορές με συνδυασμό υπη-
ρεσιών φωνής και δεδομένων, κατά το δεύτερο μισό 
του έτους. 
Παρά τον σκληρό ανταγωνισμό και τις επιδεινού-
μενες οικονομικές συνθήκες, η Cosmote Ρουμανίας 
διατήρησε σταθερή τη θέση της στην αγορά, με την 
πελατειακή βάση να αγγίζει περίπου τα 6,9 εκατομ-
μύρια πελάτες. 
Στην καρτοκινητή, ο ανταγωνισμός εντάθηκε δρα-
ματικά το 2010, καθώς οι πάροχοι κινητής προσέφε-
ραν συχνά χιλιάδες λεπτά για κλήσεις εντός δικτύ-
ου δωρεάν. Σε αυτή τη δύσκολη αγορά, η Cosmote 
κατάφερε να ξεχωρίσει παρουσιάζοντας καινοτόμες 
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Ανάλυση πελατειακής βάσης (000)

2008 2009* 2010*

81,0%
Πελάτες
Καρτοκινητής 

80,8%
Πελάτες
Καρτοκινητής

79,2%
Πελάτες
Καρτοκινητής

19,0%
 Συνδρ. 

Συμβολαίου

19,2%
 Συνδρ. 

Συμβολαίου

20,8%
 Συνδρ. 

Συμβολαίου

* Για συγκριτκούς λόγους δε συμπεριλαμβάνονται οι συνδρομητές της Zapp 

* Συμπεριλαμβάνονται οι συνδρομητές της Zapp

Εξέλιξη πελατειακής βάσης (000)

5.894

7.280

6.849

2008

2009*

2010*
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ιδέες όπως την παροχή δωρεάν λεπτών προς διεθνή 
σταθερά, ως νέο στοιχείο επιπλέον επιλογών ή, λαν-
σάροντας ένα πλήρες πακέτο επικοινωνίας με δωρε-
άν λεπτά για κλήσεις εντός δικτύου και προς εθνικά 
δίκτυα και γραπτά μηνύματα (διατέθηκε για πρώτη 
φορά στην αγορά), καλύπτοντας τις ανάγκες όλων 
των πελατών. 
Με ηγετική θέση στην αγορά της καρτοκινητής, πα-
ρουσίασε πολλές νέες επιλογές για κάρτες SIM. Με-
ταξύ αυτών, η Cartela Bonus 48 Energy, με την οποία 
οι πελάτες λαμβάνουν, για μια περίοδο 48 μηνών, 1 
ευρώ για την πρώτη ανανέωση χρόνου κάθε μήνα, 
ένας πρωτοποριακός τρόπος ανταμοιβής των πελατών 
και αύξησης της πελατειακής πίστης με ταυτόχρονη 
ενδυνάμωση της οικονομικής θέσης της Cosmote.
Στο κομμάτι των οικιακών συμβολαίων, η Cosmote 
παρουσίασε, κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους, ένα 
νέο και διευρυμένο πλήθος υπηρεσιών, δίνοντας 
στους πελάτες τη δυνατότητα να «σχεδιάσουν» τα 
δικά τους προγράμματα χρεώσεων διαλέγοντας από 
επιπλέον διαθέσιμες επιλογές, όπως λεπτά προς εθνι-
κά/ διεθνή δίκτυα, λεπτά για κλήσεις εντός δικτύου 
και πακέτα SMS. 
Η Cosmote ενίσχυσε τις υπηρεσίες για εταιρικούς πε-
λάτες με την εφαρμογή Web Budget Control η οποία 
είναι ενσωματωμένη στην ιστοσελίδα WebCare, 
προσφέροντας στις εταιρείες τη δυνατότητα να βελ-
τιστοποιήσουν τα τηλεπικοινωνιακά τους κόστη και 
να επωφεληθούν πλήρως από όλα τα πλεονεκτήματα 
των προγραμμάτων που έχουν επιλέξει. 
Επίσης, το 2010, η Cosmote συνέχισε να δίνει έμφα-
ση στις συνέργιες της με τη RomΤelecom, παρουσι-
άζοντας ακόμα ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα στην 
αγορά – το One Network – που παρέχει σε όλους 
τους πελάτες της Cosmote – συμβολαίου και καρτο-
κινητής- τη δυνατότητα οι κλήσεις σε σταθερά της 
RomΤelecom να χρεώνονται ως κλήσεις εντός δικτύ-
ου, ενώ οι κλήσεις από αριθμούς της RomΤelecom 
προς Cosmote να χρεώνονται ως κλήσεις εντός δι-
κτύου της εταιρείας. 

Η προσφορά λιανικής «Quadplay» που διατίθεται από 
το δίκτυο 232 καταστημάτων Γερμανός στη Ρουμα-
νία, ήταν ακόμα μία ελκυστική προσφορά για όλους 
τους οικιακούς πελάτες που ζητούσαν λύσεις «όλα σε 
ένα». Το πακέτο περιέχει σταθερή τηλεφωνία, στα-
θερό Internet, τηλεόραση και κινητή τηλεφωνία σε 
πολύ ανταγωνιστική τιμή. 
Στο μέτωπο των υπηρεσιών δεδομένων, η Cosmote 
ως αντιπρόσωπος της Telemobil, παρουσίασε μια ελ-
κυστική λύση κινητού ευρυζωνικού Internet τόσο για 
οικιακούς όσο και εταιρικούς πελάτες, με την υπο-
στήριξη του δικτύου CDMA της Telemobil, επιτρέ-
ποντας έτσι στους πελάτες να επωφεληθούν από την 
εκτεταμένη κάλυψη σε όλη τη χώρα, με ταχύτητες 
mobile broadband έως και τα 3,1Mbps. 
Χρησιμοποιώντας το υπάρχον δίκτυο 3G της 
Telemobil που προσφέρει ταχύτητες έως και 21,6Mbps, 
η Cosmote παρουσίασε τον Απρίλιο του 2010 νέες 
υπηρεσείες καρτοκινητής mobile broadband. Τον Σε-
πτέμβριο ακολούθησε πλήρης πρόταση κινητής ευρυ-
ζωνικότητας για καρτοκινητή τηλεφωνία. Επιπλέον 
των υπηρεσιών 3G με USB sticks, η εταιρεία διαθέτει 
πλήρη ποικιλία από notebook και netbook.
Μετά την παρουσίαση υπηρεσιών 3G, η Cosmote 
Ρουμανίας ανακοίνωσε την διάθεση υπηρεσίας βι-
ντεοκλήσης 3G, συνοδευόμενη από προωθητική προ-
σφορά που παρέχεται για πρώτη φορά στη Ρουμανία, 
και η οποία δίνει τη δυνατότητα σε όλους τους πελά-
τες της Cosmote (καρτοκινητής και συμβολαίου) να 
χρησιμοποιήσουν τα δωρεάν λεπτά για εντός δικτύου 
κλήσεις που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα τους ή 
στο πακέτο επιπλέον επιλογών για να κάνουν βιντεο-
κλήσεις εντός δικτύου.
Τον Σεπτέμβριο η εταιρεία ενίσχυσε την εμπειρία των 
πελατών, μέσω της καλύτερης κάλυψης των συσκευ-
ών για την υπηρεσία web’n’walk, το ανοιχτό Internet 
και τη δημιουργία του mobile portal της Cosmote 
Ρουμανίας σε συνεργασία με την Deutsche Telekom.
Τον Δεκέμβριο, η Cosmote Ρουμανίας διέθεσε 
στην αγορα το iPhone, μαζί με ένα πλήρες σύνολο 
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προγραμμάτων συμβολαίου ειδικά για iPhone και 
smartphones, που συνδυάζουν φωνή, SMS, MMS και 
ευρυζωνικό Internet.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ
Το 2010, τα έσοδα της εταιρείας έφτασαν τα €468,8 
εκατ., σημειώνοντας άνοδο 7,2% σε σχέση με το 
2009. Η κερδοφορία OIBDA έφτασε τα €73,7 εκατ., 
σημειώνοντας άνοδο 12,7% σε σχέση με το 2009. 
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ΛΟΙΠΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 

ΟΤΕESTATE
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Η ΟΤΕestate είναι εταιρεία του Ομίλου ΟΤΕ στην 
οποία μεταβιβάστηκε το σύνολο της ακίνητης περι-
ουσίας του ΟΤΕ. Η εταιρεία στοχεύει στην αποδο-
τική διαχείριση, την ανάπτυξη και την ορθολογική 
εµπορική εκµετάλλευση του συνόλου των ακινήτων.

ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΑΚΙΝΗΤΩΝ: 
2.297 ΟΙΚΟΠΕΔΑ 
ΚΑΙ 2.381 ΚΤΙΡΙΑ

Στo χαρτοφυλάκιο ακινήτων που διαχειρίζεται η 
εταιρεία περιλαμβάνεται ένας μεγάλος αριθµός οικο-
πέδων και κτιρίων. Συγκεκριμένα, στα ακίνητα περι-
λαμβάνονται κτίρια μικτής χρήσης (που περιλαμβά-
νουν δηλαδή καταστήματα, γραφεία και/ή αποθήκες), 
κτίρια γραφείων, κτίρια αποθηκών ή σχολών και άλ-
λων χρήσεων, αλλά και αδόμητα οικόπεδα.

Οικόπεδα
Συνολικός αριθµός > 2.297 
Συνολική Επιφάνεια > 11,06 εκατομμύρια τ.µ

Κτίρια
Συνολικός αριθµός > 2.381 
Συνολική Επιφάνεια > 1,12 εκατομμύρια τ.µ

Στην πλειονότητα των ακινήτων στεγάζονται τηλεπι-
κοινωνιακές εγκαταστάσεις αλλά και γραφεία διοικη-
τικού προσωπικού. Το µεγαλύτερο µέρος της συνο-
λικής αξίας των ακινήτων συγκεντρώνεται σε έναν 

µικρό αριθµό ακινήτων (τα 150 ακίνητα μεγαλύτερης 
αξίας του χαρτοφυλακίου αντιπροσωπεύουν το 70% 
της συνολικής αξίας του).
Κύριος μισθωτής στα παραπάνω κτίρια είναι ο ΟΤΕ 
ο οποίος μισθώνει εν μέρει ή συνολικά 1.967 κτίρια.
Η OTEestate έχει κατηγοριοποιήσει το σύνολο των 
ακινήτων του χαρτοφυλακίου της µε βάση τη χρήση 
τους.

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Η ΟΤΕestate, σε συνεργασία με τον ΟΤΕ, υλοποίησε 
σημαντικό μέρος του έργου Στεγαστικής Πολιτικής 
του ΟΤΕ, το οποίο έχει ως στόχο την ορθολογική και 
αποδοτική χρήση των ακινήτων από τον ΟΤΕ (μέσω 
της απελευθέρωσης των χώρων που δεν χρειάζονται, 
οι οποίοι μπορούν στη συνέχεια να αξιοποιηθούν από 
την ΟΤΕestate). Εντός του 2010 αποδεσμεύτηκαν 
περίπου 60.000 τ.μ., εκ των οποίων το 50% περίπου 
βρίσκεται στο Νομό Αττικής.
Υλοποιήθηκε επίσης, σημαντικό έργο όσον αφορά 
στον έλεγχο και στην επικαιροποίηση του μητρώου 
ακινήτων της εταιρείας, μέσω αυτοψιών και νέων εμ-
βαδομετρήσεων σε συνεργασία και με στελέχη του 
ΟΤΕ.
Στο πλαίσιο αξιοποίησης των ακινήτων που αποδε-
σμεύονται από τον ΟΤΕ, η εταιρεία έχει ήδη προχω-
ρήσει στην ανάθεση αρχιτεκτονικών προκαταρκτι-
κών μελετών ανακαίνισης σε σημαντικά ακίνητα του 
χαρτοφυλακίου της.
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Κατανομή επιφάνειας ανά κατηγορία κτιρίου (2010)

72,0%

Τηλεπ. Κέντρα ΑποθήκεςΓραφεία

Α/Τ Άλλα

15,0% 7,3%

3,4% 2,3%

Το µεγαλύτερο µέρος της συνολικής αξίας των ακινήτων συγκεντρώνεται 
σε έναν µικρό αριθµό ακινήτων (τα 150 ακίνητα μεγαλύτερης αξίας του 
χαρτοφυλακίου αντιπροσωπεύουν το 70% της συνολικής αξίας του)
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Εντός του 2010 εξασφαλίστηκε, επίσης, η άδεια οι-
κοδομής που αφορά στην στατική ενίσχυση και ανα-
καίνιση του κτιρίου στη οδό Σταδίου 15 – έδρας της 
εταιρείας, επιφάνειας 3.900 τ.μ. στο ιστορικό κέντρο 
της Αθήνας.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Η εταιρεία κατά τη διάρκεια του 2010 υλοποίησε με-
γάλο αριθµό τεχνικών έργων, όπως:
>  Εκσυγχρονισµούς και αναβαθµίσεις κτιρίων που 

μισθώνονται στον ΟΤΕ, συνολικού ποσού €7,56 
εκατ. περίπου

>  Ανακαινίσεις αποδεσμευμένων ακινήτων ή ακινή-
των που μισθώνονται σε τρίτους συνολικού ποσού 
€260.000 περίπου

>  Έργα ανάπτυξης ακινήτων συνολικού ποσού 
€500.000 περίπου

>  Το µεγάλο έργο της Ταραµπούρας Πατρών, που πε-
ριλαµβάνει οικιστική και εµπορική ανάπτυξη (θα 
αποπερατωθεί το πρώτο τρίμηνο του 2011). Το κό-
στος κατά το 2010 για το έργο αυτό, ήταν €7,82 
εκατ. περίπου. 

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ 

ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
Οι βασικοί στόχοι της εταιρείας, για το 2011, αφο-
ρούν µεταξύ άλλων σε:
>  Διαμόρφωση σε συνεργασία με τον ΟΤΕ της στεγα-

στικής του πολιτικής και προσπάθεια για ορθολογι-
κή αξιοποίηση των ακινήτων. Αναμένεται ότι εντός 
του 2011 θα αποδεσμευτούν επιπλέον 34.000τ.μ.

>  Αξιοποίηση και εμπορική εκμετάλλευση των απο-
δεσμευμένων από τον ΟΤΕ χώρων. Για την περίο-
δο 2011-2014, η ΟΤΕestate στοχεύει στην μίσθωση 
του 50% περίπου των αποδεσμευμένων χώρων, σε 
τρίτους

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, η εταιρεία 

θα προχωρήσει σε:
>  Ανακαίνιση επιλεγμένων ακινήτων, με στόχο τη 

προώθησή τους στην αγορά
>  Δυναμική προώθηση (για εκμίσθωση) των επαγ-

γελματικών ακινήτων 
>  Προώθηση των πωλήσεων 38 διαμερισμάτων και 

των μισθώσεων 3 καταστημάτων στο έργο της Τα-
ραμπούρας Πατρών, χωρίς να δοθεί περαιτέρω έμ-
φαση σε οικιστικές αναπτύξεις

>  Έμφαση στην ανάπτυξη εμπορικών ακινήτων 
>  Διάθεση ακινήτων που έχει επέλθει η ωρίμανσή 

τους.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ
Ο κύκλος εργασιών, της χρήσης 2010, διαμορφώθηκε 
σε €75,2 εκατ. από €74,6 εκατ. το 2009. Η κερδοφο-
ρία OIBDA, το 2010, διαµορφώθηκε σε €70,8 εκατ., 
από €60,4 εκατ. το 2009, παρουσιάζοντας αύξηση 
της τάξεως του 17,38%. 
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HELLAS SAT

Η Hellas Sat εταιρεία του Ομίλου ΟΤΕ, δραστηρι-
οποιείται στο ∆ιεθνή Τοµέα Παροχής ∆ορυφορικής 
Χωρητικότητας (Fixed Satellite Services – FSS), και 
συγκεκριμένα στην τροχιακή θέση 39 µοίρες Ανατο-
λικά. Παρέχει δορυφορική χωρητικότητα, σε επίπεδο 
χονδρικής, για εφαρµογές video broadcasting, υπη-
ρεσιών δεδοµένων σε Ευρώπη, Μ. Ανατολή και Ν. 
Αφρική, υπηρεσίες δορυφορικού Internet, σε επίπεδο 
λιανικής και υπηρεσίες teleport. Ειδικότερα, η Hellas 
Sat παρέχει: 

Δορυφορική χωρητικότητα
Μόνιμη μετάδοση τηλεοπτικού σήματος (Direct-to-
Home, Video contribution, Program distribution), ΙP 
trunking, αποκλειστική χωρητικότητα σύνδεσης στο 
Internet, εταιρικά δίκτυα, περιστασιακές τηλεοπτικές 
µεταδόσεις

Δορυφορικό Internet (λιανική)
 Οι σχετικές υπηρεσίες παρέχονται σε Ελλάδα και Κύ-
προ, μέσω δυο διαφορετικών υποδομών (υπηρεσία 
“Hellas SAT net! HOME” λύση ευρυζωνικής πρό-
σβασης για οικιακούς χρήστες και µικρές επιχειρή-
σεις, και Hellas SAT net! BUSINESS, η οποία απευ-
θύνεται σε επιχειρησιακούς και οικιακούς πελάτες)

Υπηρεσίες teleport
 Η εταιρεία προσφέρει μέσω των ιδιόκτητων εγκα-
ταστάσεών της στην Κύπρο, υπηρεσίες εκπομπής/
λήψης, και αναμετάδοσης τηλεοπτικών σημάτων και 
δεδομένων, υπηρεσίες διασύνδεσης στο Internet, κα-
θώς και υπηρεσίες φιλοξενίας (hosting) εξοπλισμού.

ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟ 2010
>  Κατά το έτος 2010, η εταιρεία ξεκίνησε την παροχή 

υπηρεσιών teleport και προχώρησε στην υπογραφή 
δυο συμβάσεων, με τις εταιρείες Eutelsat-Skylogic 
και Integral. Η συμφωνία με την Skylogic κρίνε-
ται ως ιδιαίτερα σημαντική, καθώς περιλαμβάνει 
τη φιλοξενία και επίβλεψη του ενός από τους οκτώ 
σταθμούς που πρόκειται να αναπτυχθούν από τnν 
Skylogic στην Ευρώπη και θα παρέχουν εξελιγμέ-
νες υπηρεσίες ευρυζωνικής δορυφορικής πρόσβα-
σης μέσω του νέου δορυφόρου KA-SAT

>  Το 2010 επίσης, στο πλαίσιο του έργου “HOST” 
(Ευρωπαϊκός Οργανισµός Διαστήµατος - ARTES 
3 που αφορά στην ανάπτυξη του δορυφορικών ευ-
ρυζωνικών υπηρεσιών) στο οποίο συμμετέχει εδώ 
και χρόνια η Hellas Sat, σε συνεργασία µε την 
Cosmote η εταιρεία ολοκλήρωσε τον εξοπλισμό 
ενός οχήματος Αποκατάστασης Τηλεπικοινωνιακής 
Υποδοµής, µε σταθµό κινητής τηλεφωνίας BTS για 
την αποκατάσταση των κινητών επικοινωνιών σε 
περιπτώσεις φυσικών καταστροφών

>  Στη διάρκεια του περασμένου έτους ξεκίνησε η 
εμπορική λειτουργία της πλατφόρμας Polaris Media 
στη Σερβία και συνεχίστηκε η ανάπτυξη των συν-
δροµητικών πλατφορµών «Dolce» (υπηρεσία πα-
ρεχόµενη από την RomΤelecom στη Ρουµανία) και 
Bulsatcom στη Βουλγαρία, µε αποτέλεσµα σήµερα 
ο δορυφόρος να φιλοξενεί περισσότερα από 240 
τηλεοπτικά κανάλια. Σύντομα, αναμένεται επίσης, 
η έναρξη εμπορικής λειτουργίας της συνδρομητικής 
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Η εταιρεία έχει επιτύχει την ανάπτυξη της τροχιακής θέσης των 39 µοιρών 
ανατολικά σε µια εναλλακτική τηλεοπτική «γειτονιά», της ΝΑ Ευρώπης, 
στην οποία σήµερα είναι στραµµένες πάνω από 2.5 εκατοµµύρια κεραίες 
από αντίστοιχο αριθµό νοικοκυριών

δορυφορικής τηλεόρασης από τον ΟΤΕ, εμπλουτί-
ζοντας ακόμη περισσότερο το τηλεοπτικό περιεχό-
μενο που εκπέμπεται από το δορυφόρο

Η εταιρεία έχει επιτύχει την ανάπτυξη της τροχιακής 
θέσης των 39 µοιρών ανατολικά σε µια εναλλακτική 
τηλεοπτική «γειτονιά», των βαλκανίων, στην οποία 
σήµερα είναι στραµµένες πάνω από 2,5 εκατοµµύρια 
κεραίες από αντίστοιχο αριθµό νοικοκυριών. 
Το 2010, συνεχίζοντας την ανοδική πορεία της, η Hellas 
Sat είχε περισσότερους από 120 πελάτες σε 35 χώρες.

ΣΤΟΧΟΣ: ΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ 
ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ 

ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ
Δεδομένης της επίτευξης υψηλότατου βαθμού πλη-
ρότητας του δορυφόρου σε όλες τις περιοχές δραστη-
ριοποίησης, κύριος στόχος της εταιρείας για το 2011 
είναι η σύναψη στρατηγικών συμφωνιών με άλλους 

δορυφορικούς οργανισμούς με αντικείμενο την πε-
ραιτέρω ανάπτυξη και την τοποθέτηση δεύτερου δο-
ρυφόρου στην ίδια τροχιακή θέση. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ
Κατά το 2010, τα έσοδα της Hellas Sat διαµορφώ-
θηκαν στα €30,21 εκατ., σηµειώνοντας αύξηση κατά 
9,7% σε σχέση µε το 2009, η κερδοφορία OIBDA 
διαµορφώθηκε σε €21,48 εκατ. Η αύξηση των πω-
λήσεων οφείλεται, κατά κύριο λόγο, στην εκμίσθωση 
του μεγαλύτερου μέρους της χωρητικότητας του δο-
ρυφόρου στη δέσμη της Ν. Αφρικής, καθώς επίσης 
και στην ανανέωση συμβάσεων που έληξαν εντός του 
2010, με υψηλότερο τίμημα.

Κατηγοριοποίηση εσόδων (2010)

Αλλα έσοδα

0,4%

92,3%

Χωρητικότητα 
(Μακροπρόθεσμα 

συμβόλαια)

Ευρυζωνικές 
υπηρεσίες και 

τερματικά

5,1%

Ευκαιριακές 
μεταδόσεις

2,2%
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OTESAT-MARITEL

H OTESat-Maritel είναι ένας από τους τέσσερις με-
γαλύτερους παρόχους δορυφορικών ναυτιλιακών 
υπηρεσιών Inmarsat παγκοσµίως. Κατέχει 54% πε-
ρίπου μερίδιο αγοράς στην Ελληνική ναυτιλία (στην 
κατεύθυνση πλοίο – ξηρά) και 5,8% περίπου στην 
παγκόσμια ναυτιλιακή αγορά Inmarsat. Η εταιρεία 
αυτή του Ομίλου ΟΤΕ δραστηριοποιείται εμπορικά 
και σε επιλεγμένα ναυτιλιακά κέντρα του εξωτερικού 
(Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία, ΗΠΑ, Ιταλία, Κύπρο 
και Μέση Ανατολή, Άπω Ανατολή, Αφρική, Αυστρα-
λία, Β. Βαλτική, Ινδίες και Ουκρανία).
H OTESAT-Maritel προσφέρει, µε παγκόσμια κάλυ-
ψη, δορυφορικές υπηρεσίες Inmarsat µέσω του επί-
γειου δορυφορικού σταθμού «Θερµοπύλαι» αλλά και 
άλλων συνεργαζόμενων σταθμών, καθώς και δορυ-
φορικές υπηρεσίες Iridium και VSAT. 
Παρέχει επίσης:
>  Ολοκληρωμένες τηλεπικοινωνιακές λύσεις στην 

ελληνική και διεθνή ναυτιλιακή βιομηχανία συν-
δυάζοντας διαφορετικές υπηρεσίες, επίγεια τηλεπι-
κοινωνιακά δίκτυα και εφαρμογές πληροφορικής

>   Δορυφορικό τερματικό εξοπλισμό
>    Υπηρεσίες εκκαθάρισης λογαριασμών πλοίων 

(Accounting Authority) 
και προωθεί τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του Ομί-
λου ΟΤΕ στη ναυτιλιακή αγορά. 
Το 2010 η εταιρεία υπέγραψε σύμβαση με τον 
Inmarsat για την παροχή δορυφορικού κινητού GSPS, 
με παγκόσμια κάλυψη, που απευθύνεται σε χρήστες 
στην ξηρά και στη θάλασσα. 

Επιπλέον, η εταιρεία ξεκίνησε τη διάθεση νέων υπη-
ρεσιών, προστιθέμενης αξίας, που αξιοποιούν τις δυ-
νατότητες των δορυφορικών συστημάτων Inmarsat 
FleetBroadband και Iridium OpenPort.
Κατά το 2011, με βάση τις συνθήκες της αγοράς, η 
εταιρεία θα εστιάσει στα παρακάτω:
>  Αύξηση του μεριδίου της στην Ελληνική ναυτιλιακή 

αγορά 
>  Αύξηση μεριδίου της στις αγορές του εξωτερικού με 

διεύρυνση των συνεργασιών, αριθμητικά και γεω-
γραφικά

>  Ενίσχυση της θέσης της εταιρείας στη διεθνή ναυτι-
λιακή αγορά με την ανάπτυξη άμεσου δικτύου πω-
λήσεων, σε επιλεγμένες αγορές 

>  Αύξηση του αριθμού των συνεργατών SPs & Agents 
της εταιρείας με περαιτέρω επέκταση του έμμεσου 
δικτύου πωλήσεων 

>  Προσέλκυση νέων πελατών και προώθηση ολο-
κληρωμένων λύσεων στα νέα συστήματα (FB, IOP, 
VSAT) με νέα προϊόντα/υπηρεσίες και ευέλικτα τι-
μολογιακά πακέτα

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

>  Ανάπτυξη και προώθηση πακέτων υπηρεσιών (εξο-
πλισμός – τηλεπικοινωνιακή κίνηση – λογισμικό – 
υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας – υποστήριξη)

>  Δυναμική προώθηση υπηρεσιών που απευθύνονται 
στα πληρώματα (φωνή, e-mail, SMS, internet)

>  Ισχυρό pre-sale και after-sale support των πελα-
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Η OTESat-Maritel κατέχει 54% μερίδιο στην αγορά των τηλεπικοινωνιών για 
την Ελληνική ναυτιλία 

τών 24/7 (πλήρης τεχνική και εμπορική υποστήριξη)
>  Έλεγχο και αξιολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσι-

ών
>  Αναβάθμιση υποδομών (δικτύου και εξοπλισμού) 

για υφιστάμενες και νέες υπηρεσίες
>  Αναβάθμιση των υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας
>  Διασφάλιση των εσόδων της, με ελαχιστοποίηση 

των επισφαλειών.

Ανάλυση εσόδων (2010)

93,3%

Δορυφορικές και λοιπές 
τηλεπικοινωνιακές 

υπηρεσίες

Πωλήσεις 
εξοπλισμού

Παροχή 
υπηρεσιών

4,6%

2,1%

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ
Κατά το 2010 η εταιρεία σημείωσε αύξηση στο κύ-
κλο εργασιών και την κερδοφορία της. Tα έσοδα της 
OTESAT-Maritel ανήλθαν στα €29,49 εκατ. (έναντι 
€26,47 εκατ. το 2009), ενώ η κερδοφορία OIBDA δι-
αμορφώθηκε σε €2,78 εκατ. (έναντι €2,54 εκατ. το 
2009). Το 23% περίπου των εσόδων της εταιρείας 
προέρχεται από τις αγορές εξωτερικού.
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OTEPLUS

Η ΟΤΕplus, εταιρεία του Ομίλου ΟΤΕ, δραστηριοποι-
είται στους τοµείς των τεχνικών και επιχειρηµατικών 
υπηρεσιών, και παρέχει ολοκληρωµένες λύσεις στο 
χώρο των νέων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επι-
κοινωνιών καθώς και του Management Consulting. 
Ειδικότερα η εταιρεία: 
>  Πραγματοποιεί µελέτες:
	 —	Στρατηγικού, 
 —	Επιχειρησιακού 
 —	Λειτουργικού σχεδιασµού και εκσυγχρονισµού 
 —	Επιχειρησιακής έρευνας και ανάπτυξης
 —	Δικτυακών υποδοµών
 — 	Ανάπτυξης πληροφοριακών και τηλεπικοινωνι-

ακών συστημάτων, εφαρμογών και υπηρεσιών
>  Αναλαμβάνει:
 —	  Κατασκευή και εγκατάσταση ολοκληρωµένων 

συστηµάτων πληροφορικής και επικοινωνιών 
 — 	Παροχή υποστηρικτικών τεχνικών υπηρεσιών 

και υπηρεσιών συντήρησης και ενημέρωσης 
εφαρμογών ΤΠΕ 

>  Σχεδιάζει ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής 
και τηλεπικοινωνιών

>  Παρέχει συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη σε 
διαφορετικούς τοµείς λειτουργίας του ΟΤΕ.

ΕΡΓΑ ΤΟ 2010
Η εταιρεία σχεδίασε και υλοποίησε έργα επιχειρησι-
ακών, τεχνολογικών και τεχνικών λύσεων, καθώς και 
έργα τεχνικής και συµβουλευτικής υποστήριξης :
>  Yπηρεσίες υλοποίησης του Συστήµατος «GIS ΔΙ-

ΚΤΥΩΝ» του ΟΤΕ
>  Υπηρεσίες μετασχηματισμού των υπηρεσιακών δι-

αδικασιών, των τεχνικών υπηρεσιών, στα πλαίσια 
του προγράμματος «Workforce Management»

>  Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης σε θέµατα άρσης 
βλαβών και κατασκευής νέων τηλεφωνικών συν-
δέσεων, µετάδοσης, µεταγωγής, ηλεκτρολογικών 
εγκαταστάσεων και ευρυζωνικότητας σε όλη την 
Ελλάδα

>  Προμήθεια και εγκατάσταση κεραιοσυστημάτων 
στους πιλοτικούς χρήστες της υπηρεσίας ΟΤΕ SAT 
TV, παράλληλα με τη δημιουργία και διαχείριση 
δικτύου εγκαταστατών δορυφορικών κεραιοσυστη-
μάτων για την υπηρεσία συνδρομητικής τηλεόρα-
σης ΟΤΕ SAT TV 

>  Βαρόµετρο ικανοποίησης πελατών του ΟΤΕ (Κύµα 9)
>  Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών υποστήριξης 

της επιχειρηματικής ανάπτυξης του ΟΤΕ στο πλαί-
σιο ΕΣΠΑ

>  Ανάπτυξη επιχειρηματικού μοντέλου παροχής υπη-
ρεσιών ψηφιοποίησης σε ΕΣΠΑ

>  Ανάπτυξη μοντέλου Ψηφιακής Πόλης ΟΤΕ
>  Υπηρεσίες τεχνικής και συµβουλευτικής υποστήρι-

ξης του ADSL Helpdesk 1242 του ΟΤΕ
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>  Υπηρεσίες τεχνικής και συμβουλευτικής υποστήρι-
ξης του δικτύου καταστημάτων ΟΤΕ

>  Υπηρεσίες τεχνικής και συμβουλευτικής υποστήρι-
ξης σε θέµατα:

 —	  Διαχείρισης και λειτουργίας δικτύου του ΟΤΕ
 —	 	Λειτουργίας του Τηλεφωνικού Κέντρου 1305 

του ΟΤΕ
  —	 	Πωλήσεων σε επιχειρησιακούς και εταιρικούς 

πελάτες του ΟΤΕ
 — 	Πωλήσεων ADSL/Conn-x, µέσω του Κέντρου 

Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης και Πωλήσεων 
134 του ΟΤΕ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ
Τα έσοδα της OTEplus για το 2010 ανήλθαν σε €33,7 
εκατ., σηµειώνοντας µείωση κατά 7,5% σε σχέση µε 
την προηγούµενη χρήση, η κερδοφορία OIBDA µει-
ώθηκε κατά 7% και ανήλθε σε €1,02 εκατ.

H εταιρεία ΟTEplus παρέχει συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη σε δια-
φορετικούς τοµείς λειτουργίας του ΟΤΕ
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ΟΤΕACADEMY

Η ΟΤΕAcademy, εταιρεία του Οµίλου ΟΤΕ, δραστη-
ριοποιείται στο χώρο της επαγγελµατικής εκπαίδευ-
σης, παρέχοντας πρωτοποριακές υπηρεσίες ανάπτυ-
ξης ανθρώπινου δυναµικού με στόχο τη κάλυψη των 
προσωπικών αναγκών των εργαζομένων για επαγγελ-
ματική εξέλιξη, αλλά και τη δημιουργία µιας αντα-
γωνιστικής, διεθνώς, επιχείρησης. 
Το 2010 η ΟΤΕAcademy:
>  Υπέβαλε προτάσεις στα συγχρηματοδοτούμενα µε 

το Ελληνικό κράτος προγράµµατα επαγγελµατικής 
κατάρτισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µέσω του 
Κέντρου Επαγγελµατικής Κατάρτισης που διαθέτει 
σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

>  Απέκτησε σηµαντικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήμα-
τα στην αγορά επαγγελµατικής κατάρτισης, µέσω 
διεθνών συνεργασιών (κάποιες από τις οποίες εί-
ναι αποκλειστικές)

>  Επέκτεινε τη διεθνή παρουσία της εξελίσσοντας τη 
συνεργασία της µε την Παγκόσµια Τράπεζα (World 
Bank)

>  Υλοποίησε προγράµµατα εξ’ αποστάσεως εκπαί-
δευσης σε 12 χώρες της Αφρικής µε τη συμμετοχή 
πλέον των 1.000 στελεχών

>  Διακρίθηκε ως ο μοναδικός Oracle Educational 
Provider στην Ελλάδα

>  Συνέχισε µια σειρά ανοιχτών σεμιναρίων που απευ-
θύνονται στην ευρύτερη Αγορά σε θέµατα τεχνολο-
γίας CISCO, Microsoft, Alcatel-Lucent,Oracle, 
Hewlett Packard και σε Project Management 
(PMI).

Το 2010, η εταιρεία αναγνωρίστηκε (λαμβάνοντας 
πιστοποιήσεις) ως:
>  Επίσηµο πιστοποιημένο εκπαιδευτικό κέντρο της 

Microsoft ως Gold Certified Partner
>  Πιστοποιηµένο Εκπαιδευτικό Κέντρο της Alcatel 

Lucent Enterprise για τις χώρες της N.A. Ευρώπης 
και της Αφρικής

>  Μέλος του Project Management Institute (PMI) - 
Registered Education Provider P.M.I. 

>   Επίσηµο εξεταστικό κέντρο Pearson VUE (Virtual 
Computer Based Testing for ICT) και Prometric

>  Εξουσιοδοτηµένο εξεταστικό κέντρο, εγκεκριµένο 
από τη Certiport για τη χορήγηση πιστοποιητικών 
Microsoft Office Specialist και IC3

>   Εγκεκριμένο εκπαιδευτικό κέντρο για προγράμμα-
τα Hewlett Packard 

>  Μοναδικός Oracle Educational Provider στην Ελ-
λάδα 

Απέκτησε επίσης, αποκλειστικά δικαιώµατα του εκ-
παιδευτικού προγράµµατος «Making the Solution 
Sale», σε συνεργασία µε την «Ian Farmer Associates». 
και διεύρυνε τα προγράμματα και τον εργαστηρι-
ακό εξοπλισµό CISCO στην κατεύθυνση VoΙP και 
CCNP.
 Το 2010 η OTEAcademy προχώρησε σε δυναμικές 
ενέργειες επικοινωνίας των εκπαιδευτικών υπηρεσι-
ών της, με στόχο την ενίσχυση της εικόνας της και 
την διεύρυνση της πελατειακής της βάσης. Πέρα από 
δηµοσιεύσεις και ανακοινώσεις στον Τύπο, αναπτύ-
χθηκαν συνεργασίες για συνδιοργάνωση συνεδρίων 
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Η εταιρεία υλοποίησε προγράµµατα εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης σε 12 χώ-
ρες της Αφρικής µε τη συμμετοχή περισσότερων από 1.000 στελεχών

Κατανομή σεμιναρίων (2010)

40% 35% 25%

Διοίκηση και 
διαχείριση δεξιοτήτων

Τεχνικά IT

Αριθμός συμμετεχόντων

2010

945 
εκτός ΟΤΕ

4.323 
από ΟΤΕ

2009

2.082 
εκτός ΟΤΕ

4.873 
από ΟΤΕ
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και ηµερίδων όπου συμμετείχαν περισσότερα από 
2000 στελέχη επιχειρήσεων. 
Το 2010, η OTEAcademy, σε συνεργασία µε τη Γε-
νική ∆ιεύθυνση Ανθρώπινου ∆υναµικού του ΟΤΕ, 
σχεδίασε και υλοποίησε τα ακόλουθα έργα για τον 
ΟΤΕ:
>  Εκπαίδευση του προσωπικού του Οργανισµού δια-

φόρων ειδικοτήτων στην τεχνολογία
>  Εφαρμογή του προγράμματος «Making the Solution 

Sale» για τη Γενική Διεύθυνση Εταιρικών και Επι-
χειρησιακών Πελατών του ΟΤΕ

>  Αποτελεσματικές πωλήσεις για τους εργαζόμενους 
της Γενικής ∆ιεύθυνσης Οικιακών Πελατών του 
ΟΤΕ

>  Πιλοτική εφαρμογή χρήσης εργαλείων αξιολόγη-
σης, και κατά τη διαδικασία προσλήψεων.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ
Τα έσοδα της OTEAcademy το 2010 παρέμειναν 
σταθερά σε σχέση µε το 2009 και διαµορφώθηκαν 
στα €5,85 εκατ. 

Η ΟΤΕAcademy έχει διαμορφώσει εξειδικευμένα εκπαιδευτικά εργαστήρια 
χρησιμοποιώντας ένα εργαλείο εκπαίδευσης το One in 4, που εγγυάται απο-
τελεσματική εκπαίδευση και στηρίζεται στους παρακάτω βασικούς άξονες: 
> Εγώ και η δουλειά μου 
> Εγώ και η εταιρεία μου
> Εγώ και ο ανταγωνισμός μου 
> Εγώ και ο πελάτης μου
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TELEKOM SRBIJA

Ο Όµιλος OTE κατέχει µερίδιο 20% στην Telekom 
Srbija, τον κύριο πάροχο τηλεπικοινωνιακών υπηρε-
σιών στη Σερβία. Η Telekom Srbija προσφέρει υπη-
ρεσίες σταθερής (υπηρεσίες φωνής και ευρυζωνικές 
υπηρεσίες), κινητής τηλεφωνίας και συνδροµητικής 
τηλεόρασης, σε μία τοπική αγορά τηλεπικοινωνιών 
και ψυχαγωγίας, της οποίας το μέγεθος κατά το 2010 
ξεπέρασε το €1,6 δις. 
Το µερίδιο της Telekom Srbija στην αγορά κινητής 
τηλεφωνίας μειώθηκε ελάχιστα, φτάνοντας περίπου 
το 58%. Οι γραµµές πρόσβασης ADSL της Telecom 
Srbija αυξήθηκαν κατά 40% το 2010, αγγίζοντας τις 
543 χιλιάδες, από 389 χιλιάδες το 2009. 
Το µερίδιο της εταιρείας στις παραδοσιακές υπηρεσί-
ες σταθερής τηλεφωνίας σημείωσε μικρή μείωση από 
100% σε 99,8%. Το υπόλοιπο μερίδιο αποκτήθηκε 
από την εταιρεία Orion Telekom, η οποία έλαβε άδεια 
σταθερής ασύρματης πρόσβασης στο δημόσιο δίκτυο 
τηλεπικοινωνιών και στις υπηρεσίες τηλεπικοινωνίας 
(άδεια CDMA) το Μάρτιο του 2009. Επίσης, τον Φε-
βρουάριο του 2010, η Telenor, που δραστηριοποιείται 
στην αγορά κινητής τηλεφωνίας της Σερβίας, έλαβε 
άδεια παροχής δικτύων και υπηρεσιών δημόσιας στα-
θερής τηλεπικοινωνίας, αλλά έως τα τέλη του 2010 
δεν είχε αρχίσει να παρέχει τις υπηρεσίες αυτές. 

NEΟΣ ΝOΜΟΣ 
ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΣΤΗ ΣΕΡΒΙΑ
Από την 1η Ιουλίου 2010, τέθηκε σε ισχύ ο νέος νό-
μος περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών, εισάγοντας 
ορισμένες καινοτομίες στην αγορά τηλεπικοινωνιών 
της Δημοκρατίας της Σερβίας. Ο Νόμος αναγνωρίζει 
7 αγορές οι οποίες θα μπορούσαν να ρυθμίζονται:
>  Λιανική αγορά πρόσβασης στο δημόσιο τηλεφωνι-

κό δίκτυο
>  Χονδρική αγορά εκκίνησης κλήσεων στο δημόσιο 

τηλεφωνικό δίκτυο
>  Χονδρική αγορά τερματισμού κλήσεων στο δημό-

σιο τηλεφωνικό δίκτυο
>  Χονδρική (φυσική) πρόσβαση σε σημεία του δικτύ-

ου και σχετικές υπηρεσίες (περιλαμβανομένης της 
μεριζόμενης και πλήρως Αδεσμοποίητης Πρόσβα-
σης στον Τοπικό Βρόχο)

> Αγορά χονδρικής ευρυζωνικής πρόσβασης
> Χονδρική αγορά μισθωμένων γραμμών
>  Χονδρική αγορά τερματισμού κλήσεων σε δίκτυα 

κινητής τηλεφωνίας
Σύμφωνα με το νέο Νόμο, η Ρυθμιστική Αρχή υπο-
χρεούται να αναλύσει την αγορά μέσα σε ένα χρό-
νο από την ημερομηνία που τέθηκε σε ισχύ ο Νόμος 
και μέσα στους επόμενους έξι μήνες, από αυτή την 
ημερομηνία, να ορίσει τον SMP (Significant market 
player) σε κάθε αντίστοιχη αγορά. Αφού οριστεί ως 
SMP στη χονδρική αγορά πρόσβασης δικτυακών 
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στοιχείων, ο εν λόγω πάροχος υποχρεούται να δημο-
σιοποιήσει μία βασική προσφορά για υπηρεσίες LLU 
(Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο). 
Μέχρι σήμερα, η Telekom Srbija δεν υποχρεούταν 
να προσφέρει LLU. Σύμφωνα με τον νέο Νόμο και 
μετά την παροχή άδειας σε δεύτερο πάροχο σταθερής 
τηλεφωνίας, η Ρυθμιστική Αρχή έχει ξεκινήσει μια 
διαδικασία προσδιορισμού της υποχρέωσης να παρέ-
χει υπηρεσίες LLU και έχει ήδη προτείνει τιμές για 
πλήρη και μεριζόμενη πρόσβαση. 
Το Σεπτέμβριο του 2010, η σερβική κυβέρνηση ενέ-
κρινε με ψήφισμα την μεταβίβαση των μετοχών της 
Telekom Srbija, δωρεάν, από το Υπουργείο Τηλεπι-
κοινωνιών και Ταχυδρομείων (PTT) στη Δημοκρατία 
της Σερβίας. Στην συνέχεια, η κυβέρνηση της Σερ-
βίας προκήρυξε διεθνή διαγωνισμό για την πώληση 
μέρους του ποσοστού μετοχών ιδιοκτησίας της στην 
Telekom Srbija. 

ΝΕΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟ 2010
Το 2010, η Telekom Srbija εισήγαγε νέες υπηρεσί-
ες, όπως: πληρωμή του λογαριασμού σταθερής τη-
λεφωνίας μέσω SMS, Business Trunking, top-up 
προπληρωμένου λογαριασμού μέσω σταθερής τη-
λεφωνίας κ.λπ. Όσον αφορά στις υπηρεσίες ευρυζω-
νικού Internet, σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, η 
Telekom Srbija εστιάζει στην εξασφάλιση μέγιστης 
κάλυψης και διαθεσιμότητας. 

31 Δεκεμβρίου 2010  Αριθμός 
      πελατών   
      σε χιλιάδες

Κινητή τηλεφωνία > 5.549

Πελάτες συμβολαίου > 1.434
Πελάτες καρτοκινητής > 4.115

Ευρυζωνικές υπηρεσίες 
Πελάτες ADSL 
(λιανική και χονδρική) > 543
Πελάτες IPTV  > 59

Από τους πελάτες συμβολαίου 4,5 χιλιάδες χρησιμο-
ποιούν υπηρεσίες Blackberry, οι συνδρομητές των 
οποίων παρουσίασαν αύξηση 57% συγκριτικά με το 
2009.
Η αύξηση των εσόδων σταθερής τηλεφωνίας, κατά 
το 2010, προήλθε κυρίως από την αύξηση των τιμο-
λογίων της εταιρείας, αφού τον Απρίλιο του 2010 ση-
μειώθηκε αύξηση 99% στο μηνιαίο πάγιο, το οποίο 
έφτασε περίπου τα 3,7 ευρώ, ενώ η σημαντική αύ-
ξηση των εσόδων από τις ευρυζωνικές υπηρεσίες το 
2010 προήλθε από την αύξηση του αριθμού των πε-
λατών (145 χιλιάδες νέοι πελάτες ADSL λιανικής και 
59 χιλιάδες νέοι πελάτες Multimedia). 
Το δίκτυο διανομής της Telekom Srbija αποτελείται 
από 158 καταστήματα λιανικών πωλήσεων (κινητής 

Στην Σερβία κατά τo 2010, η πληθυσμιακή διείσδυση (ποσοστό στο σύνολο 
του πληθυσμού) των δραστηριοτήτων της, διαμορφώθηκε ως εξής:
> 41% Σταθερή τηλεφωνία 
> 131% Κινητή τηλεφωνία 
> 13% Ευρυζωνικών υπηρεσιών 
> 16% Υπηρεσιών καλωδιακής τηλεόρασης
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Ανάλυση πελατειακής βάσης κινητής τηλεφωνίας

2008 2009 2010

79,7%
Πελάτες
καρτοκινητής 

77,2%
Πελάτες
καρτοκινητής

74,2%
Πελάτες
καρτοκινητής

20,3%
 Συνδρ. 

Συμβολαίου

22,8%
 Συνδρ. 

Συμβολαίου

25,8%
 Συνδρ. 

Συμβολαίου

Εξέλιξη πελατειακής βάσης ευρυζωνικών συνδέσεων (000)

267

389

543

2008

2009

2010

Ανάλυση εσόδων (€ εκατ.)

2008 2009 2010

444
Κινητή
τηλεφωνία

424
Κινητή
τηλεφωνία

342
Κινητή
τηλεφωνία

514
 Σταθερή

τηλεφωνία

506
 Σταθερή

τηλεφωνία

498
 Σταθερή

τηλεφωνία
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και σταθερής τηλεφωνίας). Παράλληλα, χρησιμοποι-
ούνται και άλλα δίκτυα διανομής, καθώς και εξουσιο-
δοτημένοι αντιπρόσωποι. Η εταιρεία διαθέτει επίσης 
κέντρα τηλεφωνικής εξυπηρέτησης για τους πελάτες 
σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. 
Ο βαθμός ψηφιοποίησης του δικτύου σταθερής τη-
λεφωνίας της Τelekom Srbija έφτασε το 98% κατά 
το 2010, έναντι 83% το 2005. Η εταιρεία θα εισαγά-
γει φορητότητα αριθμών στην κινητή τηλεφωνία το 
2011, ενώ σχεδιάζει περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου 
3G, αύξηση του αριθμού σταθμών βάσης, αναβάθμι-
ση των κέντρων σταθερής τηλεφωνίας κ.λπ. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ
Το 2010, ο κύκλος εργασιών της Telekom Srbija 
έφτασε τα €840 εκ., σημειώνοντας μείωση 4,7% από 
τον προηγούμενο χρόνο εξαιτίας της υποτίμησης, 
κατά 10% της συναλλαγματικής ισοτιμίας, του τοπι-
κού νομίσματος έναντι του ευρώ (σε τοπικό νόμισμα 
αυξήθηκε κατά 1,2%). Το 2010, τα έσοδα σταθερής 
τηλεφωνίας ευρυζωνικών υπηρεσιών ανήλθαν στα 
€498 εκ., ενώ τα έσοδα από υπηρεσίες κινητής τηλε-
φωνίας έφτασαν τα €342 εκ. 
Τα λειτουργικά κέρδη προ αποσβέσεων, επίσης επη-
ρεάστηκαν από την υποτίμηση του νομίσματος και 
μειώθηκαν κατά 9,9%, φτάνοντας τα €334 εκ. (σε το-
πικό νόμισμα σημειώθηκε πτώση 0,5%). 
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ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος 
Ανώνυμη Εταιρεία 

Αρ.Μ.Α.Ε. 347/06/Β/86/10 
Λεωφ. Κηφισίας 99-151 24 Μαρούσι 

Ετήσια Οικονομική Έκθεση

Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2010 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2010
Σύμφωνα με το Άρθρο 4 του Ν. 3556/2007
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Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.:
1. Μιχαήλ Τσαμάζ, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος
2. Kevin Copp, 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 
2010 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2010, 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, 24 Φεβρουαρίου 2011 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 
& Διευθύνων Σύμβουλος

Το Μέλος Δ.Σ. To Mέλος Δ.Σ.

Μιχαήλ Τσαμάζ Kevin Copp Παναγιώτης Ταμπούρλος

Τα δύο μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που υπογράφουν τις ανωτέρω δηλώσεις, ορίστηκαν προς τούτο, με 
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας την 24 Φεβρουαρίου 2011.

Κεφάλαιο 1

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2 του Ν. 3556/2007
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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 ανα-
φέρεται στις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (Ενο-
ποιημένες και Εταιρικές) της 31 Δεκεμβρίου 2010 και 
της χρήσης που έληξε την ημερομηνία αυτή. Ο Όμι-
λος ΟΤΕ (ο «Όμιλος»), πέραν της Εταιρείας, περι-
λαμβάνει τις θυγατρικές εταιρείες, στις οποίες ο ΟΤΕ 
άμεσα ή έμμεσα ασκεί έλεγχο. Οι Ενοποιημένες και 
Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις συντάχθηκαν 
σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομι-
κής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.), όπως αυτά έχουν υιοθετη-
θεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η παρούσα έκθεση, περιέχει τον οικονομικό απολο-
γισμό της περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2010 έως 31 
Δεκεμβρίου 2010, τη στρατηγική και τις προοπτικές 
της Εταιρείας για τα επόμενα τρία χρόνια, την ανα-
φορά των σημαντικών γεγονότων πού έλαβαν χώρα 
κατά το 2010, την περιγραφή των κυριότερων κιν-
δύνων και αβεβαιοτήτων για την επόμενη χρήση, τη 
δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης, την παράθεση 
των σημαντικών συναλλαγών της Εταιρείας και του 
Ομίλου με τα συνδεμένα τους μέρη, τα σημαντικό-
τερα γεγονότα μετά τη λήξη της χρήσης, καθώς και 
επιπρόσθετη πληροφόρηση όπως ζητείται από τον 
σχετικό νόμο.

Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ 
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2010

Ο Κύκλος Εργασιών του Ομίλου κατά το 2010 μειώ-
θηκε κατά 8,0% σε σχέση με το 2009 και ανήλθε στα 
Ευρώ 5.482,8 εκατ.. Η μείωση του Κύκλου Εργασι-
ών οφείλεται κυρίως στα εξής:

Μείωση των εσόδων της τηλεφωνίας εσωτερικού >>

κατά 13,9% και της διεθνούς τηλεφωνίας κατά 
20,3% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.
Μείωση των εσόδων από την κινητή τηλεφωνία >>

κατά 8,1% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.
Μείωση των εσόδων από πωλήσεις >>

τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού κατά 5,9% σε 
σχέση με την προηγούμενη χρήση.
Μείωση των εσόδων από ISDN κατά 7,7% σε >>

σχέση με την προηγούμενη χρήση.
Μείωση των εσόδων από τέλη διασύνδεσης κατά >>

9,8% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.
Μείωση των εσόδων από μισθωμένες γραμμές, >>

μεταφορά δεδομένων και ΑΤΜ κατά 7,5% σε 
σχέση με την προηγούμενη χρήση.
Μείωση των εσόδων από προπληρωμένες κάρτες >>

κατά 35,1% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.
Μείωση των λοιπών εσόδων κατά 4,7% σε σχέση >>

με την προηγούμενη χρήση.
Αύξηση των εσόδων από παροχή υπηρεσιών κατά >>

7,3% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.
Αύξηση των εσόδων από ADSL και Internet κατά >>

4,7% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

Κεφάλαιο 2

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
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Αύξηση των εσόδων από τη συνεγκατάσταση των >>

παρόχων και τα έσοδα της πρόσβασης στον τοπικό 
βρόχο (Local Loop Unbundling – LLU) κατά 
39,6% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.
Αύξηση των εσόδων από Metro Ethernet & IP >>

CORE υπηρεσίες κατά 33,2% σε σχέση με την 
προηγούμενη χρήση.

Ο Κύκλος Εργασιών της Εταιρείας, ο οποίος ανήλθε 
στα Ευρώ 2.169,8 εκατ., σημείωσε πτώση σε σχέση 
με την προηγούμενη χρήση κατά 10,1%. Το γεγονός 
αυτό οφείλεται στη μείωση των εσόδων από τηλεφω-
νία εσωτερικού κατά 15,2%, από διεθνή τηλεφωνία 
κατά 18,9%, από πωλήσεις τηλεπικοινωνιακού εξο-
πλισμού κατά 15,2%, από ISDN κατά 7,6%, από τέλη 
διασύνδεσης κατά 17,0%, από μισθωμένες γραμμές 
κατά 22,7%, από προπληρωμένες κάρτες κατά 28,3% 
και από παροχή υπηρεσιών κατά 9,2%. Οι μειώσεις 
αυτές αντισταθμίστηκαν μερικώς από την αύξηση 
των εσόδων από ADSL και Internet κατά 5,5%, από 
την αύξηση των εσόδων από τη συνεγκατάσταση των 
παρόχων και τα έσοδα της πρόσβασης στον τοπικό 
βρόχο (Local Loop Unbundling – LLU) κατά 41,6%, 
από την αύξηση των εσόδων από Metro Ethernet & 
IP CORE υπηρεσίες κατά 39,4% και από την αύξηση 
των λοιπών εσόδων κατά 9,3%.

Τα Λειτουργικά Έξοδα του Ομίλου ανήλθαν στα 
Ευρώ 5.134,9 εκατ. και είναι αυξημένα κατά 3,9%, 
σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Η αύξηση 
αυτή οφείλεται κυρίως στην αύξηση των αποσβέ-
σεων και απομειώσεων κατά 18,0% και την αύξηση 
των χρεώσεων από διεθνείς τηλεπικοινωνιακούς πα-
ρόχους κατά 3,4%. Το αυξημένο ποσό των αποσβέ-
σεων και απομειώσεων το 2010 οφείλεται κυρίως 
στην απομείωση των περιουσιακών στοιχείων της  
ROMTELECOM που ανήλθε σε Ευρώ 244,5 εκατ. 
(όπως παρατίθεται κατωτέρω στην ενότητα Γ). Αυτές 
οι αυξήσεις αντισταθμίστηκαν μερικώς από τη μείω-
ση κατά 5,2% των αποδοχών προσωπικού, τη μείωση 
κατά 27,3% των προβλέψεων για αποζημίωση προ-

σωπικού και λογαριασμού νεότητας, τη μείωση κατά 
19,7% των χρεώσεων από εγχώριους τηλεπικοινωνι-
ακούς παρόχους, τη μείωση κατά 5,9% του κόστους 
τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και τη μείωση των 
λοιπών λειτουργικών εξόδων κατά 1,3%. Επίσης τα 
λειτουργικά έξοδα του Ομίλου στο 2010 περιλαμβά-
νουν το κόστος προγραμμάτων πρόωρης αποχώρη-
σης προσωπικού του Ομίλου συνολικού ποσού Ευρώ 
171,5 εκατ., το οποίο περιλαμβάνει χρέωση ύψους 
Ευρώ 129,8 εκατ. για το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (όπως παρατί-
θεται κατωτέρω στην ενότητα Γ), σε σύγκριση με το 
καθαρό κέρδος Ευρώ 30,3 εκατ. το οποίο ήταν απο-
τέλεσμα του κόστους προγραμμάτων πρόωρης απο-
χώρησης του προσωπικού του Ομίλου για το 2009, το 
οποίο αντισταθμίστηκε από τη θετική επίδραση κατά 
Ευρώ 201,9 εκατ. που προέρχεται από τη μεταβίβαση 
ποσοστού 4% του μετοχικού κεφαλαίου του ΟΤΕ κυ-
ριότητας Ελληνικού Δημοσίου στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Τα Λειτουργικά Έξοδα της Εταιρείας ανήλθαν στα 
Ευρώ 2.040,1 εκατ. και είναι μειωμένα κατά 1,4%, 
σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Η μείωση των 
λειτουργικών εξόδων προέρχεται κυρίως από τα πα-
ρακάτω: 

Μείωση κατά 21,7% των χρεώσεων από >>

εγχώριους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους.
Μείωση κατά 11,8% των αποσβέσεων.>>

Μείωση κατά 11,2% του κόστους >>

τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού.
Μείωση κατά 31,0% των προβλέψεων για >>

αποζημίωση προσωπικού και λογαριασμού 
νεότητας.
Μείωση κατά 7,2% των λοιπών λειτουργικών >>

εξόδων.
Μείωση κατά 15,2% των χρεώσεων από διεθνείς >>

τηλεπικοινωνιακούς παρόχους.
Μείωση κατά 4,7% των αποδοχών προσωπικού.>>

Οι μειώσεις αυτές αντισταθμίστηκαν μερικώς από 
την αύξηση τους κόστους προγράμματος πρόωρης 
αποχώρησης της Εταιρείας το 2010 (το οποίο περι-
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λαμβάνει έξοδο Ευρώ 129,8 εκατ. από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 
όπως περιγράφεται στην ενότητα Γ παρακάτω).

Ως αποτέλεσμα όλων των παραπάνω, τα Λειτουργικά 
Κέρδη προ Χρηματοοικονομικών Αποτελεσμάτων 
του Ομίλου κατά την χρήση 2010 ανήλθαν σε Ευρώ 
384,9 εκατ., έναντι Ευρώ 1.043,0 εκατ. το 2009, πα-
ρουσιάζοντας μείωση κατά 63,1%. Τα Λειτουργικά 
Κέρδη προ Χρηματοοικονομικών Αποτελεσμάτων 
της Εταιρείας ανήλθαν την χρήση 2010 σε Ευρώ 
142,2 εκατ. έναντι Ευρώ 345,7 εκατ. στην προηγού-
μενη χρήση, παρουσιάζοντας μείωση 58,9%.

Επιπλέον, τα Λειτουργικά Κέρδη προ Αποσβέσεων 
και Απομειώσεων του Ομίλου κατά την χρήση 2010 
ανήλθαν σε Ευρώ 1.747,9 εκατ., έναντι Ευρώ 2.198,3 
εκατ. το 2009, παρουσιάζοντας μείωση κατά 20,5%. 
Ως περιθώριο επί του Κύκλου Εργασιών ανήλθαν σε 
31,9% από 36,9% στην προηγούμενη χρήση. Εξαι-
ρουμένης της επίδρασης του κόστους προγράμματος 
πρόωρης αποχώρησης, τα Λειτουργικά Κέρδη προ 
Αποσβέσεων και Απομειώσεων του Ομίλου κατά την 
χρήση 2010 ανήλθαν σε Ευρώ 1.919,4 εκατ., έναντι 
Ευρώ 2.168,0 εκατ. στην προηγούμενη χρήση, πα-
ρουσιάζοντας μείωση κατά 11,5%. Ως περιθώριο επί 
του Κύκλου Εργασιών ανήλθαν σε 35,0% από 36,4% 
στην προηγούμενη χρήση.

Τα Λειτουργικά Κέρδη προ Αποσβέσεων της Εται-
ρείας κατά την χρήση 2010 ανήλθαν σε Ευρώ 516,4 
εκατ., έναντι Ευρώ 770,1 εκατ. στην προηγούμενη 
χρήση, παρουσιάζοντας μείωση κατά 32,9%. Ως πε-
ριθώριο επί του Κύκλου Εργασιών ανήλθαν σε 23,8% 
από 31,9% στην προηγούμενη χρήση. Εξαιρουμένης 
της επίδρασης του κόστους προγράμματος πρόωρης 
αποχώρησης, τα Λειτουργικά Κέρδη προ Αποσβέ-
σεων της Εταιρείας κατά την χρήση 2010 ανήλθαν 
σε Ευρώ 661,1 εκατ., έναντι Ευρώ 731,2 εκατ. στην 
προηγούμενη χρήση παρουσιάζοντας μείωση 9,5%. 
Ως περιθώριο επί του Κύκλου Εργασιών ανήλθαν σε 
30,5% από 30,3% στην προηγούμενη χρήση.

Στα Χρηματοοικονομικά Αποτελέσματα του Ομί-

λου, οι χρεωστικοί τόκοι για το 2010 ανήλθαν σε 
Ευρώ 308,2 εκατ., σημειώνοντας μείωση σε σχέση 
με την προηγούμενη χρήση κατά 13,9%, γεγονός που 
οφείλεται στη μείωση του δανεισμού του Ομίλου. Οι 
πιστωτικοί τόκοι για το 2010 ανήλθαν σε Ευρώ 25,7 
εκατ., σημειώνοντας μείωση 58,3% σε σχέση με την 
προηγούμενη χρήση. Τα έσοδα από μερίσματα αυξή-
θηκαν κατά 47,9% εξαιτίας του αυξημένου μερίσμα-
τος από την TELEKOM SRBIJA κατά την τρέχουσα 
χρήση. Οι ζημίες από συμμετοχές ανήλθαν σε Ευρώ 
4,6 εκατ. το 2010, σε σύγκριση με κέρδη Ευρώ 23,6 
εκατ. το 2009, που περιλάμβαναν το κέρδος που προ-
έκυψε από την πώληση της COSMOFON και της 
GERMANOS TELECOM AD SKOPJE (GTS).

Ο Φόρος Εισοδήματος (έξοδο) του Ομίλου ανήλθε 
σε Ευρώ 238,9 εκατ. το 2010, παρουσιάζοντας μείω-
ση κατά 37,5% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, 
εξαιτίας της μειωμένης κερδοφορίας και της μείωσης 
της έκτακτης εισφοράς κοινωνικής ευθύνης.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, το Καθα-
ρό Αποτέλεσμα του Ομίλου για το 2010 ήταν ζημία 
ύψους Ευρώ 139,0 εκατ. σε σύγκριση με κέρδος 
ύψους 407,6 εκατ. το 2009.

Το 2010 οι ζημίες που αποδόθηκαν στα Δικαιώμα-
τα Μειοψηφίας από τα αποτελέσματα του Ομίλου 
ανήλθαν σε Ευρώ 178,6 εκατ. από Ευρώ 3,3 εκατ. το 
2009. Το ποσό του 2010 είναι αποτέλεσμα των αυ-
ξημένων ζημιών της ROMTELECOM (κυρίως λόγω 
της απομείωσης των περιουσιακών στοιχείων της 
ROMTELECOM), το 45,99% των οποίων αποδίδε-
ται στα δικαιώματα μειοψηφίας.

Ως αποτέλεσμα όλων των παραπάνω, τα Καθαρά 
Αποτελέσματα του Ομίλου προς Απόδοση στους 
Μετόχους της Μητρικής κατά την χρήση 2010 κα-
ταλήγουν σε κέρδη Ευρώ 39,6 εκατ., έναντι κερδών 
Ευρώ 410,9 εκατ. στην προηγούμενη χρήση, παρου-
σιάζοντας μείωση κατά 90,4%.

Οι Καθαρές Ταμειακές Ροές του Ομίλου από Λει-
τουργικές Δραστηριότητες μειώθηκαν κατά 21,7% 
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σε σχέση με το 2009 και ανήλθαν σε Ευρώ 1.110,4 
εκατ., κυρίως σαν αποτέλεσμα των αυξημένων πλη-
ρωμών για φόρους εισοδήματος και προγράμματα 
πρόωρης αποχώρησης, όπως επίσης και λόγω της 
μειωμένης κερδοφορίας.

Το Επενδυτικό Πρόγραμμα του Ομίλου για το 2010 
ανήλθε σε Ευρώ 751,1 εκατ. από Ευρώ 890,9 εκατ. 
την προηγούμενη χρήση, παρουσιάζοντας μείωση 
κατά 15,7%. Η μείωση αυτή οφείλεται στην μείωση 
των κεφαλαιουχικών δαπανών του ΟΤΕ, του ομίλου 
COSMOTE και της ROMTELECOM.

Ο Συνολικός Δανεισμός του Ομίλου την 31 Δεκεμ-
βρίου 2010 ανήλθε σε Ευρώ 5.299,8 εκατ. έναντι 
Ευρώ 5.421,9 την 31 Δεκεμβρίου 2009 παρουσιάζο-
ντας μείωση κατά 2,3%, ενώ ο Καθαρός Δανεισμός 
του Ομίλου (έντοκα δάνεια μείον ταμειακά διαθέσιμα 
και ταμειακά ισοδύναμα και λοιπά χρηματοοικονομι-
κά περιουσιακά στοιχεία) την 31 Δεκεμβρίου 2010 
ανήλθε σε Ευρώ 4.283,0 εκατ. και μειώθηκε κατά 
5,2% σε σχέση με την 31 Δεκεμβρίου 2009 όπου 
ανερχόταν σε Ευρώ 4.517,7 εκατ.. Αυτή η μείωση 
οφείλεται κυρίως στην αποπληρωμή δανείων και στο 
αυξημένο υπόλοιπο των ταμειακών διαθεσίμων.

Την 31 Δεκεμβρίου 2010, οι Καθαρές Βραχυπρόθε-
σμες Υποχρεώσεις του Ομίλου ανέρχονται σε Ευρώ 
1.507,8 εκατ. σε σύγκριση με τα Καθαρά Περιου-
σιακά Στοιχεία ύψους Ευρώ 463,6 εκατ. την 31 Δε-
κεμβρίου 2009. Η μείωση οφείλεται στην ωρίμανση 
μακροπρόθεσμων δανείων ύψους Ευρώ 2.082,8 μέσα 
στο 2011. Ο σχεδιασμός του Ομίλου για την αντι-
μετώπιση αυτού του ελλείμματος περιγράφεται στις 
ενότητες Δ(β) και Ζ παρακάτω.

Β. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
Σύμφωνα με το Επιχειρηματικό Σχέδιο 2011-2014, 

που παρουσιάσθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο της 
Εταιρείας την 17 Δεκεμβρίου 2010, όραμα της Εται-
ρείας είναι η διασφάλιση της ανάπτυξής της και η δι-
ατήρηση της ηγετικής της θέσης στην αγορά προσφέ-
ροντας την καλύτερη δυνατή εμπειρία στον πελάτη. 
Στρατηγική επιλογή είναι η προσφορά καινοτόμων 
λύσεων υψηλής ταχύτητας, βάσει μίας άριστα ολο-
κληρωμένης δικτυακής υποδομής, με τρόπο που να 
δημιουργείται αξία για τους μετόχους και την κοινω-
νία.

Αυτό θα επιτευχθεί μέσω των ακόλουθων ενεργειών 
και με τη μέγιστη αξιοποίηση των συνεργιών εντός 
του Ομίλου:

Υπεράσπιση και αύξηση μεριδίου αγοράς
Προάσπιση του μεριδίου αγοράς λιανικής >>

και δημιουργία νέων πηγών εσόδων (IP-TV, 
δορυφορική TV, κ.λπ.)
Βελτίωση της επαφής με τον πελάτη>>

Βελτιστοποίηση των δικτύων πωλήσεων>>

Περαιτέρω ανάπτυξη και διεύρυνση των >>

συνδυασμένων προσφορών

Σταδιακή αναβάθμιση δικτύου
Σταδιακός μετασχηματισμός σε NGN-NGA>>

Δημιουργία δικτύου και υποδομών πληροφορικής >>

για την ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας, καθώς και 
την εισαγωγή και υποστήριξη νέων προϊόντων
Αξιοποίηση της υπάρχουσας υποδομής για την >>

καλύτερη προάσπιση των πωλήσεων χονδρικής

Βελτίωση λειτουργικής αποτελεσματικότητας
Μείωση κόστους>>

Βελτιστοποίηση και αυτοματοποίηση των >>

διαδικασιών με τη χρήση προηγμένων 
συστημάτων πληροφορικής
Ανάπτυξη των δυνατοτήτων του εργατικού >>

δυναμικού
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Γ. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ  
ΤΗΣ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Πρόγραμμα Παροχής Δικαιωμάτων Προαίρεσης

Την 28 Ιανουαρίου 2010, το Διοικητικό Συμβούλιο 
του ΟΤΕ αποφάσισε και ενέκρινε την χορήγηση 
1.259.078 Επιπλέον Δικαιωμάτων Προαίρεσης στα 
διοικητικά στελέχη του ΟΤΕ και θυγατρικών του, 
672.018 Βασικών Δικαιωμάτων σε διοικητικά στελέ-
χη του ΟΤΕ και 336.780 Βασικά και 2.403.560 Επι-
πλέον Δικαιώματα σε διοικητικά στελέχη του ομίλου 
COSMOTE, για το έτος 2009. Η προνομιακή τιμή 
αγοράς ισούται με Ευρώ 11,26.

ΙΚΑ-ETAΜ

Με σχετική επιστολή του την 19 Ιανουαρίου 2010, 
ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσε-
ων ενημέρωσε τον ΟΤΕ ότι το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ επιβα-
ρύνθηκε με σημαντικά ελλείμματα που οφείλονται 
στην ένταξη του κλάδου σύνταξης του ΤΑΠ-ΟΤΕ 
στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ από την 1 Αυγούστου 2008, και 
ότι αναμένονται περαιτέρω ελλείμματα για το 2010. 
Στην επιστολή του ο Υπουργός ανέφερε ότι τα εν 
λόγω ελλείμματα καλύπτονται κατά κύριο λόγο από 
το Ελληνικό Δημόσιο και εν μέρει απορροφώνται 
από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, κάλεσε δε τον ΟΤΕ να συμβά-
λει στην κάλυψη των ελλειμμάτων και προσκάλεσε 
τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΟΤΕ σε συνάντηση 
προκειμένου να συζητηθούν τα ανωτέρω θέματα. Η 
συνάντηση έλαβε χώρα την 26 Ιανουαρίου 2010 και 
τα δύο μέρη συμφώνησαν στη σύσταση επιτροπής 
η οποία θα ασχοληθεί με τα θέματα που τέθηκαν. Η 
πρώτη συνάντηση της επιτροπής έλαβε χώρα την 11 
Φεβρουαρίου 2010 και ο ΟΤΕ ζήτησε τις επίσημες 
θέσεις του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων (το «Υπουργείο») εγγράφως. Την 23 
Φεβρουαρίου 2010, το Υπουργείο ενημέρωσε εγγρά-
φως τον ΟΤΕ ότι ως αποτέλεσμα του Προγράμματος 
Εθελουσίας Αποχώρησης και βάσει των εκτιμήσεων 
του Υπουργείου, οι διαφυγούσες ασφαλιστικές ει-
σφορές και συντάξεις για το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ανέρχονται 

σε περίπου Ευρώ 340,0 εκατ.. Επιπλέον, σημείωσε 
ότι οι σχετικές ασφαλιστικές εισφορές που καταβάλ-
λονται από τον ΟΤΕ σε μηνιαία βάση, θα έπρεπε να 
καταβληθούν εφάπαξ.

Ο ΟΤΕ εξέτασε τις απόψεις του Υπουργείου και η 
θέση του είναι ότι οι απόψεις αυτές είναι αβάσιμες, 
δεδομένου ότι ο ΟΤΕ μέχρι τώρα πληρούσε και συνε-
χίζει να πληροί στο σύνολό τους όλες τις οικονομικές 
υποχρεώσεις του έναντι όλων των ταμείων κοινω-
νικής ασφάλισης, όπως αυτές οφείλονται, τόσο στο 
πλαίσιο των συνήθων δραστηριοτήτων του, όσο και 
εκείνες που αφορούν σε προγράμματα εθελουσίας 
εξόδου της Εταιρείας, ακολουθώντας αυστηρά την 
υφιστάμενη νομοθεσία.

Έτσι, σε απάντηση της ανωτέρω επιστολής, την 
9 Μαρτίου 2010 ο ΟΤΕ με επιστολή του προς το 
Υπουργείο απάντησε στα επιμέρους θέματα που θίγο-
νταν σε αυτή, επανέλαβε τη θέση του ότι εκπληρώνει 
στο ακέραιο όλες τις νόμιμες υποχρεώσεις του, όπως 
αυτές απορρέουν από το Ν. 3371/2005 και τη σχετική 
Κοινή Υπουργική Απόφαση και ζήτησε να κλείσει η 
εκκρεμότητα σχετικά με την έκδοση αποφάσεων συ-
νταξιοδότησης από τα αρμόδια ασφαλιστικά ταμεία 
για τους συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα Εθελούσιας 
Αποχώρησης με βάση το Ν. 3762/2009.

Με βάση το άρθρο 3 της Φ10051/27177/2174 Κοι-
νής 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 Κλά-
δου Επικουρικής Ασφάλισης του ΤΑΥΤΕΚΩ και του 
Κλάδου Πρόνοιας του ΤΑΥΤΕΚΩ, η οποία προκύ-
πτει από τις παραγράφους 2 και 4 της από 20 Ιουλίου 
2005 υπογραφείσας μεταξύ ΟΤΕ και ΟΜΕ-ΟΤΕ Επι-
χειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, βαρύ-
νει τον ΟΤΕ και θα έπρεπε να καταβληθεί εφάπαξ 
στους ανωτέρω Κλάδους και Τομείς μέχρι την τελευ-
ταία εργάσιμη ημέρα του Σεπτεμβρίου 2010. Το ύψος 
αυτής της οικονομικής επιβάρυνσης θα καθοριζόταν 
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με αναλογιστική μελέτη που θα εκπονούνταν από 
τη Διεύθυνση Αναλογιστικών Μελετών της Γενικής 
Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων σε συνεργα-
σία με τη Διεύθυνση Αναλογιστικών Μελετών και 
Στατιστικής του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ έως την 31 Αυγούστου 
2010.

Την 11 Μαΐου 2010, ο ΟΤΕ άσκησε προσφυγή κατά 
της εν λόγω Υπουργικής Απόφασης ενώπιον του 
Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, ζητώντας την 
ακύρωση του άρθρου 3, καθώς με βάση την αξιολό-
γηση των Νομικών του Υπηρεσιών είναι κατά πα-
ράβαση του άρθρου 34 του Ν. 3762/2009 και, κατά 
συνέπεια, συντρέχουν βάσιμοι λόγοι για την ακύρω-
ση αυτού του άρθρου. Την 15 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 8 Ιουνίου 2010 
ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών και 
το Δικαστήριο με την απόφαση του που εκδόθηκε 
την 16 Σεπτεμβρίου 2010 απέρριψε την αίτηση του 
ΟΤΕ. Μετά την απόρριψη αυτή, αν δεν εκδοθεί θετι-
κή απόφαση σε μια δεύτερη αίτηση αναστολής εκτε-
λέσεως που έχει δικαίωμα να ασκήσει ο ΟΤΕ μετά 
την κοινοποίηση της αναλογιστικής μελέτης, ο ΟΤΕ 
θα υποχρεωθεί νομικά να καταβάλλει το αμφισβητή-
σιμο ποσό της αναλογιστικής μελέτης πριν από την 
εκδίκαση την υπόθεσης, ανεξάρτητα από το γεγονός 
πως η εκτίμηση της Εταιρείας είναι ότι έχει βάσιμους 
λόγους να κερδίσει την υπόθεση κατά την τελική της 
εκδίκαση.

Με την από 21 Ιανουαρίου 2011 επιστολή του, την 
οποία ο ΟΤΕ έλαβε την 28 Ιανουαρίου 2011, το 
Υπουργείο γνωστοποίησε στον ΟΤΕ την ολοκλή-
ρωση των αναλογιστικών μελετών και παρέδωσε 
στον ΟΤΕ ένα αντίγραφο αυτών των μελετών, σύμ-
φωνα με το άρθρο 3 της Υπουργικής Απόφασης 
10051/27177/2174, για την εκτίμηση της πρόσθετης 
οικονομικής επιβάρυνσης των ασφαλιστικών ταμεί-

ων που προκλήθηκε από το Πρόγραμμα Εθελουσί-
ας Αποχώρησης του ΟΤΕ με βάση το Ν. 3371/2005, 
αναφέροντας ότι επιπλέον αναλογιστικές μελέτες θα 
ακολουθήσουν για την εκτίμηση της πρόσθετης οι-
κονομικής επιβάρυνσης των ασφαλιστικών ταμείων 
από το Πρόγραμμα Εθελουσίας Αποχώρησης του 
ΟΤΕ με βάση το Ν. 3762/2009. Η πρόσθετη οικονο-
μική επιβάρυνση που οι ανωτέρω αναλογιστικές με-
λέτες αναφέρουν ότι πραγματοποιήθηκε με βάση το 
Ν. 3371/2005, ανέρχεται σε Ευρώ 129,8 εκατ.

Ο ΟΤΕ έχει νόμιμο δικαίωμα και εξετάζει την επιλο-
γή να καταθέσει νέα αίτηση ζητώντας την αναστολή 
εκτέλεσης του άρθρου 3 της Υπουργικής Απόφασης 
βασιζόμενος σε νέα νομικά δεδομένα, μόλις λάβει 
αίτημα πληρωμής από τα ασφαλιστικά ταμεία. Στο 
στάδιο αυτό, καμία αξιόπιστη εκτίμηση δεν μπορεί 
να γίνει κατά πόσον η αναστολή (μερική ή ολική) 
πρόκειται να δοθεί ή όχι.

Το γεγονός ότι η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων 
της αναλογιστικής μελέτης καταργεί την αβεβαιότη-
τα σχετικά με το ποσό της υποχρέωσης, σε συνδυα-
σμό με την προαναφερόμενη αδυναμία να εκτιμηθεί 
εάν είναι πιθανό να δοθεί αναστολή (δεδομένης της 
πρώτης απόρριψης), οδήγησε στο συμπέρασμα ότι σε 
αυτό το στάδιο η υπάρχουσα ενδεχόμενη υποχρέωση 
έχει αποκρυσταλλωθεί. Επιπλέον, με βάση τις διατά-
ξεις του ΔΛΠ 10, η εξέλιξη αυτή θα πρέπει να αντιμε-
τωπιστεί ως διορθωτικό μεταγενέστερο γεγονός και 
κατά συνέπεια το ποσό της αναλογιστικής μελέτης θα 
πρέπει να απεικονιστεί στις οικονομικές καταστάσεις 
του 2010. Όσον αφορά τις συμπληρωματικές μελέτες 
που θα πραγματοποιηθούν (με βάση την ανακοίνωση 
του Υπουργείου), ο ΟΤΕ δεν έχει σχηματίσει καμία 
πρόβλεψη στις οικονομικές καταστάσεις του, καθώς 
το ποσό δεν μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα μέχρι την 
ανακοίνωση των εν λόγω μελετών. Ως αποτέλεσμα 
όλων των παραπάνω, το ποσό των Ευρώ 129,8 εκατ. 
επιβάρυνε την ενοποιημένη και εταιρική κατάσταση 
αποτελεσμάτων του 2010 και έχει συμπεριληφθεί 
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στη γραμμή «Κόστος Προγράμματος Πρόωρης Απο-
χώρησης».

Πρόγραμμα πρόωρης αποχώρησης ΟΤΕ

Την 23 Δεκεμβρίου 2009, η Διοίκηση του ΟΤΕ απο-
φάσισε και ενέκρινε ένα πρόγραμμα πρόωρης απο-
χώρησης, σύμφωνα με το οποίο, στο προσωπικό που 
θεμελιώνει δικαίωμα συνταξιοδότησης μέχρι την 29 
Δεκεμβρίου 2010, θα δίνονταν κίνητρα ώστε να απο-
χωρήσει μέχρι την 30 Δεκεμβρίου 2010. Η προθεσμία 
για συμμετοχή στο πρόγραμμα πρόωρης αποχώρησης 
έληγε την 15 Ιανουαρίου 2010. Το σχετικό κόστος 
προσδιορίστηκε στα Ευρώ 36,5 εκατ. και περιλαμ-
βάνεται στην ενοποιημένη και εταιρική κατάσταση 
αποτελεσμάτων για τη χρήση 2010 στην γραμμή 
«Κόστος Προγράμματος Πρόωρης Αποχώρησης».

Σχέδιο Αναδιάρθρωσης της ROMTELECOM και της 
ZAPP

Βάσει των αποφάσεων του Διευθύνοντος Συμβού-
λου της ROMTELECOM κατά τον Φεβρουάριο και 
Απρίλιο του 2010, η ROMTELECOM ανακοίνωσε 
την αναδιάρθρωση συγκεκριμένων τμημάτων εντός 
της εταιρείας. Στη χρήση 2010, 1.136 εργαζόμενοι 
συμμετείχαν στο πρόγραμμα πρόωρης αποχώρησης 
και ποσό ύψους Ευρώ 24,2 εκατ., που αντιστοιχεί στα 
σχετικά κόστη και έχει εξ ολοκλήρου καταβληθεί, 
περιλαμβάνεται στη γραμμή «Κόστος προγράμματος 
πρόωρης αποχώρησης» στην ενοποιημένη κατάστα-
ση αποτελεσμάτων της χρήσης 2010.

Συνολικά 350 εργαζόμενοι της ZAPP (θυγατρικής 
της COSMOTE) συμμετείχαν στο πρόγραμμα πρόω-
ρης αποχώρησης και ποσό ύψους Ευρώ 2,6 εκατ., που 
αντιστοιχεί στα σχετικά κόστη και έχει εξ ολοκλήρου 
καταβληθεί, περιλαμβάνεται στη γραμμή «Κόστος 
προγράμματος πρόωρης αποχώρησης» στην ενοποι-
ημένη κατάσταση αποτελεσμάτων του 2010.

Φορολογικός έλεγχος του ΟΤΕ

Ο φορολογικός έλεγχος της Εταιρείας για τις χρήσεις 
2006-2008 ολοκληρώθηκε στις αρχές Μαΐου 2010 και 

οι φορολογικές αρχές επέβαλλαν πρόσθετους φόρους 
συνολικού ποσού Ευρώ 57,7 εκατ.. Η Εταιρεία απο-
δέχθηκε μερικό συμβιβασμό για το ποσό των Ευρώ 
37,7 εκατ.. Επιπλέον, βασιζόμενη στα πορίσματα 
του φορολογικού ελέγχου η Εταιρεία επανεξέτασε το 
ποσό του φόρου εισοδήματος για τη χρήση 2009 και 
αναγνώρισε επιπλέον φόρο Ευρώ 6,3 εκατ.. Με βάση 
το ποσό το οποίο συμφωνήθηκε με τις φορολογικές 
αρχές, την επιπλέον εκτίμηση για το 2009, μείον την 
ήδη σχηματισθείσα πρόβλεψη για τις ανέλεγκτες φο-
ρολογικά χρήσεις ποσού Ευρώ 14,0 εκατ., προέκυ-
ψε ποσό φόρου Ευρώ 30,0 εκατ. το οποίο αναγνω-
ρίστηκε στην κατάσταση αποτελεσμάτων του 2010. 
Το εναπομείναν ποσό των φόρων που επιβλήθηκε 
(Ευρώ 20,0 εκατ.) αφορά το Πρόγραμμα Εθελουσί-
ας Αποχώρησης του ΟΤΕ και τα προγράμματα πρό-
ωρης αποχώρησης προσωπικού. Ο ΟΤΕ αποφάσισε 
να μην συμπεριλάβει το συγκεκριμένο θέμα στον 
μερικό συμβιβασμό και άσκησε προσφυγή εναντίον 
της θέσης των φορολογικών αρχών ενώπιον των Δι-
οικητικών Δικαστηρίων. Με βάση το σχετικό νόμο, η 
Εταιρεία όφειλε να προκαταβάλει ποσό ύψους περί-
που Ευρώ 5,0 εκατ. (25% του επιβαλλόμενου φόρου 
και προστίμων) προκειμένου να ασκήσει προσφυγή, 
ποσό το οποίο θα επιστραφεί στην Εταιρεία σε πε-
ρίπτωση ευνοϊκής απόφασης του δικαστηρίου. Σύμ-
φωνα με τις εκτιμήσεις της Διοίκησης ο ΟΤΕ θεωρεί 
ότι υπάρχουν ισχυρά επιχειρήματα ώστε να κερδηθεί 
η υπόθεση ενώπιον του δικαστηρίου. Το ποσό αυτό 
συμψηφίστηκε μερικώς με απαιτήσεις από τις φορο-
λογικές αρχές ύψους Ευρώ 4,4 εκατ. και η Εταιρεία 
κατέβαλε ποσό Ευρώ 0,6 εκατ..

Νέος φορολογικός νόμος

Ο νέος νόμος 3842/23-4-2010 εισάγει δύο διαφορετι-
κούς φορολογικούς συντελεστές για τα διανεμόμενα 
και τα μη διανεμόμενα κέρδη των νομικών προσώ-
πων. Πιο συγκεκριμένα:

Τα μη διανεμόμενα κέρδη φορολογούνται με >>

φορολογικό συντελεστή 24% (μειωμένο σε ετήσια 
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βάση κατά 1 ποσοστιαία μονάδα μέχρι να φθάσει 
το 20% έως το 2014).
Τα διανεμόμενα κέρδη φορολογούνται με >>

φορολογικό συντελεστή 40%.
Δεν επιβάλλεται περαιτέρω παρακράτηση φόρου >>

επί των μερισμάτων.

Ο νέος φορολογικός νόμος ισχύει για κέρδη που προ-
κύπτουν από το φορολογικό έτος 2010 και μετά ή για 
τα κέρδη των προηγούμενων λογιστικών περιόδων 
που διανέμονται μετά από την 31 Δεκεμβρίου 2010. 
Η διανομή των κερδών, κατά το 2010, προηγούμενων 
οικονομικών ετών φορολογείται βάσει του ισχύοντος 
καθεστώτος (δηλαδή ισχύει παρακράτηση φόρου 
10%).

Η φορολογία 40% επί των διανεμόμενων κερδών των 
νομικών προσώπων εξαντλεί τη φορολογική υποχρέ-
ωση σε περίπτωση που οι δικαιούχοι είναι νομικά 
πρόσωπα. Στις περιπτώσεις όπου τέτοια νομικά πρό-
σωπα προχωρήσουν στη διανομή κερδών, στα οποία 
περιλαμβάνονται μερίσματα από άλλα νομικά πρό-
σωπα, το τμήμα του φόρου που έχει ήδη καταβληθεί 
για τα μερίσματα αυτά αφαιρείται από το φόρο 40% 
που επιβάλλεται επί των διανεμομένων κερδών.

Έκτακτη εισφορά Ν. 3845/2010

Σύμφωνα με το νόμο 3845/2010 «Μέτρα για την 
εφαρμογή του καθεστώτος στήριξης της Ελληνικής 
Οικονομίας από τα μέλη της Ζώνης του Ευρώ και 
του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου» μια έκτακτη 
εισφορά επιβλήθηκε στις ελληνικές κερδοφόρες εται-
ρείες και υπολογίζεται επί του συνόλου των καθαρών 
κερδών τους για το φορολογικό έτος 2009 βάσει μιας 
προοδευτικής κλίμακας έως του 10% των καθαρών 
κερδών τους. Η εισφορά αυτή αρχικά εκτιμήθηκε σε 
Ευρώ 99,4 εκατ. και Ευρώ 46,0 εκατ. περίπου για 
τον Όμιλο και την Εταιρεία αντίστοιχα και χρεώθηκε 
στην ενοποιημένη και εταιρική κατάσταση αποτελε-
σμάτων του δευτέρου τριμήνου του 2010. Το ύψος 
του ποσού θα οριστικοποιούταν μετά τη λήψη των 
σχετικών ειδοποιήσεων από τις φορολογικές αρχές. 

Η Εταιρεία διερεύνησε την πιθανότητα (μετά την 
πληρωμή του ανωτέρω ποσού) να ζητήσει να της 
επιστραφεί ποσό Ευρώ 30,1 εκατ. από την ανωτέρω 
εισφορά, το οποίο έχει υπολογιστεί επί εσόδων από 
μερίσματα και προέρχεται από κέρδη θυγατρικών 
της για τη χρήση 2008, στα οποία έχει ήδη επιβλη-
θεί έκτακτη εισφορά με βάση τις διατάξεις του Ν. 
3808/2009. Με βάση τις οδηγίες/ διευκρινίσεις που 
δόθηκαν το Δεκέμβριο του 2010 από το Υπουργείο 
Οικονομικών σε σχέση με την έκτακτη εισφορά που 
επιβλήθηκε με το Ν. 3845/2010, το ποσό της έκτα-
κτης εισφοράς που προέρχεται από εισόδημα από 
μερίσματα που λαμβάνονται από θυγατρική, για τα 
κέρδη της οποίας έχει καταβληθεί έκτακτη εισφορά 
(είτε από το Ν. 3845/2010 ή το Ν. 3808/2009), επι-
στρέφεται στην Εταιρεία. Ως αποτέλεσμα, το ποσό 
των Ευρώ 30,1 εκατ. αφαιρέθηκε από την έκτακτη 
εισφορά του Ομίλου και της Εταιρείας και η συνο-
λική επιβάρυνση για το έτος 2010 ανήλθε σε Ευρώ 
69,3 εκατ. για τον Όμιλο και Ευρώ 15,9 εκατ. για την 
Εταιρεία. Η έκτακτη εισφορά θα καταβληθεί το 2011 
σε δώδεκα μηνιαίες δόσεις.

Δάνεια της OTE PLC

Τον Φεβρουάριο του 2010, ομόλογα του Προγράμμα-
τος Έκδοσης Ομολόγων Μεσοπρόθεσμης Διάρκειας 
της ΟΤΕ PLC (Global Medium Term Note Program) 
ονομαστικής αξίας Ευρώ 1.500,0 εκατ. 5,375%, με 
ημερομηνία λήξης το Φεβρουάριο του 2011, ανακα-
τανεμήθηκαν στο «Βραχυπρόθεσμο μέρος μακρο-
πρόθεσμων δανείων» στην ενοποιημένη κατάσταση 
χρηματοοικονομικής θέσης. Τον Μάιο και τον Δεκέμ-
βριο 2010, η OTE PLC προχώρησε σε μερική επανα-
γορά ομολόγων συνολικής ονομαστικής αξίας Ευρώ 
99,6 εκατ. από το συγκεκριμένο ομόλογο. Τα ομό-
λογα που επαναγοράσθηκαν ακυρώθηκαν. Τον Νοέμ-
βριο του 2010, ομόλογα του Προγράμματος Έκδοσης 
Ομολόγων Μεσοπρόθεσμης Διάρκειας της ΟΤΕ PLC 
(Global Medium Term Note Program) ονομαστικής 
αξίας Ευρώ 650,0 εκατ. 3,75%, με ημερομηνία λή-
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ξης τον Νοέμβριο του 2011, ανακατανεμήθηκαν στο 
«Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων» 
της ενοποιημένης κατάστασης χρηματοοικονομικής 
θέσης.

Σε σχέση με τα ομόλογα με ημερομηνία λήξης το 
2011, η στρατηγική αναχρηματοδότησης του Ομίλου 
θα αποτελεί συνδυασμό χρήσης πλεονάζουσας ρευ-
στότητας του Ομίλου, έκδοσης ομολόγων στις αγορές 
κεφαλαίου ή σύναψης κοινοπρακτικού τραπεζικού 
δανείου, ή δανείου από την DEUTSCHE TELEKOM 
AG (βλέπε επίσης ενότητα Ζ παρακάτω).

Σχετικά με το δάνειο από την μέτοχο εταιρεία 
DEUTSCHE TELEKOM AG, η τακτική Γενική 
Συνέλευση του ΟΤΕ ενέκρινε τη χορήγηση ειδικής 
άδειας σύμφωνα με το άρθρο 23α, παρ. 2 του Κ.Ν. 
2190/1920, για τη δυνατότητα σύναψης ενός δανείου 
από τη DEUTSCHE TELEKOM AG στον ΟΤΕ, σύμ-
φωνα με οικονομικούς όρους και προϋποθέσεις ίσους 
ή καλύτερους από τους χρηματοδοτικούς όρους και 
προϋποθέσεις που προσφέρονται από έναν τρίτο.

Δάνειο στο ΤΑΥΤΕΚΩ

Βάσει του Ν. 3762/2009 (Πρόγραμμα Εθελουσίας 
Αποχώρησης για 600 εργαζόμενους), ο ΟΤΕ όφει-
λε να χορηγήσει ένα άτοκο μακροπρόθεσμο 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 δανεια-
κή σύμβαση υπογράφηκε στα τέλη Ιουνίου 2010 για 
ονομαστικό ποσό ύψους Ευρώ 30,0 εκατ. που αφο-
ρά άτοκο δάνειο διάρκειας 22 ετών. Την ημερομηνία 
υπογραφής της σύμβασης το δάνειο προεξοφλήθηκε 
στην παρούσα αξία του και ως αποτέλεσμα ποσό πε-
ρίπου Ευρώ 18,6 εκατ. χρεώθηκε ως χρηματοοικο-
νομικό έξοδο το 2010, από το οποίο Ευρώ 0,6 εκατ. 
αναγνωρίστηκε ως χρηματοοικονομικό έσοδο μέχρι 
την 31 Δεκεμβρίου 2010. Την 31 Δεκεμβρίου 2010 
ολόκληρο το ποσό των Ευρώ 30,0 εκατ. είχε εκτα-
μιευθεί.

Διανομή μερισμάτων

H Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων του ΟΤΕ 
της 16 Ιουνίου 2010, ενέκρινε τη διανομή μερίσμα-
τος από τα κέρδη της χρήσης 2009 συνολικού ύψους 
Ευρώ 93,1 εκατ., που αντιστοιχεί σε Ευρώ 0,19 ανά 
μετοχή. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3697/2008, 
τα μερίσματα που εγκρίνονται από Γενικές Συνελεύ-
σεις που συγκαλούνται μετά την 1 Ιανουαρίου 2009 
υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου 10% που θα βα-
ρύνει το δικαιούχο, ωστόσο ο σχετικός νόμος παρέχει 
ορισμένες εξαιρέσεις.

ZAPP

Ο Όμιλος απέκτησε την ZAPP την 31 Οκτωβρίου 
2009. Τα καθαρά περιουσιακά στοιχεία που αναγνω-
ρίσθηκαν στις ενοποιημένες οικονομικές καταστά-
σεις της 31 Δεκεμβρίου 2009 βασίζονταν σε μια αρ-
χική εκτίμηση της εύλογης αξίας. Η αποτίμηση των 
καθαρών περιουσιακών στοιχείων ολοκληρώθηκε 
τον Ιούνιο του 2010 και ένα επιπλέον ποσό ύψους 
Ευρώ 25,2 εκατ. αναγνωρίσθηκε ως υπεραξία κυρίως 
ως αποτέλεσμα της μείωσης της εύλογης αξίας των 
ενσώματων παγίων σε σχέση με την αρχική εκτίμησή 
τους. Σαν αποτέλεσμα, το σύνολο της υπεραξίας που 
προέκυψε από την απόκτηση της ZAPP ανέρχεται σε 
Ευρώ 58,7 εκατ..

AMC

Την 31 Δεκεμβρίου 2010, η COSMOTE κατέχει άμε-
σα το 14,76% του μετοχικού κεφαλαίου της AMC, 
μετά την αγορά επιπλέον 2,18% για ποσό περίπου 
Ευρώ 7,9 εκατ.. Ως αποτέλεσμα της παραπάνω συ-
ναλλαγής, η COSMOTE κατέχει άμεσα ή έμμεσα 
97,21% της AMC.

Απομείωση αξίας συμμετοχής σε θυγατρικές

Κατά τη διάρκεια της χρήσης 2010, διενεργήθη-
κε έλεγχος απομείωσης στις συμμετοχές του ΟΤΕ 
στις εταιρείες COSMOONE, OTE ACADEMY και 
VOICENET, καθώς υπήρχαν ενδείξεις ότι οι λογιστι-
κές τους αξίες δεν ήταν ανακτήσιμες. Από τον έλεγχο 
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προέκυψε ότι οι λογιστικές αξίες αυτών των περιου-
σιακών στοιχείων υπερβαίνουν το εκτιμώμενο ανα-
κτήσιμο ποσό τους και ως εκ τούτου αναγνωρίστηκε 
ζημία απομείωσης ύψους Ευρώ 0,1 εκατ., Ευρώ 1,6 
εκατ. και Ευρώ 0,6 εκατ. αντίστοιχα, η οποία κατα-
χωρήθηκε στην κατάσταση αποτελεσμάτων της Εται-
ρείας για τη χρήση 2010 (για τη χρήση 2009 είχε ανα-
γνωριστεί ζημία απομείωσης αξίας Ευρώ 0,1 εκατ., 
Ευρώ 0,3 εκατ. και Ευρώ 0,3 εκατ. για τις εταιρείες 
COSMOONE, OTE ACADEMY και VOICENET 
αντίστοιχα).

Μείωση μετοχικών κεφαλαίων θυγατρικών

Τον Δεκέμβριο του 2010, η Έκτακτη Γενική Συνέ-
λευση των Μετόχων της ΟΤΕ ΑΚΙΝΗΤΑ ενέκρινε 
τη μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά Ευρώ 
40,9 εκατ. ως αποτέλεσμα της μείωσης της ονομα-
στικής τιμής των μετοχών από Ευρώ 2,43 σε Ευρώ 
2,23. Έως την 31 Δεκεμβρίου 2010, η επιστροφή του 
κεφαλαίου δεν είχε ακόμη πραγματοποιηθεί.

Τον Δεκέμβριο του 2010, η Έκτακτη Γενική Συνέ-
λευση των Μετόχων της HELLASCOM ενέκρινε τη 
μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά Ευρώ 4,0 
εκατ. ως αποτέλεσμα της μείωσης της ονομαστικής 
τιμής των μετοχών από Ευρώ 9,5 σε Ευρώ 1,5. Έως 
την 31 Δεκεμβρίου 2010, η επιστροφή του κεφαλαίου 
δεν είχε ακόμη πραγματοποιηθεί.

Τον Δεκέμβριο του 2010, η Έκτακτη Γενική Συνέ-
λευση των Μετόχων της OTESAT-MARITEL ενέ-
κρινε τη μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 
Ευρώ 7,0 εκατ. ως αποτέλεσμα της μείωσης της ονο-
μαστικής τιμής των μετοχών από Ευρώ 3,54 σε Ευρώ 
1,55. Έως την 31 Δεκεμβρίου 2010, η επιστροφή του 
κεφαλαίου δεν είχε ακόμη πραγματοποιηθεί.

Τον Δεκέμβριο του 2010, η Έκτακτη Γενική Συνέ-
λευση των Μετόχων της OTE ΑΣΦΑΛΙΣΗ ενέκρινε 
τη μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά Ευρώ 
0,5 εκατ. ως αποτέλεσμα της μείωσης της ονομαστι-
κής τιμής των μετοχών από Ευρώ 2,93 σε Ευρώ 0,43. 

Έως την 31 Δεκεμβρίου 2010, η επιστροφή του κεφα-
λαίου δεν είχε ακόμη πραγματοποιηθεί.

Το Νοέμβριο του 2010, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση 
των Μετόχων της OTE INTERNATIONAL INVEST-
MENTS LTD ενέκρινε τη μείωση του μετοχικού της 
κεφαλαίου κατά Ευρώ 31,5 εκατ. ως αποτέλεσμα της 
μείωσης της ονομαστικής τιμής των μετοχών από 
Ευρώ 1,71 σε Ευρώ 1,58. Έως την 31 Δεκεμβρίου 
2010, η επιστροφή του κεφαλαίου δεν είχε ακόμη 
πραγματοποιηθεί.

Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων της 
RomTelecom

Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2010, διενεργήθηκε έλεγ-
χος απομείωσης από τη ROMTELECOM σχετικά με 
τα πάγια περιουσιακά της στοιχεία καθώς υπήρχαν 
ενδείξεις ότι οι λογιστικές τους αξίες υπερέβαιναν 
την ανακτήσιμη αξία τους. Ο έλεγχος απομείωσης 
διενεργήθηκε βάσει ενός μοντέλου προεξοφλημένων 
ταμειακών ροών, χρησιμοποιώντας προβλέψεις τα-
μειακών ροών από προϋπολογισμούς εγκεκριμένους 
από τη διοίκηση της εταιρείας και επιτόκιο προεξό-
φλησης 9,75%. Με βάση το αποτέλεσμα της ανωτέ-
ρω διαδικασίας, προέκυψε ζημία απομείωσης ύψους 
Ευρώ 244,5 εκατ., η οποία καταχωρήθηκε στην ενο-
ποιημένη κατάσταση αποτελεσμάτων του 2010 και 
περιλαμβάνεται στη γραμμή «Αποσβέσεις και απο-
μειώσεις».

Telecom Srbija

Μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2009, σε σχέση με την 
επένδυση του στην TELEKOM SRBIJA, ο ΟΤΕ είχε 
καταλήξει ότι, κυρίως εξαιτίας της συμμετοχής της 
Σέρβικης κυβέρνησης κατά 80%, δεν ασκεί σημαντι-
κή επιρροή στην TELEKOM SRBIJA. Επιπλέον, κα-
θότι οι μετοχές της TELEKOM SRBIJA δεν είναι ει-
σηγμένες στο χρηματιστήριο και ο ΟΤΕ αδυνατούσε 
να έχει την απαιτούμενη επικαιροποιημένη χρηματο-
οικονομική πληροφόρηση για μια αξιόπιστη αποτί-
μηση της συμμετοχής του στην TELEKOM SRBIJA, 
η εν λόγω συμμετοχή αποτιμώταν στο κόστος.
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Το 2010, ο ΟΤΕ επαναξιολόγησε την θέση του σε 
σχέση με το εάν ασκεί σημαντική επιρροή στην 
TELEKOM SRBIJA και κατέληξε ότι, για τους ίδιους 
λόγους που αναφέρθηκαν ανωτέρω, η θέση του πα-
ραμένει αμετάβλητη.

Επιπλέον, ο ΟΤΕ επαναξιολόγησε την θέση του 
σε σχέση με την δυνατότητα του για μια αξιόπιστη 
αποτίμηση της συμμετοχής του στην TELEKOM 
SRBIJA, λαμβάνοντας υπόψη του τις εξελίξεις που 
συνέβησαν κατά την διάρκεια της χρήσης όπως περι-
γράφονται παρακάτω.

Κατά την διάρκεια του τρίτου τριμήνου του 2010, 
η Σέρβικη κυβέρνηση κίνησε την διαδικασία πώλη-
σης ποσοστού 51% της TELEKOM SRBIJA, από 
το ποσοστό συμμετοχής της Σέρβικης κυβέρνησης 
ή από κοινού με το ποσοστό συμμετοχής 20% του 
ΟΤΕ, εφόσον ο ΟΤΕ θα ενδιαφέρονταν. Το Διοικη-
τικό Συμβούλιου του ΟΤΕ, την 17 Δεκεμβρίου 2010, 
αποφάσισε πως θα συμφωνούσε στην πώληση της 
συμμετοχής του στην TELEKOM SRBIJA, υπό την 
προϋπόθεση ικανοποιητικού τιμήματος και άλλων 
όρων. Η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη και η Σέρ-
βικη κυβέρνηση αναμένει να λάβει δεσμευτικές προ-
σφορές μέχρι την 21 Μαρτίου 2011.

Στα πλαίσια της ανωτέρω διαδικασίας πώλησης, 
επετράπη στον ΟΤΕ η πρόσβαση σε πρόσθετες 
χρηματοοικονομικές πληροφορίες σε σχέση με την 
TELEKOM SRBIJA και με την βοήθεια εξωτερι-
κών συμβούλων που προσελήφθηκαν από τον ΟΤΕ 
για να τον υποστηρίξουν στη διαδικασία της πώλη-
σης, ο ΟΤΕ προχώρησε στην αξιολόγηση αυτών των 
πληροφοριών προκειμένου, μεταξύ άλλων, να προ-
βεί σε μια αξιόπιστη επιμέτρηση της εύλογης αξίας 
της TELEKOM SRBIJA. Το αποτέλεσμα της διαδι-
κασίας μέχρι τώρα είναι ένα ουσιωδώς ευρύ φάσμα 
εκτιμήσεων της εύλογης αξίας, κυρίως εξαιτίας της 
σημαντικής μεταβλητότητας των αγορών και των 
οικονομικών υποθέσεων, καθώς και των αβεβαιοτή-
των σχετικά με τις διάφορες παραμέτρους που επη-

ρεάζουν τις μελλοντικές επιδόσεις της TELEKOM 

SRBIJA και εξαρτώνται από την Σέρβικη κυβέρνη-

ση. Κατά συνέπεια, ο ΟΤΕ κατέληξε ότι δεν δύναται, 

μέχρι στιγμής, να σταθμίσει πιθανολογικά κατά εύ-

λογο τρόπο τις προκύπτουσες εκτιμήσεις της εύλογης 

αξίας και, ως εκ τούτου, την 31 Δεκεμβρίου 2010, η 

επένδυση του στην TELEKOM SRBIJA παρέμεινε 

στο κόστος. Σημειώνεται ότι το κατώτερο άκρο των 

ανωτέρω εκτιμήσεων της εύλογης αξίας υπερβαίνει 

την τρέχουσα αξία της TELEKOM SRBIJA στις οι-

κονομικές καταστάσεις του ΟΤΕ.

Στις αρχές Ιανουαρίου του 2011, η Σέρβικη κυβέρ-

νηση ανακοίνωσε επίσημα στον ΟΤΕ μια «ελάχι-

στη τιμή αναφοράς» με βάση την οποία η Σέρβικη 

κυβέρνηση θα ήταν διατεθειμένη να πουλήσει ένα 

πλειοψηφικό ποσοστό συμμετοχής στην TELEKOM 

SRBIJA. Την 26 Ιανουαρίου 2011, το Διοικητικό Συμ-

βούλιο του ΟΤΕ αποφάσισε ότι, εάν η τιμή αναφοράς 

(ή υψηλότερη), όπως καθορίστηκε από την Σέρβικη 

κυβέρνηση επιτευχθεί, τότε ο ΟΤΕ συμφωνεί να που-

λήσει τη συμμετοχή του σε αυτή την τιμή. Εάν η τιμή 

πώλησης οριστεί σε χαμηλότερο επίπεδο, ο ΟΤΕ θα 

εξετάσει εκ νέου την θέση του.

Επιπλέον, ο ΟΤΕ, μετά την απόφαση του Διοικη-

τικού Συμβουλίου να πωλήσει τη συμμετοχή του 

στην TELEKOM SRBIJA όπως αναφέρθηκε ανω-

τέρω, εξέτασε εάν πληρούνται τα κριτήρια για την 

ταξινόμηση της επένδυσης του ως κατεχόμενη προς 

πώληση. Ο ΟΤΕ, εκτιμώντας ότι η διαδικασία και το 

σχέδιο της πώλησης οδηγείται από την Σέρβικη κυ-

βέρνηση, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν μπορεί 

ευλόγως να εκτιμήσει αν αυτή η πώληση πληροί το 

κριτήριο να είναι ιδιαίτερα πιθανή, όπως απαιτείται 

από το ΔΠΧΑ 5, και κατά συνέπεια, ότι τα κριτήρια 

για την ταξινόμηση της TELEKOM SRBIJA ως κατε-

χομένη προς πώληση κατά την 31 Δεκεμβρίου 2010, 

δεν πληρούνται.
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Δ. ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ 
ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ
α) Πιστωτικός κίνδυνος

Ο πιστωτικός κίνδυνος συνίσταται στην πιθανότη-
τα 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 ημε-
ρομηνία της κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης 
είναι η λογιστική αξία των χρηματοοικονομικών πε-
ριουσιακών στοιχείων.

Οι απαιτήσεις από πελάτες είναι μέγεθος το οποίο 
μπορεί ενδεχόμενα να επηρεάσει αρνητικά την ομα-
λή ρευστότητα του Ομίλου και της Εταιρείας. Λόγω 
όμως του μεγάλου αριθμού και της διασποράς της πε-
λατειακής βάσης, δεν υπάρχει υψηλή συγκέντρωση 
του πιστωτικού κινδύνου σε σχέση με τις απαιτήσεις 
αυτές. Συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου εντοπίζε-
ται στις απαιτήσεις από τηλεπικοινωνιακούς παρό-
χους, λόγω του περιορισμένου αριθμού τους και του 
υψηλού τζίρου των συναλλαγών που έχουν με τον 
Όμιλο και την Εταιρεία. Για την κατηγορία αυτή, ο 
Όμιλος και η Εταιρεία εκτιμούν τον πιστωτικό κίν-
δυνο ακολουθώντας τις καθιερωμένες πολιτικές και 
διαδικασίες και έχουν κάνει τις κατάλληλες προβλέ-
ψεις για απομείωση.

Ο Όμιλος και η Εταιρεία εφαρμόζουν συγκεκριμένη 
πιστωτική πολιτική που έχει ως άξονες αφενός τον 
έλεγχο πιστοληπτικής ικανότητας των πελατών και 
αφετέρου την προσπάθεια αποτελεσματικής διαχεί-
ρισης των απαιτήσεων πριν αυτές καταστούν ληξι-
πρόθεσμες αλλά και όταν αυτές καταστούν εκπρόθε-
σμες ή επισφαλείς. Για τη διαχείριση του πιστωτικού 
κινδύνου, οι πελάτες ομαδοποιούνται ανάλογα με την 
κατηγορία που ανήκουν, τα πιστωτικά χαρακτηριστι-
κά τους, την ενηλικίωση των απαιτήσεων τους και 

τα τυχόν προηγούμενα προβλήματα εισπραξιμότητας 
που έχουν επιδείξει. Οι απαιτήσεις που θεωρούνται 
επισφαλείς, επανεκτιμώνται σε κάθε ημερομηνία κα-
τάρτισης οικονομικών καταστάσεων και για τη ζημία 
που εκτιμάται ότι θα προκύψει από αυτές, σχηματίζε-
ται σχετική πρόβλεψη απομείωσης.

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα θε-
ωρούνται ως στοιχεία με υψηλό πιστωτικό κίνδυνο, 
καθώς οι τρέχουσες μακροοικονομικές συνθήκες 
ασκούν σημαντική πίεση στις τράπεζες. Ο Όμιλος 
και η Εταιρεία ακολουθούν κανόνες διαχείρισης δια-
θεσίμων, ενώ η πιθανότητα έκθεσης σε κίνδυνο λόγω 
συναλλαγής σε ξένη χώρα ή λόγω αντισυμβαλλόμε-
νου παρακολουθείται κεντρικά. Το μεγαλύτερο μέρος 
των ταμειακών διαθεσίμων του Ομίλου είναι επενδυ-
μένα σε αντισυμβαλλόμενους με υψηλή πιστοληπτι-
κή αξιολόγηση και για μικρό χρονικό διάστημα.

Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που έχουν κατηγορι-
οποιηθεί ως διαθέσιμα προς πώληση και ως στοιχεία 
για εμπορικούς σκοπούς αφορούν σε τοποθετήσεις 
σε μετοχές εισηγμένες στο χρηματιστήριο, αμοιβαία 
κεφάλαια και άλλα χρεόγραφα. Οι δύο αυτές κατη-
γορίες 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 συμ-
ψηφίζονται με την αποζημίωση λόγω συνταξιοδό-
τησης και δάνεια και προκαταβολές προς το Ταμείο 
Αρωγής κυρίως από το Πρόγραμμα Εθελούσιας Απο-
χώρησης προσωπικού. Τα ανωτέρω δάνεια εκτιμάται 
ότι δεν εκθέτουν τον Όμιλο και την Εταιρεία σε ση-
μαντικό πιστωτικό κίνδυνο.

β) Κίνδυνος ρευστότητας

Ο κίνδυνος ρευστότητας συνίσταται στον κίνδυνο ο 
Όμιλος ή η Εταιρεία να μη μπορέσει να εκπληρώσει 
εμπρόθεσμα τις χρηματοοικονομικές του υποχρεώ-
σεις. Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαμηλά 
επίπεδα, μέσω της διαθεσιμότητας επαρκών ταμεια-
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κών διαθεσίμων και πιστωτικών ορίων, που διασφα-
λίζουν την ομαλή εκπλήρωση των χρηματοοικονομι-
κών του υποχρεώσεων. Τα διαθέσιμα του Ομίλου και 
της Εταιρείας την 31 Δεκεμβρίου 2010 ανέρχονταν 
σε Ευρώ 1.004,3 εκατ. και Ευρώ 189,0 εκατ. αντί-
στοιχα, τα δάνειά τους ανέρχονταν σε Ευρώ 5.299,8 
εκατ. και Ευρώ 2.834,5 εκατ. αντίστοιχα. Σε σχέση 
με τα ομόλογα με ημερομηνία λήξης το 2011, η στρα-
τηγική αναχρηματοδότησης του Ομίλου θα αποτελεί 
συνδυασμό χρήσης πλεονάζουσας ρευστότητας του 
Ομίλου, έκδοσης ομολόγων στις αγορές κεφαλαίου ή 
σύναψης κοινοπρακτικού τραπεζικού δανείου, ή δα-
νείου από την DEUTSCHE TELEKOM AG (βλέπε 
επίσης ενότητα Ζ παρακάτω).

Για την παρακολούθηση και αντιμετώπιση του κινδύ-
νου ρευστότητας, οι εταιρείες του Ομίλου ετοιμάζουν 
προβλέψεις ταμειακών ροών σε τακτική βάση.

γ) Κίνδυνος αγοράς

Ο κίνδυνος αγοράς δημιουργείται από το ενδεχόμε-
νο οι αλλαγές στις τιμές της αγοράς, όπως σε συναλ-
λαγματικές ισοτιμίες και επιτόκια να επηρεάσουν τα 
αποτελέσματα του Ομίλου και της Εταιρείας ή την 
αξία των χρηματοοικονομικών μέσων που κατέχουν. 

Η διαχείριση του κινδύνου της αγοράς συνίσταται 
στην προσπάθεια του Ομίλου και της Εταιρείας να 
ελέγχουν την έκθεση τους σε αποδεκτά όρια.

Παρακάτω περιγράφονται αναλυτικότερα οι επιμέ-
ρους 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 οι πληρωμές για τόκους δανείων να πα-
ρουσιάσουν διακυμάνσεις εξαιτίας μεταβολών στα 
επιτόκια της αγοράς.

Ο Όμιλος και η Εταιρεία διαχειρίζονται τον κίνδυνο 
διακύμανσης επιτοκίων έχοντας δημιουργήσει ένα 
βέλτιστο χαρτοφυλάκιο με δάνεια κυμαινόμενου και 
σταθερού επιτοκίου καθώς και με τη χρήση συμβο-
λαίων ανταλλαγής επιτοκίων.

Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2010, η σχέση δανεισμού 
σε σταθερό επιτόκιο προς δανεισμό με κυμαινόμενο 
επιτόκιο στον Όμιλο ανερχόταν περίπου σε 91%/9% 
(2009: 91%/9%). Η ανάλυση του δανεισμού ανάλογα 
με το είδος του επιτοκίου παρατίθεται στον παρακά-
τω πίνακα:

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

(ποσά σε εκατ. Ευρώ) 2010 2009 2010 2009

Δανεισμός με κυμαινόμενο επιτόκιο 479,8 503,3 - -

Δανεισμός με σταθερό επιτόκιο 4.820,0 4.918,6 2.834,5 2.930,1
ΣΥΝΟΛΟ 5.299,8 5.421,9 2.834,5 2.930,1

Την 31 Δεκεμβρίου 2010, ένα συμβόλαιο ανταλλα-
γής επιτοκίων ήταν σε ισχύ, και συγκεκριμένα συμ-
βόλαιο ανταλλαγής σταθερού με κυμαινόμενο επιτό-
κιο, ονομαστικού ποσού Ευρώ 65,0 εκατ. σε επίπεδο  
OTE PLC. Μετά από αυτή την αντιστάθμιση κινδύ-
νου, η σχέση δανεισμού σε σταθερό επιτόκιο προς 
δανεισμό με κυμαινόμενο επιτόκιο στον Όμιλο ανέρ-
χεται σε 90%/10%.

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η ευαισθησία 
σε μια εύλογα πιθανή μεταβολή του επιτοκίου στα 
αποτελέσματα μέσω της επίδρασης στο δανεισμό, 
στις καταθέσεις και στα παράγωγα.
Αν τα επιτόκια αυξάνονταν κατά 1%, η επίπτωση θα 
ήταν ως εξής:
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ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

(ποσά σε εκατ. Ευρώ) 2010 2009 2010 2009
Κέρδη προ φόρων 5,2 4,7 1,9 2,2

Αν τα επιτόκια μειώνονταν κατά 1%, η επίπτωση θα 
ήταν ισόποση με την παραπάνω ανάλυση αλλά στην 
αντίθετη κατεύθυνση.

ii. Συναλλαγματικός κίνδυνος

Ο συναλλαγματικός κίνδυνος συνίσταται στην πι-
θανότητα η εύλογη αξία ή οι ταμειακές ροές ενός 
χρηματοοικονομικού μέσου να παρουσιάσουν δια-
κυμάνσεις εξαιτίας μεταβολών στις ισοτιμίες ξένου 
συναλλάγματος.

Ο Όμιλος δραστηριοποιείται σε αρκετές χώρες της 
Νοτιοανατολικής Ευρώπης και ως εκ τούτου εκτίθε-
ται σε συναλλαγματικό κίνδυνο ο οποίος προέρχεται 
από τις μεταβολές των λειτουργικών νομισμάτων 
των χωρών αυτών έναντι των νομισμάτων που για 
τις χώρες αυτές θεωρούνται ξένα νομίσματα. Τα κυ-
ριότερα νομίσματα με τα οποία γίνονται συναλλαγές 
στον Όμιλο είναι το Ευρώ, το Ρον (Ρουμανία) και το 
Λεκ (Αλβανία).

Διαχείριση Κεφαλαίου

Ο πρωταρχικός στόχος του Ομίλου και της Εταιρεί-
ας σχετικά με την διαχείριση του κεφαλαίου είναι η 
διασφάλιση και διατήρηση ισχυρής πιστοληπτικής 
ικανότητας και υγιών κεφαλαιακών δεικτών με σκο-

πό την υποστήριξη των επιχειρηματικών σχεδίων και 
την μεγιστοποίηση της αξίας προς όφελος των μετό-
χων.

Ο Όμιλος και η Εταιρεία διαχειρίζονται την κεφαλαι-
ακή διάρθρωση και πραγματοποιούν τις αναγκαίες 
προσαρμογές προκειμένου να εναρμονίζονται με τις 
αλλαγές στο επιχειρηματικό και οικονομικό περιβάλ-
λον στο οποίο λειτουργούν και επιχειρούν. Για τη 
διατήρηση ή την προσαρμογή της κεφαλαιακής διάρ-
θρωσης, ο Όμιλος και η Εταιρεία έχουν τη δυνατότη-
τα να προσαρμόσουν το μέρισμα που καταβάλλεται 
στους μετόχους, να επιστρέψουν κεφάλαιο στους με-
τόχους ή να εκδώσουν νέες μετοχές.

Ένας σημαντικός δείκτης για την διαχείριση του κε-
φαλαίου είναι ο δείκτης του καθαρού δανεισμού προς 
τα ίδια κεφάλαια (δείκτης μόχλευσης), ο οποίος πα-
ρακολουθείται σε επίπεδο Ομίλου. Στον υπολογισμό 
του καθαρού δανεισμού περιλαμβάνονται τα τοκοφό-
ρα δάνεια και ομόλογα, μείον τα ταμειακά διαθέσιμα 
και ταμειακά ισοδύναμα και τα λοιπά χρηματοοικο-
νομικά περιουσιακά στοιχεία.

Από τον παρακάτω πίνακα, παρατηρείται ότι ο δεί-
κτης καθαρού δανεισμού προς τα ίδια κεφάλαια αυ-
ξήθηκε το 2010 σε σύγκριση με το 2009 κυρίως λόγω 
της μείωσης των ιδίων κεφαλαίων του Ομίλου που 
αντισταθμίστηκε μερικώς από τη μείωση στον καθα-
ρό δανεισμό:

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ

ΟΜΙΛΟΣ (ποσά σε εκατ. Ευρώ) 31 Δεκεμβρίου

2010 2009

Δανεισμός 5.299,8 5.421,9

Ταμειακά διαθέσιμα & ταμειακά ισοδύναμα (1.004,3) (868,8)

Λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία (12,5) (35,4)

Καθαρός δανεισμός 4.283,0 4.517,7

Ίδια κεφάλαια 1.652,6 1.884,1
Δείκτης μόχλευσης 2,59x 2,40x
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δ) Λοιποί κίνδυνοι

Ρυθμιστικό πλαίσιο

Ρυθμιστικές και ανταγωνιστικές πιέσεις επηρεάζουν 
την ικανότητα του ΟΤΕ να εφαρμόσει ανταγωνιστι-
κές τιμές λιανικής και χονδρικής και μπορεί να επη-
ρεάσουν αρνητικά την ικανότητα του να ανταγωνίζε-
ται αποτελεσματικά. Κατά τους ισχύοντες νόμους, τις 
ρυθμίσεις και τις αποφάσεις, η Εθνική Επιτροπή Τη-
λεπικοινωνιών 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 υψηλό-
τερες, και σε ορισμένες περιπτώσεις σημαντικά υψη-
λότερες, 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 τιμολόγη-
σης. Αν ο ΟΤΕ δεν μπορέσει να μειώσει αποτελεσμα-
τικά τα κόστη παροχής υπηρεσιών και το επίπεδο τι-
μών του ώστε να γίνει πιο ανταγωνιστικός σε εύλογο 
χρονικό διάστημα, πιθανόν να υποστεί σημαντικές 
αρνητικές επιπτώσεις στην λειτουργία του και στην 
χρηματοοικονομική του θέση.

Πιθανές ζημίες απομείωσης

Σε συνδυασμό με τις συνθήκες σε πολλές αγορές στις 
οποίες ο Όμιλος έχει επενδύσει, ο Όμιλος αντιμετω-
πίζει προκλήσεις σχετικά με την χρηματοοικονομική 
κατάσταση κάποιων θυγατρικών του. Συνεπώς, ζη-
μίες απομείωσης μπορεί να πραγματοποιηθούν ανα-
φορικά με τα αναγνωρισμένα ποσά υπεραξίας που 
έχουν κατανεμηθεί σε αυτές τις θυγατρικές, ή ακόμη 
περισσότερο στα περιουσιακά στοιχεία των θυγατρι-
κών αυτών.

Πρόσθετες εισφορές στα ασφαλιστικά ταμεία

Όπως έχει αναφερθεί ανωτέρω, το Υπουργείο Ερ-
γασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ενημέρωσε τον 
ΟΤΕ ότι πρόσθετες μελέτες θα ακολουθήσουν για 
την εκτίμηση περαιτέρω οικονομικής επιβάρυνσης 

των ασφαλιστικών ταμείων, που προκλήθηκε από το 
πρόγραμμα πρόωρης αποχώρησης του ΟΤΕ βάσει 
του Ν. 3762/2009.

Επιπλέον, βάσει των αναλογιστικών μελετών που εκ-
πονήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια και των τρεχου-
σών εκτιμήσεων, τα ασφαλιστικά ταμεία εμφανίζουν 
(ή πρόκειται να εμφανίσουν στο μέλλον) αυξανόμενα 
ελλείμματα. Ο ΟΤΕ δεν έχει νομική υποχρέωση να 
καλύψει μελλοντικά ελλείμματα σε αυτά τα ταμεία 
και, σύμφωνα με τη Διοίκηση, ούτε πρόκειται οικει-
οθελώς να καλύψει τέτοια πιθανά ελλείμματα. Ωστό-
σο, δεν υπάρχει εξασφάλιση ότι δεν πρόκειται να ζη-
τηθεί από τον ΟΤΕ (μέσω κανονιστικών ρυθμίσεων) 
να προβεί σε πρόσθετες εισφορές στο μέλλον για να 
καλύψει τα λειτουργικά ελλείμματα αυτών των τα-
μείων.

Πρόσθετες φορολογικές επιβαρύνσεις

Όπως έχει αναφερθεί ανωτέρω, το 2009 και το 2010 
το Ελληνικό Δημόσιο επέβαλλε έκτακτες φορολογι-
κές εισφορές που επηρέασαν σημαντικά τα αποτε-
λέσματα 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.

Ε. ΔΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ 
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

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 ενδιαφε-
ρόµενων µερών.

Η δομή της παρούσας Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρ-
νησης επικεντρώνεται στα παρακάτω θέµατα:
Α. Δήλωση Συμμόρφωσης με Κώδικα Εταιρικής 

Διακυβέρνησης
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Β. Αποκλίσεις από τον Κώδικα Εταιρικής 
Διακυβέρνησης και αιτιολογήσεις

Γ. Πρακτικές Εταιρικής Διακυβέρνησης πέρα από τις 
απαιτήσεις του Νόμου ή του Κώδικα

Δ. ∆ιοικητικό Συµβούλιο και Επιτροπές που 
απαρτίζονται από μέλη του Συμβουλίου αυτού

Ε. Γενική Συνέλευση και Δικαιώµατα των Μετόχων
ΣΤ. Θέματα Εσωτερικού Ελέγχου και διαχείρισης 

κινδύνων της Εταιρείας σε σχέση με τη διαδικασία 
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 εν-
διαφερόµενων µερών.

Ως ανώνυµη εταιρεία εισηγμένη στο Χρηματιστήριο 
Αθηνών, η Εταιρεία ακολουθεί την κείμενη νοµοθε-
σία και ως προς τις πρακτικές εταιρικής διακυβέρνη-
σης ακολουθεί τον Κώδικα περί Εταιρικής Διακυβέρ-
νησης του ΣΕΒ.

Οι εφαρμοζόμενες αρχές και πρακτικές από την Εται-
ρεία αποτυπώνονται στο Καταστατικό, στον Εσωτε-
ρικό Κανονισµό Λειτουργίας, στον Κώδικα Δεοντο-
λογίας και Επιχειρηµατικής Συµπεριφοράς, και σε 
άλλους κανονισµούς ή πολιτικές της Eταιρείας που 
ρυθµίζουν τις επιµέρους λειτουργίες της και αναφέ-
ρονται στη συνέχεια.

Α. ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡφΩΣΗΣ ΜΕ ΚΩΔΙΚΑ 

ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Η Εταιρεία συμμορφώνεται με τις ειδικές πρακτικές 
για εισηγμένες εταιρείες που προβλέπει ο Κανονι-
σμός 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. ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ 

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ

Εξαιρετικά, μέχρι σήμερα απόκλιση με τον Κώδικα 
αυτό αποτελούν τα εξής:

(1) Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν καθορίζει εάν ένας 
υποψήφιος προς εκλογή πληροί τις προϋποθέσεις 
ανεξαρτησίας πριν προταθεί η εκλογή του στη Γενι-
κή Συνέλευση. Ωστόσο, υπάρχει, διαδικασία σύμφω-
να με την οποία, 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 εκλογή των ανεξαρτήτων μελών και για την 
ανάληψη από αυτούς των καθηκόντων τους στο Δι-
οικητικό Συμβούλιο και τις Επιτροπές του οργάνου 
αυτού, υπογράφουν τα ανεξάρτητα μέλη Υπεύθυνη 
Δήλωση ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό τους τα 
κωλύματα του άρθρου 4 του Ν.3016/2002. Σύμφωνα 
με τη διαδικασία αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο έχει 
εξασφαλίσει ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις ανε-
ξαρτησίας στα μέλη που αναφέρονται κατωτέρω και 
έχουν εκλεγεί ως ανεξάρτητα (παράγραφος 2.4 του 
Κώδικα).

(2) Δεν προβλέπεται στο Καταστατικό ή στον Κανο-
νισμό Λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου αρ-
μοδιότητα του Ανεξάρτητου Αντιπροέδρου του Διοι-
κητικού Συμβουλίου να ζητήσει τη σύγκληση και την 
εγγραφή συγκεκριμένων ζητημάτων στην ημερήσια 
διάταξη. Ισχύει η εκ του νόμου δυνατότητα σύγκλη-
σης Διοικητικού Συμβουλίου μετά από αίτημα δύο 
(2) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Επίσης, δεν 
υφίσταται συγκεκριμένη διαδικασία βάσει της οποίας 
ο Ανεξάρτητος Αντιπρόεδρος συντονίζει την επικοι-
νωνία μεταξύ εκτελεστικών και μη εκτελεστικών με-
λών του Διοικητικού Συμβουλίου. Δεν προβλέπεται, 
τέλος, ξεχωριστή συνεδρίαση των μη εκτελεστικών 

http://www.sev.org.gr/Uploads/pdf/KED_TELIKO_JAN2011.pdf
http://www.sev.org.gr/Uploads/pdf/KED_TELIKO_JAN2011.pdf
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μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς την πα-
ρουσία και συμμετοχή των εκτελεστικών (παράγρα-
φος 3.4 του Κώδικα).

(3) Δεν έχουν γνωστοποιηθεί άλλες επαγγελματικές 
δεσμεύσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 
(συμπεριλαμβανομένων σημαντικών μη εκτελεστι-
κών δεσμεύσεων σε εταιρείες και μη κερδοσκοπικά 
ιδρύματα). Ωστόσο σύμφωνα με το Νόμο, κάθε μέλος 
οφείλει να αποκαλύπτει έγκαιρα τα ίδια συμφέροντά 
του, και κάθε άλλη σύγκρουση συμφερόντων με αυτά 
της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εται-
ρειών (παράγραφος 4.2 του Κώδικα).

(4) Δεν υπάρχει διαδικασία που να προβλέπει ότι 
ο διορισμός εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού 
Συμβουλίου ως μη εκτελεστικού σε εταιρεία συνδε-
δεμένη με την εισηγμένη, βάσει του άρθρου 42ε παρ5 
του Κ.Ν. 2190/1920, πρέπει να εγκρίνεται από το Δι-
οικητικό Συμβούλιο του ΟΤΕ (παράγραφος 4.3 του 
Κώδικα).

(5) Δεν έχει συσταθεί Επιτροπή για την ανάδειξη των 
υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μετά 
την υποβολή σ’ αυτό σχετικών υποψηφιοτήτων και 
δεν υπάρχει διαδικασία αξιολόγησης των μελών του 
Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του. Δεν 
προβλέπεται εκ του νόμου η σύσταση της ως άνω 
Επιτροπής και η Εταιρεία δεν έχει προβλέψει τη σύ-
σταση τέτοιας (παράγραφος 5.4 του Κώδικα).

(6) Στο καταστατικό της Εταιρείας δεν προβλέπεται 
διαδικασία στις Γενικές Συνελεύσεις για ψηφοφορία 
ηλεκτρονικά ή δι’ αλληλογραφίας. Προβλέπεται όμως 
δυνατότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αποφα-
σίσει, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου, τέτοια δι-
αδικασία. Ωστόσο, όπως αναφέρεται στο άρθρο 28α 
παρ. 8 του Ν. 2190/1920, θα πρέπει να εκδοθεί Από-
φαση του αρμοδίου Υπουργού στην οποία θα ορίζο-
νται οι προδιαγραφές για τη διασφάλιση της ταυτό-
τητας του ψηφίζοντος μετόχου, απόφαση η οποία δεν 
έχει ακόμα εκδοθεί (Μέρος ΔΙΙ 1.2 του Κώδικα).

Για όσες περιπτώσεις αναφέρονται στην παρούσα 

Δήλωση ως αποκλίσεις από τον Κώδικα Εταιρικής 
Διακυβέρνησης του ΣΕΒ δεν υπάρχει μέχρι σήμε-
ρα νομοθετική ρύθμιση ή κανονιστική ρύθμιση της 
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ενώ ο ως άνω Κώδικας 
εκδόθηκε πρόσφατα και δεν υπήρχε επαρκής χρόνος 
επεξεργασίας περαιτέρω αλλαγών ή συμπληρώσεων 
των Εσωτερικών Κανονισμών της Εταιρείας και των 
πρακτικών που ακολουθεί, σύμφωνα με τη νομοθε-
σία που διέπει τη λειτουργία της.

Γ. ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ Η 

ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

Ο Όμιλος ΟΤΕ έχει θεσπίσει ένα Σύστημα Διαχεί-
ρισης Κανονιστικής Συµµόρφωσης (Compliance 
Management System), το οποίο αφορά στη συμμόρ-
φωση µε τη νομοθεσία και τις εσωτερικές πολιτικές 
για την αποφυγή κινδύνων και άλλων νοµικών συνε-
πειών για την Εταιρεία και για κάθε μέλος του προ-
σωπικού – από τους εργαζομένους μέχρι τα μέλη της 
Διοίκησης. Το σύστημα είναι προς όφελος της Εται-
ρείας, των εργαζομένων της, των πελατών της, των 
προμηθευτών της και των μετόχων της.

Οι κύριοι άξονες του Συστήματος είναι α) η πρόλη-
ψη της παραβατικής συμπεριφοράς και παράλληλα 
η τήρηση των πολιτικών, γεγονός που προστατεύει 
(την Εταιρεία και το προσωπικό) από οποιεσδήποτε 
νομικές συνέπειες λόγω παραβατικής συμπεριφοράς 
και, επιπλέον, συμβάλλει στη μείωση των κινδύνων 
γύρω από τη φήμη και τη δημόσια εικόνα του Ομίλου 
β) η διαρκής εκπαίδευση των εργαζομένων ώστε να 
είναι ενημερωμένοι για τους κινδύνους που ενέχουν 
τα περιστατικά διαφθοράς, απάτης, κακής χρήσης 
προσωπικών δεδομένων, αλλοίωσης των οικονομι-
κών καταστάσεων, διαρροής εμπιστευτικών επαγ-
γελματικών πληροφοριών κλπ. και γ) ο εντοπισμός 
παραβάσεων σχετικών με θέματα συμμόρφωσης, η 
διερεύνηση τους και η υποβολή προτάσεων και διορ-
θωτικών ενεργειών ή μέτρων που απαιτούνται.
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Στο πλαίσιο της εφαρμογής του Συστήματος Διαχεί-
ρισης Κανονιστικής Συμμόρφωσης, ισχύουν πολιτι-
κές που περιλαμβάνουν τις αρχές και τους κανόνες 
που εφαρμόζονται στον Όμιλο ΟΤΕ και τις συγκε-
κριμένες διαδικασίες που πρέπει να τηρούνται απα-
ρέγκλιτα. Στο πλαίσιο του Συστήματος έχουν εκδοθεί 
μεταξύ άλλων οι παρακάτω πολιτικές:

Πολιτική περί κατάχρησης προνοµιακών >>

πληροφοριών Οµίλου ΟΤΕ
Πολιτική περί δωρεών και χορηγιών Οµίλου ΟΤΕ>>

Πολιτική περί αποδοχής και προσφοράς εταιρικών >>

δώρων Οµίλου ΟΤΕ
Πολιτική εξακρίβωσης οικονοµικής απάτης >>

Οµίλου ΟΤΕ
Πολιτική διοργάνωσης εταιρικών εκδηλώσεων >>

Οµίλου ΟΤΕ
Πολιτική διαχείρισης παραπόνων και καταγγελιών >>

Οµίλου ΟΤΕ
Πολιτική για τη σύγκρουση συμφερόντων>>

Κώδικας δεοντολογίας για την προστασία των >>

δικαιωµάτων του ατόµου κατά την επεξεργασία 
των προσωπικών δεδοµένων του εντός του 
Οµίλου ΟΤΕ

>> Κώδικας δεοντολογίας για τα ανώτερα στελέχη 
οικονομικών υπηρεσιών

Δ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 

ΠΟΥ ΑΠΑΡΤΙζΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΜΕΛΗ ΤΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΥΤΟΥ

1. Διοικητικό Συµβούλιο (Ρόλος – Σύνθεση και 
Λειτουργία)

1.1. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο είναι το ανώτατο διοι-
κητικό όργανο της Εταιρείας, µε κύριο έργο την προ-
άσπιση του γενικότερου εταιρικού 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 Εταιρείας και ο ακριβής αριθ-

μός των μελών προσδιορίζεται κάθε φορά από τη Γε-
νική Συνέλευση. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλί-
ου διακρίνονται σε εκτελεστικά και μη εκτελεστικά 
εκ των οποίων τουλάχιστον τα δύο (2) είναι ανεξάρ-
τητα. Εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των Με-
τόχων, από την οποία επίσης ορίζονται τα εξ αυτών 
ανεξάρτητα μέλη. Εκλέγονται για τρία (3) χρόνια και 
η θητεία τους λήγει κατά την τακτική Γενική Συνέ-
λευση του έτους κατά το οποίο έχει ήδη συμπληρωθεί 
η τριετία από την εκλογή. Είναι πάντοτε επανεκλέ-
ξιμα και μπορούν να ανακληθούν οποτεδήποτε από 
την Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Σε περίπτωση 
παραίτησης, θανάτου, ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο 
έκπτωσης ενός ή περισσοτέρων μελών πριν από την 
λήξη της θητείας τους, τα εναπομείναντα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου, είτε εκλέγουν, εφόσον εί-
ναι παρόντα ή εκπροσωπούνται τουλάχιστον πέντε 
(5), αντικαταστάτη ή αντικαταστάτες για τον υπό-
λοιπο 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 αντικαταστάτη ή αντικατα-
στατών. 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 μπο-
ρεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες ακόμη και αν 
δεν έχει περιληφθεί μεταξύ των θεμάτων της ημερή-
σιας διάταξης της εν λόγω Γενικής Συνελεύσεως.

1.3. Ήδη με την από 24/06/2009 απόφαση της Γενι-
κής Συνέλευσης, ορίσθηκε τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου να είναι δέκα (10), τα οποία εκλέχθηκαν 
με τριετή θητεία, που λήγει κατά την ημερομηνία της 
τακτικής Γενικής Συνέλευσης του έτους 2012 και, εξ’ 
αυτών, τα τέσσερα (4) μέλη ορίσθηκαν ως ανεξάρ-
τητα.
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Ακολουθεί πίνακας που περιλαμβάνει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από 01/01/2010 έως 31/12/2010:

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα

Ημερομηνία 
ανάληψης 

καθηκόντων 
(πιο πρόσφατη)

Λήξη  
θητείας

Μιχαήλ Τσαμάζ Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος, Εκτελεστικό μέλος 3/11/2010 2012

Παναγής Βουρλούμης Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος, Εκτελεστικό μέλος 24/6/2009 3/11/2010

Δημήτριος Τζουγανάτος Αντιπρόεδρος, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος 23/6/2010 2012

Χαράλαμπος Δημητρίου Αντιπρόεδρος, Μη εκτελεστικό μέλος 24/6/2009 18/06/2010

Kevin Copp Εκτελεστικό μέλος 24/6/2009 2012

Guido Kerkhoff Μη εκτελεστικό μέλος 24/6/2009 2012

Rainer Rathgeber Μη εκτελεστικό μέλος 19/2/2010 2012

Ευστάθιος Ανέστης Μη εκτελεστικό μέλος 23/6/2010 2012

Νικόλαος Καραμούζης Μη εκτελεστικό μέλος 23/6/2010 2012

Μιχαήλ Μπλέτσας Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος 23/6/2010 2012

Παναγιώτης Ταμπούρλος Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος 24/6/2009 2012

Βασίλειος Φουρλής Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος 23/6/2010 2012

Hamid Akhavan-Malayeri Μη εκτελεστικό μέλος 24/6/2009 19/02/2010

Ιορδάνης Αϊβάζης Εκτελεστικό μέλος 24/6/2009 18/06/2010

Λεωνίδας Ευαγγελίδης Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος 24/6/2009 18/06/2010

Κωνσταντίνος Μίχαλος Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος 24/6/2009 18/06/2010
Ιωάννης Μπενόπουλος Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος 24/6/2009  18/06/2010

ανακάλεσε τον ορισμό του κ. Παναγή Βουρλούμη 
ως Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και 
Δ/νοντος Συμβούλου. Εν συνεχεία – κατά την 
ίδια ημερομηνία – ο κ. Παναγής Βουρλούμης 
παραιτήθηκε από τη θέση του μέλους του Δ.Σ. και 
αντικαταστάθηκε από τον κ. Μιχαήλ Τσαμάζ.

Tα βιογραφικά σημειώματα των μελών του Διοικη-
τικού Συμβουλίου παρατίθενται στην ιστοσελίδα της 
Εταιρείας:
http://www.ote.gr/portal/page/portal/InvestorRela-
tion/CorporateGovernance/BoardofDirectors/com-
position

1.4. Σύµφωνα µε το Καταστατικό1 της Εταιρείας:

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

Οι αλλαγές στη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλί-
ου που έγιναν μέσα στο 2010 μπορούν να συνοψι-
στούν ως εξής:

Το μέλος κ. Hamid Akhavan-Malayeri >>

υπέβαλε την παραίτηση του στις 19/2/2010 και 
αντικαταστάθηκε από τον κ. Rainer Rathgeber.
Ο Αντιπρόεδρος κ. Χαράλαμπος Δημητρίου >>

και τα μέλη κ.κ. Ιορδάνης Αϊβάζης, Λεωνίδας 
Ευαγγελίδης, Κων/νος Μίχαλος και Ιωάννης 
Μπενόπουλος υπέβαλαν τις παραιτήσεις τους 
στις 18/6/2010 και εν συνεχεία (στις 23/6/2010) 
αντικαταστάθηκαν, αντιστοίχως, από τους κ.κ. 
Νικόλαο Καραμούζη, Ευστάθιο Ανέστη, Δημήτριο 
Τζουγανάτο (ο οποίος ορίστηκε Αντιπρόεδρος), 
Βασίλειο Φουρλή και Μιχαήλ Μπλέτσα.
Το Διοικητικό Συμβούλιο στις 3/11/2010 >>

http://www.ote.gr/portal/page/portal/InvestorRelation/CorporateGovernance/BoardofDirectors/composition
http://www.ote.gr/portal/page/portal/InvestorRelation/CorporateGovernance/BoardofDirectors/composition
http://www.ote.gr/portal/page/portal/InvestorRelation/CorporateGovernance/BoardofDirectors/composition
http://www.ote.gr/portal/page/portal/InvestorRelation/CorporateGovernance/diafaneiapliroforisi/regulations
http://www.ote.gr/portal/page/portal/InvestorRelation/CorporateGovernance/diafaneiapliroforisi/regulations
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Το Διοικητικό Συμβούλιο στα πλαίσια των αρμοδιο-
τήτων 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 τη 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 τρί-
τους 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 απασχολουμένων 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,
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.

Τέλος, στο Καταστατικό προβλέπονται ειδικά θέματα 
για τα οποία υπάρχει περιορισμός ως προς την εκ-
χώρηση των αρμοδιοτήτων, οι δε αποφάσεις επί των 
ζητημάτων αυτών θα πρέπει απαραίτητα να λαμβά-
νονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζει 
τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, προεδρεύει των 
συνεδριάσεών του και διευθύνει τις εργασίες του.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει όποτε αυτό 
κριθεί αναγκαίο ή κατόπιν αιτήσεως προς τον Πρό-
εδρό 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 βρίσκε-
ται σε απαρτία και συνεδριάζει νόµιµα όταν παρίστα-
νται τα µισά πλέον ενός του συνόλου των µελών του, 
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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 το 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 λεπτομέρει-
ες 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 Προ-
έδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου έχουν ανατεθεί 
στον κ. Μιχαήλ Τσαμάζ, εκτελεστικό μέλος του Διοι-
κητικού Συμβουλίου. Ο Αντιπρόεδρος κ. Δημήτριος 
Τζουγανάτος ανήκει στα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά 
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

1.6. Κατά τη διάρκεια του έτους 2010 πραγµατοποιή-
θηκαν 22 συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. 
Κατά κανόνα, πραγματοποιείται τουλάχιστον μια συ-
νεδρίαση κάθε μήνα.

Οι παρουσίες κάθε μέλους του Διοικητικού Συμβου-
λίου στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου 
κατά τη χρήση έτους 2010 εμφανίζονται στον παρα-
κάτω πίνακα:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Αριθμός Συνεδριάσεων 
που πραγματοποιήθηκαν 

κατά τη διάρκεια της 
θητείας του 

Αριθμός Συνεδριάσεων 
που συμμετείχε

Αριθμός Συνεδριάσεων  
που εκπροσωπήθηκε

Μιχαήλ Τσαμάζ 5 5 -

Παναγής Βουρλούμης 18 18 -

Δημήτριος Τζουγανάτος 13 13 -

Χαράλαμπος Δημητρίου 9 8 1

Kevin Copp 22 21 1

Guido Kerkhoff 22 19 3

Rainer Rathgeber 20 19 1

Ευστάθιος Ανέστης 13 13 -

Νικόλαος Καραμούζης 13 11 2

Μιχαήλ Μπλέτσας 13 13 -

Παναγιώτης Ταμπούρλος 22 22 -

Βασίλειος Φουρλής 13 11 2

Hamid Akhavan-Malayeri 1 1 -

Ιορδάνης Αϊβάζης 9 9 -

Λεωνίδας Ευαγγελίδης 9 8 1

Κωνσταντίνος Μίχαλος 9 6 2
Ιωάννης Μπενόπουλος 9 8 1
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1.7. Σύμφωνα με την ακολουθούμενη επιχειρησιακή 
πρακτική πραγματοποιείται ενημέρωση των μελών 
για θέματα που αφορούν στην Εταιρεία, κατά τη δι-
άρκεια των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβου-
λίου ή στο περιθώριο της συζήτησης των θεμάτων 
της Ημερήσιας 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 Συμβου-
λίου

Σύμφωνα με το ισχύον Καταστατικό, οι όροι αποζη-
μίωσης, 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 περίπτω-
ση που ανήκουν στο προσωπικό της Εταιρείας, κατά 
τη διάρκεια της θητείας τους σ’ αυτό, λαμβάνουν τις 
αποδοχές της υπηρεσιακής τους θέσης και δεν δικαι-
ούνται της αποζημιώσεως την οποία λαμβάνουν τα 
άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Για τη χρήση 2010 η Τακτική Γενική Συνέλευση των 
Μετόχων ΟΤΕ της 16ης Ιουνίου 2010, όρισε την απο-
ζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για 
τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του, στο ποσόν 
των 2.250 ευρώ «καθαρά» ανά μήνα, ανεξαρτήτως 
αριθμού συνεδριάσεων.

Επίσης, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 23ης Ιουλί-
ου 2010 αποφάσισε την κάλυψη εξόδων μετακίνησης 
/ διαμονής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από 
και προς τη χώρα μόνιμης κατοικίας τους για συμ-
μετοχή στις συνεδριάσεις του και στις συνεδριάσεις 
των Επιτροπών του, υπό την προϋπόθεση ότι τα έξο-
δα 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 διανυκτερεύσεις ανά 
μετακίνηση.

1.9. Στον εγκεκριμένο από το Διοικητικό Συμβούλιο 
της Εταιρείας, Κώδικα Δεοντολογίας & Επιχειρημα-
τικής Συμπεριφοράς (άρθρο 9 αυτού)2 και στην Πο-
λιτική Ομίλου ΟΤΕ για την Αποφυγή Σύγκρουσης 
Συμφερόντων & Καταπολέμησης της Διαφθοράς, 
γίνονται συγκεκριμένες αναφορές για περιπτώσεις 
σύγκρουσης συμφερόντων των μελών του Διοικητι-
κού Συμβουλίου. Στις διατάξεις των ως άνω κειμένων 
προβλέπεται ότι τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλί-
ου (καθώς και οι εργαζόμενοι της Εταιρείας), πρέπει 
να αποφεύγουν κάθε πράξη η οποία μπορεί να επιφέ-
ρει σύγκρουση των προσωπικών τους συμφερόντων 
- ή κάποιων από τα μέλη των οικογενειών τους - με 
αυτών του ΟΤΕ ή των συνδεδεμένων εταιρειών. Ειδι-
κότερα, 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.
Σε συνδυασμό με τα παραπάνω, υπάρχουν >>

σχετικές διατάξεις στον Εσωτερικό Κανονισμό 
Λειτουργίας της Εταιρείας, οι οποίες αφορούν 

2 http://www.ote.gr/portal/page/portal/InvestorRelation/
CorporateGovernance/diafaneiapliroforisi/codeofethics

http://www.ote.gr/portal/page/portal/InvestorRelation/CorporateGovernance/diafaneiapliroforisi/codeofethics
http://www.ote.gr/portal/page/portal/InvestorRelation/CorporateGovernance/diafaneiapliroforisi/codeofethics
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στην παρακολούθηση των οικονομικών 
δραστηριοτήτων και σημαντικών 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 πολιτι-
κές που έχουν θεσπιστεί στο πλαίσιο της καθιέρω-
σης ενιαίου Συστήματος Διαχείρισης Συμμόρφωσης 
(Compliance Management System) για τον Όμιλο 
ΟΤΕ, μεταξύ των οποίων η Πολιτική περί αποδοχής 
και προσφοράς εταιρικών δώρων και η Πολιτική περί 
κατάχρησης προνομιακών πληροφοριών.

2. Επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου – Σύνθεση 
-Αρμοδιότητες – Αμοιβές μελών

Στην Εταιρεία έχουν συσταθεί και λειτουργούν δυο 
Επιτροπές, που στελεχώνονται από μέλη του Διοικη-
τικού 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 Διοικη-
τικού Συμβουλίου, τα οποία εκλέγονται από τη Γε-
νική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 
3693/2008.

Η σύνθεσή της κατά τη χρήση του 2010 είχε ως 
εξής:

Μέχρι τον Ιούνιο του 2010, τα μέλη της ήταν οι κ.κ. 
Παναγιώτης Ταμπούρλος (Πρόεδρος - Ειδικός επί 
χρηματοοικονομικών θεμάτων «Financial Expert»), 
Λεωνίδας Ευαγγελίδης και Ιωάννης Μπενόπουλος. 
Από τον Ιούλιο του 2010 και εφεξής, τα μέλη της εί-
ναι οι κ.κ. Παναγιώτης Ταμπούρλος (Πρόεδρος - Ει-
δικός επί χρηματοοικονομικών θεμάτων «Financial 
Expert»), Δημήτριος Τζουγανάτος και Βασίλειος 
Φουρλής.

Για τη χρήση 2010 η Τακτική Γενική Συνέλευση των 
Μετόχων ΟΤΕ της 16ης Ιουνίου 2010, όρισε την απο-
ζημίωση του Προέδρου και των μελών της Επιτροπής 
Ελέγχου για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις 
αυτής, ως εξής:

α) Πρόεδρος: Ευρώ 1.350 «καθαρά» ανά συνεδρία-
ση.

β) Μέλη: Ευρώ 1.080 «καθαρά» ανά συνεδρίαση.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας της, η Επι-
τροπή Ελέγχου3 συνεδριάζει τουλάχιστον τέσσερις 
(4) φορές το χρόνο. Κατά τη διάρκεια του 2010 συνε-
δρίασε δέκα πέντε (15) φορές.

Ο Πρόεδρος και τα εκάστοτε μέλη της συμμετείχαν 
στο σύνολο των συνεδριάσεών της που πραγματοποι-
ήθηκαν κατά τη διάρκεια της θητείας τους.

Το πλαίσιο λειτουργίας της Επιτροπής αυτής προσδι-
ορίζεται από τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτρο-
πής Ελέγχου, ο οποίος έχει εγκριθεί από το Διοικητι-
κό Συμβούλιο.

Συνοπτικά, το έργο της είναι η παροχή κάθε βοηθεί-
ας 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 στην διαδικασία υποβολής οι-
κονομικών αναφορών (financial reporting process).

Από την Επιτροπή Ελέγχου κατά τo έτος 2010 αντι-
μετωπίστηκαν 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.

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

http://www.ote.gr/portal/page/portal/InvestorRelation/CorporateGovernance/diafaneiapliroforisi/regulations
http://www.ote.gr/portal/page/portal/InvestorRelation/CorporateGovernance/diafaneiapliroforisi/regulations
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Επισκόπηση αποτελεσμάτων ελέγχου της >>

Διοίκησης ως προς τη συμμόρφωση στο SOX 404.
Επισκόπηση της Ετήσιας Έκθεσης σε Φόρμα >>

20-F σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC)
Γνωμοδότηση για επιλογή ελεγκτικής εταιρείας.>>

Διαχείριση παραπόνων και καταγγελιών.>>

Η Επιτροπή Ελέγχου έχει συχνή επικοινωνία με τον 
Εσωτερικό Έλεγχο στο πλαίσιο της εκτέλεσης των 
αρμοδιοτήτων της, που αποτυπώνονται παραπάνω. 
Στο πλαίσιο αυτό, η Γενική Διευθύντρια Εσωτερικού 
Ελέγχου καλείται και μετέχει στις περισσότερες από 
τις συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου. Οι εξωτε-
ρικοί ορκωτοί ελεγκτές, επίσης, καλούνται και μετέ-
χουν στις συνεδριάσεις όταν επισκοπούνται οι εξα-
μηνιαίες 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 µη εκτε-
λεστικά.

Η Σύνθεση της κατά τη χρήση του 2010 είχε ως 
εξής:

Mέχρι το Φεβρουάριο του 2010 τα μέλη της ήταν 
οι κ.κ. Χαράλαμπος Δημητρίου (Πρόεδρος), Hamid 
Akhavan-Malayeri και Ιωάννης Μπενόπουλος. Από 
το Φεβρουάριο του 2010, μετά την παραίτηση του 
κ. Hamid Akhavan-Malayeri, μέχρι τον Ιούνιο του 
2010, τα μέλη της ήταν οι κ.κ. Χαράλαμπος Δημη-
τρίου (Πρόεδρος), Ιωάννης Μπενόπουλος και Guido 
Kerkhoff. Από τον Ιούνιο του 2010, τα μέλη της εί-
ναι οι κ.κ. Νικόλαος Καραμούζης (Πρόεδρος), Kevin 
Copp και Guido Kerkhoff.

Για τη χρήση 2010 η Τακτική Γενική Συνέλευση των 
Μετόχων ΟΤΕ της 16ης Ιουνίου 2010, όρισε την απο-
ζημίωση του Προέδρου και των μελών της Επιτρο-
πής Αμοιβών & Ανθρώπινου Δυναμικού για τη συμ-

μετοχή τους στις συνεδριάσεις αυτής, στο ποσόν των 
Ευρώ 540 «καθαρά» ανά συνεδρίαση.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας της, η Επι-
τροπή συνεδριάζει τουλάχιστον δύο (2) φορές το 
χρόνο. Η Επιτροπή Αμοιβών και Ανθρώπινου Δυνα-
μικού κατά το έτος 2010 πραγματοποίησε συνολικά 
4 συνεδριάσεις.

Ο εκάστοτε Πρόεδρος και τα εκάστοτε μέλη της 
συμμετείχαν στο σύνολο των συνεδριάσεών της που 
πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της θητείας 
τους.

Το πλαίσιο λειτουργίας της Επιτροπής αυτής προσδι-
ορίζεται από τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτρο-
πής 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 Δυνα-
μικού κατά το έτος 2010 αντιμετωπίστηκαν τα εξής 
θέματα:

Καθορισμός ύψους ειδικού πριμ απόδοσης >>

του απελθόντος Προέδρου του Διοικητικού 
Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου ΟΤΕ 
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για τη χρήση 2009 και καθορισμός του ύψους των 
αποδοχών του ιδίου για τη χρήση 2010.
Καθορισμός των όρων της σύμβασης μεταξύ της >>

Εταιρείας και του νέου Προέδρου του Διοικητικού 
Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου αυτής.

Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ 

ΜΕΤΟΧΩΝ

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 δικαιού-
ται 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 συ-
γκαλείται κατά τα προβλεπόμενα στο νόμο από το 
Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται 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 Διοι-
κητικό 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 Συνέ-
λευσης των μετόχων της Εταιρείας και οποιασδήποτε 
επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης ορίζει τον τόπο, 
την ημερομηνία και την ώρα της συνεδριάσεως, τα 
θέματα της ημερήσιας διάταξης, τους μετόχους που 
έχουν δικαίωμα συμμετοχής καθώς και ακριβείς οδη-

γίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι μπορούν 
να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση και να ασκή-
σουν τα δικαιώματά τους. Για τα θέματα της ημερή-
σιας διάταξης αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο 
της Εταιρείας στη συνεδρίαση που αποφασίζει και 
για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης. Η πρό-
σκληση τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση στην έδρα 
της Εταιρείας και δημοσιεύεται όπως επιβάλλουν οι 
εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συ-
νεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας 
διάταξης όταν εκπροσωπείται σε αυτήν τουλάχιστον 
το είκοσι τοις εκατό (20%) του καταβεβλημένου με-
τοχικού κεφαλαίου. Εάν δεν υπάρξει τέτοια απαρτία 
στην πρώτη συνεδρίαση συνέρχεται επαναληπτική 
συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονο-
λογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε. Η επαναλη-
πτική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριά-
ζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας 
διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του κα-
ταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσω-
πείται σε αυτήν. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευ-
σης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων 
που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Εξαιρετικά, σύμφωνα με το άρθρο 20 του Καταστα-
τικού της Εταιρείας, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται 
σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμά-
των της ημερήσιας διάταξης, εάν εκπροσωπούνται σε 
αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετο-
χικού 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.
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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 είκο-
σι (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 εκ-
προσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του 
καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Αν δεν συ-
ντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι 
μέσα σε είκοσι (20) ημέρες δεύτερη επαναληπτική 
συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριά-
ζει 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.

2. Συμμετοχή Μετόχων στη Γενική Συνέλευση

2.1 Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέ-
χει όποιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο εμφανίζεται ως 
μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος 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 καταγραφής).

Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την 
προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως 
άνω φορέα ή, εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρο-
νική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία αυτού. Η 
σχετική έγγραφη βεβαίωση της Ε.Χ.Α.Ε. ή η ηλε-

κτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιό-
τητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο 
την τρίτη ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής 
Συνέλευσης.

Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα 
συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μό-
νον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου 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 προϋποθέ-
τει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε 
την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία 
περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης 
αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανά-
μεσα 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 αποφά-
σεων για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, καθώς 
και πληρέστερες πληροφορίες σχετικά με την άσκη-
ση των δικαιωμάτων μειοψηφίας των παραγράφων 
2, 2α, 4 και 5 του άρθρου 39 του Κ.Ν. 2190/1920 
διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα 
της Εταιρείας.

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 ψή-
φου θα διατίθενται και σε έγχαρτη μορφή, στα γρα-
φεία της Εταιρείας.

2.2 Ο μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και 
ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώ-
πων του. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις 
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(3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν ορί-
ζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά 
πρόσωπα. 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 αντιπρο-
σώπους για τις μετοχές του που εμφανίζονται στον 
κάθε λογαριασμό αξιών. Αντιπρόσωπος που ενεργεί 
για περισσοτέρους μετόχους μπορεί να ψηφίζει δια-
φορετικά για κάθε μέτοχο. 

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

Όταν μέτοχος χορηγεί σε Τράπεζα εξουσιοδότηση για 
την άσκηση του δικαιώματος ψήφου στη Γενική Συ-
νέλευση θα ακολουθείται η ίδια ως άνω διαδικασία.

Δεν παρέχεται η δυνατότητα συμμετοχής στη Γενική 
Συνέλευση και άσκησης του δικαιώματος ψήφου με 
ηλεκτρονικά μέσα ή με αλληλογραφία.

Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστο-
ποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνε-
δρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο 
γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους με-
τόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπη-
ρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των 
συμφερόντων του αντιπροσωπευομένου μετόχου. 
Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, μπορεί 

να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων, ιδίως όταν ο 
αντιπρόσωπος:

α) Είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρεί-
ας 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 Εται-
ρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που 
ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της 
Εταιρείας, γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής 
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, δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου 
βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέ-
ρονται στις περιπτώσεις (α) έως (γ).

3. Δικαιώματα Μειοψηφίας των Μετόχων και τρόπος 
άσκησης

(α) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα 
εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κε-
φαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας 
υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της 
Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική 
αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκα-
πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική 
Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων 
θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αι-
τιολόγηση 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) ημέ-
ρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευ-
σης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων 
στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, μαζί με την αιτιολό-
γηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από 
τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 
παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920.

(β) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα ει-
κοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφα-
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λαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση 
των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 
του Κ.Ν. 2190/1920, το αργότερο έξι (6) τουλάχιστον 
ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέ-
λευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν πε-
ριληφθεί στη αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια 
διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητι-
κό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από 
την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. 

(γ) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που 
υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον 
πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Δι-
οικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γε-
νική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πλη-
ροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο 
που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμη-
ση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικη-
τικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των 
πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος 
αναγράφεται στα πρακτικά. Το Διοικητικό Συμβού-
λιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων 
με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληρο-
φοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες 
διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, ιδίως 
με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων.

(δ) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 
ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κε-
φαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε 
(5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική 
Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να 
παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την 
πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσια-
κή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβού-
λιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών 
για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται 
στα πρακτικά. 

Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι 
αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη με-
τοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που 

κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώμα-
τος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί η προσκόμιση βεβαίω-
σης από την Ε.Χ.Α.Ε. ή η πιστοποίηση της μετοχικής 
ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση του αρ-
χείου της Ε.Χ.Α.Ε. και της Εταιρείας.

ΣΤ. ΘΕΜΑΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΤΗΣ EΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΕ 

ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΑΝΑφΟΡΩΝ

Ο όμιλος ΟΤΕ εφαρμόζει ένα σύστημα δικλείδων 
ασφαλείας στις οικονομικές καταστάσεις που προ-
λαμβάνει ή ανιχνεύει εγκαίρως ουσιώδη σφάλματα 
στις οικονομικές καταστάσεις με σκοπό να διασφα-
λίσει την αξιοπιστία των οικονομικών καταστάσε-
ων, την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα των 
λειτουργιών και την συμμόρφωση με νόμους και κα-
νονισμούς. Με βάση συγκεκριμένα κριτήρια σημα-
ντικότητας (ποσοτικά και ποιοτικά) εντοπίζονται οι 
σημαντικοί λογαριασμοί καθώς και οι εταιρείες του 
ομίλου που θα πρέπει να ενταχθούν στο εύρος του 
συστήματος. Καταγράφονται οι διαδικασίες, ορίζο-
νται οι αρμοδιότητες και οι πολιτικές και σχεδιάζο-
νται σημεία ελέγχου που εφαρμόζονται σε συνεχή 
βάση από την Διοίκηση και το προσωπικό.

Το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου (ΣΕΕ) που οι βέλ-
τιστες αρχές της εταιρικής διακυβέρνησης αποτελούν 
αναπόσπαστο τμήμα του, συντελεί στην αποτελεσμα-
τική και ασφαλή λειτουργία της Εταιρείας. Η Διοί-
κηση ελέγχει την αποτελεσματικότητα των σημείων 
ελέγχου κάθε χρόνο και επιβεβαιώνει την επάρκεια 
του συστήματος με έγγραφη δήλωση.

Η ευθύνη της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου εί-
ναι να εκφράσει την 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 ανά-
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λυσης κινδύνων που τυχόν αντιμετωπίζει η εταιρεία 
καθώς και αξιολόγησης του Συστήματος Εσωτερικού 
Ελέγχου.

Σχετικά με την διαχείριση κινδύνων που εφαρμόζε-
ται σε συνεχή βάση σε όλες τις υπηρεσίες, λειτουρ-
γίες και δραστηριότητες της Εταιρείας η Υπηρεσία 
Εσωτερικού Ελέγχου παρέχει διασφάλιση μέσω μιας 
συστηματικής, επιστημονικής προσέγγισης για την 
αποτίμηση και βελτίωση της αποτελεσματικότητας 
και αποδοτικότητας των διαδικασιών διαχείρισης 
κινδύνου.

Επιπλέον, στα τέλη του 2010 έχει δημιουργηθεί ένα 
έργο διαχείρισης κινδύνων (Risk Management), που 
υπάγεται στην Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου, με 
σκοπό τον σχεδιασμό και υλοποίηση ενός πλαισίου 
(framework) που θα επιτρέψει την χρήση μιας κοι-
νής μεθοδολογίας για τον εντοπισμό, την αξιολόγηση 
και την ποσοτικοποίηση των κινδύνων που διαχειρί-
ζονται από τις διάφορες λειτουργίες και υπηρεσίες 
της Εταιρείας. Αυτό το πλαίσιο θα συνεισφέρει στην 
περαιτέρω εξέλιξη της διαδικασίας κατάρτισης Προ-
γράμματος Ελέγχου (risk-based planning).

Το σύστημα διαχείρισης κινδύνων και το ΣΕΕ της 
Εταιρείας δίνουν σημαντική έμφαση στην αποφυγή 
ή άμβλυνση κινδύνων που απορρέουν από την δια-
δικασία χρηματοοικονομικής αναφοράς. Η Υπηρεσία 
Εσωτερικού Ελέγχου συμβάλλει σε αυτό το πλαίσιο 
μέσω της παρακολούθησης και πραγματοποίησης 
σχετικών ελεγκτικών δραστηριοτήτων.

Στην εξέταση του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου 
και διαχείρισης κινδύνων, το Διοικητικό Συμβούλιο 
βασίζεται και επιβλέπει, μέσω της εποπτείας της Επι-
τροπής Ελέγχου, τις δραστηριότητες της Υπηρεσίας 
Εσωτερικού Ελέγχου.

Επίσης υπάρχουν άλλοι μηχανισμοί και στοιχεία του 
γενικότερου πλαισίου που στηρίζουν την εξέταση και 
επισκόπηση του Διοικητικού Συμβουλίου. Ενδεικτικά 

αναφέρονται οι αρχές και πολιτικές που ανήκουν στο 
Σύστημα Κανονιστικής Συμμόρφωσης (Compliance 
Management System), η ίδια η υπηρεσία Κανονιστι-
κής Συμμόρφωσης, η Επιτροπή Κανονιστικής Συμ-
μόρφωσης, η Επιτροπή Αμοιβών και Ανθρώπινου 
Δυναμικού και η Επιτροπή Ελέγχου.

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 προ-
σφορές εξαγοράς και ειδικότερα για τις σημαντικές 
άμεσες ή έμμεσες συμμετοχές, τους κάτοχους κάθε 
είδους τίτλων που παρέχουν ειδικά δικαιώματα ελέγ-
χου και περιγραφή των εν λόγω δικαιωμάτων, τους 
περιορισμούς στο δικαίωμα ψήφου, έχουν αναπτυ-
χθεί αναλυτικά στο κεφάλαιο Η. της Ετήσιας Έκθε-
σης 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 τροποποίησης του καταστατι-
κού αναπτύχθηκαν στις ως άνω Ενότητες.

ΣΤ. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ 
ΣΥΝΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

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

Η Εταιρεία αγοράζει αγαθά και λαμβάνει υπηρεσίες 
από τα συνδεμένα μέρη, παρέχει υπηρεσίες σε αυτά, 
χορηγεί και λαμβάνει δάνεια και τέλος λαμβάνει και 
διανέμει μερίσματα.

Οι αγορές και οι πωλήσεις του ΟΤΕ με τα συνδεμένα 
μέρη αναλύονται ως εξής:
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2010 2009

(ποσά σε εκατ. Ευρώ) Πωλήσεις ΟΤΕ Αγορές ΟΤΕ Πωλήσεις ΟΤΕ Αγορές ΟΤΕ

COSMOTE 140,9 105,6 162,4 116,1
OTE INTERNATIONAL INVESTMENTS 
LTD 0,5 4,1 0,6 4,3

HELLAS-SAT 0,5 2,0 0,5 1,6

COSMO-ONE - 0,5 0,1 0,8

VOICENET 3,8 3,4 5,3 4,2

HELLASCOM 0,2 8,5 0,2 8,3

OTE SAT – MARITEL 1,2 2,0 1,1 2,0

ΟΤΕ PLUS 0,4 33,7 0,4 34,8

ΟΤΕ ΑΚΙΝΗΤΑ 2,5 61,5 2,0 61,9

OTE-GLOBE 40,8 84,1 35,0 84,3

OTE ACADEMY 0,1 4,8 - 5,0

ROMTELECOM - 0,4 - -

HT HRVATSKE - - 0,1 0,6
ΣΥΝΟΛΟ 190,9 310,6 207,7 323,9

Οι αγορές και οι πωλήσεις του Ομίλου με τα συνδεμένα μέρη, οι οποίες δεν απαλείφονται στην ενοποίηση 
αναλύονται ως εξής:

2010 2009

(ποσά σε εκατ. Ευρώ) Πωλήσεις Ομίλου Αγορές Ομίλου Πωλήσεις Ομίλου Αγορές Ομίλου

TELEKOM DEUTSCHLAND 16,0 10,4 12,6 9,1

HT HRVATSKE 0,2 0,1 0,3 0,6

COMBRIDGE 3,1 0,2 4,5 0,1

DETEKON - - - 0,6

ORBITEL 0,1 0,4 - 0,5

T-SYSTEMS - 0,1 1,2 -

T-MOBILE CZECH 0,3 0,1 0,3 0,1

T-MOBILE UK 1,0 0,5 0,8 0,4

T-MOBILE AUSTRIA 0,4 0,5 0,2 0,1

T-MOBILE NETHERLANDS 0,5 0,1 0,4 0,1

T-MOBILE USA 0,3 0,3 0,3 0,4

T-MOBILE HUNGARY 0,6 0,2 0,1 0,1

T-MOBILE HRVASKA 0,2 0,4 0,1 0,1

T-MOBILE TELEKOMUNIKASYON - 0,4 - -

T-MOBILE SLOVENSKO 0,1 - - -

PCT POLSKA TELEFONIA 0,7 0,5 0,4 -
ΣΥΝΟΛΟ 23,5 14,2 21,2 12,2
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Τα χρηματοοικονομικά έσοδα και έξοδα του ΟΤΕ με τα συνδεμένα μέρη προέρχονται από τόκους χορηγηθέ-
ντων και ληφθέντων δανείων και αναλύονται ως εξής:

(ποσά σε εκατ. Ευρώ)

2010 2009
Χρημ/κά έσοδα 

ΟΤΕ
Χρημ/κά έξοδα 

ΟΤΕ
Χρημ/κά έσοδα 

ΟΤΕ
Χρημ/κά έξοδα 

ΟΤΕ
COSMOFON - - 1,1 -
OTE PLC - 161,0 - 179,6
ΣΥΝΟΛΟ - 161,0 1,1 179,6

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

(ποσά σε εκατ. Ευρώ)  2010 2009

COSMOTE 151,2 282,2

ΟΤΕ ΑΚΙΝΗΤΑ 37,0 18,9

OTE SAT – MARITEL 1,7 1,0

OTE PLUS - 0,4

OTE INTERNATIONAL INVESTMENTS LTD 2,0 -
ΣΥΝΟΛΟ 191,9 302,5

Οι απαιτήσεις και οι υποχρεώσεις του ΟΤΕ με τα συνδεμένα μέρη που προέρχονται από τις μεταξύ τους τρέ-
χουσες συναλλαγές αναλύονται ως εξής:

(ποσά σε εκατ. Ευρώ)

2010 2009
Απαίτηση ΟΤΕ Υποχρέωση ΟΤΕ Απαίτηση ΟΤΕ Υποχρέωση ΟΤΕ

COSMOTE 61,2 59,9 47,2 52,5
OTE INTERNATIONAL INVESTMENTS 
LTD 0,2 1,1 0,1 1,2
HELLAS-SAT 0,2 0,9 0,4 0,4
COSMO-ONE - 0,2 0,1 0,2
VOICENET 0,9 0,6 1,1 0,9
HELLASCOM - 2,0 - 1,8
OTE SAT – MARITEL 2,6 4,5 2,2 2,0
ΟΤΕ PLUS 0,2 15,6 0,1 12,3
ΟΤΕ ΑΚΙΝΗΤΑ 1,3 13,7 1,2 0,7
OTE-GLOBE 61,5 96,3 47,3 71,5
OTE ACADEMY 0,4 0,5 0,4 -
ROMTELECOM 0,2 0,1 - -
ΣΥΝΟΛΟ 128,7 195,4 100,1 143,5

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:
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2010 2009

(ποσά σε εκατ. Ευρώ) Απαίτηση Ομίλου Υποχρέωση Ομίλου Απαίτηση Ομίλου Υποχρέωση Ομίλου

TELEKOM DEUTSCHLAND 5,3 8,2 6,9 0,6

DETEKON - - - 0,1

COMBRIDGE 0,3 - 0,6 -

ORBITEL - - - 0,1

T-SYSTEMS 0,1 - 0,1 -

T-MOBILE HUNGARY 0,1 0,1 0,1 0,2

T-MOBILE CZECH 0,1 0,1 0,1 0,2

T-MOBILE UK 0,3 0,9 0,1 0,7

T-MOBILE AUSTRIA 0,1 0,1 - 0,3

T-MOBILE NETHERLANDS - 0,2 - 0,3

T-MOBILE USA 0,6 1,7 1,9 3,8

PCT POLSKA TELEFONIA 0,1 0,3 - -

T-MOBILE HRVATSKA - 0,1 - -

T-MOBILE INTERNATIONAL - 1,0 - -
ΣΥΝΟΛΟ 7,0 12,7 9,8 6,3

Οι απαιτήσεις και οι υποχρεώσεις του ΟΤΕ με τα συνδεμένα μέρη που προέρχονται από τα χορηγηθέντα και 
ληφθέντα δάνεια, αναλύονται ως εξής:

2010 2009
(ποσά σε εκατ. Ευρώ) Απαίτηση ΟΤΕ Υποχρέωση ΟΤΕ Απαίτηση ΟΤΕ Υποχρέωση ΟΤΕ
OTE PLC - 2.938,0 - 3.038,2
ΣΥΝΟΛΟ - 2.938,0 - 3.038,2

Ως διευθυντικά στελέχη και μέλη της Διοίκησης, λαμ-
βανομένων υπόψη και των στενών συνδεομένων με 
αυτούς προσώπων, για την Εταιρεία νοούνται αυτά 
που ορίζει το Δ.Λ.Π. 24 «Γνωστοποιήσεις συνδεμέ-
νων μερών». Οι αμοιβές συμπεριλαμβάνουν όλες τις 
παροχές στους εργαζόμενους (όπως ορίζονται στο 
Δ.Λ.Π. 19 «Παροχές σε εργαζόμενους») και τις πα-
ροχές 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 Εται-
ρείας, οι οποίες επιβάρυναν τα αποτελέσματα της 

χρήσης 2010 και 2009, ανήλθαν σε Ευρώ 4,3 εκατ. 

και Ευρώ 5,0 εκατ. αντίστοιχα.

Με βάση το πρόγραμμα παροχής δικαιωμάτων προαί-

ρεσης αγοράς μετοχών του ΟΤΕ, την 31 Δεκεμβρίου 

2010 έχουν χορηγηθεί συνολικά 2.462.489 δικαιώμα-

τα στα βασικά διοικητικά στελέχη της Εταιρείας.

ζ. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 
ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Τα σημαντικότερα γεγονότα μεταγενέστερα της 31 

Δεκεμβρίου 2010 είναι τα εξής:
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ΑΝΑΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ

Ανάληψη της υπάρχουσας Ανακυκλούμενης Πίστωσης 
Ευρώ 332,0 εκατ.

Την 26 Ιανουαρίου 2011, η ΟΤΕ PLC προχώρησε σε 
πλήρη ανάληψη ποσού Ευρώ 332,0 εκατ. της Ανακυ-
κλούμενης Πίστωσης που αποτελεί μέρος του Κοι-
νοπρακτικού Δανείου Ευρώ 850,0 εκατ.. Η Πίστωση 
αυτή έχει κυμαινόμενο επιτόκιο.

Διεταιρικά Δάνεια από την OTE PLC

Την 26 Ιανουαρίου 2011, ο ΟΤΕ προχώρησε σε πλή-
ρη ανάληψη του ποσού Ευρώ 332,0 εκατ. από το διε-
ταιρικό δάνειο από την ΟΤΕ PLC.

Νέα Ανακυκλούμενη Πίστωση Ευρώ 150,0 
χορηγηθείσα από την DEUTSCHE TELEKOM AG

Την 31 Ιανουαρίου 2011, η ΟΤΕ PLC με την εγγύη-
ση του ΟΤΕ σύναψε Ανακυκλούμενη Πίστωση Ευρώ 
150,0 εκατ. με την DEUTSCHE TELEKOM AG, με 
λήξη την 31 Ιανουαρίου 2012 η οποία παραμένει μη 
αναληφθείσα ως ρευστότητα ασφαλείας.

Νέα Ανακυκλούμενη Πίστωση ύψους Ευρώ 900,0 
εκατ. (Ομολογιακό Δάνειο)

Την 9 Φεβρουαρίου 2011, ο ΟΤΕ σύναψε Ανακυκλού-
μενη Πίστωση ύψους Ευρώ 900,0 εκατ. (Ομολογιακό 
Δάνειο) με κοινοπραξία τραπεζών. Η Πίστωση έχει 
διάρκεια 2 ετών με δικαίωμα επέκτασης κατά 1 έτος 
στην διακριτική ευχέρεια των τραπεζών. Η Πίστωση 
έχει κυμαινόμενο επιτόκιο όπου το περιθώριο εξαρ-
τάται από την πιστοληπτική αξιολόγηση του ΟΤΕ 
από την Moody’s και την Standard & Poor’s, καθώς 
και από το επίπεδο χρησιμοποίησης της διαθέσιμης 
Πίστωσης. Για το μη αναληφθέν ποσό χρεώνεται 
προμήθεια αδράνειας.

Την 10 Φεβρουαρίου 2011, ο ΟΤΕ έκανε ανάληψη 
Ευρώ 600,0 εκατ. και χρησιμοποίησε τα κεφάλαια 
για την αποπληρωμή του δανείου από την OTE PLC 
λήξης 13 Φεβρουαρίου 2011. Το εναπομείναν διαθέ-
σιμο ποσό των Ευρώ 300,0 εκατ. χρησιμεύει ως ρευ-
στότητα ασφαλείας.

Η Πίστωση περιέχει ρήτρα αλλαγής ελέγχου η οποία 
ενεργοποιείται αν μία οντότητα (εκτός της DEUT-
SCHE TELEKOM AG, της DEUTSCHE TELEKOM 
AG μαζί με το Ελληνικό Δημόσιο, ή άλλου τηλεπι-
κοινωνιακού οργανισμού με έδρα την Ελλάδα ή το 
εξωτερικό με πιστοληπτική αξιολόγηση ίση ή καλύ-
τερη της DEUTSCHE TELEKOM AG) αποκτήσει 
έλεγχο του ΟΤΕ.

Η Πίστωση περιέχει επίσης δύο χρηματοοικονομικές 
δεσμεύσεις, συγκεκριμένα:

Ο λόγος του Καθαρού Δανεισμού Ομίλου προς το >>

EBITDA Ομίλου να μην υπερβαίνει το 3:1 ανά 
πάσα στιγμή και
Ο λόγος του EBITDA Ομίλου προς τους Καθαρούς >>

Χρεωστικούς Τόκους Ομίλου να υπερβαίνει το 5:1 
ανά πάσα στιγμή.

Αποπληρωμές σε διεταιρικά δάνεια που η ΟΤΕ έχει 
λάβει από την OTE PLC

Τον Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2011, ο ΟΤΕ >>

προχώρησε στην αποπληρωμή του εναπομείναντος 
ποσού Ευρώ 970,4 εκατ. στο διεταιρικό δάνειο 
λήξης 13 Φεβρουαρίου 2011, περιλαμβανομένων 
και των δεδουλευμένων τόκων.
Το Φεβρουάριο 2011, ο ΟΤΕ προχώρησε σε >>

μερική προπληρωμή ποσού Ευρώ 88,0 εκατ. 
στο διεταιρικό δάνειο λήξης Αυγούστου 2013, 
περιλαμβανομένων και των δεδουλευμένων 
τόκων.

Έκδοση Ομολόγων από την ΟΤΕ PLC

Τον Φεβρουάριο 2011, τα ακόλουθα ομόλογα εκδό-
θηκαν από την ΟΤΕ PLC κάτω από το Πρόγραμμα 
Έκδοσης Ομολόγων Μεσοπρόθεσμης Διάρκειας, με 
την εγγύηση του ΟΤΕ, συνολικού ύψους Ευρώ 146,0 
εκατ. και αγοράστηκαν από τις ακόλουθες εταιρείες 
του Ομίλου:

Την 2 Φεβρουαρίου 2011, ομόλογο ποσού Ευρώ >>

42,1 εκατ. αγοράσθηκε από την HELLAS-SAT, με 
λήξη τον Σεπτέμβριο 2011,
Την 7 Φεβρουαρίου 2011, ομόλογο ποσού Ευρώ >>
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53,9 εκατ. αγοράσθηκε από την OTE INTER-
NATIONAL INVESTMENTS LTD, με λήξη τον 
Σεπτέμβριο 2011, και
Την 9 Φεβρουαρίου 2011, ομόλογο ποσού Ευρώ >>

50,0 εκατ. αγοράσθηκε από την ROMTELECOM, 
με λήξη τον Νοέμβριο 2011.

Αποπληρωμή Ομολόγων Ευρώ 1.400,4 εκατ. λήξεως 
Φεβρουαρίου 2011

Τον Ιανουάριο 2011 και Φεβρουάριο 2011, η OTE 
PLC προχώρησε σε μερικές επαναγορές συνολικού 
ποσού Ευρώ 29,7 εκατ. κάτω από το ομόλογο λήξεως 
Φεβρουαρίου 2011. Το συνολικό καταβληθέν ποσό 
των επαναγορών περιλαμβανομένων και των δεδου-
λευμένων τόκων ανέρχεται σε Ευρώ 31,2 εκατ.. Την 
14 Φεβρουαρίου 2011, η ΟΤΕ PLC προχώρησε σε 
πλήρη αποπληρωμή του εναπομείναντος ποσού Ευρώ 
1.370,7 εκατ. από το ανωτέρω ομόλογο, περιλαμβα-
νομένων και των δεδουλευμένων τόκων.

ΠΑΡΑΓΩΓΑ

Τον Ιανουάριο 2011, η ROMTELECOM προχώρη-
σε σε σύναψη δύο επιπλέον συμφωνιών προθεσμι-
ακής μη παραδοτέας αγοράς συναλλάγματος (Non 
Deliverable Forwards-NDFs) Ευρώ/Won Κορέας, με 
σκοπό της απαλοιφή του απομένοντος συναλλαγμα-
τικού κινδύνου σε Won Κορέας που ενέχεται στα τρέ-
χοντα δάνεια σε Won Κορέας. Το ονομαστικό ποσό 
των παραπάνω NDFs ήταν ισόποσο με Ευρώ 10,6 
εκατ..

ΕΠΑΝΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΤΕ PLC

Την 21 Φεβρουαρίου 2011, η ΟΤΕ PLC επαναγόρασε 
5,0 εκατ. από το 900,0 εκατ. 4,625% ομόλογο που 
λήγει την 20 Μαΐου 2016. Τα ομόλογα που επαναγο-
ράστηκαν, ακυρώθηκαν.

ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΙΚΩΝ ΚΕφΑΛΑΙΩΝ 

ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ

Τον Ιανουάριο του 2011, ο ΟΤΕ έλαβε από τις θυ-
γατρικές του τα ποσά που προέκυψαν από τις μει-
ώσεις μετοχικών κεφαλαίων, μειώνοντας ισόποσα 
την αξία της συμμετοχής του σε αυτές. Συγκεκριμέ-
να, ο ΟΤΕ έλαβε από την HELLASCOM Ευρώ 4,0 
εκατ., από την ΟΤΕ ΑΚΙΝΗΤΑ Ευρώ 40,9 εκατ., από 
την OTESAT-MARITEL Ευρώ 6,6 εκατ., από την 
ΟΤΕ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Ευρώ 0,5 εκατ. και από την ΟΤΕ 
INTERNATIONAL INVESTMENTS LTD Ευρώ 
30,0 εκατ..

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ OTE 

PROPERTIES

Τον Φεβρουάριο του 2011, ο ΟΤΕ ανακοίνωσε ότι η 
Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΟΤΕ 
PROPERTIES, η οποία είναι 100% θυγατρική της 
ΟΤΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, αποφάσισε να προχωρήσει στη διά-
λυση και εκκαθάριση της ΟΤΕ PROPERTIES.

Η. ΠΛΗΡΟφΟΡΙΕΣ ΣΥΜφΩΝΑ 
ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4.7 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 

3556/2007
(α) Διάρθρωση μετοχικού κεφαλαίου, δικαιώματα και 
υποχρεώσεις μετόχων

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 
ένα δισεκατομμύριο εκατόν εβδομήντα ένα εκατομ-
μύρια τετρακόσιες πενήντα εννέα χιλιάδες τετρα-
κόσια είκοσι εννέα Ευρώ και εβδομήντα ένα λεπτά 
(1.171.459.429,71) και είναι διαιρεμένο σε τετρακό-
σια ενενήντα εκατομμύρια εκατόν πενήντα χιλιάδες 
τριακόσιες ογδόντα εννέα (490.150.389) μετοχές, 
ονομαστικής αξίας δύο Ευρώ και τριάντα εννέα λε-
πτών (Ευρώ 2,39) η καθεμία.

Με βάση το μετοχολόγιο στις 31 Δεκεμβρίου 2010, η 
μετοχική σύνθεση της Εταιρείας ήταν η ακόλουθη:
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Μέτοχος Αριθμός μετοχών Ποσοστό %

Ελληνικό Δημόσιο 63.371.292 12,93%

Δ.Ε.Κ.Α. Α.Ε 15.052.773 3,07%

ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 19.606.015 4,00%

DEUTSCHE TELEKOM AG 147.045.118 30,00%

Θεσμικοί Επενδυτές 195.742.035 39,94%

Ιδιώτες Επενδυτές 49.333.156 10,06%
ΣΥΝΟΛΟ 490.150.389 100,00%

Κάθε μια μετοχή δίνει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γε-
νική Συνέλευση.

Οι μέτοχοι της Εταιρείας δικαιούνται μερίσματος. 
Σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας ως ελά-
χιστο προβλεπόμενο όριο μερίσματος, που διανέμε-
ται στο σύνολο των μετόχων, ορίζεται το μεγαλύτε-
ρο ποσό από το έξι τοις εκατό (6%) του μετοχικού 
κεφαλαίου ή το τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) των 
καθαρών κερδών.

Σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας, παρέχεται 
η δυνατότητα στη Γενική Συνέλευση να αποφασίζει 
ελεύθερα για τη διάθεση του υπόλοιπου μέρους των 
κερδών, ενδεικτικά αναφερόμενης της δυνατότητας 
της Γενικής Συνέλευσης να αποφασίσει τη διάθεση 
μετοχών στους εργαζομένους της Εταιρείας και των 
συνδεμένων με αυτήν εταιρειών, οι οποίες μετοχές 
προέρχονται από αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, 
που συντελείται με κεφαλαιοποίηση των υπολοίπων 
κερδών ή καλύπτεται από τους μετόχους.

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 κα-
τέχουν. Τα δικαιώματα των μετόχων είναι αυτά που 
προσδιορίζονται από τις διατάξεις του Ν. 2190/1920, 
όπως σήμερα ισχύει.

(β) Περιορισμοί στη μεταβίβαση μετοχών της 
Εταιρείας

Οι μετοχές της Εταιρείας, είναι σε άυλη μορφή, εί-

Το σύνολο των μετοχών της Εταιρείας είναι άυλες 
κοινές, ονομαστικές με δικαίωμα ψήφου και δεν 
υπάρχουν ειδικές κατηγορίες μετοχών. Οι μετοχές 
της Εταιρείας είναι εισηγμένες και αποτελούν αντι-
κείμενο διαπραγμάτευσης στην κατηγορία Μεγάλης 
Κεφαλαιοποίησης της «Αγοράς Αξιών» του Χρημα-
τιστηρίου Αθηνών. Μέχρι τις 19 Σεπτεμβρίου 2010 οι 
μετοχές της Εταιρείας διαπραγματεύονταν στο Χρη-
ματιστήριο της Νέας Υόρκης με την μορφή Αμερικα-
νικών Αποθετηρίων Τίτλων. Σε συνέχεια της εξόδου 
από το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, οι Αμερι-
κανικοί Αποθετήριοι Τίτλοι του ΟΤΕ διαπραγματεύ-
ονται στη αμερικανική εξωχρηματιστηριακή αγορά 
(OTC). Οι Παγκόσμιοι Αποθετήριοι Τίτλοι (GDRs) 
του ΟΤΕ είναι επίσης εισηγμένοι στο Χρηματιστήριο 
του Λονδίνου.

Κάθε μετοχή ενσωματώνει όλα τα δικαιώμα-
τα και τις υποχρεώσεις που πηγάζουν από το νόμο 
(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 οποιονδήπο-
τε αριθμό μετοχών έχει δικαίωμα να λαμβάνει μέρος 
στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας 
είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο. Το Ελλη-
νικό Δημόσιο, ως μέτοχο, εκπροσωπεί στη Γενική 
Συνέλευση ο Υπουργός Οικονομικών ή εκπρόσωπός 
του.
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ναι ελεύθερα διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο 
Αθηνών και μεταβιβάζονται όπως ορίζει ο Νόμος.

Εξαιρετικά, σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν. 
3631/2008 (ΦΕΚ Α 6/2008), η απόκτηση από άλλο 
μέτοχο, εκτός του Ελληνικού Δημοσίου, ή από συν-
δεμένες με αυτόν επιχειρήσεις κατά την έννοια του 
άρθρου 42 ε του Κ.Ν. 2190/1920, ή από μετόχους που 
δρουν από κοινού με εναρμονισμένο τρόπο, δικαι-
ωμάτων ψήφου από 20% του συνολικού μετοχικού 
κεφαλαίου και άνω, προϋποθέτει την προγενέστερη 
έγκριση της Διυπουργικής Επιτροπής Αποκρατικο-
ποιήσεων του Ν. 3049/2002, η οποία χορηγείται κατά 
τη διαδικασία του Νόμου αυτού.

Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3016/2002, όπως 
ισχύει, τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δι-
οικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας δεν μπορούν, 
μεταξύ άλλων, να κατέχουν μετοχές της σε ποσοστό 
πάνω από 0,5% του καταβλημένου μετοχικού κεφα-
λαίου.

Σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 3340/2005, τα πρό-
σωπα που ασκούν διευθυντικά καθήκοντα και οι 
έχοντες στενό δεσμό με αυτά τα πρόσωπα, χωρίς να 
περιορίζονται κατά την απόκτηση ή εκχώρηση μετο-
χών της Εταιρείας, οφείλουν να γνωστοποιούν τις συ-
ναλλαγές τους που υπερβαίνουν τα Ευρώ 5.000 κάθε 
έτος, διενεργούνται, άμεσα ή έμμεσα, για λογαρια-
σμό τους ή για λογαριασμό τρίτων και αφορούν με-
τοχές της Εταιρείας. Την υποχρέωση γνωστοποίησης 
επιβάλλει ο Νόμος και οι αποφάσεις του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, οι οποί-
ες προσδιορίζουν τον τρόπο και χρόνο γνωστοποίη-
σης.

Σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν.3431/2006 περί 
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, η αλλαγή ελέγχου της 
Εταιρείας γίνεται με έγκριση της Ελληνικής Επιτρο-
πής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων («ΕΕΤΤ»). 
Η έγκριση της ΕΕΤΤ για την αλλαγή ελέγχου της 
Εταιρείας μπορεί να απαιτηθεί και από το Ν.703/1977 
Περί Ελέγχου Μονοπωλίων και Ολιγοπωλίων και 

Προστασίας του Ελεύθερου Ανταγωνισμού (άρθρο 
12 παρ. στ του Ν.3431/2006 περί Ηλεκτρονικών Επι-
κοινωνιών).

Σύμφωνα με την από 14 Μαΐου 2008 συμφωνία με-
τόχων μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και DEUTSCHE 
TELEKOM AG (εφεξής «συμφωνία μετόχων»), που 
κυρώθηκε με τον νόμο 3676/2008, κανένα άλλο μέ-
λος του Ομίλου DT δεν θα κατέχει μετοχές του ΟΤΕ 
ή δικαιώματα ψήφου.

(γ) Σημαντικές άμεσες ή έμμεσες συμμετοχές

Σημαντική άμεση συμμετοχή στο μετοχικό κεφά-
λαιο της Εταιρείας, που κατείχαν μέτοχοί της την 31 
Δεκεμβρίου 2010, 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 12,93% του 
καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας 
και έμμεσα το 3,07% επί του καταβλημένου 
μετοχικού κεφαλαίου μέσω της εταιρείας Δημόσια 
Επιχείρηση Κινητών Αξιών Α.Ε. (Δ.Ε.Κ.Α.). 
Με βάση τη συμφωνία που υπογράφηκε την 
4 Μαρτίου 2009, για τη μεταβίβαση 4% του 
μετοχικού κεφαλαίου του ΟΤΕ από το Ελληνικό 
κράτος στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, το δεύτερο έχει την 
υποχρέωση να ασκεί τα δικαιώματα ψήφου που 
αντιστοιχούν στις παραπάνω μετοχές σε συμφωνία 
με το Ελληνικό Κράτος και πρέπει να αναθέτει σε 
ιδιώτες που θα έχουν τη δικαιοδοσία να ασκούν 
τα δικαιώματα ψηφοφορίας εκ μέρους του ΙΚΑ-
ΕΤΑΜ σε οποιαδήποτε Γενική Συνέλευση μετόχων 
του ΟΤΕ, σε συμφωνία με το Ελληνικό Κράτος.

2. Η συμμετοχή της DEUTSCHE TELEKOM AG στο 
μετοχικό κεφάλαιο του ΟΤΕ ανέρχεται στο 30,0% 
συν μία μετοχή, που αντιστοιχεί σε 147.045.118 
μετοχές με τα αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου.

Την 31 Δεκεμβρίου 2010, δεν υπήρχαν άλλοι μέτο-
χοι, γνωστοί στην Εταιρεία που να κατείχαν, να απέ-
κτησαν ή να εκχώρησαν απ’ ευθείας ή μέσω τρίτου 
νομικού ή φυσικού προσώπου, ποσοστό ανώτερο του 
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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 Εταιρεί-
ας περιορισμοί στο δικαίωμα ψήφου. Τέτοιοι περι-
ορισμοί πηγάζουν έμμεσα από τις διατάξεις του ως 
άνω άρθρου 11 του Ν. 3631/2008, όπως παραπάνω 
αναφέρθηκαν καθώς και από την κυρωθείσα με νόμο 
«συμφωνία μετόχων», που αφορούν τα συμβαλλόμε-
να σ’ αυτή μέρη.

(στ) Συμφωνίες Μετόχων για περιορισμούς στη 
μεταβίβαση μετοχών ή στην άσκηση δικαιωμάτων 
ψήφου

Την 14 Μαΐου 2008, υπεγράφη συμφωνία μετα-
ξύ δύο μετόχων, του Ελληνικού Δημοσίου και της 
DEUTSCHE TELEKOM AG η οποία κυρώθηκε από 
το Ελληνικό Κοινοβούλιο με το νόμο 3676/2008, και 
προβλέπει περιορισμούς τόσο στη μεταβίβαση μετο-
χών όσο και στην άσκηση δικαιωμάτων ψήφου που 
απορρέουν από τις μετοχές που κατέχουν οι συμβαλ-
λόμενοι σ’ αυτή μέτοχοι.

Επίσης, στη συμφωνία μεταβίβασης που υπογράφηκε 
την 4 Μαρτίου 2009, μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου 
και του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την 
επωνυμία «Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Ενι-
αίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ), επι-
βάλλονται 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 
δικαιωμάτων ψήφου του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που πηγάζουν 
από τις μετοχές που μεταβιβάσθηκαν σε αυτό. Οι 

ανωτέρω περιορισμοί επιβάλλονται στα συμβαλλό-
μενα μέρη κάθε συμφωνίας.

(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 το 
ορισμό και την αντικατάσταση των μελών του Διοι-
κητικού Συμβουλίου της και την τροποποίηση του 
Καταστατικού της δεν διαφοροποιούνται από τα προ-
βλεπόμενα στον Κ.Ν. 2190/1920.

Ειδικότερα, κατά τις διατάξεις του Καταστατικού, 
τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να εί-
ναι από εννέα (9) έως έντεκα (11), εκλέγονται από 
την Γενική Συνέλευση, με απόφαση της οποίας ορί-
ζεται και ο αριθμός τους. Η θητεία τους είναι τριετής, 
αρχίζει την ημέρα της εκλογής τους από την Γενική 
Συνέλευση και λήγει κατά την τακτική Γενική Συνέ-
λευση του έτους στο οποίο συμπληρώνεται η τριετία 
από την εκλογή.

Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου, ή για οποιον-
δήποτε άλλο λόγο έκπτωσης ενός ή περισσοτέρων 
μελών πριν από την λήξη της θητείας τους, τα ενα-
πομείναντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, είτε 
εκλέγουν προσωρινά, αντικαταστάτη ή αντικαταστά-
τες είτε συνεχίζουν τη διαχείριση και εκπροσώπηση 
της Εταιρείας άνευ εκλογής αντικαταστάτη ή αντικα-
ταστατών. 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 δέκα (10).

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πάντοτε 
επανεκλέξιμα και μπορούν να ανακληθούν οποτεδή-
ποτε από την Γενική Συνέλευση των μετόχων.
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(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 Εται-
ρείας, 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 Συνέλευ-
ση, για περίοδο που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) χρό-
νια για κάθε ανανέωση. Η ισχύς της απόφασης της 
Γενικής Συνέλευσης αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε 
πενταετίας.

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 έκδο-
ση ομολογιακού δανείου με ομολογίες μετατρέψιμες 
σε μετοχές, απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής 
Συνέλευσης.

Δεν υπάρχουν σε ισχύ αποφάσεις Γενικών Συνελεύ-
σεων των μετόχων της Εταιρείας, με τις οποίες να 
εκχωρούνται οι παραπάνω αρμοδιότητές της στο Δι-
οικητικό Συμβούλιο.

Επίσης, η Εταιρεία, μετά από απόφαση της Γενικής 
Συνέλευσης των μετόχων και σύμφωνα με τις ισχύ-
ουσες διατάξεις, μπορεί να αποκτήσει μετοχές της, 
που αντιστοιχούν κατ’ ανώτατο όριο, στο 10% του 
καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της. Η υλοποίη-
ση τέτοιων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης γίνε-
ται με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, με την από  7 Απρι-
λίου 2009 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. Στη συνέχεια, το Διοικητικό Συμβούλιο, με 
απόφαση που λήφθηκε στην 2830/6.5.2009 συνεδρί-
ασή του, ανέθεσε στον Διευθύνοντα Σύμβουλο την 
εξουσία υλοποίησης της άνω απόφασης της Γενικής 
Συνέλευσης για αγορά ιδίων μετοχών. Μέχρι σήμερα 
δεν έχει ληφθεί απόφαση για την υλοποίησή της.

(θ) Σημαντικές συμφωνίες του Ομίλου που ισχύουν / 
τροποποιούνται / λήγουν σε περίπτωση αλλαγής στον 
έλεγχο της Εταιρείας

Ο Όμιλος έχει συνάψει επιμέρους δανειακές συμβά-
σεις και συμβάσεις έκδοσης ομολόγων στις οποίες 
περιλαμβάνεται ρήτρα αλλαγής ελέγχου του ΟΤΕ, με 
την ενεργοποίηση της οποίας ο ΟΤΕ οφείλει να προ-
βεί σε προπληρωμή του δανείου υπό συγκεκριμένους 
όρους και συμφωνίες.

Η διατύπωση της συγκεκριμένης ρήτρας διαφέρει σε 
κάθε συμβατικό κείμενο και αναλυτικότερα προβλέ-
πονται τα εξής:

1) Κοινοπρακτικό δάνειο Ευρώ 850,0 εκατ. λήξης 
Σεπτεμβρίου 2012

Στην εν λόγω δανειακή σύμβαση, η ρήτρα ενεργοποι-
είται εφόσον επέλθει αλλαγή στον έλεγχο του ΟΤΕ 
η οποία θα οδηγήσει το βαθμό αξιολόγησης πιστο-
ληπτικής ικανότητας (credit rating) του OTE ή της 
νέας νομικής οντότητας που θα προκύψει, σε επίπεδο 
χαμηλότερο του ΒBB/Baa2. Σημειώνεται ότι η ρήτρα 
δεν ενεργοποιείται εάν επέλθει μόνο αλλαγή στον 
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έλεγχο του ΟΤΕ ή μόνο υποβάθμιση της αξιολόγη-
σης της πιστοληπτικής ικανότητας του ΟΤΕ, αλλά θα 
πρέπει να συμβούν και τα δύο γεγονότα ταυτόχρο-
να και εφόσον η υποβάθμιση οφείλεται στην αλλαγή 
ελέγχου.

Ως έλεγχος ορίζεται η δυνατότητα του νέου μετόχου 
να κατευθύνει τη διοίκηση και τις διαδικασίες του 
ΟΤΕ είτε μέσω κυριότητας των δικαιωμάτων ψήφου, 
είτε μέσω συμβατικής δέσμευσης είτε μέσω άλλων 
διαδικασιών.

Σε περίπτωση ενεργοποίηση της ρήτρας, η OTE PLC 
οφείλει να ενημερώσει τις τράπεζες, οι οποίες έχουν 
το δικαίωμα να απαιτήσουν άμεσα την προπληρωμή 
του δανείου.

2) Ομόλογα OTE PLC με εγγύηση του ΟΤΕ:
Ευρώ 1.400,4 εκατ. λήξης Φεβρουαρίου 2011>>

Ευρώ 600,0 εκατ. λήξης Φεβρουαρίου 2015 και>>

Ευρώ 900,0 εκατ. λήξης Μαΐου 2016>>

Στους όρους των εν λόγω ομολόγων, η ρήτρα ενεργο-
ποιείται εάν ισχύσουν από κοινού τα εξής:
α) Οποιοδήποτε πρόσωπο ή ένωση προσώπων (εκτός 

από το Ελληνικό Δημόσιο) αποκτήσει άμεσα ή 
έμμεσα άνω του 50% του μετοχικού κεφαλαίου ή 
των δικαιωμάτων ψήφου του ΟΤΕ

β) και σαν συνέπεια του (α), η αξιολόγηση των 
ομολόγων από τους διεθνείς οίκους αποσυρθεί ή 
υποβαθμιστεί σε BB+/Ba1 ή το αντίστοιχό τους 
(non-Investment grade), εντός συγκεκριμένης 
προθεσμίας και με συγκεκριμένους όρους.

Σημειώνεται ότι η ρήτρα δεν ενεργοποιείται εάν 
επέλθει μόνο αλλαγή στον έλεγχο του ΟΤΕ ή μόνο 
υποβάθμιση της αξιολόγησης των ομολόγων, αλλά 
θα πρέπει να συμβούν και τα δύο γεγονότα ταυτόχρο-
να και εφόσον η υποβάθμιση οφείλεται στην αλλαγή 
ελέγχου.

Σύμφωνα με τους όρους των ομολόγων, σε περί-
πτωση που ενεργοποιηθεί η ρήτρα αλλαγής ελέγχου 
του ΟΤΕ, η ΟΤΕ ΡLC οφείλει άμεσα να ενημερώσει 
γραπτώς τους ομολογιούχους, οι οποίοι στη συνέχεια 

έχουν το δικαίωμα, σε διάστημα 45 ημερών, να απαι-
τήσουν από την OTE ΡLC την προπληρωμή των ομο-
λόγων τους, ήτοι το κεφάλαιο και τους τόκους που 
αναλογούν έως την ημέρα προπληρωμής.

Στους όρους των λοιπών ομολόγων του Ομίλου, δεν 
υφίσταται αντίστοιχη ρήτρα.

3) Νέα Ανακυκλούμενη Πίστωση ύψους Ευρώ 900,0 
εκατ. (Ομολογιακό Δάνειο)

Την 9 Φεβρουαρίου 2011, ο ΟΤΕ σύναψε Ανακυκλού-
μενη Πίστωση ύψους Ευρώ 900,0 εκατ. (Ομολογιακό 
Δάνειο) με κοινοπραξία τραπεζών. Η Πίστωση περι-
έχει ρήτρα αλλαγής ελέγχου η οποία ενεργοποιείται 
αν μία οντότητα (εκτός της DEUTSCHE TELEKOM 
AG, της DEUTSCHE TELEKOM AG μαζί με το Ελ-
ληνικό Δημόσιο, ή άλλου τηλεπικοινωνιακού οργανι-
σμού με έδρα την Ελλάδα ή το εξωτερικό με πιστολη-
πτική αξιολόγηση ίση ή καλύτερη της DEUTSCHE 
TELEKOM AG) αποκτήσει έλεγχο του ΟΤΕ.

ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΤΕ

Την 19 Μαΐου 2008, ο οίκος Moody’s υποβίβασε 
την πιστοληπτική αξιολόγηση του ΟΤΕ από Baa1 σε 
Baa2. Στη συμφωνία του Ελληνικού Δημοσίου με τη 
DEUTSCHE TELEKOM AG περιλαμβάνονται όροι 
που δυνητικά μπορεί στο μέλλον να οδηγήσουν το 
ποσοστό κατοχής του Ελληνικού Δημοσίου κάτω 
του 20%. Ως αποτέλεσμα των όρων της συμφωνίας, 
κρίνεται από την Moody’s ότι πλέον ο βαθμός υπο-
στήριξης της Εταιρείας από το Ελληνικό Δημόσιο 
είναι «χαμηλός» σε σχέση με πριν που κρινόταν ως 
«μέσος». Αυτή η μεταβολή οδήγησε την πιστοληπτι-
κή αξιολόγηση στο Baa2. Όλοι οι λοιποί παράγοντες 
που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση της Εται-
ρείας έμειναν αμετάβλητοι, δεδομένου ότι δεν έχουν 
μεταβληθεί τα λειτουργικά χαρακτηριστικά της.

Την 27 Μαΐου 2010, ο οίκος S&P υποβίβασε την πι-
στοληπτική αξιολόγηση του ΟΤΕ από BBB σε BBB-, 
εξαιτίας των αδύναμων αποτελεσμάτων του και 
της χειροτέρευσης των δεικτών του. Η υποβάθμιση 
αντικατόπτριζε τις προσδοκίες της S&P ότι τα λει-
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τουργικά και χρηματοοικονομικά αποτελέσματα του 
ΟΤΕ θα παρέμεναν αδύναμα σε όλη την διάρκεια του 
2010, εξαιτίας της αναμενόμενης δυσμενούς επίδρα-
σης στην εγχώρια ζήτηση των μέτρων λιτότητας της 
Ελληνικής Κυβέρνησης και του νέου πακέτου εταιρι-
κών φόρων.

Την 6 Δεκεμβρίου 2010, ο οίκος S&P έθεσε υπό πα-
ρακολούθηση την πιστοληπτική αξιολόγηση του ΟΤΕ 
με αρνητικές προεκτάσεις. Η αξιολόγηση αντικατο-
πτρίζει την άποψη της S&P ότι η αγορά τηλεπικοινω-
νιών στην Ελλάδα βρίσκεται σε δυσμενέστερη θέση 
σε σχέση με παλαιότερες εκτιμήσεις της, λόγω διά-
φορων μακροοικονομικών και χρηματοοικονομικών 
πιέσεων οι οποίες η S&P θεωρεί ότι θα οδηγήσουν σε 
χειρότερα αποτελέσματα του ΟΤΕ στο 2011.

Την 11 Ιανουαρίου 2011, ο οίκος Moody’s έθεσε υπό 
παρακολούθηση την πιστοληπτική αξιολόγηση του 
ΟΤΕ για πιθανή υποβάθμιση. Η αξιολόγηση αντικα-
τοπτρίζει την άποψη της Moody’s για τις μακροοικο-
νομικές συνθήκες στην Ελλάδα, που δημιουργεί αυ-

ξανόμενα προβλήματα στα αποτελέσματα του ΟΤΕ 
και θα επικεντρωθεί στο κατά πόσο τα μέτρα λιτότη-
τας της Ελληνικής Κυβέρνησης θα επηρεάσουν την 
εγχώρια κατανάλωση μέσο-μακροπρόθεσμα επηρεά-
ζοντας και την λειτουργία του ΟΤΕ.

(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 προσώπων 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 τερμα-
τιστεί η θητεία τους ή η απασχόλησή τους.

Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2011

Μιχαήλ Τσαμάζ

Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος
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Έκθεση επί των Εταιρικών και Ενοποιημένων 
Οικονομικών Καταστάσεων

Ελέγξαμε τις συνημμένες εταιρικές και τις ενοποι-
ημένες οικονομικές καταστάσεις της Οργανισμός 
Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Ανώνυμη Εταιρεία 
και των θυγατρικών της, που αποτελούνται από την 
εταιρική και ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής 
θέσης της 31 Δεκεμβρίου 2010, τις εταιρικές και 
ενοποιημένες καταστάσεις αποτελεσμάτων χρήσεως 
και πρόσθετου συνολικού εισοδήματος, μεταβολών 
ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως 
που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη 
σημαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπές επεξη-
γηματικές πληροφορίες.

Ευθύνη της Διοίκησης για τις Εταιρικές και 
Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις

Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και 
εύλογη παρουσίαση αυτών των εταιρικών και ενο-
ποιημένων οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με 
τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, 
όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλεί-
δες, που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε 

Κεφάλαιο 3

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ

να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση εταιρικών και 
ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων απαλλαγ-
μένων 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. Διενεργήσα-
με τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 
Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφω-
νόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχε-
διάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την 
απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι εταιρι-
κές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις είναι 
απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος 
περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την από-
κτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά 
και τις γνωστοποιήσεις στις εταιρικές και τις ενοποι-
ημένες οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες 
διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή πε-
ριλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσι-
ώδους ανακρίβειας των εταιρικών και ενοποιημένων 
οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε 

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Προς τους 
Μετόχους της «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩ-
ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
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απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των 
εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτε-
ρικές δικλείδες 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 εσωτερι-
κών δικλείδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβά-
νει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των 
λογιστικών πολιτικών που χρησιμοποιήθηκαν και του 
εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, 
καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης 
των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών κατα-
στάσεων. 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 ενο-
ποιημένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν 
εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική 

Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2011

Οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕΛΕΝΤΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
(Α.Μ. ΣΟΕΛ 17831) (Α.Μ. ΣΟΕΛ 15451)

ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ)

Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε. 
11ο ΧΛΜ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ 

14451 ΑΘΗΝΑ 
ΑΡ.Μ. ΣΟΕΛ 107

θέση της Εταιρείας Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών 
της Ελλάδος Ανώνυμη Εταιρεία και των θυγατρικών 
αυτής κατά την 31 Δεκεμβρίου 2010 και τη χρημα-
τοοικονομική τους επίδοση και τις ταμειακές τους 
ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή 
σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομι-
κής 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 πληροφοριακά 
στοιχεία που ορίζονται στην παράγραφο 3δ του 
άρθρου 43α του Κ.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 Κ.Ν. 2190/1920.
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Κεφάλαιο 4

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙ-
ΚΕΣ) ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010
Σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής αναφοράς όπως αυτά 
έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις που παρατίθενται στις σελίδες από 52 έως 156 εγκρίθηκαν από το Διοι-
κητικό Συμβούλιο την 24 Φεβρουαρίου 2011 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 
Χρηματοοικονομικών 

Θεμάτων ΟΤΕ

Ο Διευθυντής Οικονομικών 
Υπηρεσιών

Μιχαήλ Τσαμάζ Kevin Copp 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



-50-
Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2010

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΣΕΛΙΔΑ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΥΤΗ

Καταστάσεις χρηματοοικονομικής θέσης (ενοποιημένη και εταιρική) .............................................................................52

Καταστάσεις αποτελεσμάτων (ενοποιημένη και εταιρική) ...............................................................................................54

Καταστάσεις συνολικών εσόδων (ενοποιημένη και εταιρική) ..........................................................................................55

Κατάσταση μεταβολών Iδίων κεφαλαίων (ενοποιημένη) .................................................................................................56

Κατάσταση μεταβολών Iδίων κεφαλαίων (εταιρική) ........................................................................................................57

Καταστάσεις ταμειακών ροών (ενοποιημένη και εταιρική) ..............................................................................................58

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΥΤΗ

1. Σύσταση εταιρείας και δραστηριότητες ομίλου.........................................................................................................60

2. Βάση σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων .......................................................................................................62

3. Βασικές λογιστικές πολιτικές ....................................................................................................................................68

4. Ενσώματα πάγια .........................................................................................................................................................83

5. Υπεραξία ....................................................................................................................................................................86

6. Τηλεπικοινωνιακές άδειες ..........................................................................................................................................87

7. Λοιπά άϋλα περιουσιακά στοιχεία .............................................................................................................................88

8. Συμμετοχές .................................................................................................................................................................89

9. Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχειά ......................................................................................................95

10. Πελάτες ......................................................................................................................................................................95

11. Λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία .....................................................................................................96

12. Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία ...........................................................................................................97

13. Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα ...........................................................................................................97

14. Μετοχικό κεφάλαιο – αποθεματικό υπέρ το άρτιο ....................................................................................................98

15. Τακτικό αποθεματικό – συναλλαγματικές διαφορές και λοιπά αποθεματικά - υπόλοιπο κερδών εις νέο ................98

16. Μερίσματα .................................................................................................................................................................99

17. Μακροπρόθεσμα δάνεια ............................................................................................................................................99

18. Προβλέψεις για συντάξεις, αποζημιώσεις και λοιπές παροχές προσωπικού ...........................................................103

19. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις .................................................................................................................... 114

20. Βραχυπρόθεσμα δάνεια ........................................................................................................................................... 115

21. Φόρος εισοδήματος – αναβαλλόμενοι φόροι ........................................................................................................... 115

22. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις .....................................................................................................................122



-51-
Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2010

23. Κύκλος εργασιών .....................................................................................................................................................123

24. Λοιπά έσοδα/ (έξοδα), καθαρά ................................................................................................................................124

25. Λοιπά λειτουργικά έξοδα .........................................................................................................................................124

26. Κέρδη ανά μετοχή ....................................................................................................................................................124

27. Πληροφορίες λειτουργικών τομέων .........................................................................................................................125

28. Συναλλαγές με συνδεμένα μέρη ..............................................................................................................................127

29. Δικαιώματα προαίρεσης αγοράς μετόχων ...............................................................................................................132

30. Νομικές υποθέσεις – δεσμεύσεις .............................................................................................................................135

31. Χρηματοοικονομικά μέσα και διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου .............................................................146

32. Αλλαγή λογιστικής πολιτικής και αναταξινομήσεις κονδυλίων ..............................................................................153

33. Μεταγενέστερα γεγονότα .........................................................................................................................................155

ΣΕΛΙΔΑ



-52-
Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2010

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗ)

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

(Ποσά σε εκατομμύρια Ευρώ) Σημειώσεις 2010 20091,2 1.1.20091 2010 20091 1.1.20091

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Ενσώματα πάγια 4 5.061,9 5.596,2 5.872,8 1.864,0 2.026,7 2.191,5
Υπεραξία 5 572,4 577,4 525,1 - - -
Τηλεπικοινωνιακές άδειες 6 331,9 365,0 329,5 2,1 2,5 3,0
Λοιπά άυλα περιουσιακά στοιχεία 7 455,5 523,5 550,7 - - -
Συμμετοχές 8 156,5 157,0 156,6 4.778,2 4.777,4 4.890,0
Δάνεια και προκαταβολές σε 
ασφαλιστικά ταμεία 18 126,2 154,5 194,5 126,2 154,5 194,5
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 21 260,4 278,7 311,2 195,2 203,6 212,4
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά 
στοιχεία 9 154,7 127,3 120,7 120,6 83,8 112,4
Σύνολο μη κυκλοφορούντων 
περιουσιακών στοιχείων 7.119,5 7.779,6 8.061,1 7.086,3 7.248,5 7.603,8

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Αποθέματα 160,8 229,1 201,3 27,9 31,1 32,2
Πελάτες 10 1.010,8 1.153,0 1.194,2 534,8 608,0 697,5
Λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά 
στοιχεία 11 12,5 35,4 135,9 2,1 16,3 119,6
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά 
στοιχεία 12 229,9 255,6 261,6 108,6 108,7 99,8
Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά 
ισοδύναμα 13 1.004,3 868,8 1.427,8 189,0 224,0 344,5
Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών 
στοιχείων 2.418,3 2.541,9 3.220,8 862,4 988,1 1.293,6
Περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται 
προς πώληση - - 167,7 - - -

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 9.537,8 10.321,5 11.449,6 7.948,7 8.236,6 8.897,4

ΙΔΙΑ ΚΕφΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Ίδια κεφάλαια που αναλογούν στους μετόχους της Εταιρείας

Μετοχικό κεφάλαιο 14 1.171,5 1.171,5 1.171,5 1.171,5 1.171,5 1.171,5
Αποθεματικό υπέρ το άρτιο 14 510,6 505,1 497,9 510,6 505,1 497,9
Τακτικό αποθεματικό 15 347,2 344,1 330,2 347,2 344,1 330,2
Συναλλαγματικές διαφορές και λοιπά 
αποθεματικά 15 (147,3) (162,0) (23,9) (60,1) (102,9) (95,4)
Μεταβολές σε ποσοστά μειοψηφίας 8 (3.321,5) (3.321,5) (3.315,2) - - -
Υπόλοιπο κερδών εις νέο 2.539,1 2.589,2 2.559,8 1.401,2 1.430,0 1.527,9
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων που αναλογούν στους 
μετόχους της Εταιρείας 1.099,6 1.126,4 1.220,3 3.370,4 3.347,8 3.432,1

Δικαιώματα μειοψηφίας 553,0 757,7 861,3 - - -

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 1.652,6 1.884,1 2.081,6 3.370,4 3.347,8 3.432,1

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΥΤΗ
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ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
(Ποσά σε εκατομμύρια Ευρώ) Σημειώσεις 2010 20091,2 1.1.20091 2010 20091 1.1.20091

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

Μακροπρόθεσμα δάνεια 17 3.211,4 5.385,7 5.409,6 1.715,4 2.930,1 3.288,2
Αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου 
από την υπηρεσία 18 306,6 316,8 310,2 273,6 293,0 289,4
Πρόβλεψη προγράμματος εθελουσίας 
εξόδου 18 29,9 109,9 107,2 29,9 109,9 107,2

Πρόβλεψη για λογαριασμό νεότητας 18 301,4 361,9 342,4 301,4 361,9 342,4
Αναβαλλόμενες φορολογικές 
υποχρεώσεις 21 66,3 117,9 116,7 - - -

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 19 43,5 66,9 79,2 21,5 35,8 46,0
Σύνολο μακροπρόθεσμων 
υποχρεώσεων 3.959,1 6.359,1 6.365,3 2.341,8 3.730,7 4.073,2

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Προμηθευτές 695,2 813,2 943,9 351,5 373,1 526,1

Βραχυπρόθεσμα δάνεια 20 5,6 3,3 5,1 - - -
Βραχυπρόθεσμο μέρος 
μακροπρόθεσμων δανείων 17 2.082,8 32,9 633,0 1.119,1 - 18,9

Φόρος εισοδήματος 21 70,9 133,2 58,0 1,6 41,0 4,0

Έσοδα επόμενης χρήσης 249,0 256,6 228,4 233,1 225,3 158,4
Πρόβλεψη προγράμματος εθελουσίας 
εξόδου 18 189,4 149,0 275,8 189,4 149,0 275,8

Μερίσματα πληρωτέα 16 2,3 4,2 3,8 2,3 4,2 3,8

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 22 630,9 685,9 838,2 339,5 365,5 405,1
Σύνολο βραχυπρόθεσμων 
υποχρεώσεων 3.926,1 2.078,3 2.986,2 2.236,5 1.158,1 1.392,1

Υποχρεώσεις σχετιζόμενες άμεσα με 
περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται 
προς πώληση - - 16,5 - - -
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 9.537,8 10.321,5 11.449,6 7.948,7 8.236,6 8.897,4

1 Αναπροσαρμοσμένα ποσά λόγω αλλαγής λογιστικής πολιτικής (βλέπε Σημείωση 32).
Την 31 Δεκεμβρίου 2009, η κατανομή των αναλογιστικών κερδών και ζημιών είχαν ως αποτέλεσμα την αύξηση στην «Αποζημίωση προ-
σωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία» κατά Ευρώ 50,3 για τον Όμιλο και Ευρώ 51,4 για την Εταιρεία, την αύξηση στην «Πρόβλεψη 
για λογαριασμό νεότητας» κατά Ευρώ 79,6 για τον Όμιλο και για την Εταιρεία και την μείωση στις «Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώ-
σεις» (πρόβλεψη για δωρεάν τηλεφωνικές μονάδες) κατά Ευρώ 9,2 για τον Όμιλο και για την Εταιρεία. Οι αναλογούντες φόροι που ανα-
γνωρίζονται στις «Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις» είναι Ευρώ 25,1 για τον Όμιλο και για την Εταιρεία, έχοντας ως αποτέλεσμα 
τη μείωση των Ιδίων Κεφαλαίων κατά Ευρώ 95,6 για τον Όμιλο και Ευρώ 96,7 για την Εταιρεία.
Την 1 Ιανουαρίου 2009, η κατανομή των αναλογιστικών κερδών και ζημιών είχαν ως αποτέλεσμα την αύξηση στην «Αποζημίωση προσω-
πικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία» κατά Ευρώ 55,3 για τον Όμιλο και Ευρώ 55,6 για την Εταιρεία, την αύξηση στην «Πρόβλεψη για 
λογαριασμό νεότητας» κατά Ευρώ 56,1 για τον Όμιλο και για την Εταιρεία και την αύξηση στις «Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις» 
(πρόβλεψη για δωρεάν τηλεφωνικές μονάδες) κατά Ευρώ 4,6 για τον Όμιλο και για την Εταιρεία. Οι αναλογούντες φόροι που αναγνω-
ρίζονται στις «Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις» είναι Ευρώ 24,4 για τον Όμιλο και για την Εταιρεία, έχοντας ως αποτέλεσμα τη 
μείωση των Ιδίων Κεφαλαίων κατά Ευρώ 91,6 για τον Όμιλο και Ευρώ 91,9 για την Εταιρεία.
2 Αναπροσαρμοσμένα ποσά λόγω οριστικοποίησης του επιμερισμού τιμήματος αγοράς της ZAPP (βλέπε Σημείωση 8).
Οι επισυναπτόμενες Σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 60-156 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών κατα-
στάσεων.
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗ)

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
(Ποσά σε εκατομμύρια Ευρώ,  
πλην στοιχείων ανά μετοχή) Σημειώσεις 2010 20091 2010 20091

Κύκλος εργασιών

Έσοδα τηλεφωνίας εσωτερικού 23 1.394,1 1.619,6 1.037,9 1.223,4

Έσοδα διεθνούς τηλεφωνίας 23 200,1 251,1 148,6 183,3

Έσοδα κινητής τηλεφωνίας 23 2.202,4 2.396,2 - -

Λοιπά έσοδα 23 1.686,2 1.692,0 983,3 1.005,7
Σύνολο κύκλου εργασιών 5.482,8 5.958,9 2.169,8 2.412,4

Λοιπά έσοδα/(έξοδα), καθαρά 24 37,0 27,9 12,5 2,3

Λειτουργικά έξοδα

Αποδοχές προσωπικού (1.128,3) (1.190,8) (679,2) (712,6)
Προβλέψεις για αποζημίωση 
προσωπικού και λογαριασμό νεότητας 18 (38,8) (53,4) (35,2) (51,0)
Κόστος προγράμματος πρόωρης 
αποχώρησης 18 (171,5) 30,3 (144,7) 38,9
Χρεώσεις από διεθνείς τηλεπ/κούς 
παρόχους (190,3) (184,0) (109,7) (129,4)
Χρεώσεις από εγχώριους τηλεπ/κούς 
παρόχους (414,6) (516,3) (178,2) (227,6)

Αποσβέσεις και απομειώσεις 4,5,6,7 (1.363,0) (1.155,3) (374,2) (424,4)

Κόστος τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού (447,3) (475,1) (78,8) (88,7)

Λοιπά λειτουργικά έξοδα 25 (1.381,1) (1.399,2) (440,1) (474,2)
Σύνολο λειτουργικών εξόδων (5.134,9) (4.943,8) (2.040,1) (2.069,0)

Λειτουργικά κέρδη προ 
χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων 384,9 1.043,0 142,2 345,7

Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα

Χρεωστικοί τόκοι (308,2) (358,0) (199,1) (256,8)

Πιστωτικοί τόκοι 25,7 61,6 8,4 17,4

Συναλλαγματικές διαφορές, καθαρές (12,1) 10,2 (0,5) 2,7

Έσοδα από μερίσματα 8 14,2 9,6 206,1 312,1
Κέρδη/(Ζημίες) από συμμετοχές και 
χρηματοοικονομικά περιουσιακά 
στοιχεία 8,11 (4,6) 23,6 (2,3) (0,1)

Απομείωση συμμετοχών 8 - - (2,4) (0,7)
Σύνολο χρηματοοικονομικών 
αποτελεσμάτων (285,0) (253,0) 10,2 74,6
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ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
(Ποσά σε εκατομμύρια Ευρώ,  
πλην στοιχείων ανά μετοχή) Σημειώσεις 2010 20091 2010 20091

Κέρδη προ φόρων 99,9 790,0 152,4 420,3

Φόρος εισοδήματος 21 (238,9) (382,4) (91,5) (136,7)

Κέρδη / (ζημίες) χρήσης (139,0) 407,6 60,9 283,6

Κατανεμόμενα σε:

Μετόχους της Εταιρείας 39,6 410,9 60,9 283,6

Δικαιώματα μειοψηφίας (178,6) (3,3) - -

(139,0) 407,6 60,9 283,6

Βασικά κέρδη ανά μετοχή 26 0,0808 0,8383
Απομειωμένα κέρδη ανά μετοχή 26 0,0808 0,8383

1 Αναπροσαρμοσμένα ποσά λόγω αλλαγής λογιστικής πολιτικής (βλέπε Σημείωση 32).
Ο αντιλογισμός της απόσβεσης των αναλογιστικών κερδών και ζημιών είχε ως αποτέλεσμα την μείωση στις «Προβλέψεις για 
αποζημίωση προσωπικού και λογαριασμό νεότητας» κατά Ευρώ 9,3 για τον Όμιλο και Ευρώ 8,2 για την Εταιρεία. Αυτό είχε ως 
αποτέλεσμα την αύξηση στο «Φόρο εισοδήματος» κατά Ευρώ 2,4 για τον Όμιλο και Ευρώ 2,1 για την Εταιρεία. Το χρηματοοικονομικό 
κόστος προεξόφλησης συνολικού ποσού Ευρώ 32,8 για τον Όμιλο και Ευρώ 31,0 για την Εταιρεία που προκύπτει από τα σχετικά 
προγράμματα, παρουσιάζεται πλέον στη γραμμή «Χρεωστικοί τόκοι» αντί για τη γραμμή «Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού και 
λογαριασμό νεότητας» που παρουσιαζόταν προηγουμένως.
Οι επισυναπτόμενες Σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 60-156 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών 
καταστάσεων.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗ)

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
(ποσά σε εκατομμύρια Ευρώ) Σημειώσεις 2010 20091 2010 20091

Κέρδη / (ζημίες) χρήσης (139,0) 407,6 60,9 283,6

Συναλλαγματικές διαφορές (45,4) (178,4) - -
Καθαρό κέρδος / (ζημία) από 
αντιστάθμιση ταμειακών ροών 6,8 (0,5) - -

Αναλογιστικά κέρδη / (ζημιές) 57,7 (13,8) 60,1 (13,8)
Αναβαλλόμενοι φόροι επί των 
αναλογιστικών (κερδών)/ζημιών (12,9) 2,9 (12,5) 2,9
Καθαρή μεταβολή εύλογης αξίας στα 
διαθέσιμα προς πώληση περιουσιακά 
στοιχεία 11 (5,0) 3,5 (4,8) 3,4

Λοιπά συνολικά εισοδήματα /  
(ζημίες) χρήσης 1,2 (186,3) 42,8 (7,5)

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα/  
(ζημίες) χρήσης (137,8) 221,3 103,7 276,1
Κατανεμόμενα σε:
Μετόχους της Εταιρείας 54,3 272,8 103,7 276,1
Δικαιώματα μειοψηφίας (192,1) (51,5) - -

(137,8) 221,3 103,7 276,1

1 Αναπροσαρμοσμένα ποσά λόγω αλλαγής λογιστικής πολιτικής (βλέπε Σημείωση 32).
Οι επισυναπτόμενες Σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 60-156 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών 
καταστάσεων.
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗ)

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

(Ποσά σε εκατομμύρια Ευρώ) Σημειώσεις 2010 20091 2010 20091

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες

Κέρδη προ φόρων 99,9 790,0 152,4 420,3

Προσαρμογές για:

Αποσβέσεις και απομειώσεις 1.363,0 1.155,3 374,2 424,4
Δικαιώματα προαίρεσης αγοράς 
μετοχών 29 5,5 7,2 2,4 2,9
Κόστος προγράμματος πρόωρης 
αποχώρησης 18 171,5 (30,3) 144,7 (38,9)
Προβλέψεις για αποζημίωση 
προσωπικού και λογαριασμό νεότητας 18 38,8 53,4 35,2 51,0

Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις 25 125,6 107,0 25,9 28,0

Λοιπές προβλέψεις (3,4) - (4,3) -

Συναλλαγματικές διαφορές, καθαρές 12,1 (10,2) 0,5 (2,7)

Πιστωτικοί τόκοι (25,7) (61,6) (8,4) (17,4)

Έσοδα από μερίσματα 8 (14,2) (9,6) (206,1) (312,1)
(Κέρδη) / ζημίες και απομειώσεις 
συμμετοχών 8,11 4,6 (23,6) 4,7 0,8

Απόσβεση προκαταβολής σε ΕΔΕΚΤ 18 35,2 35,2 35,2 35,2

Χρεωστικοί τόκοι 308,2 358,0 199,1 256,8
Προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών 
κεφαλαίου κίνησης:

Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων 68,3 (27,3) 3,2 1,1

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 32,9 (75,7) 12,9 39,9
(Μείωση) υποχρεώσεων (πλην 
δανεισμού) (212,3) (72,1) (36,5) (92,0)

Πλέον / (μείον): 
Καταβολές προγραμμάτων πρόωρης 
αποχώρησης 18 (205,0) (130,3) (178,2) (121,7)
Καταβολές αποζημίωσης προσωπικού 
και λογαριασμού νεότητας, εκτός 
εισφορών εργαζομένων 18 (85,4) (88,3) (83,9) (87,1)
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 
καταβεβλημένα (256,0) (276,4) (161,7) (208,4)

Φόροι εισοδήματος καταβληθέντες (353,2) (299,3) (129,6) (83,7)
Διακανονισμός απαιτήσεων από 
θυγατρικές που πωλήθηκαν - 16,6 - -

Καθαρές ταμειακές ροές από 
λειτουργικές δραστηριότητες 1.110,4 1.418,0 181,7 296,4
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ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

(Ποσά σε εκατομμύρια Ευρώ) Σημειώσεις 2010 20091 2010 20091

Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Απόκτηση ποσοστού μειοψηφίας σε 
θυγατρικές 8 (7,9) (48,4) - -
Απόκτηση θυγατρικής μείον τα ταμειακά 
διαθέσιμα αυτής 8 (2,0) (197,8) - -
Απόκτηση χρηματοοικονομικών 
περιουσιακών στοιχείων 11 (69,8) (308,0) - (290,6)
Πώληση ή λήξη χρηματοοικονομικών 
περιουσιακών στοιχείων 11 84,0 412,2 7,1 397,3
Χορήγηση δανείων 18 (30,0) - (30,0) -
Αποπληρωμές εισπρακτέων δανείων 9,7 9,7 9,7 55,9
Εισπράξεις δανείων σε συνδυασμό με την 
πώληση θυγατρικών - 78,5 - -
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων 
περιουσιακών στοιχείων (751,1) (890,9) (224,9) (272,6)
Εισπράξεις από πωλήσεις θυγατρικών - 86,1 - -
Πιστωτικοί τόκοι εισπραχθέντες 23,5 61,6 6,5 14,6
Μερίσματα εισπραχθέντα 10,1 6,9 203,0 308,4
Επιστροφή κεφαλαίου επενδυμένου σε 
θυγατρική - - - 116,2
Διακανονισμός λοιπών βραχυπρόθεσμων 
υποχρεώσεων - (168,5) - -
Καθαρές ταμειακές εισροές / (εκροές) 
από επενδυτικές δραστηριότητες (733,5) (958,6) (28,6) 329,2
Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές 
δραστηριότητες
Εισπράξεις από βραχυπρόθεσμα δάνεια 20 2,3 - - -
Εξοφλήσεις δανείων 17 (139,7) (637,1) (99,6) (378,9)
Μερίσματα πληρωθέντα σε μετόχους 
Εταιρείας (88,5) (367,2) (88,5) (367,2)
Μερίσματα πληρωθέντα σε μετόχους 
μειοψηφίας (12,6) (1,2) - -
Καθαρές ταμειακές εισροές / (εκροές) 
από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (238,5) (1.005,5) (188,1) (746,1)
Καθαρή αύξηση / (μείωση) ταμειακών 
διαθεσίμων και ταμειακών ισοδυνάμων 138,4 (546,1) (35,0) (120,5)
Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά 
ισοδύναμα έναρξης χρήσης 868,8 1.427,8 224,0 344,5
Συναλλαγματικές διαφορές στα διαθέσιμα (2,9) (14,8) - -
Ταμειακά διαθέσιμα που περιλαμβάνονται 
στα περιουσιακά στοιχεία προοριζόμενα 
για πώληση / ήδη πωληθέντα - 1,9 - -
Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά 
ισοδύναμα λήξης χρήσης 13 1.004,3 868,8 189,0 224,0

1 Αναπροσαρμοσμένα ποσά λόγω αλλαγής λογιστικής πολιτικής (βλέπε Σημείωση 32).
Οι επισυναπτόμενες Σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 60-156 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των 
οικονομικών καταστάσεων.
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1. ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΟΜΙΛΟΥ

Η Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Ανώ-
νυμη Εταιρεία (στο εξής αναφερόμενη ως «Εται-
ρεία», «ΟΤΕ» ή «μητρική»), ιδρύθηκε ως Ανώνυμη 
Εταιρεία στην Αθήνα, Ελλάδα το 1949 και είναι εγ-
γεγραμμένη 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 εί-
ναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Μέχρι 
την 19 Σεπτεμβρίου 2010, οι μετοχές της Εταιρείας 
διαπραγματεύονταν στο Χρηματιστήριο της Νέας 
Υόρκης με την μορφή Αμερικανικών Αποθετηρίων 
Τίτλων. Σε συνέχεια της εξόδου από το Χρηματιστή-
ριο της Νέας Υόρκης, οι Αμερικανικοί Αποθετήριοι 
Τίτλοι του ΟΤΕ διαπραγματεύονται στη αμερικανική 
εξωχρηματιστηριακή αγορά (OTC). Οι Παγκόσμιοι 
Αποθετήριοι Τίτλοι (GDRs) του ΟΤΕ είναι επίσης ει-
σηγμένοι στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου.

Οι κύριες δραστηριότητες της Εταιρείας αφορούν 
στην παροχή τηλεπικοινωνιακών και συναφών υπη-
ρεσιών.

Από την 6 Φεβρουαρίου 2009, οι οικονομικές κατα-
στάσεις περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονο-

μικές καταστάσεις της DEUTSCHE TELEKOM AG 
(μέθοδος ολικής ενοποίησης), η οποία εδρεύει στη 
Γερμανία και κατέχει ποσοστό 30,0% του ΟΤΕ συν 
μία μετοχή την 31 Δεκεμβρίου 2010.

Ο Όμιλος ΟΤΕ (στο εξής αναφερόμενος ως «Όμι-
λος»), πέραν της μητρικής Εταιρείας, περιλαμβάνει 
και τις εταιρείες, στις οποίες ο ΟΤΕ είτε άμεσα είτε 
έμμεσα ασκεί έλεγχο.

Οι Ετήσιες Ενοποιημένες και Εταιρικές Οικονομι-
κές Καταστάσεις (στο εξής αναφερόμενες ως «οι-
κονομικές καταστάσεις») της 31 Δεκεμβρίου 2010, 
εγκρίθηκαν για έκδοση με απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου την 24 Φεβρουαρίου 2011 ενώ τελούν 
υπό την τελική έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέ-
λευσης 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 2010 31.088 10.925
31 Δεκεμβρίου 2009 32.864 11.369

Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις περιλαμ-
βάνουν τις οικονομικές καταστάσεις του ΟΤΕ και 
των ακόλουθων θυγατρικών εταιρειών, στις οποίες ο 
ΟΤΕ άμεσα ή έμμεσα ασκεί έλεγχο:

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΥΤΗ

http://www.ote.gr
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ΟΝΟΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

2010 2009

Δραστηριότητα Χώρα
 Ποσοστό συμμετοχής 

ομίλου
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%

OTE PLUS Α.Ε. («OTE PLUS») 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%

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% 95,03%

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%
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ΟΝΟΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

2010 2009

Δραστηριότητα Χώρα
 Ποσοστό συμμετοχής 

ομίλου
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)

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%

OTE PLUS BULGARIA 1 Συμβουλευτικές υπηρεσίες Βουλγαρία - 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 EΠΕ 
(«Ε-VALUE E.Π.Ε.») Εκπρόθεσμοι λογαριασμοί Ελλάδα 100,00% 100,00%

1 Η διαδικασία εκκαθάρισης της OTE-PLUS BULGARIA ολοκληρώθηκε την 11 Ιανουαρίου 2010.

2. ΒΑΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμ-
φωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 
Αναφοράς («ΔΠΧΑ») όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφω-
να με την αρχή του ιστορικού κόστους, εκτός από τα 
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στην εύλο-
γη αξία μέσω αποτελεσμάτων, τα διαθέσιμα προς πώ-
ληση 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 αντισταθμιζό-
μενα στοιχεία σε αντισταθμίσεις εύλογης αξίας και 
που διαφορετικά θα αποτιμώνταν στο αποσβεσμένο 
κόστος, προσαρμόζονται προκειμένου να ενσωματώ-
σουν τη μεταβολή της εύλογης αξίας τους, η οποία 
οφείλεται στους κινδύνους που αντισταθμίζονται σε 
αποτελεσματικές σχέσεις αντιστάθμισης.

Τα ποσά των οικονομικών καταστάσεων απεικονίζο-
νται σε εκατομμύρια Ευρώ, εκτός αν ρητά αναφέρε-
ται 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 υποχρεώσε-
ων, των εσόδων, των δαπανών και των γνωστοποι-
ήσεων για ενδεχόμενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις 
που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις. 
Η Διοίκηση σε συνεχή βάση αξιολογεί τις εκτιμή-
σεις και τις παραδοχές αυτές, οι οποίες κυρίως πε-
ριλαμβάνουν τις εκκρεμείς νομικές υποθέσεις, την 
πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις, την ωφέλιμη 
ζωή των περιουσιακών στοιχείων, την απομείωση 
των ενσώματων παγίων, την απομείωση της υπερα-
ξίας και των άυλων περιουσιακών στοιχείων, την 
πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου 
από την υπηρεσία και για λογαριασμό νεότητας, την 
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αναγνώριση των εσόδων και εξόδων και τους φόρους 
εισοδήματος. Οι εκτιμήσεις και οι παραδοχές αυτές 
βασίζονται στην υπάρχουσα εμπειρία και σε διάφο-
ρους 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 διαφορετικές 
παραδοχές ή συνθήκες.

Οι σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και παραδοχές 
που αφορούν σε μελλοντικές και άλλες κύριες πηγές 
αβεβαιότητας κατά την ημερομηνία σύνταξης των οι-
κονομικών καταστάσεων και ενέχουν σημαντικό κίν-
δυνο 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 υπε-
ραξίας τουλάχιστον σε ετήσια βάση. Για το λόγο αυτό 
απαιτείται να εκτιμηθεί η αξία χρήσης κάθε μονάδας 
δημιουργίας ταμειακών ροών στην οποία έχει επιμε-
ριστεί ποσό υπεραξίας. Η εκτίμηση της αξίας χρήσης 
απαιτεί ο Όμιλος να εκτιμήσει τις μελλοντικές ταμει-
ακές ροές της μονάδας δημιουργίας ταμειακών ροών 
και να επιλέξει το κατάλληλο επιτόκιο προεξόφλη-
σης, με βάση το οποίο θα καθοριστεί η παρούσα αξία 
των ανωτέρω μελλοντικών ταμειακών ροών. Επιπλέ-
ον 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 καταβληθούν στις φο-
ρολογικές αρχές και περιλαμβάνει 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 τού-
του απαιτείται σημαντική εκτίμηση από τη Διοίκηση 
προκειμένου να προσδιοριστεί η πρόβλεψη του Ομί-
λου 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 δραστηριοποιεί-
ται ο Όμιλος και η Εταιρεία, ή απρόβλεπτων επιπτώ-
σεων από τον τελικό προσδιορισμό της φορολογικής 
υποχρέωσης κάθε χρήσης από τις φορολογικές αρχές. 
Αυτές οι αλλαγές μπορεί να έχουν σημαντική επίδρα-
ση στην χρηματοοικονομική θέση του Ομίλου και 
της Εταιρείας. Στην περίπτωση που οι τελικοί πρό-
σθετοι φόροι που προκύπτουν μετά από τους φορο-
λογικούς ελέγχους είναι διαφορετικοί από τα ποσά 
που αρχικά είχαν καταχωρηθεί, οι διαφορές αυτές θα 
επηρεάσουν το φόρο εισοδήματος και τις προβλέψεις 
για αναβαλλόμενους φόρους στην χρήση που πραγ-
ματοποιήθηκε ο προσδιορισμός των φορολογικών 
διαφορών. Επιπλέον λεπτομέρειες περιλαμβάνονται 
στη Σημείωση 21.

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υπο-
χρεώσεις αναγνωρίζονται στις περιπτώσεις προσωρι-
νών διαφορών μεταξύ της λογιστικής βάσης και της 
φορολογικής βάσης των περιουσιακών στοιχείων 
και υποχρεώσεων χρησιμοποιώντας τους φορολογι-
κούς συντελεστές που έχουν θεσμοθετηθεί και ανα-
μένεται να ισχύουν στις περιόδους που οι διαφορές 
αυτές αναμένεται να απαλειφθούν. Αναβαλλόμενες 
φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται για όλες τις 
εκπιπτόμενες προσωρινές διαφορές και μεταφερόμε-
νες φορολογικές ζημίες, στο βαθμό που είναι πιθανό 
ότι θα υπάρχει διαθέσιμο φορολογητέο εισόδημα το 
οποίο θα χρησιμοποιηθεί έναντι των εκπιπτόμενων 
προσωρινών διαφορών και των μεταφερόμενων αχρη-
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σιμοποίητων φορολογικών ζημιών. Ο Όμιλος και η 
Εταιρεία λαμβάνουν υπόψη την ύπαρξη μελλοντικού 
φορολογητέου εισοδήματος και ακολουθούν μια συ-
νεχή συντηρητική στρατηγική φορολογικού σχεδια-
σμού κατά την εκτίμηση της ανάκτησης των αναβαλ-
λόμενων φορολογικών απαιτήσεων. Οι λογιστικές 
εκτιμήσεις που σχετίζονται με τις αναβαλλόμενες φο-
ρολογικές απαιτήσεις, απαιτούν από τη Διοίκηση να 
κάνει υποθέσεις σχετικά με το χρονικό προσδιορισμό 
μελλοντικών γεγονότων, όπως της πιθανότητας του 
αναμενόμενου μελλοντικού φορολογητέου εισοδή-
ματος και τις διαθέσιμες δυνατότητες φορολογικού 
σχεδιασμού. Επιπλέον λεπτομέρειες περιλαμβάνο-
νται στη Σημείωση 21.

Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις

Ο Όμιλος και η Εταιρεία έχουν σχηματίσει μια πρό-
βλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις προκειμένου να 
καλύψει τη ζημία που μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπι-
στα και προέρχεται από αυτές τις απαιτήσεις. Εξαι-
τίας 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 προσδο-
κίες σχετικά με εκπρόθεσμους και καταργημένους 
πελάτες, ποσοστά επανενεργοποίησης εκπρόθεσμων 
ή καταργημένων πελατών και ποσοστά είσπραξης 
απαιτήσεων από καταργημένους πελάτες. Οι απαιτή-
σεις από τηλεπικοινωνιακούς παρόχους εξετάζονται 
και εκτιμώνται για τον καθένα ξεχωριστά. Η σχημα-
τισθείσα πρόβλεψη αναπροσαρμόζεται με επιβάρυν-
ση των αποτελεσμάτων της εκάστοτε χρήσης. Τυχόν 
διαγραφές απαιτήσεων από εισπρακτέους λογαρια-
σμούς πραγματοποιούνται μέσω της σχηματισθείσας 
πρόβλεψης. Επιπλέον λεπτομέρειες περιλαμβάνονται 
στη Σημείωση 10 και στη Σημείωση 31.

Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία και λοιπά 
προγράμματα καθορισμένων παροχών

Η αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την 
υπηρεσία και ο λογαριασμός νεότητας υπολογίζονται 
στην προεξοφλημένη παρούσα αξία των μελλοντικών 
παροχών αποζημιώσεων και των παροχών στα παιδιά 
των υπαλλήλων που θα έχουν καταστεί δεδουλευμέ-
να στο τέλος της χρήσης, με βάση στην υπόθεση ότι 
οι παροχές αυτές καθίστανται δουλευμένες από τους 
υπαλλήλους ισομερώς κατά τη διάρκεια της εργασι-
ακής 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 
προεξόφλησης, τα ποσοστά αυξήσεων των μισθών, 
τα ποσοστά θνησιμότητας και ανικανότητας, τις ηλι-
κίες 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 δι-
άρκεια της χρήσης, τον εκτοκισμό της μελλοντικής 
υποχρέωσης, το κατοχυρωμένο κόστος προϋπηρεσί-
ας 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 προ-
γραμμάτων καθορισμένων παροχών, αυτές οι υποθέ-
σεις υπόκεινται σε σημαντικό βαθμό αβεβαιότητας. 
Επιπλέον λεπτομέρειες περιλαμβάνονται στην Ση-
μείωση 18.

Εκτίμηση της ωφέλιμης ζωής περιουσιακών 
στοιχειών

Ο Όμιλος και η Εταιρεία οφείλουν να εκτιμήσουν την 
ωφέλιμη ζωή των ενσώματων παγίων καθώς και των 
άυλων περιουσιακών στοιχείων τα οποία αναγνωρί-
ζονται είτε μέσω απόκτησής τους είτε μέσω συνε-
νώσεων επιχειρήσεων. Οι εκτιμήσεις αυτές επανεξε-



-65-
Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2010

τάζονται 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 κατάσταση κάθε σημα-
ντικής υπόθεσης σε περιοδική βάση και αξιολογούν 
τον πιθανό κίνδυνο, βασιζόμενοι εν μέρει στην άπο-
ψη των νομικών υπηρεσιών. Εάν η ενδεχόμενη ζημία 
από οποιεσδήποτε αντιδικίες και νομικές υποθέσεις 
θεωρείται πιθανή και το ποσό μπορεί 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 κα-
θορισμό του αν ο κίνδυνος μπορεί να εκτιμηθεί αξι-
όπιστα, απαιτείται σε σημαντικό βαθμό η κρίση της 
Διοίκησης. Σε σχέση με τους πελάτες λιανικής, εξαι-
τίας της αβεβαιότητας σχετικά με αυτά τα θέματα, 
οι προβλέψεις βασίζονται μόνο στις πιο ακριβείς δια-
θέσιμες πληροφορίες κατά την ημερομηνία κατάρτι-
σης των οικονομικών καταστάσεων. Όταν πρόσθετες 
πληροφορίες καθίστανται διαθέσιμες, ο Όμιλος και 
η Εταιρεία επανεξετάζουν την πιθανή υποχρέωση 
σχετικά με εκκρεμείς αντιδικίες και νομικές υποθέ-
σεις και πιθανόν να αναθεωρηθούν οι εκτιμήσεις για 
την πιθανότητα ενός δυσμενούς αποτελέσματος και 
η σχετική εκτίμηση της πιθανής ζημίας. Τέτοιες ανα-
θεωρήσεις στις εκτιμήσεις της πιθανής υποχρέωσης 
μπορεί να έχουν σημαντική επίδραση στη χρηματο-
οικονομική θέση και στα αποτελέσματα του Ομίλου 
και της Εταιρείας.

Απομείωση ενσωμάτων παγίων

Ο προσδιορισμός απομείωσης των ενσωμάτων παγί-
ων 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 αλλαγές των τρεχουσών συνθηκών ανταγωνι-

σμού, στις προσδοκίες ανάπτυξης της αγοράς τηλε-
πικοινωνιών, στην αύξηση του κόστους κεφαλαίου, 
στις μεταβολές στην μελλοντική δυνατότητα χρημα-
τοδότησης, στην τεχνολογική απαξίωση, στη διακοπή 
παρεχόμενων υπηρεσιών, στο τρέχον κόστος αντικα-
τάστασης, στα καταβληθέντα ποσά για συγκρίσιμες 
συναλλαγές και σε άλλες μεταβολές συνθηκών που 
υποδεικνύουν ότι υπάρχει απομείωση. Το ανακτήσι-
μο ποσό συνήθως προσδιορίζεται χρησιμοποιώντας 
τη μέθοδο των προεξοφλημένων 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 προεξό-
φλησης που πρέπει να εφαρμοστούν, τις ωφέλιμες 
ζωές και τις υπολειμματικές αξίες των παγίων.

Τέλη ενεργοποίησης πελατών

Τα τέλη εγκατάστασης και ενεργοποίησης εισπράτ-
τονται από τους νέους πελάτες. Αυτά τα τέλη (και τα 
άμεσα σχετιζόμενα έξοδα) αναγνωρίζονται ως έσοδα 
κατά τη διάρκεια της αναμενόμενης διάρκειας δια-
τήρησης του πελάτη. Αν οι εκτιμήσεις της Διοίκησης 
σχετικά με τη διάρκεια της διατήρησης του πελάτη 
αναθεωρηθούν, μπορεί να προκύψουν σημαντικές δι-
αφορές στο χρόνο αναγνώρισης του εσόδου για κάθε 
περίοδο.

Νέα πρότυπα και τροποποιήσεις προτύπων

Τα παρακάτω νέα και τροποποιημένα πρότυπα και 
διερμηνείες έχουν εκδοθεί αλλά δεν έχουν ισχύ για 
την ετήσια λογιστική περίοδο από την 1 Ιανουαρίου 
2010. Δεν έχουν υιοθετηθεί νωρίτερα και ο Όμιλος 
και η Εταιρεία μελετούν την τυχόν επίδρασή τους 
στις οικονομικές τους καταστάσεις:

Διερμηνεία 19 Διακανονισμός Υποχρεώσεων με  >
Στοιχεία της Καθαρής Θέσης: Εφαρμόζεται για ετή-
σιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά 
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την 1 Ιουλίου 2010. Η διερμηνεία αυτή διευκρινίζει 
το λογιστικό χειρισμό που ακολουθείται σε περιπτώ-
σεις επαναδιαπραγμάτευσης των όρων μιας υποχρέ-
ωσης μεταξύ εταιρείας και πιστωτή, όπου ο πιστωτής 
αποδέχεται μετοχές ή άλλα στοιχεία καθαρής θέσης 
της εταιρείας προκειμένου να διακανονιστεί η υπο-
χρέωση, μερικώς ή ολικώς. Με την διερμηνεία αυτή 
αποσαφηνίζεται ότι αυτά τα στοιχεία της καθαρής θέ-
σης αποτελούν το τίμημα που πληρώνεται βάσει της 
παραγράφου 41 του ΔΛΠ 39. Συνεπώς η υποχρέωση 
από-αναγνωρίζεται και τα στοιχεία της καθαρής θέ-
σης που εκδίδονται αντιμετωπίζονται ως το τίμημα 
που πληρώθηκε για την εξάλειψη της υποχρέωσης.

Τροποποίηση στη Διερμηνεία 14 Περιπτώσεις  >
Προπληρωμών όταν υπάρχουν Υποχρεώσεις Ελάχι-
στων Εισφορών: Εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστι-
κές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανου-
αρίου 2011. Σκοπός αυτής της τροποποίησης είναι να 
επιτρέψει στις εταιρείες να αναγνωρίσουν ορισμένες 
εθελοντικές προκαταβολές για ελάχιστες κεφαλαια-
κές υποχρεώσεις ως περιουσιακά στοιχεία. Η τροπο-
ποίηση έχει αναδρομική ισχύ ενώ επιτρέπεται η νω-
ρίτερη εφαρμογή της.

ΔΠΧΑ 9 Χρηματοοικονομικά Μέσα - Φάση 1,  >
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, ταξι-
νόμηση και επιμέτρηση: Εφαρμόζεται για ετήσιες 
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 
Ιανουαρίου 2013. Η Φάση 1 του νέου αυτού προτύ-
που εισάγει νέες απαιτήσεις για την ταξινόμηση και 
επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών 
στοιχείων. Επιτρέπεται η νωρίτερη εφαρμογή του 
προτύπου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόμη υιο-
θετήσει το πρότυπο αυτό.

Τροποποίηση στο ΔΛΠ 32 Ταξινόμηση των Εκ- >
δόσεων Δικαιωμάτων: Εφαρμόζεται για ετήσιες 
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 
Φεβρουαρίου 2010. Η τροποποίηση αυτή αναφέρεται 
στην έκδοση δικαιωμάτων προαίρεσης έναντι ενός 
καθορισμένου ποσού σε ξένο νόμισμα, τα οποία αντι-

μετωπίζονταν από το υφιστάμενο πρότυπο ως παρά-
γωγα. Με βάση την τροποποίηση αυτή, αν πληρού-
νται κάποια κριτήρια τα δικαιώματα αυτά θα πρέπει 
να ταξινομούνται ως στοιχεία των ιδίων κεφαλαίων 
ανεξάρτητα από το νόμισμα στο οποίο έχει οριστεί 
η τιμή εξάσκησης του δικαιώματος. Η τροποποίηση 
έχει αναδρομική ισχύ.

Αναθεώρηση του ΔΛΠ 24 Γνωστοποιήσεις Συν- >
δεδεμένων Μερών: Εφαρμόζεται για ετήσιες λο-
γιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 
Ιανουαρίου 2011. Η αναθεώρηση αυτή αναφέρεται 
στην εκτίμηση που απαιτείται προκειμένου να προσ-
διοριστεί εάν το δημόσιο και εταιρείες οι οποίες είναι 
γνωστό ότι ελέγχονται από το δημόσιο μπορούν να 
θεωρηθούν ως ένας και μοναδικός πελάτης. Για την 
εκτίμηση αυτή, η εταιρεία θα πρέπει να αξιολογήσει 
το βαθμό στον οποίο υπάρχει οικονομική αλληλεπί-
δραση μεταξύ αυτών των εταιρειών. Η τροποποίηση 
έχει αναδρομική ισχύ ενώ επιτρέπεται η νωρίτερη 
εφαρμογή της.

Τον Μάιο 2010 το ΣΔΛΠ εξέδωσε την τρίτη σει- >
ρά τροποποιήσεων των ΔΠΧΑ με σκοπό την εξάλει-
ψη ασυνεπειών και την παροχή διευκρινήσεων. Οι 
ημερομηνίες εφαρμογής είναι διαφορετικές για κάθε 
τροποποίηση, η νωρίτερη εκ των οποίων είναι για 
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 
1 Ιουλίου 2010. Πρόωρη εφαρμογή επιτρέπεται σε 
όλες τις περιπτώσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει 
ακόμη υιοθετήσει αυτές τις τροποποιήσεις.

ΔΠΧΑ 3 Συνενώσεις Επιχειρήσεων, >  εφαρμόζεται 
για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 
1 Ιουλίου 2010. Η αναβάθμιση αυτή διευκρινίζει ότι 
οι τροποποιήσεις του ΔΠΧΑ 7 Χρηματοοικονομικά 
μέσα: Γνωστοποιήσεις, ΔΛΠ 32 Χρηματοοικονομικά 
μέσα: Παρουσίαση και ΔΛΠ 39 Χρηματοοικονομικά 
μέσα: Αναγνώριση και Επιμέτρηση, οι οποίες εξα-
λείφουν την εξαίρεση για ενδεχόμενες υποχρεώσεις, 
δεν έχουν εφαρμογή σε ενδεχόμενες υποχρεώσεις 
που προκύπτουν από συνενώσεις επιχειρήσεων των 
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οποίων οι ημερομηνίες απόκτησης προηγούνται της 
εφαρμογής του ΔΠΧΑ 3 (όπως τροποποιήθηκε το 
2008). Επιπρόσθετα, η αναβάθμιση αυτή περιορίζει 
το πλαίσιο εφαρμογής για επιλογή μεθόδου επιμέ-
τρησης (εύλογη αξία ή ποσοστιαία συμμετοχή στα 
αναγνωρίσιμα καθαρά περιουσιακά στοιχεία της 
αποκτώμενης εταιρείας βάσει της παρούσας συμμε-
τοχής ιδιοκτησίας) μόνο στα συστατικά στοιχεία της 
μη-ελέγχουσας συμμετοχής που αποτελούν παρούσα 
συμμετοχή ιδιοκτησίας η οποία προσδίδει στους κα-
τόχους ποσοστιαία συμμετοχή στα καθαρά περιουσι-
ακά στοιχεία της εταιρείας. Τέλος, απαιτεί από μια 
εταιρεία (σε μία συνένωση επιχειρήσεων) να λαμβά-
νει υπόψη την αντικατάσταση των συναλλαγών της 
αποκτώμενης εταιρείας για παροχές που εξαρτώνται 
από την αξία των μετοχών (είτε υποχρεωτικές είτε 
εθελοντικές), δηλ., να γίνεται διαχωρισμός μεταξύ 
του τιμήματος και των εξόδων που καταχωρούνται 
μετά τη συνένωση.

ΔΠΧΑ 7 Χρηματοοικονομικά μέσα: Γνωστοποι- >
ήσεις, εφαρμόζεται για λογιστικές περιόδους που 
ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2011. Η ανα-
θεώρηση αυτή παρέχει διευκρινήσεις σχετικά με τις 
γνωστοποιήσεις που απαιτούνται από το ΔΠΧΑ 7 και 
δίνει έμφαση στην αλληλεπίδραση μεταξύ ποσοτι-
κών και ποιοτικών γνωστοποιήσεων και της φύσης 
και της έκτασης των κινδύνων που σχετίζονται με τα 
χρηματοοικονομικά μέσα.

ΔΛΠ 1 Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστά- >
σεων, εφαρμόζεται για λογιστικές περιόδους που ξε-
κινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2011. Η αναθε-
ώρηση αυτή διευκρινίζει το γεγονός ότι μια εταιρεία 
θα παρουσιάζει ανάλυση του λοιπού συνολικού εισο-
δήματος για κάθε στοιχείο της καθαρής θέσης, είτε 
στην κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων είτε 
στις σημειώσεις των οικονομικών καταστάσεων.

ΔΛΠ 27 Ενοποιημένες και Ιδιαίτερες Οικονομι- >
κές Καταστάσεις, εφαρμόζεται για λογιστικές περι-
όδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιουλίου 2010. 

Η αναθεώρηση αυτή διευκρινίζει ότι οι συνεπακό-
λουθες τροποποιήσεις που επέφερε η τροποποίηση 
του ΔΛΠ 27 στο ΔΛΠ 21 Επιδράσεις μεταβολών 
των τιμών συναλλάγματος, στο ΔΛΠ 28 Επενδύσεις 
σε συγγενείς επιχειρήσεις και στο ΔΛΠ 31 Συμμετο-
χές σε κοινοπραξίες έχουν μελλοντική εφαρμογή για 
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 
1 Ιουλίου 2009 ή νωρίτερα σε περίπτωση πρόωρης 
εφαρμογής του ΔΛΠ 27.

ΔΛΠ 34 Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις, >  
εφαρμόζεται για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν 
την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2011. Η αναθεώρηση 
αυτή παρέχει καθοδήγηση όσον αφορά την εφαρμογή 
των αρχών γνωστοποίησης στο ΔΛΠ 34 και προσθέ-
τει απαιτήσεις γνωστοποιήσεων.

Διερμηνεία 13 Προγράμματα Επιβράβευσης Πε- >
λατών, εφαρμόζεται για λογιστικές περιόδους που 
ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2011. Η αναθε-
ώρηση αυτή διευκρινίζει ότι κατά την επιμέτρηση της 
εύλογης αξίας των προγραμμάτων επιβράβευσης βά-
σει της αξίας των προγραμμάτων επιβράβευσης την 
οποία οι πελάτες θα μπορούσαν να εξαργυρώσουν, 
θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και το ποσό των εκ-
πτώσεων ή κινήτρων που έχουν υπό άλλες συνθήκες 
χορηγηθεί σε πελάτες οι οποίοι δεν συμμετέχουν σε 
προγράμματα επιβράβευσης.

ΔΠΧΑ 7 Χρηματοοικονομικά μέσα,  > εφαρμόζεται 
για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή 
μετά την 1 Ιουλίου 2011. Σκοπός της τροποποίησης 
αυτής είναι να επιτρέψει στους χρήστες των Οικονο-
μικών Καταστάσεων να βελτιώσουν την κατανόησή 
τους ως προς τις συναλλαγές μεταφοράς χρηματοοι-
κονομικών περιουσιακών στοιχείων (π.χ τιτλοποίη-
ση) καθώς και των πιθανών επιπτώσεων των οποιο-
δήποτε κινδύνων που μπορεί να παραμείνουν στην 
οντότητα η οποία έχει πραγματοποιήσει τη μεταφορά 
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων. Επί-
σης, η τροποποίηση απαιτεί πρόσθετες γνωστοποι-
ήσεις σε περίπτωση που ένα δυσανάλογο ποσό των 
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συναλλαγών μεταφοράς έχει πραγματοποιηθεί προς 
το τέλος της ημερομηνίας ισολογισμού.

3. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση 
τις ίδιες λογιστικές πολιτικές που υιοθετήθηκαν κατά 
την σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων της προ-
ηγούμενης χρήσης, με εξαίρεση:

- την αλλαγή στη λογιστική πολιτική σχετικά με τις 
προβλέψεις για συντάξεις και λοιπές αποδοχές προ-
σωπικού (βλέπε Σημείωση 32).

- την εφαρμογή των νέων προτύπων και διερμηνειών 
που αναφέρονται παρακάτω, η εφαρμογή των οποίων 
είναι υποχρεωτική για τις λογιστικές περιόδους που 
ξεκινούν την 1 Ιανουαρίου 2010:

Διερμηνεία 17 Διανομές μη Χρηματικών >>

Περιουσιακών Στοιχείων σε Μετόχους
Αναθεωρημένο ΔΠΧΑ 3 Συνενώσεις Επιχειρήσεων >>

και Τροποποιημένο ΔΛΠ 27 Ενοποιημένες και 
Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις
Τροποποίηση στο ΔΛΠ 39 Χρηματοοικονομικά >>

Μέσα: Αναγνώριση και Επιμέτρηση – στοιχεία 
προς αντιστάθμιση
Τροποποίηση στο ΔΠΧΑ 2 Παροχές που Εξαρτώ->>

νται από την Αξία των Μετοχών
Τον Μάϊο του 2008, το Συμβούλιο εξέδωσε την >>

πρώτη σειρά τροποποιήσεων στα πρότυπά του. Η 
εφαρμογή όλων των τροποποιήσεων που εκδόθη-
καν είναι από την 31 Δεκεμβρίου 2009, εκτός από 
την τροποποίηση ΔΠΧΑ 5 Μη κυκλοφορούντα πε-
ριουσιακά στοιχεία που Κατέχονται προς Πώληση 
και Διακοπείσες Δραστηριότητες η οποία τροπο-
ποίηση θα εφαρμοστεί κατά τις επόμενες χρήσεις.
Τον Απρίλιο του 2009 το Συμβούλιο εξέδωσε >>

τη δεύτερη σειρά τροποποιήσεων των ΔΠΧΑ με 
σκοπό την εξάλειψη ασυνεπειών καθώς και την 
παροχή διευκρινίσεων. Οι ημερομηνίες εφαρμογής 
είναι διαφορετικές για κάθε τροποποίηση, η νωρί-

τερη εκ των οποίων είναι για λογιστικές περιόδους 
που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιουλίου 2009.

Η εφαρμογή των παραπάνω καινούργιων και τροπο-
ποιημένων ΔΠΧΑ και διερμηνειών δεν έχουν επίδρα-
ση στις οικονομικές καταστάσεις ή την απόδοση του 
Ομίλου ή της Εταιρείας, ωστόσο το ΔΠΧΑ 3 (Αναθε-
ωρημένο) εισάγει σημαντικές αλλαγές στο λογιστικό 
χειρισμό συνενώσεων επιχειρήσεων που πραγματο-
ποιήθηκαν μετά την 1 Ιανουαρίου 2010. Οι αλλαγές 
επηρεάζουν την αποτίμηση των δικαιωμάτων μειοψη-
φίας, το λογιστικό χειρισμό των δαπανών που σχετί-
ζονται με την απόκτηση, την αρχική αναγνώριση και 
τη μεταγενέστερη αποτίμηση ενός ενδεχόμενου τιμή-
ματος και τις συνενώσεις επιχειρήσεων που πραγμα-
τοποιήθηκαν σταδιακά. Αυτές οι αλλαγές θα επηρε-
άζουν το ποσό της υπεραξίας που αναγνωρίζεται, τα 
αποτελέσματα της περιόδου που πραγματοποιείται η 
συνένωση κα τα μελλοντικά αποτελέσματα.

Οι κυριότερες λογιστικές πολιτικές που υιοθετήθη-
καν και ακολουθήθηκαν κατά τη σύνταξη των οικο-
νομικών καταστάσεων είναι οι ακόλουθες:

Ενοποίηση και Συμμετοχές1. 

Θυγατρικές

Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις περιλαμ-
βάνουν τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρεί-
ας και όλων των θυγατρικών εταιρειών στις οποί-
ες άμεσα ή έμμεσα ασκεί έλεγχο. Έλεγχος υπάρχει 
όταν η μητρική 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. Οι οι-
κονομικές καταστάσεις των θυγατρικών εταιρειών 
συντάσσονται στην ίδια ημερομηνία και με τις ίδιες 
λογιστικές πολιτικές με τις οικονομικές καταστάσεις 
της μητρικής Εταιρείας. Όλα τα διεταιρικά υπόλοι-
πα και συναλλαγές καθώς και τα διεταιρικά κέρδη ή 
ζημίες απαλείφονται στις ενοποιημένες οικονομικές 
καταστάσεις. Οι θυγατρικές εταιρείες ενοποιούνται 
από την ημερομηνία που αποκτάται ο έλεγχος και 
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παύουν να ενοποιούνται από την ημερομηνία που ο 
έλεγχος μεταβιβάζεται εκτός Ομίλου. 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. 
Στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις τα κέρ-
δη ή οι ζημίες από συναλλαγματικές διαφορές που 
προκύπτουν καταχωρούνται στα λοιπά συνολικά ει-
σοδήματα.

Συγγενείς εταιρείες

Οι συγγενείς εταιρείες είναι εκείνες στις οποίες ο 
Όμιλος ασκεί σημαντική επιρροή, αλλά όχι έλεγχο 
επί της οικονομικής και επιχειρηματικής στρατηγικής 
τους. Σημαντική επιρροή, κατά κύριο λόγο, τεκμαί-
ρεται ότι υφίσταται, όταν ο Όμιλος έχει το δικαίωμα 
συμμετοχής στις αποφάσεις της οικονομικής και επι-
χειρηματικής πολιτικής, χωρίς όμως να έχει τη δύνα-
μη να ορίζει τις αποφάσεις αυτές. Οι συμμετοχές σε 
συγγενείς εταιρείες στις οποίες ασκείται σημαντική 
επιρροή αποτιμώνται με τη μέθοδο της καθαρής θέ-
σης. Σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή, η συμμετοχή απει-
κονίζεται στην αξία κτήσης της, αυξομειούμενη με 
το ποσοστό συμμετοχής του Ομίλου στα κέρδη και 
τις ζημίες της συμμετοχής μετά την ημερομηνία από-
κτησης σημαντικής επιρροής μέχρι την ημερομηνία 
παύσης της, καθώς και σε όλες τις αντίστοιχες αυξο-
μειώσεις της καθαρής θέσης της συμμετοχής. Κέρδη 
ή ζημίες από συναλλαγές με συγγενείς εταιρείες απα-
λείφονται κατά το μέρος της συμμετοχής του Ομίλου 
σε αυτές. Μερίσματα που λαμβάνονται από αυτές 
τις συμμετοχές μειώνουν την αξία της συμμετοχής. 
Περαιτέρω, η αξία των συμμετοχών αναπροσαρμό-
ζεται με την τυχόν σωρευτική απομείωση της αξίας 
τους. Όταν οι ζημίες που αναλογούν στον Όμιλο 
υπερβαίνουν την λογιστική αξία μιας 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, σχετιζόμενες με τη 
συγγενή εταιρεία.

Συναλλαγές μεταξύ εταιρειών υπό κοινό έλεγχο

Συναλλαγές μεταξύ εταιριών που βρίσκονται υπό 
κοινό έλεγχο εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής 
του ΔΠΧΑ 3. Κατά συνέπεια ο Όμιλος (εφαρμόζο-
ντας τις οδηγίες του ΔΛΠ 8 «Λογιστικές Πολιτικές, 
Μεταβολές των Λογιστικών Εκτιμήσεων και Λάθη» 
για τέτοιες περιπτώσεις) λογιστικοποιεί τέτοιες συ-
ναλλαγές 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 αναπρο-
σαρμογή τους σε εύλογες αξίες). Οι οικονομικές κα-
ταστάσεις του Ομίλου ή της νέας οντότητας μετά τη 
συναλλαγή συντάσσονται στη βάση του ότι η νέα δι-
άρθρωση ίσχυε από την αρχή της πρώτης παρουσια-
ζόμενης περιόδου, και κατά συνέπεια αναπροσαρμό-
ζονται 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 συμμε-
τοχές σε θυγατρικές και συγγενείς εταιρείες αποτι-
μώνται στο κόστος κτήσης τους, μειούμενο με τυχόν 
απομείωση της αξίας των συμμετοχών.

Επενδύσεις σε Χρηματοοικονομικά Περιουσιακά 2. 
Στοιχεία – Επενδύσεις

Οι επενδύσεις σε χρηματοοικονομικά περιουσιακά 
στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία 
τους, που αποτελεί συνήθως το κόστος απόκτησης 
πλέον των άμεσων δαπανών συναλλαγής, στις περι-
πτώσεις των επενδύσεων, που δεν αποτιμώνται σε εύ-
λογη αξία μέσω αποτελεσμάτων. Οι επενδύσεις αυτές 
ταξινομούνται στις εξής κατηγορίες: Ως αποτιμώμε-
νες στην εύλογη αξία με μεταβολές αναγνωριζόμενες 
στα αποτελέσματα, ως διακρατούμενες μέχρι τη λήξη 
και ως χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία δι-
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αθέσιμα για πώληση. Ο Όμιλος και η Εταιρεία προσ-
διορίζουν την κατηγοριοποίηση των χρηματοοικονο-
μικών περιουσιακών στοιχείων κατά την αρχική τους 
αναγνώριση. Οι επενδύσεις οι οποίες ταξινομούνται 
ως αποτιμώμενες στην εύλογη αξία με μεταβολές 
αναγνωριζόμενες στα αποτελέσματα αποτιμώνται 
στην εύλογη αξία τους και τα κέρδη ή οι ζημίες από 
την αποτίμηση τους αναγνωρίζονται στην κατάσταση 
αποτελεσμάτων. Οι διακρατούμενες μέχρι τη λήξη 
επενδύσεις αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος με 
την χρήση του πραγματικού επιτοκίου και τα κέρδη ή 
οι ζημίες μέσω της διαδικασίας της αποτίμησης με το 
πραγματικό επιτόκιο αναγνωρίζονται στην κατάστα-
ση αποτελεσμάτων. Τα διαθέσιμα για πώληση περι-
ουσιακά στοιχεία αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους 
και τα κέρδη ή οι ζημίες αναγνωρίζονται απευθείας 
στα λοιπά συνολικά εισοδήματα, ενώ σε περίπτωση 
απομείωσης ή πώλησης τους, τα κέρδη ή οι ζημίες 
μεταφέρονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων. Για 
επενδύσεις οι οποίες διαπραγματεύονται σε ενεργό 
αγορά η εύλογη αξία προσδιορίζεται με παραπομπή 
στις 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 εύλο-
γης αξίας είναι σημαντικά μεγάλο και οι πιθανότητες 
των διάφορων εκτιμήσεων δεν μπορούν εύλογα να 
αξιολογηθούν, οπότε η οντότητα αποκλείει την απο-
τίμηση αυτών των επενδύσεων στην εύλογη αξία. H 
αγορά ή πώληση χρηματοοικονομικών 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 ημε-
ρομηνία που το περιουσιακό στοιχείο μεταφέρεται ή 
παραδίδεται στον Όμιλο ή την Εταιρεία).

Συμψηφισμός χρηματοοικονομικών απαιτήσεων 
και υποχρεώσεων

Οι χρηματοοικονομικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις 
συμψηφίζονται και το καθαρό ποσό απεικονίζεται 

στην κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης μόνο 
όταν ο Όμιλος ή η Εταιρεία έχει νομικά το δικαίω-
μα αυτό και προτίθεται να τα συμψηφίσει σε καθα-
ρή βάση μεταξύ τους ή να απαιτήσει το περιουσιακό 
στοιχείο και να διακανονίσει την υποχρέωση ταυτό-
χρονα.

Απομείωση χρηματοοικονομικών περιουσιακών 
στοιχείων

Ο Όμιλος και η Εταιρεία αξιολογούν σε κάθε ημε-
ρομηνία κατάρτισης οικονομικών καταστάσεων τα 
δεδομένα αναφορικά με το κατά πόσον η αξία ενός 
χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου ή μίας 
ομάδας χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχεί-
ων έχει απομειωθεί ως ακολούθως:

(i) Περιουσιακά στοιχεία διακρατούμενα έως την 
λήξη:

Εφόσον υφίστανται αντικειμενικές ενδείξεις απομεί-
ωσης δανείων και απαιτήσεων που αποτιμώνται στο 
αναπόσβεστο κόστος, το ποσό της ζημίας απομείω-
σης υπολογίζεται ως η διαφορά μεταξύ του υπολοί-
που του περιουσιακού στοιχείου και της παρούσας 
αξίας των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών 
ροών (μη συμπεριλαμβανομένων πιστωτικών ζημιών 
που δεν έχουν πραγματοποιηθεί). Οι ταμειακές ροές 
προεξοφλούνται χρησιμοποιώντας το αρχικό πραγ-
ματικό επιτόκιο του χρηματοοικονομικού στοιχείου 
(το επιτόκιο που είχε υπολογιστεί κατά την αρχική 
τους αναγνώριση). Το ποσό της απομείωσης αναγνω-
ρίζεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων.

(ii) Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά πε-
ριουσιακά στοιχεία:

Εάν υφίσταται απομείωση σε διαθέσιμα για πώλη-
ση περιουσιακά στοιχεία, το ποσό της απομείωσης 
υπολογίζεται ως η διαφορά μεταξύ της αξίας κτή-
σης (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 
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εισοδήματα στην κατάσταση αποτελεσμάτων. Αντι-
λογισμοί απομειώσεων μετοχών που έχουν κατηγο-
ριοποιηθεί ως διαθέσιμα για πώληση περιουσιακά 
στοιχεία δεν αναγνωρίζονται στην κατάσταση απο-
τελεσμάτων. Αντιλογισμοί απομειώσεων ομολόγων 
αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων 
εφόσον η αύξηση στην εύλογη αξία των στοιχείων 
αυτών μπορεί αντικειμενικά να συσχετιστεί με κά-
ποιο γεγονός το οποίο έλαβε χώρα μεταγενέστερα της 
αναγνώρισης της ζημίας απομείωσης στην κατάστα-
ση αποτελεσμάτων.

Απο-αναγνώριση χρηματοοικονομικών 
περιουσιακών στοιχείων

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία (ή κατά 
περίπτωση το μέρος ενός χρηματοοικονομικού περι-
ουσιακού στοιχείου ή το μέρος μίας ομάδας παρόμοι-
ων 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 μία υποχρέωση προς τρίτους να τα 
εξοφλήσει πλήρως χωρίς σημαντική καθυστέρηση, 
υπό τη μορφή μίας σύμβασης μεταβίβασης, ή
ο Όμιλος ή η Εταιρεία έχει μεταβιβάσει το >>

δικαίωμα εισροής ταμειακών πόρων από 
το συγκεκριμένο περιουσιακό στοιχείο ενώ 
παράλληλα, είτε (α) έχει μεταβιβάσει ουσιαστικά 
όλους τους κινδύνους και τα οφέλη ή (β) δεν έχει 
μεταβιβάσει ουσιαστικά 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 συ-
γκεκριμένο περιουσιακό στοιχείο αλλά παράλληλα 
δεν έχει μεταβιβάσει ουσιαστικά όλους τους κινδύ-
νους και τα οφέλη ή τον έλεγχο του συγκεκριμένου 

στοιχείου, τότε το στοιχείο αναγνωρίζεται στο βαθ-
μό της συνεχιζόμενης συμμετοχής του Ομίλου ή της 
Εταιρείας στο περιουσιακό στοιχείο αυτό. Η συνε-
χιζόμενη συμμετοχή η οποία έχει τη μορφή εγγύη-
σης 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 
συνεχιζόμενη συμμετοχή είναι υπό τη μορφή δικαιω-
μάτων αγοράς και/ή πώλησης επί του περιουσιακού 
στοιχείου (συμπεριλαμβανομένων και δικαιωμάτων 
που διακανονίζονται ταμειακά), ο βαθμός συνεχιζό-
μενης εμπλοκής του Ομίλου ή της Εταιρείας είναι η 
αξία του μεταβιβαζόμενου στοιχείου που δύναται ο 
Όμιλος ή η Εταιρεία να επαναγοράσει, με εξαίρεση 
την περίπτωση ενός δικαιώματος πώλησης του στοι-
χείου το οποίο αποτιμάται σε εύλογες αξίες, όπου η 
συνεχιζόμενη συμμετοχή του Ομίλου ή της Εταιρεί-
ας περιορίζεται στη χαμηλότερη μεταξύ της εύλογης 
αξίας του μεταβιβαζόμενου στοιχείου και την τιμή 
άσκησης του δικαιώματος.

Απο-αναγνώριση χρηματοοικονομικών 
υποχρεώσεων

Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις από-αναγνω-
ρίζονται όταν η υποχρέωση διακόπτεται, ακυρώνε-
ται ή εκπνέει. Στην περίπτωση όπου μία υφιστάμενη 
υποχρέωση αντικαθίσταται από μία άλλη από τον ίδιο 
δανειστή αλλά με ουσιαστικά διαφορετικούς όρους, 
ή στην περίπτωση όπου υπάρχουν ουσιαστικές αλλα-
γές στους όρους μίας υφιστάμενης υποχρέωσης, τότε 
από-αναγνωρίζεται η αρχική υποχρέωση και αναγνω-
ρίζεται μία νέα υποχρέωση και η διαφορά που προ-
κύπτει στα υπόλοιπα αναγνωρίζεται στην κατάσταση 
αποτελεσμάτων.

Περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται προς 
πώληση

Ο Όμιλος ταξινομεί ένα μακροπρόθεσμο περιουσια-
κό στοιχείο ή μια ομάδα περιουσιακών στοιχείων και 
υποχρεώσεων σαν κατεχόμενα προς πώληση, αν η 
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αξία τους αναμένεται να ανακτηθεί κατά κύριο λόγο 
μέσω διάθεσης των στοιχείων και όχι μέσω της συνε-
χιζόμενης χρήσης τους.

Οι βασικές προϋποθέσεις για να ταξινομηθεί ένα 
μακροπρόθεσμο περιουσιακό στοιχείο ή μια ομάδα 
στοιχείων (περιουσιακών και υποχρεώσεων) σαν κα-
τεχόμενα προς πώληση, είναι το περιουσιακό στοι-
χείο ή η ομάδα στοιχείων να είναι διαθέσιμα προς 
άμεση πώληση στην παρούσα τους κατάσταση, η δε 
ολοκλήρωση της πώλησης να εξαρτάται μόνο από 
συνθήκες που είναι συνήθεις και τυπικές για πωλή-
σεις τέτοιων στοιχείων και η πώληση θα πρέπει να 
είναι εξαιρετικά πιθανή. Για να θεωρείται η πώληση 
εξαιρετικά πιθανή θα πρέπει να υπάρχει δέσμευση 
της διοίκησης αναφορικά με ένα σχέδιο πώλησης 
του περιουσιακού στοιχείου ή της ομάδας στοιχείων. 
Επιπροσθέτως, το περιουσιακό στοιχείο (ή η ομάδα 
στοιχείων) πρέπει να είναι ενεργά διαπραγματεύσι-
μα στην αγορά σε τιμή που είναι λογική σε σχέση 
με την τρέχουσα εύλογη αξία του. Επίσης, η πώλη-
ση θα αναμένεται ότι πληροί τις προϋποθέσεις ανα-
γνώρισης ως ολοκληρωμένης πώλησης ένα έτος από 
την ημερομηνία της κατάταξης και οι ενέργειες που 
απαιτούνται για την ολοκλήρωση του προγράμματος 
θα πρέπει να υποδεικνύουν ότι δεν είναι πιθανό να 
γίνουν σημαντικές μεταβολές στο πρόγραμμα ή να 
ανακληθεί.

Αμέσως πριν την αρχική ταξινόμηση του περιου-
σιακού στοιχείου ή της ομάδας στοιχείων ως κατε-
χόμενων προς πώληση, το περιουσιακό στοιχείο (ή 
όλα τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις που 
περιλαμβάνονται στην ομάδα) αποτιμώνται με βάση 
τα ισχύοντα σε κάθε περίπτωση ΔΠΧΑ. Τα μακρο-
πρόθεσμα περιουσιακά στοιχεία (ή οι ομάδες περι-
ουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων) που ταξινο-
μούνται σαν κατεχόμενα προς πώληση αποτιμώνται 
στη χαμηλότερη αξία μεταξύ της λογιστικής τους 
αξίας και της εύλογης αξίας τους μειωμένης κατά τα 
άμεσα έξοδα διάθεσης, 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 απο-
μείωσης.

Από την ημέρα κατά την οποία ένα μακροπρόθεσμο 
περιουσιακό στοιχείο (ή τα μακροπρόθεσμα περιου-
σιακά στοιχεία που περιλαμβάνονται σε μια ομάδα 
περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων) ταξινο-
μείται σαν κατεχόμενο προς πώληση, δεν λογίζονται 
αποσβέσεις επ’ αυτού.

Μετατροπή Ξένων Νομισμάτων3. 

Η Εταιρεία τηρεί τα λογιστικά της βιβλία σε Ευρώ 
(νόμισμα λειτουργίας). Συναλλαγές που γίνονται σε 
ξένα νομίσματα μετατρέπονται σε Ευρώ με βάση την 
επίσημη τιμή του ξένου νομίσματος που ισχύει την 
ημέρα της συναλλαγής. Κατά την ημερομηνία κατάρ-
τισης των οικονομικών καταστάσεων, οι νομισματι-
κές απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε ξένα νομίσματα 
μετατρέπονται σε Ευρώ με βάση την επίσημη τιμή 
του ξένου νομίσματος που ισχύει την αντίστοιχη ημε-
ρομηνία. Τα κέρδη ή οι ζημίες από συναλλαγματικές 
διαφορές καταχωρούνται στην κατάσταση αποτελε-
σμάτων.

Τα μη νομισματικά στοιχεία που εκφράζονται σε ξένο 
νόμισμα και αποτιμώνται στο κόστος κτήσης μετα-
τρέπονται με τις ισοτιμίες της ημερομηνίας που απο-
κτήθηκαν. Τα μη νομισματικά στοιχεία που εκφράζο-
νται σε ξένο νόμισμα και αποτιμώνται στην εύλογη 
αξία τους, μετατρέπονται με τις ισοτιμίες της ημε-
ρομηνίας προσδιορισμού των εύλογων αξιών. Στην 
περίπτωση αυτή οι προκύπτουσες συναλλαγματικές 
διαφορές από τη μεταβολή της εύλογης αξίας κατα-
χωρούνται στην κατάσταση αποτελεσμάτων ή απευ-
θείας στα λοιπά συνολικά εισοδήματα ανάλογα με το 
είδος του στοιχείου.

Κάθε εταιρεία του Ομίλου καθορίζει το λειτουργικό 
της νόμισμα και τα στοιχεία που περιλαμβάνονται 
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στις οικονομικές καταστάσεις της κάθε εταιρείας 
αποτιμώνται χρησιμοποιώντας το λειτουργικό της 
νόμισμα. Τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώ-
σεις αυτών των εταιρειών, περιλαμβανομένης και της 
υπεραξίας και των προσαρμογών της εύλογης αξίας 
στις λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων 
και υποχρεώσεων που προκύπτουν κατά την εξαγορά, 
μετατρέπονται σε Ευρώ με βάση την επίσημη τιμή 
του ξένου νομίσματος που ισχύει κατά την ημερομη-
νία κατάρτισης οικονομικών καταστάσεων. Τα έσοδα 
και έξοδα μετατρέπονται με βάση τις τιμές του ξένου 
νομίσματος κατά την ημερομηνία πραγματοποίησης 
των αντίστοιχων συναλλαγών. Οι συνολικά προκύ-
πτουσες συναλλαγματικές διαφορές, αναγνωρίζονται 
σε ξεχωριστή γραμμή στα λοιπά συνολικά εισοδήμα-
τα και μεταφέρονται στην κατάσταση αποτελεσμά-
των κατά την πώληση της ξένης δραστηριότητας.

Υπεραξία και Συνενώσεις Επιχειρήσεων4. 

Συνενώσεις επιχειρήσεων από την 1 Ιανουαρίου 
2010

Κάθε συνένωση επιχειρήσεων λογιστικοποιείται με 
την εφαρμογή της μεθόδου αγοράς. Το κόστος της 
απόκτησης υπολογίζεται ως το σύνολο του ανταλ-
λάγματος που μεταβιβάστηκε υπολογιζόμενο στην 
εύλογη αξία κατά την ημερομηνία της απόκτησης 
και του ποσού των τυχόν δικαιωμάτων μειοψηφίας 
στον αποκτώμενο. Για κάθε συνένωση επιχειρήσεων, 
ο αποκτών υπολογίζει τα δικαιώματα μειοψηφίας επί 
του αποκτώμενου είτε στην εύλογη αξία ή στην ανα-
λογία επί των καθαρών αναγνωρίσιμων περιουσιακών 
στοιχείων του αποκτώμενου. Τα έξοδα που πραγμα-
τοποιούνται κατά την απόκτηση καταχωρούνται στην 
κατάσταση αποτελεσμάτων. Κατά την ημερομηνία 
της απόκτησης, ο Όμιλος εκτιμά τα αποκτώμενα περι-
ουσιακά στοιχεία και τις αναληφθείσες υποχρεώσεις 
προκειμένου για την κατάλληλη ταξινόμησή τους και 
τον προσδιορισμό τους σύμφωνα με τους συμβατι-
κούς όρους, τις οικονομικές περιστάσεις και τις σχε-
τικές συνθήκες κατά την ημερομηνία απόκτησης. Σε 

περίπτωση συνένωσης επιχειρήσεων που πραγματο-
ποιείται σταδιακά, η εύλογη αξία των συμμετοχικών 
δικαιωμάτων που κατείχε ο αποκτών προηγουμένως 
στον αποκτώμενο επιμετράται εκ νέου κατά την ημε-
ρομηνία απόκτησης με τη διαφορά να μεταφέρεται 
στα αποτελέσματα. Τυχόν ενδεχόμενο αντάλλαγμα 
που μεταβιβάζεται από τον αποκτώντα θα αναγνω-
ρίζεται στην εύλογη αξία κατά την ημερομηνία από-
κτησης. Η υπεραξία αρχικά αποτιμάται στο κόστος 
και προκύπτει ως η διαφορά μεταξύ του αθροίσματος 
του τιμήματος εξαγοράς συν των δικαιωμάτων μειο-
ψηφίας που αναγνωρίστηκαν και της εύλογης αξίας 
των περιουσιακών στοιχείων που αποκτήθηκαν και 
των υποχρεώσεων που αναλήφθηκαν. Εάν το τίμημα 
είναι χαμηλότερο από την εύλογη αξία των καθαρών 
περιουσιακών στοιχείων που αποκτώνται, η διαφορά 
αναγνωρίζεται στην κατάσταση των αποτελεσμάτων. 
Μετά την αρχική αναγνώριση, η υπεραξία αποτιμά-
ται 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, κα-
τανέμεται, από την ημερομηνία απόκτησης, στις μο-
νάδες δημιουργίας ταμειακών ροών του Ομίλου, οι 
οποίες αναμένεται να επωφεληθούν από τη συνένω-
ση, ανεξαρτήτως εάν τα λοιπά περιουσιακά στοιχεία 
ή υποχρεώσεις της αποκτηθείσας εταιρίας έχουν κα-
τανεμηθεί στις συγκεκριμένες μονάδες δημιουργίας 
ταμειακών ροών. Όπου η υπεραξία αποτελεί μέρος 
μιας μονάδας δημιουργίας ταμειακών ροών και τμή-
μα της δραστηριότητας της μονάδας αυτής πωληθεί, 
η υπεραξία που αναλογεί στην δραστηριότητα που 
πωλείται συμπεριλαμβάνεται στην λογιστική αξία 
της δραστηριότητας κατά τον υπολογισμό του κέρ-
δους ή της ζημιάς από την πώληση της δραστηριότη-
τας. Σε αυτή την περίπτωση, το μέρος της υπεραξίας 
που έχει πωληθεί αποτιμάται αναλογικά με τις σχετι-
κές αξίες της δραστηριότητας που πωλήθηκε και του 
μέρος της μονάδας δημιουργίας ταμειακών ροών που 
παρέμεινε.
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Συνενώσεις επιχειρήσεων πριν την 1 Ιανουαρίου 
2010

Όλες οι συνενώσεις επιχειρήσεων λογίζονται με βάση 
τη μέθοδο αγοράς, που αποτιμά τα αποκτώμενα πε-
ριουσιακά στοιχεία, τις υποχρεώσεις και τις ενδεχό-
μενες υποχρεώσεις στην εύλογή τους αξία κατά την 
ημερομηνία εξαγοράς. Για αποκτήσεις που πραγμα-
τοποιήθηκαν μεταγενέστερα της ημερομηνίας μετά-
βασης στα ΔΠΧΑ, η υπεραξία είναι η διαφορά μετα-
ξύ τιμής εξαγοράς και εύλογης αξίας των καθαρών 
περιουσιακών στοιχείων των αποκτούμενων εταιρει-
ών. Για αποκτήσεις που πραγματοποιήθηκαν προγε-
νέστερα της ημερομηνίας μετάβασης στα ΔΠΧΑ, η 
υπεραξία καταχωρείται στη λογιστική της αξία, όπως 
αυτή υπολογίστηκε κατά την ημερομηνία μετάβα-
σης, σύμφωνα με τις προηγούμενες λογιστικές αρχές 
(Ε.Γ.Λ.Σ.). Η υπεραξία δεν αποσβένεται αλλά υπόκει-
ται περιοδικά (τουλάχιστον ετησίως και όταν οι περι-
στάσεις υποδεικνύουν ότι η λογιστική αξία δύναται 
να έχει απομειωθεί) σε έλεγχο τυχόν απομείωσης της. 
Η απομείωση υπεραξίας καθορίζεται εκτιμώντας το 
ανακτήσιμο ποσό για κάθε μονάδα δημιουργίας τα-
μειακών ροών στην οποία έχει επιμεριστεί υπεραξία. 
Όταν το ανακτήσιμο ποσό της μονάδας δημιουργίας 
ταμειακών ροών είναι μικρότερο από την λογιστική 
αξία τότε αναγνωρίζεται ζημία απομείωσης. Έτσι, 
μετά την αρχική καταχώρηση η υπεραξία αποτιμάται 
στο κόστος κτήσης μείον τις τυχόν σωρευμένες ζη-
μίες απομείωσης της αξίας της. Η ζημία απομείωσης 
υπεραξίας δεν επιτρέπεται να αντιλογιστεί μεταγενέ-
στερα. Η υπεραξία που προκύπτει από αποκτήσεις 
θυγατρικών εταιρειών παρουσιάζεται ως άυλο περι-
ουσιακό στοιχείο. Η αρνητική υπεραξία που προκύ-
πτει από αποκτήσεις θυγατρικών εταιρειών καταχω-
ρείται απ’ ευθείας στην κατάσταση αποτελεσμάτων. 
Η υπεραξία που προκύπτει από αποκτήσεις συγγενών 
επιχειρήσεων περιλαμβάνεται στη λογιστική αξία της 
επένδυσης. Η διαφορά που προκύπτει μεταξύ του κό-
στους απόκτησης και των αποκτημένων δικαιωμάτων 

μειοψηφίας, που προκύπτει κατά την απόκτηση δικαι-
ωμάτων μειοψηφίας σε εταιρείες στις οποίες ασκεί-
ται ήδη έλεγχος καταχωρείται απ’ ευθείας στα ίδια 
κεφάλαια. Όταν πωλούνται δικαιώματα μειοψηφίας, 
αλλά διατηρείται ο έλεγχος, οποιαδήποτε διαφορά 
μεταξύ του ποσού με το οποίο έχουν προσαρμοστεί 
τα δικαιώματα μειοψηφίας και της εύλογης αξίας του 
καταβεβλημένου ή εισπραγμένου τιμήματος καταχω-
ρείται απ’ ευθείας στα ίδια κεφάλαια και αποδίδεται 
στους μετόχους της μητρικής.

Ενσώματα Πάγια5. 

Τα ενσώματα πάγια απεικονίζονται στο ιστορικό 
κόστος κτήσης, μειωμένα με τις επιχορηγήσεις που 
λαμβάνονται, αυξημένα με τόκους κατασκευαστικής 
περιόδου και μειωμένα με τις σωρευμένες αποσβέ-
σεις και τις τυχόν απομειώσεις της αξίας τους.

Οι επιχορηγήσεις εμφανίζονται ως μειωτικό στοιχείο 
του κόστους κτήσης των ενσώματων παγίων και ανα-
γνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων στη δι-
άρκεια της εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής των παγίων 
μέσω των μειωμένων αποσβέσεων.

Τα έργα υπό κατασκευή περιλαμβάνονται στα ενσώ-
ματα πάγια και η απόσβεση των ιδιοπαραγόμενων εν-
σώματων παγίων αρχίζει όταν αυτά είναι διαθέσιμα 
για χρήση. Το κόστος των ιδιοπαραγόμενων ενσώμα-
των παγίων περιλαμβάνει το κόστος των υλικών, το 
άμεσο κόστος μισθοδοσίας, το κόστος δανεισμού που 
κεφαλαιοποιείται και τα αναλογούντα γενικά έξοδα. 
Τα υλικά επενδύσεων περιλαμβάνουν υλικά που πρό-
κειται να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή ενσώ-
ματων 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 απο-
σβένεται ανάλογα.

Τα κόστη επισκευών και συντηρήσεων εξοδοποιού-
νται με την πραγματοποίησή τους. Το κόστος κτήσης 
και οι σωρευμένες αποσβέσεις των ενσώματων πα-



-75-
Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2010

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%

γίων που πωλούνται ή αποσύρονται, μεταφέρονται 
από τους αντίστοιχους λογαριασμούς τη στιγμή της 
πώλησης ή της απόσυρσης και οποιοδήποτε κέρδος ή 
ζημία που προκύπτει καταχωρείται στην κατάσταση 
αποτελεσμάτων.

Όταν απαιτείται σταδιακή αντικατάσταση σημαντι-
κών τμημάτων ενσώματων παγίων, ο Όμιλος ανα-
γνωρίζει τα εν λόγω στοιχεία ως μεμονωμένα περι-
ουσιακά 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.

Αποσβέσεις6. 

Οι αποσβέσεις των ενσώματων παγίων λογίζονται 
συστηματικά με τη μέθοδο της σταθερής απόσβε-
σης, 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:

Παροχές σε Εργαζομένους7. 

Προγράμματα Καθορισμένων Εισφορών

Οι καταβολές εισφορών σε προγράμματα καθορισμέ-
νων εισφορών καταχωρούνται ως έξοδο, κατά το χρό-
νο 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 μελλοντι-
κών παροχών προς το προσωπικό που έχουν καταστεί 
δουλευμένες κατά την ημερομηνία κατάρτισης οικο-
νομικών καταστάσεων. Οι μελλοντικές παροχές προ-
εξοφλούνται στην παρούσα αξία τους, λαμβάνοντας 
υπόψη προσαρμογές για το κόστος προϋπηρεσίας. Ως 

επιτόκιο προεξόφλησης θεωρείται η απόδοση, κατά 
την ημερομηνία κατάρτισης οικονομικών καταστάσε-
ων, υψηλής ποιότητας ευρωπαϊκών εταιρικών ομολό-
γων τα οποία έχουν ημερομηνία λήξης που προσεγ-
γίζει τα χρονικά όρια των υποχρεώσεων του Ομίλου. 
Οι υποχρεώσεις αυτές υπολογίζονται με βάση οικο-
νομικές και αναλογιστικές παραδοχές οι οποίες γίνο-
νται από ανεξάρτητο αναλογιστή με τη μέθοδο της 
Προβεβλημένης Πιστωτικής Μονάδας (Projected 
Unit Credit Method). Το καθαρό κόστος της χρήσης 
περιλαμβάνεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και 
αποτελείται από την παρούσα αξία των παροχών που 
κατέστησαν δουλευμένες κατά τη διάρκεια της χρή-
σης, τον εκτοκισμό της μελλοντικής υποχρέωσης, το 
κατοχυρωμένο κόστος προϋπηρεσίας και τα αναλο-
γιστικά κέρδη ή ζημίες. Για παροχές μετά την έξοδο 
από την υπηρεσία, το κατοχυρωμένο κόστος προϋπη-
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ρεσίας αναγνωρίζεται σε σταθερή βάση επί της μέσης 
υπολειπόμενης περιόδου υπηρεσίας των υπαλλήλων 
που αναμένεται να λάβουν παροχές. Μετά την αλλα-
γή της λογιστικής πολιτικής όπως περιγράφεται στην 
Σημείωση 32, τα αναλογιστικά κέρδη ή ζημίες ανα-
γνωρίζονται απευθείας στα συγκεντρωτικά συνολικά 
εισοδήματα της περιόδου κατά την οποία πραγμα-
τοποιούνται και δεν μεταφέρονται στην κατάσταση 
αποτελεσμάτων σε μεταγενέστερη περίοδο. Για τις 
λοιπές μακροπρόθεσμες παροχές, τα αναλογιστικά 
κέρδη ή ζημίες και το κατοχυρωμένο κόστος προϋ-
πηρεσίας αναγνωρίζονται αμέσως στην κατάσταση 
αποτελεσμάτων.

Φόροι8. 

Στους φόρους περιλαμβάνεται ο τρέχων φόρος εισο-
δήματος και οι αναβαλλόμενοι φόροι. Ο τρέχων φό-
ρος εισοδήματος υπολογίζεται επί του φορολογητέου 
εισοδήματος της χρήσης, βάσει των ισχυουσών φο-
ρολογικών διατάξεων και συντελεστών φόρου, κατά 
την ημερομηνία κατάρτισης οικονομικών καταστά-
σεων στις χώρες όπου ο Όμιλος δραστηριοποιείται 
και δημιουργεί φορολογητέο εισόδημα.

Οι αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος, αφορούν περι-
πτώσεις προσωρινών διαφορών μεταξύ φορολογικής 
αναγνώρισης περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώ-
σεων και αναγνώρισης τους για σκοπούς σύνταξης 
των οικονομικών καταστάσεων.

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις ανα-
γνωρίζονται για όλες τις φορολογητέες προσωρινές 
διαφορές εκτός:

αν 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
από τις φορολογητέες προσωρινές διαφορές >>

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 αναγνω-
ρίζονται για όλες τις εκπιπτόμενες προσωρινές δια-
φορές και μεταφερόμενες φορολογικές 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 εκτός:

αν 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
από τις φορολογητέες προσωρινές διαφορές >>

που σχετίζονται με επενδύσεις σε θυγατρικές 
και συγγενείς εταιρείες, όπου οι αναβαλλόμενες 
φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζεται στο βαθμό 
που είναι πιθανό ότι οι προσωρινές διαφορές 
αντιστραφούν στο προβλεπόμενο μέλλον και θα 
υπάρχει διαθέσιμο φορολογητέο εισόδημα το 
οποίο θα χρησιμοποιηθεί έναντι των προσωρινών 
διαφορών.

Οι αναβαλλόμενοι φόροι υπολογίζονται βάσει φορο-
λογικών συντελεστών που αναμένεται ότι θα ισχύουν 
στο χρόνο που το περιουσιακό στοιχείο να αναγνωρι-
στεί και η υποχρέωση θα διακανονιστεί και βασίζο-
νται στους φορολογικούς συντελεστές (και φορολογι-
κούς νόμους) που είναι σε ισχύ ή έχουν θεσμοθετηθεί 
κατά την ημερομηνία κατάρτισης οικονομικών κατα-
στάσεων. Η αξία των αναβαλλόμενων φορολογικών 
απαιτήσεων ελέγχεται σε κάθε ημερομηνία κατάρ-
τισης οικονομικών καταστάσεων και μειώνεται στο 
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βαθμό που δεν είναι πλέον πιθανό να υπάρξει επαρ-
κές φορολογητέο εισόδημα που θα καλύψει την ανα-
βαλλόμενη φορολογική απαίτηση εν όλω ή εν μέρει.

Ο φόρος της χρήσης (τρέχων και αναβαλλόμενος) 
που αφορά συναλλαγές που καταχωρούνται απευθεί-
ας στα ίδια κεφάλαια, καταχωρείται απευθείας κατά 
ανάλογο τρόπο στα ίδια κεφάλαια και όχι στην κατά-
σταση αποτελεσμάτων. 

Ταμειακά Διαθέσιμα και Ταμειακά Ισοδύναμα9. 

Για σκοπούς κατάρτισης της κατάστασης ταμειακών 
ροών, οι προθεσμιακές καταθέσεις και οι άμεσα ρευ-
στοποιήσιμες και μέχρι τρίμηνης αρχικής διάρκειας 
επενδύσεις, θεωρούνται ταμειακά διαθέσιμα και τα-
μειακά ισοδύναμα.

Κόστη Διαφήμισης10. 

Τα κόστη διαφήμισης εξοδοποιούνται με την πραγμα-
τοποίησή τους.

Κόστη Έρευνας και Ανάπτυξης11. 

Τα κόστη έρευνας εξοδοποιούνται με την πραγματο-
ποίησή τους. Τα κόστη ανάπτυξης που δεν πληρούν 
τα κριτήρια αναγνώρισης ως περιουσιακά στοιχεία, 
εξοδοποιούνται με την πραγματοποίησή τους.

Αναγνώριση Εσόδων και Εξόδων12. 

Τα σταθερά έσοδα περιλαμβάνουν κυρίως τα τέλη 
σύνδεσης, τα μηνιαία πάγια τέλη, τα έσοδα από τη-
λεπικοινωνιακή κίνηση και από χρήση νέων τηλεπι-
κοινωνιακών υπηρεσιών και τις πωλήσεις τηλεπικοι-
νωνιακού εξοπλισμού. Η αναγνώριση των εσόδων 
γίνεται ως εξής:

Τέλη σύνδεσης

Τα τέλη σύνδεσης σταθερής τηλεφωνίας αναγνωρίζο-
νται ως έσοδα κατά τη διάρκεια της μέσης περιόδου 
διατήρησης του συνδρομητή. Τα αντίστοιχα κόστη 
των συνδέσεων, μέχρι του ποσού των τελών σύνδε-
σης, 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 στον οποίο παρέχονται οι τηλεπικοινωνι-
ακές υπηρεσίες.

Τέλη χρήσης και έσοδα από νέες 
τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες

Τα τηλεπικοινωνιακά τέλη περιλαμβάνουν τέλη βά-
σει της τηλεπικοινωνιακής κίνησης που δημιουρ-
γείται, του προορισμού του τηλεφωνήματος και της 
υπηρεσίας που χρησιμοποιείται. Τα έσοδα βασίζονται 
στην τηλεπικοινωνιακή κίνηση, στη χρήση αερόχρο-
νου 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 απει-
κονίζονται στο μικτό ποσό στην κατάσταση αποτελε-
σμάτων αφού ο κίνδυνος από τη μη είσπραξη αυτών 
παραμένει στον ΟΤΕ. Τα έσοδα από τέλη διασύνδε-
σης για κλήσεις από κινητό προς κινητό αναγνωρί-
ζονται με βάση την εισερχόμενη κίνηση που δημι-
ουργείται από τα δίκτυα των άλλων παρόχων κινητής 
τηλεφωνίας. Τα μη τιμολογηθέντα έσοδα από την 
ημερομηνία του κύκλου τιμολόγησης μέχρι την ημε-
ρομηνία κλεισίματος της χρήσης εκτιμώνται με βάση 
την τηλεπικοινωνιακή κίνηση.

Τα έσοδα από πώληση προπληρωμένων τηλεπικοι-
νωνιακών καρτών αερόχρονου και ο προπληρωμένος 
αερόχρονος που, μετά από τις παρεχόμενες εκπτώ-
σεις, 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 προπληρωμένων πακέ-
των (που περιλαμβάνουν συσκευές και αερόχρονο) 
στους κύριους αντιπροσώπους του Ομίλου και της 
λιανικής τιμής πώλησης στους τελικούς πελάτες. Ο 
αχρησιμοποίητος αερόχρονος περιλαμβάνεται στα 
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«Έσοδα επόμενης χρήσης» στην κατάσταση χρημα-
τοοικονομικής θέσης. Με τη λήξη μιας προπληρω-
μένης κάρτας, ο τυχόν αχρησιμοποίητος αερόχρονος 
αναγνωρίζεται ως έσοδο.

Οι προμήθειες που πληρώνονται για κάθε συνδρο-
μητή με συμβόλαιο που αποκτάται μέσω των κυρίων 
αντιπροσώπων καθώς και τα bonus που πληρώνονται 
στους κύριους αντιπροσώπους για τους συνδρομητές 
με συμβόλαιο που ανανεώνουν τα ετήσια συμβόλαιά 
τους, αναγνωρίζονται ως έξοδο στη διάρκεια του συμ-
βολαίου. Οι προμήθειες αερόχρονου που οφείλονται 
στους κύριους αντιπροσώπους 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 εξοπλι-
σμού, μετά από τις παρεχόμενες εκπτώσεις, αναγνω-
ρίζονται στο χρονικό σημείο της πώλησης όταν οι ση-
μαντικοί κίνδυνοι και οι ανταμοιβές της ιδιοκτησίας 
των αγαθών περνούν στον αγοραστή.

Έσοδα από μερίσματα

Τα έσοδα από μερίσματα αναγνωρίζονται τη στιγμή 
που δημιουργείται το δικαίωμα είσπραξής τους, δη-
λαδή με την έγκριση της διανομής τους από τη Γενι-
κή Συνέλευση των μετόχων.

Έσοδα από τόκους

Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται όταν ο τόκος 
καθίσταται δουλευμένος (με βάση τη μέθοδο του 
πραγματικού επιτοκίου).

Έσοδα από συμβάσεις έργων

Τα έσοδα από συμβάσεις έργων αναγνωρίζονται με τη 
μέθοδο της τμηματικής αποπεράτωσης (percentage 
of completion).

Σχέση παρόχου και αντιπροσώπου

Σε μια σχέση παρόχου και αντιπροσώπου, τα ποσά 
που εισπράττονται από τον αντιπρόσωπο για λογα-
ριασμό του παρόχου δεν οδηγούν σε αύξηση της 
καθαρής περιουσίας του αντιπροσώπου και ως εκ 

τούτου δεν συνιστούν έσοδα για τον αντιπρόσωπο. 
Έσοδο για τον αντιπρόσωπο είναι η προμήθεια που 
λαμβάνει από τον πάροχο. Από την άλλη πλευρά, τα 
έσοδα του παρόχου αφορούν το μικτό ποσό που περι-
γράφεται παραπάνω και η προμήθεια που πληρώνε-
ται στον αντιπρόσωπο αναγνωρίζεται ως έξοδο.

Κέρδη ανά Μετοχή13. 

Τα βασικά κέρδη ανά μετοχή υπολογίζονται διαι-
ρώντας τα καθαρά κέρδη που αποδίδονται στους 
μετόχους της μητρικής με το μέσο σταθμικό αριθμό 
μετοχών. Τα απομειωμένα κέρδη ανά μετοχή υπολο-
γίζονται διαιρώντας το καθαρό κέρδος που αποδίδε-
ται στους μετόχους της μητρικής με το μέσο σταθ-
μικό αριθμό των μετοχών σε κυκλοφορία κατά τη 
διάρκεια του έτους, προσαρμοσμένο με την επίδραση 
των δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών.

Λειτουργικοί Τομείς Δραστηριότητας14. 

Οι λειτουργικοί τομείς δραστηριότητας ορίζονται με 
βάση τη διάρθρωση των εταιρειών του Ομίλου, εφό-
σον οι υπεύθυνοι για τη λήψη οικονομικών αποφά-
σεων παρακολουθούν τις οικονομικές πληροφορίες 
ξεχωριστά, όπως παρουσιάζονται από την Εταιρεία 
και από καθεμία από τις θυγατρικές της εταιρείες ή 
τους υπο-ομίλους που περιλαμβάνονται στην ενοποί-
ηση. Οι τομείς που πρέπει να αναφερθούν ξεχωριστά 
προσδιορίζονται με βάση τα ποσοτικά κριτήρια που 
θέτει το πρότυπο. Οι πληροφορίες των λειτουργικών 
τομέων δραστηριότητας που δεν αποτελούν ξεχω-
ριστούς 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 λειτουργικά κέρδη προ αποσβέσεων, 
απομειώσεων και κόστους προγράμματος πρόωρης 
αποχώρησης, στα λειτουργικά κέρδη και στα καθαρά 
κέρδη της χρήσης.
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Μερίσματα15. 

Τα μερίσματα που διανέμονται στους μετόχους απει-
κονίζονται σαν υποχρέωση την χρονική στιγμή κατά 
την οποία εγκρίνονται προς διανομή από την Γενική 
Συνέλευση των μετόχων.

Μακροπρόθεσμες Χρηματοοικονομικές 16. 
Απαιτήσεις

Οι μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, 
που κυρίως περιλαμβάνουν δάνεια, καταχωρούνται 
αρχικά στην εύλογη αξία τους πλέον των αμέσων 
δαπανών συναλλαγής. Μεταγενέστερα της αρχικής 
καταχώρησης αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος 
τους, μείον τυχόν απομειώσεις και οι διαφορές μετα-
ξύ του κόστους αυτού και της αξίας είσπραξης κατα-
χωρούνται στην κατάσταση αποτελεσμάτων καθ’ όλη 
τη διάρκεια της απαίτησης με τη μέθοδο του πραγμα-
τικού επιτοκίου.

Έξοδα Αύξησης Κεφαλαίου17. 

Τα έξοδα αύξησης κεφαλαίου, αφαιρούμενης της 
σχετικής φορολογικής ωφέλειας, συμψηφίζονται με 
το Αποθεματικό Υπέρ το Άρτιο.

Ίδιες Μετοχές18. 

Οι ίδιες μετοχές αφορούν μετοχές της Εταιρείας, οι 
οποίες έχουν εκδοθεί και μεταγενέστερα έχουν επα-
νακτηθεί από την Εταιρεία χωρίς να έχουν ακυρωθεί. 
Οι ίδιες μετοχές δε μειώνουν τον αριθμό των μετοχών 
που έχουν εκδοθεί αλλά μειώνουν τον αριθμό των με-
τοχών σε κυκλοφορία. Το κόστος της αγοράς των ιδί-
ων μετοχών εμφανίζεται αφαιρετικά των ιδίων κεφα-
λαίων. Σε περίπτωση απόσυρσης των ιδίων μετοχών, 
το κόστος αγοράς μειώνει το Μετοχικό Κεφάλαιο και 
το Αποθεματικό Υπέρ το Άρτιο και οποιαδήποτε δια-
φορά χρεώνεται στο Υπόλοιπο Κερδών εις Νέον.

Μισθώσεις19. 

Μίσθωση η οποία μεταβιβάζει ουσιαστικά όλους 
τους κινδύνους και τα οφέλη που απορρέουν από την 
κυριότητα ενός παγίου λογίζεται από το μισθωτή ως 
χρηματοδοτική μίσθωση και λογίζεται ως απόκτηση 

παγίου και ανάληψη υποχρέωσης, ενώ από τον εκ-
μισθωτή ως πώληση και/ή παροχή χρηματοδότησης. 
Στην περίπτωση αυτή τα καταβαλλόμενα ενοίκια δια-
χωρίζονται σε χρηματοοικονομικά έξοδα (τόκοι) που 
καταχωρούνται απευθείας στην κατάσταση αποτελε-
σμάτων και σε μείωση της αναληφθείσας υποχρέω-
σης. Οι χρηματοδοτικές μισθώσεις εμφανίζονται στο 
χαμηλότερο ποσό, μεταξύ της εύλογης αξίας τους και 
της παρούσας αξίας των ελάχιστων πληρωμών μισθω-
μάτων, κατά την έναρξη της μίσθωσης, μειωμένες με 
τις σωρευμένες αποσβέσεις ή τις ζημίες απομείωσης 
τους. Αν η μίσθωση δε 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 την άμεση μέθοδο στη διάρκεια της μίσθωσης.

Συνδεμένα Μέρη20. 

Οι συναλλαγές και τα υπόλοιπα με συνδεμένα μέρη 
αναφέρονται ξεχωριστά στις οικονομικές καταστά-
σεις με βάση τις διατάξεις του ΔΛΠ 24 «Γνωστοποι-
ήσεις Συνδεμένων Μερών».

Τηλεπικοινωνιακές Άδειες:21. 

Οι τηλεπικοινωνιακές άδειες καταχωρούνται στο κό-
στος κτήσης τους, αποσβένονται κατά τη διάρκεια 
της ωφέλιμης ζωής τους και περαιτέρω υπόκεινται 
περιοδικά (τουλάχιστον ετησίως) σε εκτίμηση τυχόν 
απομείωσης της αξίας τους.

Αποθέματα22. 

Τα αποθέματα αποτιμώνται στη χαμηλότερη τιμή με-
ταξύ της τιμής κτήσης και της καθαρής ρευστοποιή-
σιμης αξίας τους. Η τιμή κτήσης προσδιορίζεται με τη 
μέθοδο του κυκλοφοριακού μέσου όρου. Η καθαρή 
ρευστοποιήσιμη αξία είναι η εκτιμώμενη τιμή πώλη-
σης στα πλαίσια των συνήθων δραστηριοτήτων, μει-
ωμένη 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 απο-
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θεμάτων που έχουν απομειωθεί, η απομείωση αυτή 
αντιλογίζεται.

Λογαριασμοί Εισπρακτέοι και Πρόβλεψη για 23. 
Επισφαλείς Απαιτήσεις

Οι λογαριασμοί εισπρακτέοι αναγνωρίζονται αρχικά 
στην εύλογη αξία τους η οποία είναι ταυτόχρονα και η 
αξία συναλλαγής. Μεταγενέστερα αποτιμώνται στην 
εύλογη αξία τους μειωμένη κατά τα ποσά που είναι 
πιθανό ότι δεν θα εισπραχθούν. Σε κάθε ημερομηνία 
σύνταξης οικονομικών καταστάσεων, η εισπραξιμό-
τητα 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 ποσοτικοποιη-
θούν. Η σχηματισθείσα πρόβλεψη αναπροσαρμόζε-
ται με επιβάρυνση των αποτελεσμάτων της εκάστοτε 
χρήσης. Τυχόν διαγραφές απαιτήσεων από εισπρα-
κτέους λογαριασμούς πραγματοποιούνται μέσω της 
σχηματισθείσας πρόβλεψης.

Λοιπά Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία24. 

Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία που αποκτώνται ξεχω-
ριστά αναγνωρίζονται στο κόστος κτήσης τους ενώ 
τα άυλα περιουσιακά στοιχεία που αποκτώνται μέσω 
αγοράς επιχειρήσεων, αναγνωρίζονται στην εύλογη 
αξία τους κατά την ημερομηνία της απόκτησης. Με-
ταγενέστερα αποτιμώνται στο ποσό αυτό μείον τις 
σωρευμένες αποσβέσεις και τις τυχόν σωρευμένες 
ζημίες απομείωσης της αξίας τους. Η ωφέλιμη ζωή 
των άυλων περιουσιακών στοιχείων μπορεί να είναι 
περιορισμένη ή αόριστη. Το κόστος των άυλων περι-
ουσιακών στοιχείων με περιορισμένη ωφέλιμη ζωή 
αποσβένεται στην περίοδο της εκτιμώμενης ωφέλι-
μης ζωής τους με την σταθερή μέθοδο. Τα άυλα πε-
ριουσιακά στοιχεία αποσβένονται από την ημερο-
μηνία κατά την οποία είναι διαθέσιμα προς χρήση. 
Η ωφέλιμη ζωή των άυλων περιουσιακών στοιχείων 

αξιολογείται σε ετήσια βάση και οποιεσδήποτε τυχόν 
αναμορφώσεις εφαρμόζονται μελλοντικά.

Κόστη Δανεισμού25. 

Τα κόστη δανεισμού που πραγματοποιούνται κατά τη 
διάρκεια αγοράς, κατασκευαστικής περιόδου ή παρα-
γωγής ενός παγίου στοιχείου που πληροί τις προϋπο-
θέσεις και απαιτεί ένα σημαντικό χρονικό διάστημα 
προκειμένου να είναι έτοιμο για χρήση, κεφαλαι-
οποιούνται στο κόστος των παγίων στοιχείων. Όλα 
τα υπόλοιπα κόστη δανεισμού καταχωρούνται στην 
κατάσταση αποτελεσμάτων με την πραγματοποίησή 
τους. Τα κόστη δανεισμού αποτελούνται από τους τό-
κους και άλλα κόστη που μια εταιρεία πραγματοποιεί 
σε σχέση με το δανεισμό κεφαλαίων.

Δάνεια26. 

Τα ληφθέντα δάνεια αναγνωρίζονται αρχικά στην εύ-
λογη αξία τους η οποία προσαρμόζεται με τα κόστη 
που αφορούν άμεσα τις συναλλαγές αυτές. Μεταγε-
νέστερα, αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος με 
την χρήση της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου. 
Τα κέρδη ή οι ζημίες από τα στοιχεία αυτά αναγνω-
ρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων μέσω της 
διαδικασίας της απόσβεσης σε όλη τη διάρκεια του 
δανείου με το πραγματικό επιτόκιο.

Προβλέψεις27. 

Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν ο Όμιλος ή η 
Εταιρεία έχει μια παρούσα δέσμευση (νομική ή τεκ-
μαιρόμενη), ως αποτέλεσμα γεγονότων του παρελθό-
ντος, είναι πιθανό ότι θα υπάρξει εκροή πόρων για 
τον 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 την χρήση ενός προ φόρου επιτοκίου που 
αντανακλά τις τρέχουσες εκτιμήσεις της αγοράς για 
την διαχρονική αξία του χρήματος και για τους κιν-
δύνους που σχετίζονται με την υποχρέωση. Όταν γί-
νεται προεξόφληση των προβλέψεων, η αύξηση της 
πρόβλεψης που οφείλεται στο πέρασμα του χρόνου 
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αναγνωρίζεται ως κόστος δανεισμού. Οι προβλέψεις 
επανεξετάζονται σε κάθε ημερομηνία σύνταξης οικο-
νομικών καταστάσεων και αν δεν είναι πλέον πιθανό 
ότι θα υπάρξει εκροή πόρων για τον διακανονισμό 
της δέσμευσης, αντιλογίζονται. Οι προβλέψεις χρησι-
μοποιούνται μόνο για το σκοπό για τον οποίο αρχικά 
δημιουργήθηκαν. Δεν αναγνωρίζονται προβλέψεις 
για μελλοντικές ζημίες. Οι ενδεχόμενες απαιτήσεις 
και οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται 
στις οικονομικές καταστάσεις. Προβλέψεις για ανα-
διοργάνωση αναγνωρίζονται όταν ο Όμιλος ή η Εται-
ρεία έχει εγκεκριμένο, λεπτομερές και επίσημο σχέ-
διο αναδιοργάνωσης και η αναδιοργάνωση είτε έχει 
αρχίσει είτε έχει ανακοινωθεί δημόσια. Μελλοντικά 
λειτουργικά κόστη δεν περιλαμβάνονται στην πρό-
βλεψη. Οι εισφορές που σχετίζονται με υπαλλήλους 
που συνταξιοδοτούνται υπό το πρόγραμμα εθελούσι-
ας αποχώρησης αναγνωρίζονται όταν οι υπάλληλοι 
δεχτούν την προσφορά και τα ποσά μπορούν να εκτι-
μηθούν αξιόπιστα.

Απομείωση Αξίας Μη Χρηματοοικονομικών 28. 
Περιουσιακών Στοιχείων (εκτός υπεραξίας)

Οι λογιστικές αξίες των μη χρηματοοικονομικών πε-
ριουσιακών 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 ανακτή-
σιμο ποσό των περιουσιακών στοιχείων και αν οι 
λογιστικές αξίες υπερβαίνουν το εκτιμώμενο ανα-
κτήσιμο ποσό, αναγνωρίζεται ζημία απομείωσης, 
η οποία καταχωρείται απ’ ευθείας στην κατάσταση 
αποτελεσμάτων. Το ανακτήσιμο ποσό των περιουσι-
ακών στοιχείων είναι το μεγαλύτερο μεταξύ εύλογης 
αξίας μείον τα απαιτούμενα για την πώληση κόστη 
και αξίας χρήσης αυτών. Για την εκτίμηση της αξίας 
χρήσης, οι εκτιμώμενες μελλοντικές ταμειακές ροές 
προεξοφλούνται στην παρούσα αξία τους με την χρή-
ση ενός προ φόρου επιτοκίου το οποίο αντανακλά τις 
τρέχουσες εκτιμήσεις της αγοράς για την διαχρονική 

αξία του χρήματος και για τους κινδύνους που σχετί-
ζονται με αυτά τα περιουσιακά στοιχεία. Για ένα πε-
ριουσιακό στοιχείο που δεν δημιουργεί ανεξάρτητες 
ταμειακές ροές, το ανακτήσιμο ποσό προσδιορίζεται 
για την μονάδα δημιουργίας ταμειακών ροών, στην 
οποία το περιουσιακό στοιχείο ανήκει. Σε κάθε ημε-
ρομηνία σύνταξης οικονομικών καταστάσεων ο Όμι-
λος και η Εταιρεία εξετάζουν αν υπάρχουν ενδείξεις 
ότι οι συνθήκες που οδήγησαν στην αναγνώρισή της 
απομείωσης σε προηγούμενες περιόδους δεν συνε-
χίζουν να υπάρχουν. Στην περίπτωση αυτή επανα-
προσδιορίζεται το ανακτήσιμο ποσό του περιουσια-
κού στοιχείου και η ζημία απομείωσης αντιλογίζεται 
επαναφέροντας τη λογιστική αξία του περιουσιακού 
στοιχείου στο ανακτήσιμο ποσό του στην έκταση που 
αυτό δεν υπερβαίνει τη λογιστική αξία του περιουσι-
ακού στοιχείου που θα είχε προσδιοριστεί (καθαρή 
από αποσβέσεις) αν δεν είχε καταχωρηθεί η ζημία 
απομείωσης.

Παροχές σε Συμμετοχικούς Τίτλους29. 

Ένας αριθμός υπαλλήλων (συμπεριλαμβανομένων 
των βασικών διοικητικών στελεχών) του Ομίλου λαμ-
βάνει αμοιβές με μορφή παροχών 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 χορηγούνται με χρήση ενός κα-
τάλληλου μοντέλου αποτίμησης και αναγνωρίζεται 
ως δαπάνη στην περίοδο από την ημερομηνία χορή-
γησης μέχρι την ημερομηνία ωρίμανσης των σχετι-
κών δικαιωμάτων με ταυτόχρονη αύξηση των ιδίων 
κεφαλαίων.

Όταν οι όροι ενός τέτοιου προγράμματος τροποποι-
ούνται, 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 
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συνολική εύλογη αξία των σχετικών δικαιωμάτων, ή 
είναι με οποιοδήποτε τρόπο επωφελής για τον υπάλ-
ληλο που συμμετέχει στο πρόγραμμα όπως μετριέται 
κατά την ημερομηνία τροποποίησης.

Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα και 30. 
Μέσα Αντιστάθμισης Κινδύνου

Τα παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα περιλαμβά-
νουν συμβόλαια προθεσμιακών πράξεων συναλλάγ-
ματος, ανταλλαγής επιτοκίων και νοµισµάτων και 
άλλα παράγωγα.

Παράγωγα για εμπορικούς σκοπούς

Όλα τα παράγωγα που δεν καταχωρούνται ως αντι-
σταθµιζόµενα μέσα θεωρούνται ότι αποκτήθηκαν για 
εμπορικούς σκοπούς. Αρχικά τα παράγωγα καταχω-
ρούνται στην εύλογη αξία τους (η οποία συμπίπτει µε 
το κόστος της συναλλαγής) την ημέρα σύναψης του 
συμβολαίου των παραγώγων. Μεταγενέστερα αποτι-
μώνται στην εύλογη αξία τους, η οποία λαμβάνεται 
από τιμές χρηματιστηριακών αγορών ή υπολογίζεται 
βάσει τεχνικών αποτίμησης, όπως οι προεξοφληµέ-
νες ταμειακές ροές. Τα παράγωγα απεικονίζονται 
ως περιουσιακά στοιχεία όταν η εκτιμώμενη εύλο-
γη 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 ταξι-
νομείται 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 τα-
μειακές ροές, η οποία μπορεί να προέρχεται από ένα 
συγκεκριμένο κίνδυνο, άμεσα συσχετιζόµενο µε το 
περιουσιακό στοιχείο ή την υποχρέωση. Για τα πα-
ράγωγα που χρησιμοποιούνται για αντιστάθμιση κιν-
δύνων εφαρμόζεται αντισταθμιστική λογιστική που 

περιλαμβάνει την ύπαρξη κατά τη σύναψη της συ-
ναλλαγής επίσημης τεκμηρίωσης, την περιγραφή του 
αντισταθμιζόμενου στοιχείου, του μέσου αντιστάθμι-
σης, του τύπου της αντιστάθμισης, του αντισταθμιζό-
μενου 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 προέρχονται από την αποτί-
μηση του μέσου αντιστάθμισης στην εύλογη αξία του 
καταχωρούνται στην κατάσταση αποτελεσμάτων. Το 
αντισταθμιζόμενο περιουσιακό στοιχείο αποτιμάται 
στην εύλογη αξία και τα κέρδη ή οι ζημίες καταχω-
ρούνται στην κατάσταση αποτελεσμάτων.

Σε συναλλαγές αντιστάθμισης ταμειακών ροών, τα 
κέρδη ή οι ζημίες που αφορούν το αποτελεσματικό 
μέρος της αντιστάθμισης και προέρχονται από μετα-
βολές στην εύλογη αξία του παράγωγου χρηματοοι-
κονομικού μέσου καταχωρούνται στα λοιπά συνολι-
κά εισοδήματα. Αντίθετα τα κέρδη ή οι ζημίες που 
αφορούν το µη αποτελεσματικό μέρος της αντιστάθ-
μισης καταχωρούνται απευθείας στην κατάσταση 
αποτελεσμάτων.

Αναταξινομήσεις Κονδυλίων31. 

Έχουν πραγματοποιηθεί αναταξινομήσεις κονδυλίων 
στις συγκριτικές οικονομικές καταστάσεις, προκειμέ-
νου αυτές να καταστούν συγκρίσιμες με τον τρόπο 
παρουσίασης των αντίστοιχων κονδυλίων στις οικο-
νομικές καταστάσεις της κλειόμενης χρήσης. Για λό-
γους συγκρισιμότητας επίσης, έγιναν αναταξινομή-
σεις κονδυλίων στις Σημειώσεις. Όλες οι παραπάνω 
αναταξινομήσεις κονδυλίων δεν είχαν καμία επίδρα-
ση στα ίδια κεφάλαια ή στην κατάσταση αποτελε-
σμάτων του Ομίλου και της Εταιρείας. Αναλυτικές 
πληροφορίες για τη φύση αυτών των αναταξινομήσε-
ων παρατίθενται στη Σημείωση 32.

Συμβόλαια Χρηματοοικονομικής Εγγύησης32. 

Τα συμβόλαια χρηματοοικονομικής εγγύησης που 
εκδίδονται από τον Όμιλο ή την Εταιρεία είναι αυτά 
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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 αναγνωρίζονται αρχι-
κά ως υποχρέωση στην εύλογη αξία, προσαρμοσμένα 
για τα κόστη συναλλαγής που σχετίζονται άμεσα με 
την έκδοση της εγγύησης. Στη συνέχεια, η υποχρέ-

ωση 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 σω-
ρευμένες αποσβέσεις του.

4. ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ
Τα ενσώματα πάγια αναλύονται ως εξής:

ΟΜΙΛΟΣ
Γήπεδα- 

Οικόπεδα Κτίρια

Μηχανήματα 
– Τηλεπ/κος 
Εξοπλισμός

Μεταφ/κά 
Μέσα Έπιπλα

Έργα υπό 
κατασκευή

Υλικά 
Επενδύ- 

σεων ΣΥΝΟΛΟ

31/12/2008

Αξία κτήσης 50,1 913,5 12.645,2 54,4 472,4 534,3 136,8 14.806,7
Σωρευμένες 
αποσβέσεις - (311,1) (8.254,5) (36,8) (331,5) - - (8.933,9)
Αναπόσβεστη αξία 
31/12/2008 50,1 602,4 4.390,7 17,6 140,9 534,3 136,8 5.872,8

Προσθήκες - 49,4 654,4 5,0 23,8 431,2 55,9 1.219,7
Απόκτηση θυγατρικής 
- αξία κτήσης 1 0,2 1,7 48,3 1,3 0,4 2,6 - 54,5
Μειώσεις και 
μεταφορές - αξία 
κτήσης (1,0) (0,1) (136,1) (7,6) (12,3) (447,0) (84,9) (689,0)
Μειώσεις και 
μεταφορές 
–σωρευμένες 
αποσβέσεις - 0,1 286,8 7,3 22,2 - - 316,4
Συναλλαγματικές 
διαφορές- αξία κτήσης (0,3) (31,6) (276,5) (2,5) (10,0) (11,3) (2,1) (334,3)
Συναλλαγματικές 
διαφορές-σωρευμένες 
αποσβέσεις - 18,1 167,5 1,9 7,4 - - 194,9
Αποσβέσεις χρήσης - 
απομειώσεις - (56,4) (936,1) (6,2) (40,1) - - (1.038,8)
Αναπόσβεστη αξία 
31/12/2009 49,0 583,6 4.199,0 16,8 132,3 509,8 105,7 5.596,2

31/12/2009

Αξία κτήσης 49,0 932,9 12.935,3 50,6 474,3 509,8 105,7 15.057,6
Σωρευμένες 
αποσβέσεις - (349,3) (8.736,3) (33,8) (342,0) - - (9.461,4)
Αναπόσβεστη αξία 
31/12/2009 49,0 583,6 4.199,0 16,8 132,3 509,8 105,7 5.596,2
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ΟΜΙΛΟΣ
Γήπεδα- 

Οικόπεδα Κτίρια

Μηχανήματα 
– Τηλεπ/κος 
Εξοπλισμός

Μεταφ/κά 
Μέσα Έπιπλα

Έργα υπό 
κατασκευή

Υλικά 
Επενδύ- 

σεων ΣΥΝΟΛΟ

Προσθήκες 0,6 32,9 609,8 1,8 3,5 362,7 41,3 1.052,6
Μειώσεις και 
μεταφορές - αξία 
κτήσης - 7,8 (205,6) (1,9) (19,9) (394,2) (56,3) (670,1)
Μειώσεις και 
μεταφορές 
–σωρευμένες 
αποσβέσεις 0,4 1,4 334,0 4,8 20,0 - - 360,6
Συναλλαγματικές 
διαφορές- αξία κτήσης (0,5) (7,4) (56,7) (0,2) (1,9) (1,6) - (68,3)
Συναλλαγματικές 
διαφορές-σωρευμένες 
αποσβέσεις - 5,2 40,4 0,3 1,6 - - 47,5
Αποσβέσεις χρήσης - 
απομειώσεις (0,4) (84,5) (1.141,9) (5,9) (23,9) - - (1.256,6)
Αναπόσβεστη αξία 
31/12/2010 49,1 539,0 3.779,0 15,7 111,7 476,7 90,7 5.061,9

31/12/2010

Αξία κτήσης 49,1 966,2 13.282,8 50,3 456,0 476,7 90,7 15.371,8
Σωρευμένες 
αποσβέσεις - (427,2) (9.503,8) (34,6) (344,3) - - (10.309,9)
Αναπόσβεστη αξία 
31/12/2010 49,1 539,0 3.779,0 15,7 111,7 476,7 90,7 5.061,9

1 Αναπροσαρμοσμένα ποσά λόγω οριστικοποίησης του επιμερισμού τιμήματος αγοράς της ZAPP (βλέπε Σημείωση 8)

Τα ενσώματα πάγια περιλαμβάνουν ακίνητα για 
επένδυση ύψους Ευρώ 86,0 την 31 Δεκεμβρίου 2010 
(31 Δεκεμβρίου 2009: Ευρώ 83,2), η εύλογη αξία των 
οποίων υπερβαίνει την παραπάνω λογιστική αξία.

Το ποσό των τόκων που έχει κεφαλαιοποιηθεί από 
τον Όμιλο στη χρήση 2010 και στη χρήση 2009 ως 
μέρος του κόστους των περιουσιακών στοιχείων που 
πληρούν τις προϋποθέσεις ανέρχεται σε Ευρώ 10,3 
και Ευρώ 10,0 αντίστοιχα. Τα ποσά αυτά υπολογί-
στηκαν με βάση ένα μέσο επιτόκιο κεφαλαιοποίησης 
το οποίο για τις χρήσεις 2010 και 2009 είναι 5,5% και 
5,9% αντίστοιχα.

Για την απόκτηση των ανωτέρω περιουσιακών στοι-
χείων ο Όμιλος έχει λάβει επιχορηγήσεις στο παρελ-
θόν, το αναπόσβεστο ύψος των οποίων την 31 Δεκεμ-
βρίου 2010 είναι Ευρώ 13,6 (31 Δεκεμβρίου 2009: 
Ευρώ 22,9).

Έλεγχος Απομείωσης της ROMTELECOM

Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2010, διενεργήθηκε έλεγ-
χος απομείωσης από τη ROMTELECOM σχετικά με 
τα πάγια περιουσιακά της στοιχεία καθώς υπήρχαν 
ενδείξεις ότι οι λογιστικές τους αξίες υπερέβαιναν 
την ανακτήσιμη αξία τους. Ο έλεγχος απομείωσης 
διενεργήθηκε βάσει ενός μοντέλου προεξοφλημένων 
ταμειακών ροών, χρησιμοποιώντας προβλέψεις τα-
μειακών ροών από προϋπολογισμούς εγκεκριμένους 
από τη διοίκηση της εταιρείας και επιτόκιο προεξό-
φλησης 9,75%. Με βάση το αποτέλεσμα της ανωτέ-
ρω διαδικασίας, προέκυψε ζημία απομείωσης ύψους 
Ευρώ 244,5, η οποία καταχωρήθηκε στην ενοποιημέ-
νη κατάσταση αποτελεσμάτων του 2010 και περιλαμ-
βάνεται στη γραμμή «Αποσβέσεις και απομειώσεις».
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ΕΤΑΙΡΕΙΑ Κτίρια

Μηχανήματα– 
Τηλεπ/κος 

Εξοπλισμος
Μεταφορικά 

Μέσα Έπιπλα
Έργα υπό 

κατασκευή
Υλικά  

Επενδύσεων ΣΥΝΟΛΟ
31/12/2008

Αξία κτήσης 44,4 7.654,5 39,1 155,5 293,1 101,5 8.288,1

Σωρευμένες 
αποσβέσεις (8,9) (5.908,2) (33,9) (145,6) - - (6.096,6)

Αναπόσβεστη αξία 
31/12/2008 35,5 1.746,3 5,2 9,9 293,1 101,5 2.191,5

Προσθήκες 9,3 230,8 3,3 2,2 259,5 40,9 546,0

Μειώσεις και 
μεταφορές –αξία 
κτήσης - (175,4) (0,7) (16,6) (228,1) (58,5) (479,3)

Μειώσεις και 
μεταφορές 
–σωρευμένες 
αποσβέσεις - 175,2 0,7 16,5 - - 192,4

Αποσβέσεις χρήσης (3,2) (413,3) (2,0) (5,4) - - (423,9)

Αναπόσβεστη αξία 
31/12/2009 41,6 1.563,6 6,5 6,6 324,5 83,9 2.026,7

31/12/2009

Αξία κτήσης 53,7 7.709,9 41,7 141,1 324,5 83,9 8.354,8

Σωρευμένες 
αποσβέσεις (12,1) (6.146,3) (35,2) (134,5) - - (6.328,1)

Αναπόσβεστη αξία 
31/12/2009 41,6 1.563,6 6,5 6,6 324,5 83,9 2.026,7

Προσθήκες 4,6 257,6 - 2,3 209,7 41,4 515,6

Μειώσεις και 
μεταφορές –αξία 
κτήσης - (248,7) (1,3) (7,1) (249,9) (53,9) (560,9)

Μειώσεις και 
μεταφορές– 
σωρευμένες 
αποσβέσεις - 248,0 1,3 7,1 - - 256,4

Αποσβέσεις χρήσης (3,5) (364,3) (2,0) (4,0) - - (373,8)

Αναπόσβεστη αξία 
31/12/2010 42,7 1.456,2 4,5 4,9 284,3 71,4 1.864,0

31/12/2010

Αξία κτήσης 58,3 7.718,8 40,4 136,3 284,3 71,4 8.309,5

Σωρευμένες 
αποσβέσεις (15,6) (6.262,6) (35,9) (131,4) - - (6.445,5)

Αναπόσβεστη αξία 
31/12/2010 42,7 1.456,2 4,5 4,9 284,3 71,4 1.864,0

Δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη επί των ενσώματων παγίων.
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ΟΜΙΛΟΣ 2010 2009
Αξία 1 Ιανουαρίου 577,4 525,1

Συναλλαγματικές διαφορές (4,6) (6,8)

Απόκτηση θυγατρικής – αρχική προσαρμογή (βλέπε Σημείωση 8) - 33,5

Απόκτηση θυγατρικής – τελική προσαρμογή (βλέπε Σημείωση 8) (0,4) 25,6

Απόκτηση θυγατρικής 1,5 -

Απομειώσεις (1,5) -

Αξία 31 Δεκεμβρίου 572,4 577,4

Το ποσό των τόκων που έχει κεφαλαιοποιηθεί από 
τον ΟΤΕ στη χρήση 2010 και στη χρήση 2009 ως 
μέρος του κόστους των περιουσιακών στοιχείων που 
πληρούν τις προϋποθέσεις ανέρχεται σε Ευρώ 10,3 
και Ευρώ 10,0 αντίστοιχα. Τα ποσά αυτά υπολογί-
στηκαν με βάση ένα μέσο επιτόκιο κεφαλαιοποίησης 
το οποίο για τις χρήσεις 2010 και 2009 είναι 5,5% και 
5,9% αντίστοιχα.

Για την απόκτηση των ανωτέρω περιουσιακών στοι-
χείων ο ΟΤΕ έχει λάβει επιχορηγήσεις στο παρελθόν, 

το αναπόσβεστο ύψος των οποίων την 31 Δεκεμβρίου 
2010 είναι Ευρώ 10,5 (31 Δεκεμβρίου 2009: Ευρώ 
18,4). Δεν υπάρχουν ανεκπλήρωτοι όροι ή ενδεχό-
μενες υποχρεώσεις που να συνδέονται με αυτές τις 
επιχορηγήσεις.

5. ΥΠΕΡΑΞΙΑ
Η υπεραξία αναλύεται ως εξής:

Η κίνηση της υπεραξίας και η κατανομή της στις μονάδες δημιουργίας ταμειακών ροών αναλύεται παρακάτω:

Χώρα 2009 Προσαρμογές
2009 Αναπροσαρ - 

μοσμένα ποσά 1
Συναλ λαγματικές 

διαφορές Προσαρμογές 2010

Ελλάδα 376,6 - 376,6 - - 376,6

Αλβανία 55,5 - 55,5 (0,5) - 55,0

Ρουμανία 59,4 25,6 85,0 (4,1) (0,4) 80,5

Βουλγαρία 60,3 - 60,3 - - 60,3
Σύνολο 551,8 25,6 577,4 (4,6) (0,4) 572,4

1 Αναπροσαρμοσμένα ποσά λόγω οριστικοποίησης του επιμερισμού τιμήματος αγοράς της ZAPP (βλέπε Σημείωση 8).

Το ανακτήσιμο ποσό των ανωτέρω μονάδων δημι-
ουργίας ταμειακών ροών προσδιορίστηκε με βάση τη 
μέθοδο της αξίας χρήσης. Η αξία χρήσης υπολογί-
στηκε χρησιμοποιώντας προβλέψεις ταμειακών ροών 
που βασίστηκαν στα εγκεκριμένα από τη Διοίκηση 
τριετή επιχειρηματικά σχέδια και οι οποίες προβλή-

θηκαν αρχικά σε περίοδο δεκαετίας και μετά στο δι-
ηνεκές.

Οι βασικές παραδοχές που λήφθηκαν υπόψη για τον 
υπολογισμό της αξίας χρήσης των μονάδων δημιουρ-
γίας ταμειακών ροών κατά την 31 Δεκεμβρίου 2010 
ήταν οι εξής:
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Παραδοχές Ελλάδα Αλβανία Ρουμανία Βουλγαρία

Επιτόκιο προεξόφλησης 8,76% 9,88% 10,21% 8,08%

Ρυθμός αύξησης/ (μείωσης) εσόδων (0,65)% (1,87)% 4,86% 0,10%
Περιθώριο EBITDA 36,1%-38,5% 53,5%-43,3% 15,9%-32,0% 39,9%-43,8%

Για την προβολή των ταμειακών ροών για το διάστη-
μα πέραν της δεκαετίας χρησιμοποιήθηκε δείκτης 
ανάπτυξης 2% για όλες τις μονάδες δημιουργίας τα-
μειακών ροών.

Οι βασικές παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν από τη 
Διοίκηση κατά τον υπολογισμό των προβλέψεων των 
ταμειακών ροών στα πλαίσια 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 
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 πληροφό-
ρησης.

Με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου απομείωσης 
κατά την 31 Δεκεμβρίου 2010 δεν προέκυψαν ζημίες 
απομείωσης αναφορικά με την ανωτέρω υπεραξία.

6. ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ 
ΑΔΕΙΕΣ

Οι τηλεπικοινωνιακές άδειες αναλύονται ως εξής:

ΟΜΙΛΟΣ 2010 20091

Αναπόσβεστη αξία 1 Ιανουαρίου 365,0 329,5

Προσθήκες 8,3 -

Απόκτηση θυγατρικής (βλέπε Σημείωση 8) - 76,2

Μεταφορές από λοιπά άυλα περιουσιακά στοιχεία, αξία κτήσης - 13,3

Μεταφορές, αξία κτήσης (1,6) -

Συναλλαγματικές διαφορές, αξίας κτήσης 0,3 (7,5)

Συναλλαγματικές διαφορές, σωρευμένες αποσβέσεις (0,4) 6,4

Αποσβέσεις χρήσης (36,6) (51,0)

Διαγραφές, αξία κτήσης (37,4) (1,9)

Διαγραφές, σωρευμένες αποσβέσεις 34,3 -

Αναπόσβεστη αξία 31 Δεκεμβρίου 331,9 365,0

31 Δεκεμβρίου  

Αξία κτήσης 580,7 611,1

Σωρευμένες αποσβέσεις (248,8) (246,1)
Αναπόσβεστη αξία 331,9 365,0

1 Αναπροσαρμοσμένα ποσά λόγω οριστικοποίησης του επιμερισμού τιμήματος αγοράς της ZAPP (βλέπε Σημείωση 8).
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ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2010 2009

Αναπόσβεστη αξία 1 Ιανουαρίου 2,5 3,0

Αποσβέσεις χρήσης (0,4) (0,5)

Αναπόσβεστη αξία 31 Δεκεμβρίου 2,1 2,5

31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  

Αξία κτήσης 6,2 6,2

Σωρευμένες αποσβέσεις (4,1) (3,7)
Αναπόσβεστη αξία 2,1 2,5

Οι τηλεπικοινωνιακές άδειες περιλαμβάνουν άδειες 
που έχουν αποκτηθεί κυρίως από τις εταιρείες κινη-
τής τηλεφωνίας του Ομίλου. Οι άδειες αυτές αποσβέ-
νονται με βάση τη σταθερή μέθοδο απόσβεσης κατά 
τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής τους, μεταξύ 5 και 
25 ετών.

7. ΛΟΙΠΑ ΑΥΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η κίνηση των λοιπών άυλων περιουσιακών στοιχεί-
ων αναλύεται ως εξής:

ΟΜΙΛΟΣ 2010 20091

Αναπόσβεστη αξία 1 Ιανουαρίου 523,5 550,7

Προσθήκες 14,2 31,3

Απόκτηση θυγατρικής (βλέπε Σημείωση 8) - 24,9

Μειώσεις, αξία κτήσης (33,3) (0,4)

Μειώσεις, σωρευμένες αποσβέσεις 33,3 0,1

Μεταφορές σε τηλεπικοινωνιακές άδειες, αξία κτήσης - (13,3)

Μεταφορές, αξία κτήσης (8,5) -

Συναλλαγματικές διαφορές, αξία κτήσης (5,8) (8,1)

Συναλλαγματικές διαφορές, σωρευμένες αποσβέσεις 0,4 3,8

Αποσβέσεις χρήσης (68,3) (65,5)

Αναπόσβεστη αξία 31 Δεκεμβρίου 455,5 523,5

31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Αξία κτήσης 682,5 715,9

Σωρευμένες αποσβέσεις (227,0) (192,4)
Αναπόσβεστη αξία 455,5 523,5

1 Αναπροσαρμοσμένα ποσά λόγω οριστικοποίησης του επιμερισμού τιμήματος αγοράς της ZAPP (βλέπε Σημείωση 8)

Τα λοιπά άυλα περιουσιακά στοιχεία που εμφανίζο-
νται στην κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης του 
Ομίλου περιλαμβάνουν κυρίως τα αναγνωρισθέντα 
περιουσιακά στοιχεία κατά την απόκτηση της εται-
ρείας ΓΕΡΜΑΝΟΣ το 2006. Αυτά τα περιουσιακά 
στοιχεία κυρίως αφορούν στην εμπορική ονομασία 

(brand name) ΓΕΡΜΑΝΟΣ, αλλά επίσης περιλαμβά-
νουν συμβάσεις του δικτύου (franchise agreements), 
πελατολόγιο (customer relationships) και λογισμικό. 
Η εμπορική ονομασία αρχικά είχε προσδιοριστεί ότι 
είχε αόριστη διάρκεια ωφέλιμης ζωής. Κατά τη δι-
άρκεια του Δ’ τριμήνου 2008, ο Όμιλος προχώρησε 
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ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

2010 2009 2010 2009

(α) Συμμετοχές σε θυγατρικές εταιρείες - - 4.622,0 4.621,1

(β) Λοιπές συμμετοχές 156,5 157,0 156,2 156,3
ΣΥΝΟΛΟ 156,5 157,0 4.778,2 4.777,4

σε επαναπροσδιορισμό της ωφέλιμης ζωής της εμπο-
ρικής ονομασίας της ΓΕΡΜΑΝΟΣ, της οποίας η δι-
άρκεια επανακαθορίστηκε σε 15 έτη από το τέλος 
Οκτωβρίου 2008, ημερομηνία του επαναπροσδιορι-
σμού. Η απόσβεση της ανωτέρω αξίας που επιβάρυνε 
τα ενοποιημένα αποτελέσματα των χρήσεων 2010 και 
2009 ανήλθε σε Ευρώ 27,5 και Ευρώ 27,6 αντίστοι-
χα, ενώ η αναπόσβεστη αξία της εμπορικής ονομασί-
ας ΓΕΡΜΑΝΟΣ την 31 Δεκεμβρίου 2010 (συμπερι-

λαμβανομένης και της επίδρασης συναλλαγματικών 
διαφορών ύψους Ευρώ 3,8) ανέρχεται στο ποσό των 
Ευρώ 345,5 (31 Δεκεμβρίου 2009: Ευρώ 376,8).

Δεν υπάρχουν άυλα περιουσιακά στοιχεία με απεριόρι-
στη διάρκεια ζωής την 31 Δεκεμβρίου 2010 και 2009.

8. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ
Οι συμμετοχές αναλύονται ως ακολούθως:

(α) Οι συμμετοχές σε θυγατρικές εταιρείες αναλύονται ως εξής:

Άμεση συμμετοχή 
ΟΤΕ Χώρα σύστασης 2010 2009

COSMOTE 100,00% ΕΛΛΑΔΑ 3.513,3 3.510,1

OTE INTERNATIONAL  
INVESTMENTS LTD 100,00% ΚΥΠΡΟΣ 483,9 483,9

HELLAS-SAT 99,05% ΚΥΠΡΟΣ 194,7 194,7

COSMO-ONE 30,87% ΕΛΛΑΔΑ 0,5 0,6

VOICENET 100,00% ΕΛΛΑΔΑ 3,1 3,7

HELLASCOM 100,00% ΕΛΛΑΔΑ 8,4 8,4

OTE SAT- MARITEL 94,08% ΕΛΛΑΔΑ 11,2 11,2

OTE PLC 100,00% M. ΒΡΕΤΑΝΙΑ - -

ΟΤΕ PLUS 100,00% ΕΛΛΑΔΑ 3,8 3,8

ΟΤΕ ΑΚΙΝΗΤΑ 100,00% ΕΛΛΑΔΑ 234,1 234,1

OTE-GLOBE 100,00% ΕΛΛΑΔΑ 163,7 163,7

OTE ΑΣΦΑΛΙΣΗ 100,00% ΕΛΛΑΔΑ 0,6 0,6

OTE ACADEMY 100,00% ΕΛΛΑΔΑ 4,7 6,3

ΣΥΝΟΛΟ 4.622,0 4.621,1

Η κίνηση των συμμετοχών σε θυγατρικές εταιρείες αναλύεται ως εξής:
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ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2010 2009

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 4.621,1 4.733,6

Δικαιώματα προαίρεσης που χορηγήθηκαν σε στελέχη θυγατρικών (βλέπε Σημείωση 29) 3,2 4,4

Απομείωση αξίας συμμετοχής (2,3) (0,7)

Μείωση μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής - (116,2)
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 4.622,0 4.621,1

Οι κινήσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρ-
κεια της χρήσης και περιλαμβάνονται στον προηγού-
μενο πίνακα περιγράφονται ως εξής:

COSMOTE

Όπως αναλύεται και στη Σημείωση 29, ο ΟΤΕ εφαρ-
μόζει Πρόγραμμα Παροχής Δικαιωμάτων Προαί-
ρεσης σε στελέχη, μεταξύ άλλων, του Ομίλου της 
COSMOTE για την αγορά μετοχών του ΟΤΕ σε προ-
νομιακή τιμή σύμφωνα με τους όρους του προγράμ-
ματος. Το ποσό που επιβάρυνε τα αποτελέσματα της 
COSMOTE για τη χρήση 2010 είναι Ευρώ 3,2 (για τη 
χρήση 2009: Ευρώ 4,4) και στις εταιρικές οικονομι-
κές καταστάσεις του ΟΤΕ έχει απεικονιστεί στα ίδια 
κεφάλαια με μια ισόποση αύξηση στη λογιστική αξία 
της συμμετοχής του ΟΤΕ στην COSMOTE.

ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ ΑΞΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ 
ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ

Κατά τη διάρκεια της χρήσης 2010, διενεργήθη-
κε έλεγχος απομείωσης στις συμμετοχές του ΟΤΕ 
στις εταιρείες COSMOONE, OTE ACADEMY και 
VOICENET, καθώς υπήρχαν ενδείξεις ότι οι λογι-
στικές τους αξίες δεν ήταν ανακτήσιμες. Από τον 
έλεγχο προέκυψε ότι οι λογιστικές αξίες αυτών των 
περιουσιακών στοιχείων υπερβαίνουν το εκτιμώμε-
νο ανακτήσιμο ποσό τους και ως εκ τούτου αναγνω-
ρίστηκε ζημία απομείωσης ύψους Ευρώ 0,1, Ευρώ 
1,6 και Ευρώ 0,6 αντίστοιχα, η οποία καταχωρήθηκε 
στην κατάσταση αποτελεσμάτων της Εταιρείας για 
τη χρήση 2010 στη γραμμή «Απομείωση συμμετο-
χών» (για τη χρήση 2009 είχε αναγνωριστεί ζημία 
απομείωσης αξίας Ευρώ 0,1, Ευρώ 0,3 και Ευρώ 0,3 

για τις εταιρείες COSMOONE, OTE ACADEMY και 
VOICENET αντίστοιχα).

ΜΕΙΩΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 
ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ

Τον Δεκέμβριο του 2010, η Έκτακτη Γενική Συνέ-
λευση των Μετόχων της ΟΤΕ ΑΚΙΝΗΤΑ ενέκρινε 
τη μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά Ευρώ 
40,9 ως αποτέλεσμα της μείωσης της ονομαστικής 
τιμής των μετοχών από Ευρώ 2,43 σε Ευρώ 2,23 (σε 
απόλυτο ποσό). Έως την 31 Δεκεμβρίου 2010, η επι-
στροφή του κεφαλαίου δεν είχε ακόμη πραγματοποι-
ηθεί.

Τον Δεκέμβριο του 2010, η Έκτακτη Γενική Συνέ-
λευση των Μετόχων της HELLASCOM ενέκρινε τη 
μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά Ευρώ 4,0 
ως αποτέλεσμα της μείωσης της ονομαστικής τιμής 
των μετοχών από Ευρώ 9,5 σε Ευρώ 1,5 (σε απόλυτο 
ποσό). Έως την 31 Δεκεμβρίου 2010, η επιστροφή 
του κεφαλαίου δεν είχε ακόμη πραγματοποιηθεί.

Τον Δεκέμβριο του 2010, η Έκτακτη Γενική Συνέ-
λευση των Μετόχων της OTESAT-MARITEL ενέ-
κρινε τη μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 
Ευρώ 7,0 ως αποτέλεσμα της μείωσης της ονομαστι-
κής τιμής των μετοχών από Ευρώ 3,54 σε Ευρώ 1,55 
(σε απόλυτο ποσό). Έως την 31 Δεκεμβρίου 2010, η 
επιστροφή του κεφαλαίου δεν είχε ακόμη πραγματο-
ποιηθεί.

Τον Δεκέμβριο του 2010, η Έκτακτη Γενική Συνέλευ-
ση των Μετόχων της OTE ΑΣΦΑΛΙΣΗ ενέκρινε τη 
μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά Ευρώ 0,5 
ως αποτέλεσμα της μείωσης της ονομαστικής τιμής 
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των μετοχών από Ευρώ 2,93 σε Ευρώ 0,43 (σε από-
λυτο ποσό). Έως την 31 Δεκεμβρίου 2010, η επιστρο-
φή του κεφαλαίου δεν είχε ακόμη πραγματοποιηθεί.

Το Νοέμβριο του 2010, η Έκτακτη Γενική Συνέλευ-
ση των Μετόχων της OTE INTERNATIONAL IN-
VESTMENTS LTD ενέκρινε τη μείωση του μετοχι-
κού της κεφαλαίου κατά Ευρώ 31,5 ως αποτέλεσμα 
της μείωσης της ονομαστικής τιμής των μετοχών από 
Ευρώ 1,71 σε Ευρώ 1,58 (σε απόλυτο ποσό). Έως την 
31 Δεκεμβρίου 2010, η επιστροφή του κεφαλαίου δεν 
είχε ακόμη πραγματοποιηθεί.

Οι παραπάνω μειώσεις μετοχικών κεφαλαίων ολο-
κληρώθηκαν μετά την 31 Δεκεμβρίου 2010 (βλέπε 
Σημείωση 33).

Οι παρακάτω συναλλαγές πραγματοποιήθηκαν ή 
ολοκληρώθηκαν στην τρέχουσα χρήση και είχαν επί-
δραση στη συμμετοχή του Ομίλου στις θυγατρικές 
του:

AMC

Την 31 Δεκεμβρίου 2010, η COSMOTE κατέχει άμε-
σα το 14,76% του μετοχικού κεφαλαίου της AMC, 
μετά την αγορά επιπλέον 2,18% έναντι ποσού πε-
ρίπου Ευρώ 7,9. Ως αποτέλεσμα της παραπάνω συ-

ναλλαγής, η COSMOTE κατέχει άμεσα ή έμμεσα 
97,21% της AMC.

ZAPP

Την 1 Ιουλίου 2009, ο ΟΤΕ ανακοίνωσε ότι η θυγα-
τρική του CΟSMOTE (μέσω της 100% θυγατρικής 
της COSMOHOLDING ROMANIA LTD) υπέγραψε 
στις 30 Ιουνίου 2009 συμφωνία για την απόκτηση της 
εταιρείας ZAPP στη Ρουμανία. Η εξαγορά που τελού-
σε, μεταξύ άλλων προϋποθέσεων, υπό την έγκριση 
των αρμόδιων αρχών της Ρουμανίας ολοκληρώθηκε 
την 31 Οκτωβρίου 2009. Τα καθαρά περιουσιακά 
στοιχεία που αναγνωρίσθηκαν στις ενοποιημένες οι-
κονομικές καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 2009 βα-
σίζονταν σε μια αρχική εκτίμηση της εύλογης αξίας. 
Η αποτίμηση των καθαρών περιουσιακών στοιχείων 
ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 2010. Οι προσαρμο-
γές στην αρχική εκτίμηση παρουσιάζονται στον πα-
ρακάτω πίνακα και τα συγκριτικά στοιχεία του 2009 
έχουν αναμορφωθεί για να αντικατοπτρίζουν το τελι-
κό αποτέλεσμα. Η επίδραση στις αποσβέσεις των μη 
κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων από την 
ημερομηνία απόκτησης έως την 31 Δεκεμβρίου 2009 
ήταν ασήμαντη.

Λογιστική αξία
Αρχικές 

προσαρμογές
Αρχική 

εύλογη αξία
Τελικές 

προσαρμογές
Τελική 

εύλογη αξία
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Ενσώματα πάγια  83,4 -  83,4 (28,9) 54,5

Τηλεπικοινωνιακές άδειες 
(βλέπε Σημείωση 6)  21,0  52,4  73,4 2,8 76,2

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 
(βλέπε Σημείωση 7)  -  22,0  22,0 2,9 24,9

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά 
στοιχεία 0,3 -  0,3 - 0,3

Σύνολο  104,7  74,4  179,1 (23,2) 155,9

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Αποθέματα 2,1 -  2,1 - 2,1

Πελάτες  2,4 -  2,4 - 2,4

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά 
στοιχεία  2,9 -  2,9 - 2,9



-92-
Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2010

Λογιστική αξία
Αρχικές 

προσαρμογές
Αρχική 

εύλογη αξία
Τελικές 

προσαρμογές
Τελική 

εύλογη αξία
Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά 
ισοδύναμα  0,8 -  0,8 - 0,8

Σύνολο  8,2 -  8,2 - 8,2

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ 
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  112,9  74,4  187,3 (23,2) 164,1

Υποχρεώσεις

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

Αναβαλλόμενες φορολογικές 
υποχρεώσεις - - - 4,2 4,2

Δάνεια  122,4 -  122,4 - 122,4

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις  7,6  1,8  9,4 (1,8) 7,6

Σύνολο  130,0  1,8  131,8 2,4 134,2

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Προμηθευτές  6,8 -  6,8 - 6,8

Δάνεια 7,2 - 7,2 - 7,2

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις  4,0 -  4,0 - 4,0

Σύνολο  18,0 -  18,0 - 18,0

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  148,0  1,8  149,8 2,4 152,2

Καθαρά περιουσιακά στοιχεία που 
αποκτήθηκαν (35,1)  72,6  37,5 (25,6) 11,9

Τίμημα εξαγοράς  67,5 (0,4) 67,1

Έξοδα εξαγοράς 3,5 - 3,5

Υπεραξία (βλέπε Σημείωση 5)  33,5 25,2 58,7

Η προσαρμογή στα άϋλα περιουσιακά στοιχεία κατά 
το ποσό των Ευρώ 24,9 σχετίζεται με την αναγνώρι-
ση του πελατολογίου της εταιρείας.

Την 31 Δεκεμβρίου 2009, το οφειλόμενο ποσό σχε-
τικά με τα έξοδα εξαγοράς ήταν Ευρώ 2,0, τα οποία 
καταβλήθηκαν πλήρως εντός του 2010.

Μεταβολές σε ποσοστά μειοψηφίας

Οι συνολικές διαφορές που έχουν προκύψει από συ-
ναλλαγές απόκτησης δικαιωμάτων μειοψηφίας σε 
εταιρείες στις οποίες ασκείται ήδη έλεγχος από τον 
Όμιλο, οι οποίες στις ενοποιημένες οικονομικές κα-
ταστάσεις έχουν καταχωρηθεί απ’ ευθείας στα ίδια 
κεφάλαια, αναλύονται ανά εταιρεία ως εξής:

2010 2009

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
ΣΥΝΟΛΟ 3.321,5 3.321,5
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(β) Οι λοιπές συμμετοχές αναλύονται ως εξής:

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

2010 2009 2010 2009

TELEKOM SRBIJA 155,1 155,1 155,1 155,1

Λοιπές 1,4 1,9 1,1 1,2
ΣΥΝΟΛΟ 156,5 157,0 156,2 156,3

Μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2009, σε σχέση με την 
επένδυση του στην TELEKOM SRBIJA, ο ΟΤΕ είχε 
καταλήξει ότι, κυρίως εξαιτίας της συμμετοχής της 
Σέρβικης κυβέρνησης κατά 80%, δεν ασκεί σημαντι-
κή επιρροή στην TELEKOM SRBIJA. Επιπλέον, κα-
θότι οι μετοχές της TELEKOM SRBIJA δεν είναι ει-
σηγμένες στο χρηματιστήριο και ο ΟΤΕ αδυνατούσε 
να έχει την απαιτούμενη επικαιροποιημένη χρηματο-
οικονομική πληροφόρηση για μια αξιόπιστη αποτί-
μηση της συμμετοχής του στην TELEKOM SRBIJA, 
η εν λόγω συμμετοχή αποτιμώταν στο κόστος.

Το 2010, ο ΟΤΕ επαναξιολόγησε την θέση του σε 
σχέση με το εάν ασκεί σημαντική επιρροή στην 
TELEKOM SRBIJA και κατέληξε ότι, για τους ίδιους 
λόγους που αναφέρθηκαν ανωτέρω, η θέση του πα-
ραμένει αμετάβλητη.

Επιπλέον, ο ΟΤΕ επαναξιολόγησε την θέση του 
σε σχέση με την δυνατότητα του για μια αξιόπιστη 
αποτίμηση της συμμετοχής του στην TELEKOM 
SRBIJA, λαμβάνοντας υπόψη του τις εξελίξεις που 
συνέβησαν κατά την διάρκεια της χρήσης όπως περι-
γράφονται παρακάτω.

Κατά την διάρκεια του τρίτου τριμήνου του 2010, 
η Σέρβικη κυβέρνηση κίνησε την διαδικασία πώλη-
σης ποσοστού 51% της TELEKOM SRBIJA, από 
το ποσοστό συμμετοχής της Σέρβικης κυβέρνησης 
ή από κοινού με το ποσοστό συμμετοχής 20% του 
ΟΤΕ, εφόσον ο ΟΤΕ θα ενδιαφέρονταν. Το Διοικη-
τικό Συμβούλιου του ΟΤΕ, την 17 Δεκεμβρίου 2010, 
αποφάσισε πως θα συμφωνούσε στην πώληση της 
συμμετοχής του στην TELEKOM SRBIJA, υπό την 

προϋπόθεση ικανοποιητικού τιμήματος και άλλων 
όρων. Η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη και η Σέρ-
βικη κυβέρνηση αναμένει να λάβει δεσμευτικές προ-
σφορές μέχρι την 21 Μαρτίου 2011.

Στα πλαίσια της ανωτέρω διαδικασίας πώλησης, 
επετράπη στον ΟΤΕ η πρόσβαση σε πρόσθετες 
χρηματοοικονομικές πληροφορίες σε σχέση με την 
TELEKOM SRBIJA και με την βοήθεια εξωτερι-
κών συμβούλων που προσελήφθηκαν από τον ΟΤΕ 
για να τον υποστηρίξουν στη διαδικασία της πώλη-
σης, ο ΟΤΕ προχώρησε στην αξιολόγηση αυτών των 
πληροφοριών προκειμένου, μεταξύ άλλων, να προ-
βεί σε μια αξιόπιστη επιμέτρηση της εύλογης αξίας 
της TELEKOM SRBIJA. Το αποτέλεσμα της διαδι-
κασίας μέχρι τώρα είναι ένα ουσιωδώς ευρύ φάσμα 
εκτιμήσεων της εύλογης αξίας, κυρίως εξαιτίας της 
σημαντικής μεταβλητότητας των αγορών και των 
οικονομικών υποθέσεων, καθώς και των αβεβαιοτή-
των σχετικά με τις διάφορες παραμέτρους που επη-
ρεάζουν τις μελλοντικές επιδόσεις της TELEKOM 
SRBIJA και εξαρτώνται από την Σέρβικη κυβέρνη-
ση. Κατά συνέπεια, ο ΟΤΕ κατέληξε ότι δεν δύναται, 
μέχρι στιγμής, να σταθμίσει πιθανολογικά κατά εύ-
λογο τρόπο τις προκύπτουσες εκτιμήσεις της εύλογης 
αξίας και, ως εκ τούτου, την 31 Δεκεμβρίου 2010, η 
επένδυση του στην TELEKOM SRBIJA παρέμεινε 
στο κόστος. Σημειώνεται ότι το κατώτερο άκρο των 
ανωτέρω εκτιμήσεων της εύλογης αξίας υπερβαίνει 
την τρέχουσα αξία της TELEKOM SRBIJA στις οι-
κονομικές καταστάσεις του ΟΤΕ.

Στις αρχές Ιανουαρίου του 2011, η Σέρβικη κυβέρ-
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νηση ανακοίνωσε επίσημα στον ΟΤΕ μια «ελάχιστη 
τιμή αναφοράς» με βάση την οποία η Σέρβικη κυβέρ-
νηση θα ήταν διατεθειμένη να πουλήσει ένα πλειο-
ψηφικό ποσοστό στην TELEKOM SRBIJA. Την 26 
Ιανουαρίου 2011, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΤΕ 
αποφάσισε ότι, εάν η τιμή αναφοράς (ή υψηλότερη), 
όπως καθορίστηκε από την Σέρβικη κυβέρνηση επι-
τευχθεί, τότε ο ΟΤΕ συμφωνεί να πουλήσει τη συμ-
μετοχή του σε αυτή την τιμή. Εάν η τιμή πώλησης 
οριστεί σε χαμηλότερο επίπεδο, ο ΟΤΕ θα εξετάσει 
εκ νέου την θέση του.

Επιπλέον, ο ΟΤΕ, μετά την απόφαση του Διοικη-
τικού Συμβουλίου να πωλήσει τη συμμετοχή του 
στην TELEKOM SRBIJA όπως αναφέρθηκε ανω-
τέρω, εξέτασε εάν πληρούνται τα κριτήρια για την 
ταξινόμηση της επένδυσης του ως κατεχόμενη προς 
πώληση. Ο ΟΤΕ, εκτιμώντας ότι η διαδικασία και το 
σχέδιο της πώλησης οδηγείται από την Σέρβικη κυ-
βέρνηση, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν μπορεί 
ευλόγως να εκτιμήσει αν αυτή η πώληση πληροί το 
κριτήριο να είναι ιδιαίτερα πιθανή, όπως απαιτείται 
από το ΔΠΧΑ 5, και κατά συνέπεια, ότι τα κριτήρια 
για την ταξινόμηση της TELEKOM SRBIJA ως κατε-
χομένη προς πώληση κατά την 31 Δεκεμβρίου 2010, 
δεν πληρούνται.

Τα έσοδα από μερίσματα του Ομίλου αναλύονται ως 
εξής:

ΟΜΙΛΟΣ 2010 2009
TELEKOM SRBIJA 14,1 9,3

Λοιπά περιουσιακά στοιχεία 
διαθέσιμα προς πώληση 0,1 0,3

ΣΥΝΟΛΟ 14,2 9,6

Τα έσοδα του ΟΤΕ από μερίσματα αναλύονται ως 
εξής:

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2010 2009
COSMOTE 151,2 282,2

ΟΤΕ ΑΚΙΝΗΤΑ 37,0 18,9

OTE SAT- MARITEL 1,7 1,0

OTE PLUS - 0,4

OTE INTERNATIONAL 
INVESTMENTS LTD 2,0 -

TELEKOM SRBIJA 14,1 9,3

Λοιπά περιουσιακά στοιχεία 
διαθέσιμα προς πώληση 0,1 0,3

ΣΥΝΟΛΟ 206,1 312,1

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3697/2008, τα μερί-
σματα που εγκρίνονται από Γενικές Συνελεύσεις που 
συγκαλούνται μετά την 1η Ιανουαρίου 2009 υπόκει-
νται σε παρακράτηση φόρου 10%.

Η κίνηση των λοιπών συμμετοχών αναλύεται ως 
εξής:

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

2010 2009 2010 2009

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 157,0 156,6 156,3 156,4

Απομείωση - - (0,1) -

Λοιπές κινήσεις μέσω της κατάστασης αποτελεσμάτων (0,5) 0,4 - (0,1)
Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 156,5 157,0 156,2 156,3
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ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
2010 2009 2010 2009

Δάνεια / προκαταβολές στο προσωπικό 119,7 82,8 119,6 82,7

Δεδουλευμένα έσοδα / Έξοδα επομένων χρήσεων 
(μακροπρόθεσμο μέρος) 15,8 21,9 - -

Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα (βλέπε Σημείωση 17) 6,8 7,4 - -

Λοιπά 12,4 15,2 1,0 1,1

ΣΥΝΟΛΟ 154,7 127,3 120,6 83,8

9. ΛΟΙΠΑ ΜΗ ΚΥΚΛΟφΟΡΟΥΝΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Τα λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία αναλύονται ως εξής:

Τα δάνεια και οι προκαταβολές στο προσωπικό περι-
λαμβάνουν κυρίως δάνεια που χορηγούνται σε υπαλ-
λήλους με προϋπηρεσία άνω των 25 ετών έναντι της 
αποζημίωσής τους λόγω εξόδου από την υπηρεσία. 
Το επιτόκιο εκτοκισμού των ανωτέρω δανείων είναι 
1,67% και 1,79% για τη χρήση 2010 και 2009, αντί-
στοιχα. Η προεξόφληση των δανείων αυτών γίνεται 
με το επιτόκιο που χρησιμοποιείται στην αναλογιστι-

κή μελέτη για τον προσδιορισμό της υποχρέωσης για 
αποζημίωση λόγω αποχώρησης από την υπηρεσία, το 
οποίο ανέρχεται σε 4,6% για το 2010 και για το 2009 
(βλέπε Σημείωση 18).

10. ΠΕΛΑΤΕΣ
Οι απαιτήσεις από πελάτες αναλύονται ως εξής:

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
2010 2009 2010 2009

Συνδρομητές 1.605,7 1.737,8 845,0 996,5

Διεθνής τηλεφωνία 52,2 85,5 38,3 68,7

Απαιτήσεις από θυγατρικές - - 128,7 100,1

Μη τιμολογηθέντα έσοδα 86,5 99,2 34,8 52,4

1.744,4 1.922,5 1.046,8 1.217,7

Μείον

Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις (733,6) (769,5) (512,0) (609,7)

ΣΥΝΟΛΟ 1.010,8 1.153,0 534,8 608,0
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ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

2010 2009 2010 2009

Μη ληξιπρόθεσμα και μη απομειωμένα 624,5 634,8 405,1 333,0

Ληξιπρόθεσμα και μη απομειωμένα:

Έως 30 ημέρες 108,7 129,3 44,3 77,0

Από 31 έως 180 ημέρες 126,2 216,4 55,6 135,2

Πάνω από 180 ημέρες 151,4 172,5 29,8 62,8
ΣΥΝΟΛΟ 1.010,8 1.153,0 534,8 608,0

Η χρονική απεικόνιση (ενηλικίωση) των απαιτήσεων από πελάτες αναλύεται ως εξής:

11. ΛΟΙΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Τα λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αναλύονται ως εξής:

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

2010 2009 2010 2009

Διαπραγματεύσιμοι τίτλοι:

Διακρατούμενα ως τη λήξη - Ομόλογα - 8,1 -  -

Διακρατούμενα για εμπορική εκμετάλλευση - Ομόλογα 3,5 3,2 -  -

Διαθέσιμα προς πώληση - Μετοχές 0,1 14,3 - 14,0

Διαθέσιμα προς πώληση - Αμοιβαία κεφάλαια 3,6 4,0 2,1 2,3

Μη Διαπραγματεύσιμοι τίτλοι:   

Διαθέσιμα για πώληση – Χρεόγραφα 5,3 5,8 - - 
ΣΥΝΟΛΟ 12,5 35,4 2,1 16,3

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
2010 2009 2010 2009

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου (769,5) (887,4) (609,7) (701,1)

Προσθήκη χρήσης (βλέπε Σημείωση 25) (125,6) (107,0) (25,9) (28,0)

Διαγραφές επισφαλών απαιτήσεων 159,9 228,8 123,6 119,4

Υπόλοιπο από νεοαποκτηθείσα θυγατρική - (7,7) - -

Συναλλαγματικές διαφορές 1,6 2,9 - -

Έσοδο από αχρησιμοποίητη πρόβλεψη - 0,9 - -

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου (733,6) (769,5) (512,0) (609,7)

Η κίνηση της πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις αναλύεται ως εξής:
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ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

2010 2009 2010 2009
Βραχυπρόθεσμο μέρος προκαταβολής σε ΕΔΕΚΤ  
(βλέπε Σημείωση 18) 35,2 35,2 35,2 35,2

Βραχυπρόθεσμό μέρος δανείων προς Ταμείο Αρωγής 
(βλέπε Σημείωση 18) 10,1 10,1 10,1 10,1

Απαιτήσεις έναντι πελατών ΟΤΕ Leasing  
(βλέπε Σημείωση 30) 25,5 25,6 25,5 25,6

Δάνεια και προκαταβολές στο προσωπικό 8,1 6,6 8,1 6,6

Φ.Π.Α. εισπρακτέος 8,3 5,0 - -

Φόρος εισοδήματος εισπρακτέος 14,0 6,8 - -

Λοιπές προκαταβολές 48,7 52,4 22,1 21,9

Έξοδα επόμενων χρήσεων 18,2 10,0 1,5 1,6

Λοιπά 61,8 103,9 6,1 7,7

ΣΥΝΟΛΟ 229,9 255,6 108,6 108,7

Η κίνηση των λοιπών χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων αναλύεται ως εξής:

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

2010 2009 2010 2009

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 35,4 135,9 16,3 119,6

Προσθήκες 69,8 308,0 - 290,6

Πωλήσεις – λήξεις (84,0) (412,2) (7,1) (397,3)

Συναλλαγματικές διαφορές 0,4 0,6 - -

Πραγματοποιηθείσες ζημίες από πωλήσεις (2,3) - (2,3) -
Αναπροσαρμογές εύλογης αξίας μέσω κατάστασης 
αποτελεσμάτων (1,8) (0,4) - -

Αναπροσαρμογές εύλογης αξίας μέσω ιδίων κεφαλαίων (5,0) 3,5 (4,8) 3,4
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 12,5 35,4 2,1 16,3

12. ΛΟΙΠΑ ΚΥΚΛΟφΟΡΟΥΝΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Τα λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία αναλύονται ως εξής:

13. ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ
Τα ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα αναλύονται ως εξής:

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

2010 2009 2010 2009

Ταμείο 3,1 3,1 1,0 1,0

Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 1.001,2 865,7 188,0 223,0
ΣΥΝΟΛΟ 1.004,3 868,8 189,0 224,0
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Μέτοχος Αριθμός Μετοχών Ποσοστό %
Ελληνικό Δημόσιο 63.371.292 12,93%
Δ.Ε.Κ.Α. Α.Ε. 15.052.773 3,07%
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (Βλέπε Σημείωση 18) 19.606.015 4,00%
DEUTSCHE TELEKOM AG 147.045.118 30,00%
Θεσμικοί επενδυτές 195.742.035 39,94%
Ιδιώτες επενδυτές 49.333.156 10,06%
ΣΥΝΟΛΟ 490.150.389 100,00%

15. ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ – 
ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑφΟΡΕΣ 

ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ - 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟ

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 τουλάχι-
στον στο ένα τρίτο του μετοχικού κεφαλαίου. Την 31 

Δεκεμβρίου 2010 και 2009, το τακτικό αποθεματικό 
ανερχόταν σε Ευρώ 347,2 και Ευρώ 344,1 αντίστοι-
χα και δεν μπορεί να διανεμηθεί στους μετόχους. Το 
υπόλοιπο κερδών εις νέο περιλαμβάνει τα φορολογη-
θέντα κέρδη που δεν έχουν διανεμηθεί και τα αφορο-
λόγητα και ειδικώς φορολογηθέντα αποθεματικά, τα 
οποία σε περίπτωση διανομής τους θα υπαχθούν σε 
φορολογία εισοδήματος.

Οι συναλλαγματικές διαφορές και τα λοιπά αποθεμα-
τικά αναλύονται ως εξής:

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

2010 20091 2010 20091

Αποθεματικό διαθεσίμων προς πώληση χρηματοοικονομικών 
περιουσιακών στοιχείων 0,2 5,2 - 4,8

Καθαρή ζημιά από αντιστάθμιση ταμειακών ροών - (6,8) - -

Συναλλαγματικές διαφορές (85,3) (51,7) - -

Σωρευμένες αναλογιστικές ζημιές αναγνωρισμένες στην καθαρή θέση (80,3) (139,7) (78,2) (138,3)
Αναβαλλόμενοι φόροι επί των σωρευμένων αναλογιστικών ζημιών 
αναγνωρισμένοι στην καθαρή θέση 18,1 31,0 18,1 30,6

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου (147,3) (162,0) (60,1) (102,9)

1 Αναπροσαρμοσμένα ποσά λόγω αλλαγής λογιστικής πολιτικής (βλέπε Σημείωση 32).

14. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕφΑΛΑΙΟ – 
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΥΠΕΡ ΤΟ ΑΡΤΙΟ
Το μετοχικό κεφάλαιο του ΟΤΕ κατά την 31 Δεκεμ-
βρίου 2010, ανέρχεται σε Ευρώ 1.171,5 και διαιρείται 
σε 490.150.389 κοινές μετοχές, ονομαστικής αξίας 
Ευρώ 2,39 (σε απόλυτο ποσό) ανά μετοχή. Το αποθε-
ματικό υπέρ το άρτιο κατά την 31 Δεκεμβρίου 2010 
και 2009 ανέρχεται σε Ευρώ 510,6 και Ευρώ 505,1 

αντίστοιχα και η αύξηση (Ευρώ 5,5) προέρχεται από 

το ποσό που επιβάρυνε την ενοποιημένη κατάσταση 

αποτελεσμάτων του 2010 λόγω του Προγράμματος 

Δικαιωμάτων Προαίρεσης του Ομίλου (βλέπε Σημεί-

ωση 29).

Με βάση το μετοχολόγιο κατά την 31 Δεκεμβρίου 

2010, η μετοχική σύνθεση της Εταιρείας ήταν η ακό-

λουθη:
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ΟΜΙΛΟΣ 2010 2009

(α) Κοινοπρακτικά δάνεια 474,2 500,0
(β) Πρόγραμμα έκδοσης ομολόγων μεσοπρόθεσμης διάρκειας  
  (Global Medium Term Note Program) 4.781,1 4.876,5

(γ)  Λοιπά τραπεζικά δάνεια 38,9 42,1

Σύνολο μακροπρόθεσμων δανείων 5.294,2 5.418,6

Βραχυπρόθεσμο μέρος (2.082,8) (32,9)
Μακροπρόθεσμο μέρος 3.211,4 5.385,7

16. ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
Σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία περί ανω-
νύμων εταιρειών, οι εταιρείες υποχρεούνται να δι-
ανέμουν ως μέρισμα στους μετόχους τους ποσοστό 
τουλάχιστον 35% επί των καθαρών κερδών που εμ-
φανίζονται στα λογιστικά τους βιβλία (δημοσιευμέ-
νες 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 μετα-
φέρεται στα βιβλία της εταιρίας σε ειδικό λογαρια-
σμό 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.

Σύμφωνα με το ισχύον καταστατικό της Εταιρείας, 
το ελάχιστο προβλεπόμενο μέρισμα εκ των καθα-
ρών κερδών προς διανομή στους μετόχους (μετά την 
αφαίρεση του αντιστοιχούντος για το τακτικό αποθε-
ματικό ποσού), ορίζεται ως το μεγαλύτερο ποσό, από 
το 35% των καθαρών κερδών ή το 6% του μετοχικού 
κεφαλαίου, με όριο τα πραγματοποιηθέντα καθαρά 
κέρδη της χρήσης. Για τη μη καταβολή του, σύμφω-

να με το καταστατικό, μεγαλύτερου ποσού, εκ του 
προβλεπομένου στο νόμο ποσοστού 35% επί των κα-
θαρών κερδών, απαιτείται α) είτε η τροποποίηση του 
καταστατικού, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης 
η οποία λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειο-
ψηφία, β) είτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με 
ομοφωνία των μετόχων που εκπροσωπούν το σύνολο 
του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

H Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων του ΟΤΕ 
της 16 Ιουνίου 2010, ενέκρινε τη διανομή μερίσμα-
τος από τα κέρδη της χρήσης 2009 συνολικού ύψους 
Ευρώ 93,1, που αντιστοιχεί σε Ευρώ 0,19 (σε απόλυ-
το ποσό) ανά μετοχή. Σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Ν. 3697/2008, τα μερίσματα που εγκρίνονται από 
Γενικές Συνελεύσεις που συγκαλούνται μετά την 1 
Ιανουαρίου 2009 υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου 
10% που θα βαρύνει το δικαιούχο, ωστόσο ο σχετι-
κός νόμος παρέχει ορισμένες εξαιρέσεις. Το υπόλοιπο 
των μερισμάτων πληρωτέων κατά την 31 Δεκεμβρίου 
2010 ανέρχεται σε Ευρώ 2,3 (31 Δεκεμβρίου 2009: 
Ευρώ 4,2).

Δεν έχει ληφθεί απόφαση από το Διοικητικό Συμ-
βούλιο για το μέρισμα που θα προταθεί για τη χρήση 
2010.

17. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ
Τα μακροπρόθεσμα δάνεια αναλύονται ως εξής:
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(α) Κοινοπρακτικά δάνεια

Την 2 Σεπτεμβρίου 2005, η ΟΤΕ PLC με εγγυητή 
τον ΟΤΕ σύναψε Κοινοπρακτικό Δάνειο με τράπεζες 
συνολικού ύψους Ευρώ 850,0, διάρκειας 5 ετών με 
δικαίωμα παράτασης λήξης για 1+1 έτη κατόπιν συ-
ναίνεσης των δανειστών. Το δάνειο αυτό αποτελείται 
από: α) Μακροπρόθεσμο Δάνειο ύψους Ευρώ 500,0 
με κυμαινόμενο επιτόκιο Euribor τριών μηνών συν 
περιθώριο και β) Ανακυκλούμενη Πίστωση ύψους 
Ευρώ 350,0 με προμήθεια αδράνειας για το ποσό που 
δεν έχει χρησιμοποιηθεί. Στους όρους της δανειακής 
σύμβασης περιλαμβάνεται ρήτρα αναπροσαρμογής 
του περιθωρίου βάσει της πιστοληπτικής ικανότητας 
του ΟΤΕ (“margin adjustment clause”) και ρήτρα αλ-
λαγής ελέγχου του ΟΤΕ, η οποία ενεργοποιείται εφό-
σον επέλθει αλλαγή στον έλεγχο του ΟΤΕ, η οποία 
θα οδηγήσει το βαθμό αξιολόγησης πιστοληπτικής 
ικανότητας (credit rating) του OTE ή της νέας νομι-
κής οντότητας που θα προκύψει, σε επίπεδο χαμη-
λότερο του ΒBB/Baa2. Σε περίπτωση ενεργοποίησης 
της ρήτρας, η OTE PLC οφείλει να ενημερώσει τις 
τράπεζες, οι οποίες έχουν το δικαίωμα να απαιτήσουν 
άμεσα την αποπληρωμή του δανείου.

Μετά από εξάσκηση από την OTE PLC του δικαι-
ώματος για την παράταση της λήξης και σχετική 
συναίνεση των περισσοτέρων τραπεζών, η λήξη του 
δανείου διαμορφώθηκε ως εξής:

α) Ευρώ 25,8 (Μακροπρόθεσμο Δάνειο) και Ευρώ 
18,0 (Ανακυκλούμενη Πίστωση) την 2 Σεπτεμβρίου 
2010

β) Ευρώ 29,0 (Μακροπρόθεσμο Δάνειο) και Ευρώ 
20,3 (Ανακυκλούμενη Πίστωση) την 2 Σεπτεμβρίου 
2011 και

γ) Ευρώ 445,2 (Μακροπρόθεσμο Δάνειο) και Ευρώ 
311,7 (Ανακυκλούμενη Πίστωση) την 2 Σεπτεμβρίου 
2012.

Μετά την αποπληρωμή την 2 Σεπτεμβρίου 2010 του 
παραπάνω ποσού του Μακροπρόθεσμου Δανείου και 
την λήξη της διαθεσιμότητας του σχετικού διαθέσι-
μου τμήματος της Ανακυκλούμενης Πίστωσης, τα 

ονομαστικά διαθέσιμα ποσά του Κοινοπρακτικού Δα-
νείου είναι Ευρώ 474,2 και Ευρώ 332,0 αντίστοιχα. 
Το Μακροπρόθεσμο Δάνειο έχει αναληφθεί πλήρως 
την 31 Δεκεμβρίου 2010 και το τρέχον υπόλοιπο εί-
ναι Ευρώ 474,2. Μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2010 δεν 
είχαν πραγματοποιηθεί καθόλου αναλήψεις από την 
Ανακυκλούμενη Πίστωση, η οποία αναλήφθηκε πλή-
ρως την 26 Ιανουαρίου 2011 (βλέπε Σημείωση 33).

(β) Πρόγραμμα Έκδοσης Ομολόγων Μεσοπρόθεσμης 
Διάρκειας

Η OTE PLC διατηρεί Πρόγραμμα Έκδοσης Ομολόγων 
Μεσοπρόθεσμης Διάρκειας, εγγυημένο από τον ΟΤΕ.

Την 31 Δεκεμβρίου 2010, η συνολική ονομαστική 
αξία των υφιστάμενων ομολόγων κάτω από το Πρό-
γραμμα Έκδοσης Ομολόγων Μεσοπρόθεσμης Διάρ-
κειας ήταν Ευρώ 4.793,4 και αναλύεται ως εξής:

Ομόλογο ονομαστικής αξίας Ευρώ 1.400,4, >>

σταθερού επιτοκίου 5,375%, έκδοσης 
Φεβρουαρίου 2008 και λήξης 14 Φεβρουαρίου 
2011. Το υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2010 
ανέρχεται σε Ευρώ 1.400,2 (2009: Ευρώ 1.496,8).
Ομόλογο ονομαστικής αξίας Ευρώ 650,0, >>

σταθερού επιτοκίου 3,75%, έκδοσης Νοεμβρίου 
2005 και λήξης 11 Νοεμβρίου 2011. Το υπόλοιπο 
την 31 Δεκεμβρίου 2010 ανέρχεται σε Ευρώ 645,1 
(2009: Ευρώ 639,7).
Ομόλογο ονομαστικής αξίας Ευρώ 1.243,0, >>

σταθερού επιτοκίου 5,0%, έκδοσης Αυγούστου 
2003 και λήξης 5 Αυγούστου 2013. Το υπόλοιπο 
την 31 Δεκεμβρίου 2010 ανέρχεται σε Ευρώ 
1.244,9 (2009: Ευρώ 1.250,8).
Ομόλογο ονομαστικής αξίας Ευρώ 600,0, >>

σταθερού επιτοκίου 6,0%, έκδοσης Φεβρουαρίου 
2008 και λήξης 12 Φεβρουαρίου 2015.  
Το υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2010 ανέρχεται  
σε Ευρώ 597,4 (2009: Ευρώ 596,7).
Ομόλογο ονομαστικής αξίας Ευρώ 900,0, >>

σταθερού επιτοκίου 4,625%, έκδοσης Νοεμβρίου 
2006 και λήξης 20 Μαΐου 2016.  
Το υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2010 ανέρχεται  



-101-
Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2010

σε Ευρώ 893,5 (2009: Ευρώ 892,5).

Τα ομόλογα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο 
του Λουξεμβούργου.

Τον Φεβρουάριο του 2010, τα ομόλογα ονομαστικής 
αξίας Ευρώ 1.500,0 5,375%, με ημερομηνία λήξης 
τον Φεβρουάριο του 2011, ανακατανεμήθηκαν στο 
«Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων» 
στην ενοποιημένη κατάσταση χρηματοοικονομικής 
θέσης. Τον Μάιο και τον Δεκέμβριο 2010, η OTE 
PLC προχώρησε σε μερική επαναγορά ομολόγων συ-
νολικής ονομαστικής αξίας Ευρώ 99,6 από τα συγκε-
κριμένα ομόλογα. Τα ομόλογα που επαναγοράσθη-
καν ακυρώθηκαν.

Τον Νοέμβριο του 2010, τα ομόλογα ονομαστικής 
αξίας Ευρώ 650,0 3,75%, με ημερομηνία λήξης τον 
Νοέμβριο του 2011, ανακατανεμήθηκαν στο «Βρα-
χυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων» στην 
ενοποιημένη κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης.

Σε σχέση με τα ομόλογα με ημερομηνία λήξης το 
2011, η στρατηγική αναχρηματοδότησης του Ομίλου 
θα αποτελεί συνδυασμό χρήσης πλεονάζουσας ρευ-
στότητας του Ομίλου, έκδοσης ομολόγων στις αγορές 
κεφαλαίου ή σύναψης κοινοπρακτικού τραπεζικού 
δανείου, ή δανείου από την DEUTSCHE TELEKOM 
AG (βλέπε Σημείωση 33).

Σχετικά με το δάνειο από την μέτοχο εταιρεία 
DEUTSCHE TELEKOM AG, η τακτική Γενική 
Συνέλευση του ΟΤΕ ενέκρινε τη χορήγηση ειδικής 
άδειας σύμφωνα με το άρθρο 23α, παρ. 2 του Κ.Ν. 
2190/1920, για τη δυνατότητα σύναψης ενός δανείου 
από τη DEUTSCHE TELEKOM AG στον ΟΤΕ, σύμ-
φωνα με οικονομικούς όρους και προϋποθέσεις ίσους 
ή καλύτερους από τους χρηματοδοτικούς όρους και 
προϋποθέσεις που προσφέρονται από έναν τρίτο.

Την 16 Ιουλίου 2010, η ΟΤΕ PLC επαναγόρασε 
ομόλογα Ευρώ 7,0 από το ομόλογο ονομαστικής  
αξίας Ευρώ 1.250,0 5,0%, που λήγει την 5 Αυγού-
στου του 2013. Τα ομόλογα που επαναγοράσθηκαν 
ακυρώθηκαν.

Στους όρους των ομολόγων Ευρώ 900,0, Ευρώ 
1.400,4 και Ευρώ 600,0 περιλαμβάνεται ρήτρα αλ-
λαγής ελέγχου του ΟΤΕ, η οποία ενεργοποιείται εάν 
ισχύσουν από κοινού τα εξής:
α) οποιοδήποτε πρόσωπο ή ένωση προσώπων (εκτός 

από το Ελληνικό Δημόσιο) αποκτήσει άμεσα 
ή έμμεσα περισσότερο του 50% του μετοχικού 
κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου του ΟΤΕ 
και

β) σαν συνέπεια του (α), η αξιολόγηση των 
ομολόγων από τους διεθνείς οίκους αποσυρθεί ή 
υποβαθμιστεί σε BB+/Ba1 ή το αντίστοιχό τους 
(non-investment grade), εντός συγκεκριμένης 
προθεσμίας και με συγκεκριμένους όρους.

Σύμφωνα με τους όρους των ομολόγων, σε περίπτω-
ση που ενεργοποιηθεί η ρήτρα αλλαγής ελέγχου του 
ΟΤΕ, η ΟΤΕ ΡLC οφείλει άμεσα να ενημερώσει τους 
ομολογιούχους, οι οποίοι στη συνέχεια έχουν το δι-
καίωμα, σε διάστημα 45 ημερών, να απαιτήσουν από 
την OTE ΡLC την αποπληρωμή τους.

Στους όρους των παραπάνω ομολόγων Ευρώ 1.400,4 
και Ευρώ 600,0 περιλαμβάνεται και ρήτρα αναπρο-
σαρμογής κουπονιού βάσει της πιστοληπτικής ικανό-
τητας του ΟΤΕ (“step up clause”). Το κουπόνι των 
ομολόγων μπορεί να αυξηθεί κατά 1,25% στην περί-
πτωση όπου:
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 για όσο διάστημα η 
αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας του ΟΤΕ 
παραμένει σε sub-investment grade.
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(γ) Λοιπά τραπεζικά δάνεια

Η ROMTELECOM έχει λάβει τέσσερα μακροπρό-
θεσμα δάνεια σε Ευρώ και Won Κορέας, το ανοικτό 
υπόλοιπο των οποίων κατά την 31 Δεκεμβρίου 2010 
ανέρχεται σε Ευρώ 38,9 (31 Δεκεμβρίου 2009: Ευρώ 
42,1). Το πρώτο είναι δάνειο σε Ευρώ με υπόλοιπο 
Ευρώ 8,0 και έχει ημερομηνία λήξης το 2012. Τα 
υπόλοιπα τρία δάνεια με υπόλοιπα Ευρώ 6,2, Ευρώ 
13,5 και Ευρώ 11,2 αντίστοιχα είναι σε Won Κορέας 
και έχουν ημερομηνίες λήξης το 2014, το 2018 και 
το 2020 αντίστοιχα. Όλα τα δάνεια έχουν χρονοδι-
αγράμματα αποπληρωμής κεφαλαίου, με βάση τα 
οποία ποσό Ευρώ 8,5 συνολικά για όλα τα δάνεια θα 
αποπληρωθεί μέσα στο 2011 (βραχυπρόθεσμο μέ-
ρος). Όλα τα δάνεια έχουν σταθερό επιτόκιο. Κατά 
τη διάρκεια του 2010, η ROMTELECOM αποπλή-
ρωσε Ευρώ 7,3 από τις μακροπρόθεσμες δανειακές 
της υποχρεώσεις, εντούτοις το ανοικτό υπόλοιπο 
των δανείων έχει επηρεαστεί από την υποτίμηση του 
Ευρώ σε σχέση με το Won Κορέας κατά τη διάρκεια 
του 2010.

Το μέσο σταθμικό επιτόκιο των μακροπρόθεσμων 
δανείων του Ομίλου για τις χρήσεις που έληξαν την 
31 Δεκεμβρίου 2010 και 2009 ήταν περίπου 4,8% και 
4,7% αντίστοιχα.

Παράγωγα

Την 21 Ιουλίου 2008, η OTE PLC σύναψε σύμβα-
ση ανταλλαγής επιτοκίων (Interest Rate Swap), για 
ποσό ύψους Ευρώ 65,0 και λήξη την 5 Αυγούστου 
2013, προκειμένου να αντισταθμίσει (για το μέρος 
αυτό) τον κίνδυνο μεταβολής επιτοκίων στο ομόλογο 
ύψους Ευρώ 1.243,0, με σταθερό επιτόκιο 5,0% και 
λήξη το 2013. Το κέρδος από την μεταβολή της εύλο-

γης αξίας του παραγώγου καταχωρείται στη γραμμή 
«Χρεωστικοί τόκοι» στην ενοποιημένη κατάσταση 
αποτελεσμάτων της χρήσης 2010 και συμψηφίζεται 
με την ζημία από τη μεταβολή της εύλογης αξίας του 
δανείου. Το μη αποτελεσματικό μέρος της αντιστάθ-
μισης είναι αμελητέο. Η αποτίμηση του παραγώγου 
κατά την 31 Δεκεμβρίου 2010 ήταν Ευρώ 6,8 θετική 
για την ΟΤΕ PLC (βλέπε Σημείωση 9).

Την 1 Οκτωβρίου 2008, ο Όμιλος είχε ορίσει ένα πα-
ράγωγο ανταλλαγής επιτοκίου που ήδη υπήρχε στο 
επίπεδο της COSMOTE ύψους Ευρώ 200,0, που έλη-
ξε την 2 Σεπτεμβρίου 2010, ως μέσο αντιστάθμισης 
σε επίπεδο Ομίλου, των ταμειακών ροών μέρους του 
κοινοπρακτικού δανείου Ευρώ 500,0 κυμαινόμενου 
επιτοκίου. Από την 31 Οκτωβρίου 2009 το συγκε-
κριμένο παράγωγο δεν πληρούσε τα κριτήρια για 
λογιστική αντιστάθμισης που θέτει το ΔΛΠ 39. Ως 
αποτέλεσμα της λήξης του παραπάνω παραγώγου 
ανταλλαγής επιτοκίων, ζημιά ύψους Ευρώ 6,8 μετα-
φέρθηκε από τη γραμμή «Λοιπά συγκεντρωτικά ει-
σοδήματα» και χρεώθηκε στη γραμμή «Χρεωστικοί 
τόκοι» στην ενοποιημένη κατάσταση αποτελεσμά-
των του 2010.

Τον Δεκέμβριο 2010, η ROMTELECOM προχώρησε 
σε σύναψη τριών συμφωνιών προθεσμιακής μη πα-
ραδοτέας αγοράς συναλλάγματος (Non Deliverable 
Forwards-NDFs) Ευρώ / Won Κορέας, με σκοπό της 
απαλοιφή του συναλλαγματικού κινδύνου σε Won Κο-
ρέας που προέρχεται από τα τρέχοντα δάνεια σε Won 
Κορέας της ROMTELECOM. Το ονομαστικό ποσό 
των παραπάνω NDFs ήταν ισόποσο με Ευρώ 20,0. Η 
αποτίμηση των NDFs κατά την 31 Δεκεμβρίου 2010 
ήταν Ευρώ 0.3 αρνητική για την ROMTELECOM.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2010 2009

Διεταιρικά δάνεια από ΟΤΕ PLC 2.834,5 2.930,1

Σύνολο μακροπρόθεσμων δανείων 2.834,5 2.930,1

Βραχυπρόθεσμο μέρος (1.119,1) -
Μακροπρόθεσμο μέρος 1.715,4 2.930,1
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Διεταιρικά δάνεια από ΟΤΕ PLC

Τα διεταιρικά δάνεια από την ΟΤΕ PLC την 31 Δε-
κεμβρίου 2010 αναλύονται ως εξής:

Δάνειο ονομαστικής αξίας Ευρώ 970,4 με σταθερό >>

επιτόκιο, με ημερομηνία σύναψης τον Φεβρουάριο 
2008 και ημερομηνία λήξης τον Φεβρουάριο 
2011. Το υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2010 
ανέρχεται σε Ευρώ 970,2 (2009: Ευρώ 1.067,6).
Δάνειο ονομαστικής αξίας Ευρώ 150,0 με σταθερό >>

επιτόκιο, με ημερομηνία σύναψης τον Νοέμβριο 
2005 και ημερομηνία λήξης τον Νοέμβριο 2011. 
Το υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2010 ανέρχεται σε 
Ευρώ 148,9 (2009: Ευρώ 147,6).
Δάνειο ονομαστικής αξίας Ευρώ 1.118,0 με >>

σταθερό επιτόκιο, με ημερομηνία σύναψης 
τον Αύγουστο 2003 και ημερομηνία λήξης τον 
Αύγουστο 2013. Το υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 
2010 ανέρχεται σε Ευρώ 1.118,0 (2009: Ευρώ 
1.118,1).
Δάνειο ονομαστικής αξίας Ευρώ 600,0 με σταθερό >>

επιτόκιο, με ημερομηνία σύναψης τον Φεβρουάριο 
2008 και ημερομηνία λήξης τον Φεβρουάριο 
2015. Το υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2010 
ανέρχεται σε Ευρώ 597,4 (2009: Ευρώ 596,8).

Τον Φεβρουάριο του 2010, το διεταιρικό δάνειο του 
ΟΤΕ Ευρώ 1.070,0 (ονομαστική αξία τον Φεβρουά-
ριο 2010), με ημερομηνία λήξης τον Φεβρουάριο του 
2011 μεταφέρθηκε στο «Βραχυπρόθεσμο μέρος μα-
κροπρόθεσμων δανείων» στην εταιρική κατάσταση 
χρηματοοικονομικής θέσης. Το Μάιο 2010 και τον 
Δεκέμβριο του 2010, ο ΟΤΕ προχώρησε σε μερικές 
προπληρωμές προς την ΟΤΕ PLC συνολικού ποσού 
ονομαστικής αξίας Ευρώ 99,6 από το συγκεκριμένο 
διεταιρικό δάνειο.

Τον Νοέμβριο του 2010, το διεταιρικό δάνειο του 
ΟΤΕ ονομαστικής αξίας Ευρώ 150,0, με ημερομη-
νία λήξης τον Νοέμβριο του 2011 μεταφέρθηκε στο 
«Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων» 

στην εταιρική κατάσταση χρηματοοικονομικής θέ-
σης.

Το μέσο σταθμικό επιτόκιο των μακροπρόθεμων δα-
νείων της Εταιρείας για τις χρήσεις που έληξαν την 
31 Δεκεμβρίου 2010 και 2009 ήταν περίπου 5,5% και 
για τα δύο χρόνια.

18. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ 
ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ, ΑΠΟζΗΜΙΩΣΕΙΣ 

ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Το προσωπικό του ΟΤΕ συμμετέχει σε διάφορα προ-
γράμματα συνταξιοδότησης, ιατροφαρμακευτικής 
περίθαλψης και λοιπών παροχών όπως αυτά συνοψί-
ζονται 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 σύντα-
ξη και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. 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 Ευρώ 32,3, το οποίο 
μπορούσε να αναπροσαρμόζεται με τον Δείκτη Τιμών 
Καταναλωτή. Κατ’ εφαρμογή του Ν.2768/1999, την 
8 Δεκεμβρίου 1999, συστάθηκε ένα ταμείο ως ανώ-
νυμη εταιρεία με την επωνυμία ΕΔΕΚΤ-ΟΤΕ Α.Ε. 
(«ΕΔΕΚΤ»), με σκοπό τη διαχείριση εισφορών του 
ΟΤΕ, του Ελληνικού Δημοσίου και του Ταμείου Αρω-
γής, προκειμένου να χρηματοδοτήσει το έλλειμμα του 
ΤΑΠ-ΟΤΕ. Οι συνεισφορές του Ελληνικού Δημοσίου 
και του Ταμείου Αρωγής στο Ταμείο αυτό καθορίστη-
καν σε Ευρώ 264,1 και Ευρώ 410,9 αντίστοιχα. Κατ’ 
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εφαρμογή του Ν.2937/2001, η συνεισφορά του ΟΤΕ 
καθορίστηκε στα Ευρώ 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 καταβλή-
θηκε την 3 Αυγούστου 2001, αποσβένεται σε διάστη-
μα 10 ετών και η ετήσια απόσβεση ύψους Ευρώ 35,2 
περιλαμβάνεται στη γραμμή «Αποδοχές προσωπι-
κού» 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 τα-
μείο κοινωνικής ασφάλισης της Ελλάδας) από την 1 
Αυγούστου 2008, με σταδιακή προσαρμογή (μείωση) 
των εισφορών του ΤΑΠ-ΟΤΕ με εκείνες του ΙΚΑ, η 
οποία προβλέπεται να αρχίσει το 2013 και να ολο-
κληρωθεί το 2023 ισόποσα σε τρεις δόσεις. Παράλ-
ληλα ο Κλάδος Ασθένειας του ΤΑΠ-ΟΤΕ εντάχθηκε 
από την 1 Οκτωβρίου 2008 στο ΤΑΥΤΕΚΩ. Σύμφω-
να με τον ίδιο νόμο προβλέπεται ότι οι μετοχές του 
ΤΑΠ-ΟΤΕ στο μετοχικό κεφάλαιο της ΕΔΕΚΤ, περι-
έρχονται 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 ενσωματωθεί στο ΙΚΑ-ETAΜ κα-
λύπτονται από το Ελληνικό Δημόσιο.

(β) Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (Ταμείο Αρωγής) 
/ ΤΑΥΤΕΚΩ

Το Ταμείο Αρωγής – Κλάδος Εφάπαξ Χορηγίας προ-
σφέρει στα μέλη του ένα εφάπαξ ποσό κατά την συ-
νταξιοδότηση ή τον θάνατο.

Το Ταμείο Αρωγής – Κλάδος Επικουρικής Ασφάλι-
σης προσφέρει στους υπαλλήλους, που ήταν μέλη 
πριν το 1993, σύνταξη ίση με 20% του μισθού μετά 
από 30 χρόνια υπηρεσίας. Ο Ν.2084/1992 καθόρισε 
ελάχιστα επίπεδα εισφορών και μέγιστα επίπεδα χο-

ρηγούμενων συντάξεων μετά από 35 χρόνια υπηρε-
σίας, για τα νέα μέλη από το 1993 και μετά. Με βάση 
το Ν. 3655/ 2008, οι δύο κλάδοι του Ταμείου Αρω-
γής, δηλαδή ο Κλάδος Εφάπαξ Χορηγίας και ο Κλά-
δος Επικουρικής Ασφάλισης εντάχθηκαν από την 1 
Οκτωβρίου 2008 στο ΤΑΥΤΕΚΩ.

Σύμφωνα με αναλογιστικές μελέτες που πραγματο-
ποιήθηκαν κατά το παρελθόν αλλά και με βάση πρό-
σφατες εκτιμήσεις, τα ανωτέρω ασφαλιστικά ταμεία 
εμφανίζουν (ή θα εμφανίσουν στο μέλλον) αυξανό-
μενα ελλείμματα. Ο ΟΤΕ δεν έχει νομική υποχρέω-
ση κάλυψης μελλοντικών ελλειμμάτων των ταμείων 
αυτών ούτε, σύμφωνα με τη Διοίκηση, προτίθεται να 
καλύψει τέτοια πιθανά ελλείμματα. Εντούτοις, δεν 
μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο να απαιτηθεί 
από τον ΟΤΕ στο μέλλον (μέσω νομοθετικών ρυθμί-
σεων) η καταβολή αυξημένων εισφορών προς κάλυ-
ψη λειτουργικών ελλειμμάτων των ταμείων αυτών.

Τα δάνεια και οι προκαταβολές σε ασφαλιστικά τα-
μεία αναλύονται ως εξής:

2010 2009
Δάνεια και  
προκαταβολές προς:

ΕΔΕΚΤ 35,2 70,4

Ταμείο Αρωγής 2,1 2,4

Έντοκο δάνειο προς 
Ταμείο Αρωγής  
(Ν. 3371/2005) 122,2 127,0

Άτοκο δάνειο προς Ταμείο 
Αρωγής (Ν. 3762/2009) 12,0 -

ΣΥΝΟΛΟ 171,5 199,8

Δάνεια και  
προκαταβολές προς:

ΕΔΕΚΤ 35,2 35,2

Ταμείο Αρωγής 0,5 0,5

Έντοκο δάνειο προς 
Ταμείο Αρωγής  
(Ν. 3371/2005) 9,6 9,6

Βραχυπρόθεσμο μέρος 45,3 45,3

Μακροπρόθεσμο μέρος 126,2 154,5
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Τα ανωτέρω δάνεια προς τα ασφαλιστικά ταμεία πα-
ρουσιάζονται στις οικονομικές καταστάσεις στο απο-
σβεσθέν κόστος τους, έχοντας προεξοφληθεί βάσει 
του επιτοκίου αγοράς που επικρατούσε στην Ελληνι-
κή 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 Απόφα-
σης, 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 Εται-
ρεία. Την 23 Οκτωβρίου 2006 υπεγράφη η σύμβαση 
δανείου μεταξύ ΟΤΕ και Ταμείου Αρωγής, με βάση 
την οποία ο ΟΤΕ χορηγεί δάνειο μέχρι του ποσού των 
Ευρώ 180,0, οι εκταμιεύσεις του οποίου θα γίνονται 
τμηματικά σύμφωνα με τις ανάγκες του Ταμείου, 
όπως ορίζεται από τον ανωτέρω Νόμο και τη σχε-
τική 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 Ευρώ 180,0, ο ΟΤΕ θα καταβά-
λει το επιπλέον ποσό, το οποίο σε καμία περίπτωση 
δε μπορεί να υπερβεί το ποσό των Ευρώ 10,0 και θα 
τροποποιηθεί η παρούσα σύμβαση δανείου ώστε να 
συμπεριλάβει το οριστικό ποσό και να επικαιροποιή-
σει τον πίνακα αποπληρωμής.

Με βάση την παραπάνω διάταξη, υπογράφηκαν δύο 
τροποποιητικές συμβάσεις μεταξύ ΟΤΕ και Ταμείου 
Αρωγής την 30 Οκτωβρίου 2007 και την 21 Μαΐου 
2008, με βάση τις οποίες χορηγήθηκαν επιπλέον ποσά 
δανείου ύψους Ευρώ 8,0 και Ευρώ 1,3 αντίστοιχα, με 
αποτέλεσμα το συνολικό ύψος του χορηγηθέντος δα-
νείου να ανέρχεται την 31 Δεκεμβρίου 2010 σε Ευρώ 
189,3, ενώ ταυτόχρονα επικαιροποιήθηκε και ο πί-
νακας αποπληρωμής. Η διάρκεια του δανείου είναι 
21 έτη συμπεριλαμβανομένης μιας διετούς περιόδου 
χάριτος. Η αποπληρωμή του δανείου άρχισε την 1 
Οκτωβρίου 2008 μέσω μηνιαίων τοκοχρεωλυτικών 

δόσεων που ορίζονται από τη σύμβαση. Το επιτόκιο 
του δανείου ορίστηκε στο 0,29%.

Βάσει του Ν. 3762/2009 (Πρόγραμμα Εθελουσίας 
Αποχώρησης για 600 εργαζόμενους), ο ΟΤΕ όφει-
λε να χορηγήσει ένα άτοκο μακροπρόθεσμο 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 ονομαστι-
κό ποσό ύψους Ευρώ 30,0 που αφορά άτοκο δάνειο 
διάρκειας 22 ετών. Την ημερομηνία υπογραφής της 
σύμβασης το δάνειο προεξοφλήθηκε στην παρούσα 
αξία του και ως αποτέλεσμα ποσό περίπου Ευρώ 18,6 
χρεώθηκε ως χρηματοοικονομικό έξοδο στην κατά-
σταση αποτελεσμάτων του 2010, από το οποίο Ευρώ 
0,6 αναγνωρίστηκε ως χρηματοοικονομικό έσοδο μέ-
χρι τις 31 Δεκεμβρίου 2010. Την 31 Δεκεμβρίου 2010 
ολόκληρο το ποσό των Ευρώ 30,0 είχε εκταμιευθεί.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ

(α) Αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την 
υπηρεσία

Σύμφωνα με το Ελληνικό εργατικό δίκαιο, οι εργαζό-
μενοι είναι δικαιούχοι αποζημίωσης σε περιπτώσεις 
απόλυσης ή συνταξιοδότησης ποσού που σχετίζεται 
με τις αποδοχές του εργαζομένου, τη διάρκεια υπηρε-
σίας και τον τρόπο αποχώρησης (απόλυση ή συντα-
ξιοδότηση). Οι εργαζόμενοι που παραιτούνται (εκτός 
από αυτούς με περισσότερα από δεκαπέντε χρόνια 
υπηρεσίας) ή απολύονται με αιτία δεν δικαιούνται 
αποζημίωσης. Η οφειλόμενη αποζημίωση σε περί-
πτωση 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 (Ευρώ 0,02 
αναπροσαρμοζόμενο ετήσια με το ποσοστό πληθω-
ρισμού), πλέον 9 μισθούς. Στην πράξη, οι εργαζόμε-
νοι του ΟΤΕ λαμβάνουν το μικρότερο ποσό μεταξύ 
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του 100% της μέγιστης υποχρέωσης και των Ευρώ 
0,02 πλέον 9 μισθούς. Οι εργαζόμενοι με υπηρεσία 
μεγαλύτερη από 25 χρόνια δικαιούνται λήψη δανείου 
έναντι της αποζημίωσης που θα λάβουν στην συντα-
ξιοδότηση. Η πρόβλεψη για αποζημίωση λόγω εξό-
δου από την υπηρεσία απεικονίζεται στις οικονομικές 

καταστάσεις σύμφωνα με το ΔΛΠ 19 «Παροχές σε 
Εργαζόμενους» και βασίζεται σε ανεξάρτητη αναλο-
γιστική μελέτη.

Η επιβάρυνση των αποτελεσμάτων από την αποζη-
μίωση λόγω εξόδου από την υπηρεσία αναλύεται ως 
εξής:

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

2010 20091 2010 20091

Δουλευμένες παροχές χρήσης 19,5 19,0 16,4 16,8

Απόσβεση κατοχυρωμένου κόστους προϋπηρεσίας 8,3 8,0 7,8 7,8

Επίδραση στην κατάσταση αποτελεσμάτων στη 
γραμμή «Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού 
και λογαριασμό νεότητας» 27,8 27,0 24,2 24,6

Επίδραση στην κατάσταση αποτελεσμάτων στη γραμμή 
«Χρεωστικοί τόκοι» 16,6 20,2 14,5 18,4

Συνολική επίδραση στην κατάσταση αποτελεσμάτων 44,4 47,2 38,7 43,0

1 Αναπροσαρμοσμένα ποσά λόγω αλλαγής λογιστικής πολιτικής (βλέπε Σημείωση 32).

Οι μεταβολές στην παρούσα αξία για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία είναι οι παρα-
κάτω:

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

2010 20091 2010 20091

Υποχρέωση καθορισμένων παροχών - έναρξη χρήσης 358,0 359,2 334,2 338,4

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 19,5 19,0 16,4 16,8

Κόστος τόκων 16,6 20,2 14,5 18,4

Αναλογιστικές ζημιές/(κέρδη) (30,5) (2,3) (32,8) (2,4)

Κόστος προϋπηρεσίας - 0,7 - -

Συναλλαγματικές διαφορές (0,1) (0,8) - -

Κόστος προϋπηρεσίας αναγνωριζόμενο στη χρήση 3,7 0,2 - -

Καταβολές αποζημιώσεων (26,8) (38,2) (25,3) (37,0)

Υποχρέωση καθορισμένων παροχών - τέλος χρήσης 340,4 358,0 307,0 334,2

Μη αναγνωρισμένη ζημία κατοχυρωμένου κόστους 
προϋπηρεσίας (33,8) (41,2) (33,4) (41,2)

Πρόβλεψη στην κατάσταση χρηματοοικονομικής 
θέσης 306,6 316,8 273,6 293,0

1 Αναπροσαρμοσμένα ποσά λόγω αλλαγής λογιστικής πολιτικής (βλέπε Σημείωση 32).

Οι παραδοχές στις οποίες βασίστηκε η αναλογιστική μελέτη για τον υπολογισμό της πρόβλεψης αποζημίωσης 
προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία για τον Όμιλο και την Εταιρεία είναι οι εξής:
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ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

2010 2009 2010 2009

Συντελεστής προεξόφλησης 4,6 - 8,7% 4,6 – 10,0% 4,6% 4,6%
Εκτιμώμενο ποσοστό αύξησης μισθών 2,2 - 7,0% 3,5 – 4,5% 2,2 - 3,2% 4,5%-5,5%

(β) Λογαριασμός Νεότητας

Ο Λογαριασμός Νεότητας αφορά σε μια εφάπαξ πα-
ροχή που δίνεται στα παιδιά των εργαζομένων του 
ΟΤΕ, συνήθως όταν φτάσουν την ηλικία των 25 
ετών. Το ποσό της παροχής δημιουργείται από εισφο-
ρές των εργαζομένων, από τόκους επ’ αυτών και από 
εισφορά του ΟΤΕ, η οποία μπορεί να ανέλθει μέχρι 
ποσού ίσου με περίπου 10 μέσους μηνιαίους μισθούς 
και εξαρτάται από το χρονικό διάστημα κατά το οποίο 
ο εργαζόμενος εισφέρει σε αυτόν τον Λογαριασμό. Η 
πρόβλεψη για τις παροχές του Λογαριασμού Νεότη-
τας βασίζεται σε ανεξάρτητη αναλογιστική μελέτη. 
Το σύνολο της αναλογιστικής υποχρέωσης αναλύε-

ται σε δύο μέρη: το ένα αντιμετωπίζεται ως «παροχή 
μετά την έξοδο από την υπηρεσία» και το άλλο ως 
«λοιπή μακροπρόθεσμη παροχή». Το μέρος της συ-
νολικής υποχρέωσης για το Λογαριασμό Νεότητας 
που κατηγοριοποιείται ως «λοιπή μακροπρόθεσμη 
παροχή» αφορά τους εργαζόμενους που θα είναι ακό-
μα στην υπηρεσία κατά το χρόνο που τα παιδιά τους 
θα δικαιούνται την εφάπαξ παροχή. Το υπόλοιπο μέ-
ρος της υποχρέωσης κατηγοριοποιείται ως «παροχή 
μετά την έξοδο από την υπηρεσία».

Το ποσό της πρόβλεψης για το Λογαριασμό Νεότη-
τας που έχει επιβαρύνει τα αποτελέσματα αναλύεται 
ως εξής:

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

2010 20091

Παροχή μετά 
την έξοδο από 
την υπηρεσία

Λοιπή 
μακροπρό- 

θεσμη παροχή ΣΥΝΟΛΟ

Παροχή μετά 
την έξοδο από 
την υπηρεσία

Λοιπή 
μακροπρό- 

θεσμη παροχή ΣΥΝΟΛΟ

Δουλευμένες παροχές χρήσης 14,5 6,7 21,2 13,5 5,8 19,3

Αναλογιστικά (κέρδη)/ ζημίες - (12,4) (12,4) - 4,8 4,8

Απόσβεση κατοχυρωμένου κόστους 2,2 - 2,2 2,3  - 2,3
Επίδραση στην κατάσταση 
αποτελεσμάτων στη γραμμή 
«Προβλέψεις για αποζημίωση 
προσωπικού και λογαριασμό 
νεότητας» 16,7 (5,7) 11,0 15,8 10,6 26,4
Επίδραση στην κατάσταση 
αποτελεσμάτων στη γραμμή 
«Χρεωστικοί τόκοι» 7,3 3,1 10,4 8,8 3,8 12,6
Συνολική επίδραση στην 
κατάσταση αποτελεσμάτων 24,0 (2,6) 21,4 24,6 14,4 39,0

1 Αναπροσαρμοσμένα ποσά λόγω αλλαγής λογιστικής πολιτικής (βλέπε Σημείωση 32).

Η συμφωνία της συνολικής υποχρέωσης καθορισμένων παροχών για παροχές του Λογαριασμού Νεότητας 
είναι η ακόλουθη:
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2010 20091

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Παροχή μετά 
την έξοδο από
την υπηρεσία

Λοιπή 
μακροπρό-

θεσμη παροχή ΣΥΝΟΛΟ

Παροχή μετά 
την έξοδο από 
την υπηρεσία

Λοιπή 
μακροπρό- 

θεσμη παροχή ΣΥΝΟΛΟ
Υποχρέωση καθορισμένων 
παροχών - έναρξη χρήσης 207,0 87,3 294,3 194,4 83,3 277,7

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 14,5 6,7 21,2 13,5 5,8 19,3

Κόστος τόκων 7,3 3,1 10,4 8,8 3,8 12,6

Αναλογιστικά (κέρδη)/ ζημίες (19,5) (12,4) (31,9) 30,0 4,8 34,8

Καταβολές αποζημιώσεων (46,8) (11,8) (58,6) (39,7) (10,4) (50,1)
Υποχρέωση καθορισμένων 
παροχών - τέλος χρήσης 162,5 72,9 235,4 207,0 87,3 294,3
Μη αναγνωρισμένη ζημία 
κατοχυρωμένου κόστους 
προϋπηρεσίας (1,5) - (1,5) (3,7) - (3,7)

Δεδουλευμένη πρόβλεψη 161,0 72,9 233,9 203,3 87,3 290,6

Εισφορές εργαζομένων 67,5   71,3
Πρόβλεψη στην κατάσταση 
χρηματοοικονομικής θέσης 301,4 361,9

1 Αναπροσαρμοσμένα ποσά λόγω αλλαγής λογιστικής πολιτικής (βλέπε Σημείωση 32).

Οι παραδοχές στις οποίες βασίστηκε η αναλογιστική 
μελέτη για τον υπολογισμό της πρόβλεψης για το Λο-
γαριασμό Νεότητας είναι οι εξής:

2010 2009
Συντελεστής 
προεξόφλησης 3,7% 3,9%

Εκτιμώμενο ποσοστό 
αύξησης μισθών 2,5% 4,5%

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΕΛΟΥΣΙΑΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΤΕ

Την 25 Μαΐου 2005, η Διοίκηση του ΟΤΕ και η ΟΜΕ-
ΟΤΕ (το συνδικαλιστικό όργανο του προσωπικού), 
υπέγραψαν Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Ερ-
γασίας (Ε.Σ.Σ.Ε.), με την οποία καθορίζονται τα θέ-
ματα προσλήψεων προσωπικού στον ΟΤΕ. Με βάση 
τη συμφωνία αυτή, όλοι οι νεοπροσλαμβανόμενοι 
στον ΟΤΕ θα καλύπτονται από συμβάσεις εργασίας 
αορίστου χρόνου. Η ισχύς της άρχισε από την ημερο-
μηνία ισχύος του σχετικού Νόμου για την εθελούσια 
έξοδο του προσωπικού του ΟΤΕ.

Με το Άρθρο 74 του Ν.3371/2005 και με την από 20 
Ιουλίου 2005 Ε.Σ.Σ.Ε. μεταξύ ΟΤΕ και ΟΜΕ-ΟΤΕ, 
καθορίστηκε το πλαίσιο του Προγράμματος Εθελού-
σιας Αποχώρησης μόνιμου προσωπικού του ΟΤΕ. Το 
Πρόγραμμα Εθελούσιας Αποχώρησης απευθυνόταν 
στο μόνιμο προσωπικό του Οργανισμού, που θα απο-
λυόταν αυτοδίκαια και υποχρεωτικά, μέχρι την 31 Δε-
κεμβρίου 2012 και θα συνταξιοδοτούνταν μέχρι την 
ίδια ημερομηνία από το ΤΑΠ-ΟΤΕ θα δικαιούνταν 
πλήρη σύνταξη και λοιπές παροχές, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία και την Ε.Σ.Σ.Ε.. 
Στο προσωπικό αυτό, που επιθυμούσε να υπαχθεί 
στις διατάξεις του παραπάνω Νόμου, αναγνωρίζεται, 
με απόφαση του ΤΑΠ-ΟΤΕ, τόσος πλασματικός χρό-
νος ασφάλισης, όσος απαιτείται για το σκοπό θεμελί-
ωσης δικαιώματος άμεσης λήψης σύνταξης. Ανάλογη 
απόφαση αναγνώρισης πλασματικού χρόνου ασφά-
λισης εκδίδεται από το Ταμείο Αρωγής Προσωπικού 
ΟΤΕ για τους Κλάδους Επικουρικής Ασφάλισης & 
Αρωγής.
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Τα στοιχεία του κόστους του Προγράμματος είναι τα 
εξής:

Το συνολικό κόστος των εισφορών εργαζομένων >>

και εργοδότη προς το ΤΑΠ-ΟΤΕ από την 
αναγνώριση του πλασματικού χρόνου ασφάλισης
Το ποσό των συντάξεων που θα χορηγήσει >>

πρόωρα το ΤΑΠ-ΟΤΕ
Το συνολικό κόστος των εισφορών εργαζομένων >>

και εργοδότη προς τον Κλάδο Επικουρικής 
Ασφάλισης του Ταμείου Αρωγής από την 
αναγνώριση του πλασματικού χρόνου ασφάλισης
Το ποσό των συντάξεων Κλάδου Επικουρικής >>

Ασφάλισης που θα χορηγήσει πρόωρα το Ταμείο 
Αρωγής
Το συνολικό κόστος των εισφορών των >>

εργαζομένων προς τον Κλάδο Αρωγής του Ταμείου 
Αρωγής
Το ποσό των πρόσθετων αποζημιώσεων (κίνητρα) >>

προς τους δικαιούχους βάσει της από 20 Ιουλίου 
2005 Ε.Σ.Σ.Ε.
Το κόστος της αποζημίωσης του προσωπικού λόγω >>

εξόδου από την υπηρεσία.

Λόγω της περιοδικότητας που χαρακτηρίζει το μεγα-
λύτερο μέρος των καταβολών αυτών (καταβολές μέ-
χρι το 2012), τα ονομαστικά ποσά των υποχρεώσεων 
προεξοφλήθηκαν στην παρούσα αξία τους.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3371/2005, στο 
μέρος του κόστους του Προγράμματος Εθελουσίας 
Αποχώρησης που σχετίζεται με τις εργοδοτικές ει-
σφορές εργοδότη και εργαζομένων και τις συντάξεις 
που θα χορηγήσει το ΤΑΠ-ΟΤΕ, προβλεπόταν συμ-
μετοχή του Ελληνικού Δημοσίου μέσω μεταβίβασης 
στο ΤΑΠ-ΟΤΕ μετοχών που αντιστοιχούν σε ποσο-
στό 4% του μετοχικού κεφαλαίου του ΟΤΕ, υπό την 
προϋπόθεση της έγκρισης από την Ευρωπαϊκή Ένω-
ση.

Τον Μάιο 2007, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με σχετι-
κή απόφασή της που φέρει αριθμό C 2/2006 (ex L. 
405/2005) γνωμοδότησε ότι η πρόταση του Ελλη-

νικού Δημοσίου να εκχωρήσει εξωχρηματιστηρια-
κά ποσοστό 4% των μετοχών του ΟΤΕ κυριότητάς 
του στο ΤΑΠ-ΟΤΕ σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν. 
3371/2005, αποτελεί ενίσχυση που συμβιβάζεται με 
την κοινή αγορά κατά την έννοια του άρθρου 87, πα-
ράγραφος 3. Η συνολική συνεισφορά του Ελληνικού 
Δημοσίου προς το ΤΑΠ-ΟΤΕ βάσει της ίδιας απόφα-
σης, δεν μπορούσε να ξεπεράσει το ποσό των Ευρώ 
390,4. Το ακριβές ποσό θα εξαρτιόταν από τη χρο-
νική στιγμή και τις διαδικασίες που θα υιοθετούσε 
η Ελληνική κυβέρνηση για την υλοποίηση της από-
φασης.

Την 4 Μαρτίου 2009, υπογράφηκε μεταξύ του Ελλη-
νικού Δημοσίου αφενός και του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ως καθο-
λικού διαδόχου του κλάδου σύνταξης του ΤΑΠ-ΟΤΕ 
αφετέρου, η συμφωνία για την μεταβίβαση χωρίς 
χρηματικό αντάλλαγμα στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 19.606.015 
άυλων κοινών ονομαστικών μετοχών, οι οποίες αντι-
στοιχούν σε ποσοστό 4% του Μετοχικού Κεφαλαί-
ου του ΟΤΕ κυριότητας Ελληνικού Δημοσίου, όπως 
προβλέπονταν από τις διατάξεις των άρθρων 74 παρ. 
4α του Ν.3371/2005 και των άρθρων 1 και 2 παρ. 4 
και 5 του Ν.3655/2008, σε συνδυασμό με την από-
φαση της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 
10 Μαΐου 2007 (C 2/2206). Η αξία της συναλλαγής 
ορίστηκε στην τιμή των Ευρώ 10,30 (σε απόλυτο 
ποσό) (τιμή κλεισίματος της μετοχής του ΟΤΕ στο 
Χρηματιστήριο Αθηνών κατά την ημέρα υπογραφής 
της μεταβίβασης) ανά μετοχή.

Η ανωτέρω μεταβίβαση γίνεται με τους παρακάτω 
ειδικότερους όρους και συμφωνίες:

Το Ελληνικό Δημόσιο διατηρεί το δικαίωμα >>

επαναγοράς μετοχών ίσου αριθμού με το σύνολο 
ή μέρος των μεταβιβαζόμενων μετοχών. Το 
δικαίωμά του αυτό δύναται να το ασκήσει 
οποτεδήποτε με έγγραφη δήλωση προς το 
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με την οποία θα προσδιορίζεται 
τουλάχιστον, ο αριθμός των μετοχών που 
προτίθεται να αγοράσει και το χρονικό διάστημα 
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εντός του οποίου θα πραγματοποιηθεί η αγορά, 
τμηματικά ή εφάπαξ.
Σε περίπτωση που το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για οποιαδήποτε >>

αιτία αποφασίσει την πώληση μέρους ή του 
συνόλου των μετοχών που περιέχονται στην 
κυριότητά του, υποχρεούται να γνωστοποιήσει 
εγγράφως στο Ελληνικό Δημόσιο την πρόθεσή 
του αυτή. Στην περίπτωση αυτή το Ελληνικό 
Δημόσιο διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει 
εντός ενός (1) μηνός από τη γνωστοποίηση, την 
σύναψη σύμβασης για την αγορά μέρους ή του 
συνόλου των μετοχών για τις οποίες το ΙΚΑ-
ΕΤΑΜ εκδηλώνει πρόθεση για μεταβίβαση. Εάν 
το Ελληνικό Δημόσιο απαντήσει αρνητικά ή η 
ταχθείσα προθεσμία παρέλθει άπρακτη, το ΙΚΑ-
ΕΤΑΜ δύναται να πωλήσει ελευθέρως τις μετοχές.
Εξαιρετικά και αποκλειστικά το Ελληνικό Δημόσιο >>

έχει υποχρέωση να επαναγοράσει τις μετοχές 
που προτίθεται να μεταβιβάσει το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, 
εφόσον το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στην έγγραφη πρόσκλησή 
του την οποία υποχρεούται να απευθύνει προς το 
Ελληνικό Δημόσιο, αναφέρει με πλήρη αιτιολογία 
ότι αποφάσισε την πώληση των μετοχών αυτών 
για την χρηματοδότηση συντάξεων στο πλαίσιο 
του προγράμματος της εθελουσίας εξόδου 
προσωπικού του ΟΤΕ, σύμφωνα με το άρθρο 74 
του Ν.3371/2005 και αποδεικνύεται παραχρήμα 
με συγκεκριμένη οικονομική ανάλυση, ότι 
αδυνατεί να ανταποκριθεί στην υποχρέωσή του για 
την καταβολή των συντάξεων που δικαιούνται οι 
ασφαλισμένοι στο πρόγραμμα αυτό, η δε αδυναμία 
του πηγάζει από την υποχρέωσή του για την πλήρη 
υλοποίηση του συγκεκριμένου προγράμματος.
Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις («call op->>

tion» ή/και «put option») η αξία του συνόλου 
των μεταβιβαζόμενων μετοχών θα υπολογίζεται 
με βάση την τιμή κλεισίματος της μετοχής του 
ΟΤΕ κατά την ημέρα υπογραφής της μεταβίβασης 
(Ευρώ 10,30 (σε απόλυτο ποσό) ανά μετοχή).
Σε περίπτωση μεταβίβασης των μετοχών από το >>

ΙΚΑ-ΕΤΑΜ σε οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο χωρίς την τήρηση όλων των παραπάνω 
συμφωνιών, το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ υποχρεούται να 
καταβάλλει στο Ελληνικό Δημόσιο ποσό ίσο με το 
δεκαπλάσιο του ανταλλάγματος πού έλαβε από την 
μεταβίβαση στον τρίτο, ως χρηματική ποινή και 
αποζημίωση η οποία συμφωνείται ότι είναι δίκαιη 
και εύλογη.
Σε περίπτωση που ο ΟΤΕ αποφασίσει αύξηση >>

του μετοχικού του κεφαλαίου με δικαίωμα 
προτίμησης υπέρ των κατά το χρόνο αυτό 
μετόχων του ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα 
μετατροπής τους σε μετοχές και το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 
αποφασίσει να κάνει χρήση του δικαιώματός του, 
οφείλει να ενημερώσει εγγράφως και αμελλητί 
το Ελληνικό Δημόσιο, το οποίο διατηρεί την 
ευχέρεια να απευθύνει άμεσα έγγραφη δήλωση 
προς το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, για να του μεταβιβάσει με 
εξωχρηματιστηριακή σύμβαση τις μετοχές πού 
περιήλθαν λόγω ασκήσεως του δικαιώματος αυτού 
ή ένα μέρος αυτού. Στην περίπτωση αυτή το ΙΚΑ-
ΕΤΑΜ θα υποχρεούται να μεταβιβάσει τις μετοχές 
πού προήλθαν από την αιτία αυτή στην τιμή 
που τις απέκτησε, διαφορετικά υποχρεούται να 
καταβάλει αποζημίωση ίση με το δεκαπλάσιο του 
ανταλλάγματος που κατέβαλε για την συμμετοχή 
του στην αύξηση αυτή και θα ισχύουν όσα 
αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο.
Το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ αναλαμβάνει την υποχρέωση να >>

ασκεί τα εκ των ως άνω μετοχών δικαιώματα 
ψήφου του, σε συντονισμό με το Ελληνικό 
Δημόσιο και ειδικότερα οφείλει να δίνει εντολή 
στα πρόσωπα που θα εξουσιοδοτούνται από αυτό, 
να ασκούν τα δικαιώματα ψήφου σε οποιαδήποτε 
Γενική Συνέλευση των μετόχων του ΟΤΕ, με 
τον ίδιο τρόπο πού θα τα ασκεί και το Ελληνικό 
Δημόσιο. Σε αντίθετη περίπτωση θα είναι υπόχρεο 
να καταβάλει στο Ελληνικό Δημόσιο ως ποινή, 
ποσόν που θα ισούται με την χρηματιστηριακή 
αξία των μεταβιβαζόμενων μετοχών κατά την 



-111-
Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2010

ημέρα της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων του 
ΟΤΕ και πέραν αυτής, κάθε άλλη αποζημίωση 
για κάθε αποθετική ζημία επέλθει στο Ελληνικό 
Δημόσιο.

Την 15 Μαΐου 2009, ψηφίστηκε ο Ν. 3762/2009, 
σύμφωνα με τον οποίο προβλέπονται τα κατωτέρω:

Το μόνιμο προσωπικό του ΟΤΕ το οποίο: i) έχει >>

υποβάλλει έγγραφη αίτηση απόλυσης εντός της 
προβλεπομένης στην παρ. 2 του άρθρου 74 του 
Ν.3371/2005 προθεσμίας και ii) δεν υποβάλλει 
αμετάκλητη αίτηση ανάκλησης της υποβληθείσας 
αίτησης εντός ενός (1) μηνός από την έναρξη 
ισχύος του νόμου, απολύεται υποχρεωτικά και 
αυτοδίκαια σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
74 του Ν.3371/2005 εντός προθεσμίας τριών 
(3) μηνών από την λήξη της προθεσμίας που 
αναφέρεται στο ii) ανωτέρω.
Η δαπάνη που θα προκύψει από α) την >>

αναγνώριση κάθε πλασματικού χρόνου ασφάλισης 
με βάση το σύνολο των εισφορών εργαζομένων 
και εργοδότη για τον κλάδο Σύνταξης και 
τον Κλάδο Υγείας και β) τις συντάξεις που θα 
χορηγήσει ο Κλάδος Σύνταξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 
κατ’ εφαρμογή των ανωτέρω, βαρύνουν τον ΟΤΕ.
Το σύνολο των εισφορών εργαζομένων και >>

εργοδότη για την αναγνώριση κάθε πλασματικού 
χρόνου ασφάλισης, καθώς και το ποσό των 
συντάξεων που θα χορηγήσει το ΤΑΥΤΕΚΩ 

(Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού 
ΟΤΕ) κατ’ εφαρμογή των ανωτέρω, βαρύνουν τον 
ΟΤΕ.
Το σύνολο των εισφορών εργαζομένων και >>

εργοδότη για την αναγνώριση κάθε πλασματικού 
χρόνου ασφάλισης στο ΤΑΥΤΕΚΩ (Τομέας 
Πρόνοιας Προσωπικού ΟΤΕ), βαρύνει τον ΟΤΕ.
Η δαπάνη που θα προκύψει για την άμεση >>

καταβολή των χορηγιών του Τομέα Πρόνοιας 
Προσωπικού ΟΤΕ – ΤΑΥΤΕΚΩ θα καλυφθεί με 
την χορήγηση μακροχρόνιου δανείου από τον ΟΤΕ 
στο ΤΑΥΤΕΚΩ.

Με βάση τις πρόσφατες εξελίξεις και το νέο νόμο 
3845/2010 «Μέτρα για την εφαρμογή του καθεστώ-
τος στήριξης της Ελληνικής Οικονομίας από τα μέλη 
της Ζώνης του Ευρώ και του Διεθνούς Νομισματικού 
Ταμείου», έγιναν ορισμένες προσαρμογές στις παρα-
δοχές που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό της 
υποχρέωσης του ΟΤΕ για τα Πρόγραμμα Εθελού-
σιας Αποχώρησης. Η θετική επίδραση των προσαρ-
μογών αυτών υπολογίσθηκε σε περίπου Ευρώ 21,6 
και συμπεριλαμβάνεται στη γραμμή «Κόστος προ-
γράμματος πρόωρης αποχώρησης», στην κατάσταση 
αποτελεσμάτων για τη χρήση 2010. Η κίνηση της 
πρόβλεψης για το κόστος Προγράμματος Εθελουσίας 
Αποχώρησης έχει ως εξής:

2010 2009

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 258,9 383,0
Καταβολές στη διάρκεια της χρήσης (154,0) (96,1)

Μείωση υποχρέωσης λόγω της μεταβίβασης του 4% στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ - (201,9)

Κόστος Προγράμματος Εθελούσιας Αποχώρησης - 152,0

Καταβολές σχετιζόμενες με την πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού - (13,9)

Προσαρμογές λόγω αλλαγών στις παραδοχές (21,6) -

Αύξηση προεξοφλημένου ποσού από το πέρασμα του χρόνου 6,2 35,8

Υποχρέωση που προέκυψε από την αναλογιστική μελέτη του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ  
(βλέπε παρακάτω) 129,8 -

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 219,3 258,9
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ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

2010 2009 2010 2009
Μείωση υποχρέωσης λόγω της μεταβίβασης του 4% στο 
ΙΚΑ ΕΤΑΜ - 201,9 - 201,9

Κόστος Προγράμματος Εθελούσιας Αποχώρησης - (152,0) - (152,0)

Κόστος λοιπών προγραμμάτων πρόωρης αποχώρησης (63,3) (19,6) (36,5) (11,0)

Προσαρμογές λόγω αλλαγών στις παραδοχές 21,6 - 21,6 -
Υποχρέωση που προέκυψε από την αναλογιστική μελέτη 
του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (βλέπε παρακάτω) (129,8) - (129,8) -
ΣΥΝΟΛΟ (171,5) 30,3 (144,7) 38,9

Ο παρακάτω πίνακας περιγράφει τα στοιχεία κόστους 
που περιλαμβάνονται στη γραμμή της κατάστασης 
αποτελεσμάτων «Κόστος προγράμματος πρόωρης 

αποχώρησης» σχετικά με το Πρόγραμμα Εθελούσιας 
Αποχώρησης και των προγραμμάτων πρόωρης απο-
χώρησης που περιγράφηκαν παραπάνω:

Ανάλογα με τον εκτιμώμενο χρόνο εκκαθάρισης (καταβολής) των υποχρεώσεων αυτών, η πρόβλεψη σχετικά 
με το Πρόγραμμα Εθελουσίας Αποχώρησης αναλύεται ως εξής:

2010 2009

Βραχυπρόθεσμο μέρος 189,4 149,0

Μακροπρόθεσμο μέρος 29,9 109,9
Σύνολο υποχρέωσης 219,3 258,9

ΙΚΑ-ETAΜ

Με σχετική επιστολή του την 19 Ιανουαρίου 2010, 
ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσε-
ων ενημέρωσε τον ΟΤΕ ότι το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ επιβα-
ρύνθηκε με σημαντικά ελλείμματα που οφείλονται 
στην ένταξη του κλάδου σύνταξης του ΤΑΠ-ΟΤΕ 
στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ από την 1 Αυγούστου 2008, και 
ότι αναμένονται περαιτέρω ελλείμματα για το 2010. 
Στην επιστολή του ο Υπουργός ανέφερε ότι τα εν 
λόγω ελλείμματα καλύπτονται κατά κύριο λόγο από 
το Ελληνικό Δημόσιο και εν μέρει απορροφώνται 
από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, κάλεσε δε τον ΟΤΕ να συμβά-
λει στην κάλυψη των ελλειμμάτων και προσκάλεσε 
τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΟΤΕ σε συνάντηση 
προκειμένου να συζητηθούν τα ανωτέρω θέματα. Η 
συνάντηση έλαβε χώρα την 26 Ιανουαρίου 2010 και 
τα δύο μέρη συμφώνησαν στη σύσταση επιτροπής 

η οποία θα ασχοληθεί με τα θέματα που τέθηκαν. Η 
πρώτη συνάντηση της επιτροπής έλαβε χώρα την 11 
Φεβρουαρίου 2010 και ο ΟΤΕ ζήτησε τις επίσημες 
θέσεις του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων (το «Υπουργείο») εγγράφως. Την 23 
Φεβρουαρίου 2010, το Υπουργείο ενημέρωσε εγγρά-
φως τον ΟΤΕ ότι ως αποτέλεσμα του Προγράμματος 
Εθελουσίας Αποχώρησης και βάσει των εκτιμήσεων 
του Υπουργείου, οι διαφυγούσες ασφαλιστικές ει-
σφορές και συντάξεις για το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ανέρχονται 
σε περίπου Ευρώ 340,0. Επιπλέον, σημείωσε ότι οι 
σχετικές ασφαλιστικές εισφορές που καταβάλλονται 
από τον ΟΤΕ σε μηνιαία βάση, θα έπρεπε να κατα-
βληθούν εφάπαξ.

Ο ΟΤΕ εξέτασε τις απόψεις του Υπουργείου και η 
θέση του είναι ότι οι απόψεις αυτές είναι αβάσιμες, 
δεδομένου ότι ο ΟΤΕ μέχρι τώρα πληρούσε και συνε-
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χίζει να πληρoί στο σύνολό τους όλες τις οικονομικές 
υποχρεώσεις του έναντι όλων των ταμείων κοινω-
νικής ασφάλισης, όπως αυτές οφείλονται, τόσο στο 
πλαίσιο των συνήθων δραστηριοτήτων του, όσο και 
εκείνες που αφορούν σε προγράμματα εθελουσίας 
εξόδου της Εταιρείας, ακολουθώντας αυστηρά την 
υφιστάμενη νομοθεσία.

Έτσι, σε απάντηση της ανωτέρω επιστολής, την 
9 Μαρτίου 2010 ο ΟΤΕ με επιστολή του προς το 
Υπουργείο απάντησε στα επιμέρους θέματα που θίγο-
νταν σε αυτή, επανέλαβε τη θέση του ότι εκπληρώνει 
στο ακέραιο όλες τις νόμιμες υποχρεώσεις του, όπως 
αυτές απορρέουν από το Ν. 3371/2005 και τη σχετική 
Κοινή Υπουργική Απόφαση και ζήτησε να κλείσει η 
εκκρεμότητα σχετικά με την έκδοση αποφάσεων συ-
νταξιοδότησης από τα αρμόδια ασφαλιστικά ταμεία 
για τους συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα Εθελούσιας 
Αποχώρησης με βάση το Ν. 3762/2009.

Με βάση το άρθρο 3 της Φ10051/27177/2174 Κοι-
νής 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 Κλά-
δου Επικουρικής Ασφάλισης του ΤΑΥΤΕΚΩ και του 
Κλάδου Πρόνοιας του ΤΑΥΤΕΚΩ, η οποία προκύ-
πτει από τις παραγράφους 2 και 4 της από 20 Ιουλίου 
2005 υπογραφείσας μεταξύ ΟΤΕ και ΟΜΕ-ΟΤΕ Επι-
χειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, βαρύ-
νει τον ΟΤΕ και θα έπρεπε να καταβληθεί εφάπαξ 
στους ανωτέρω Κλάδους και Τομείς μέχρι την τελευ-
ταία 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 συνεργα-
σία με τη Διεύθυνση Αναλογιστικών Μελετών και 
Στατιστικής του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ έως την 31 Αυγούστου 
2010.

Την 11 Μαΐου 2010, ο ΟΤΕ άσκησε προσφυγή κατά 

της εν λόγω Υπουργικής Απόφασης ενώπιον του 
Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, ζητώντας την 
ακύρωση του άρθρου 3, καθώς με βάση την αξιολό-
γηση των Νομικών του Υπηρεσιών είναι κατά πα-
ράβαση του άρθρου 34 του Ν. 3762/2009 και, κατά 
συνέπεια, συντρέχουν βάσιμοι λόγοι για την ακύρω-
ση αυτού του άρθρου. Την 15 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 8 Ιουνίου 2010 
ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών και 
το Δικαστήριο με την απόφαση του που εκδόθηκε 
την 16 Σεπτεμβρίου 2010 απέρριψε την αίτηση του 
ΟΤΕ. Μετά την απόρριψη αυτή, αν δεν εκδοθεί θετι-
κή απόφαση σε μια δεύτερη αίτηση αναστολής εκτε-
λέσεως που έχει δικαίωμα να ασκήσει ο ΟΤΕ μετά 
την κοινοποίηση της αναλογιστικής μελέτης, ο ΟΤΕ 
θα υποχρεωθεί νομικά να καταβάλλει το αμφισβητή-
σιμο ποσό της αναλογιστικής μελέτης πριν από την 
εκδίκαση την υπόθεσης, ανεξάρτητα από το γεγονός 
πως η εκτίμηση της Εταιρείας είναι ότι έχει βάσιμους 
λόγους να κερδίσει την υπόθεση κατά την τελική της 
εκδίκαση.

Με την από 21 Ιανουαρίου 2011 επιστολή του, την 
οποία ο ΟΤΕ έλαβε την 28 Ιανουαρίου 2011, το 
Υπουργείο γνωστοποίησε στον ΟΤΕ την ολοκλή-
ρωση των αναλογιστικών μελετών και παρέδωσε 
στον ΟΤΕ ένα αντίγραφο αυτών των μελετών, σύμ-
φωνα με το άρθρο 3 της Υπουργικής Απόφασης 
10051/27177/2174, για την εκτίμηση της πρόσθετης 
οικονομικής επιβάρυνσης των ασφαλιστικών ταμεί-
ων που προκλήθηκε από το Πρόγραμμα Εθελουσί-
ας Αποχώρησης του ΟΤΕ με βάση το Ν. 3371/2005, 
αναφέροντας ότι επιπλέον αναλογιστικές μελέτες θα 
ακολουθήσουν για την εκτίμηση της πρόσθετης οι-
κονομικής επιβάρυνσης των ασφαλιστικών ταμείων 
από το Πρόγραμμα Εθελουσίας Αποχώρησης του 
ΟΤΕ με βάση το Ν. 3762/2009. Η πρόσθετη οικο-
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νομική επιβάρυνση που οι ανωτέρω αναλογιστικές 
μελέτες αναφέρουν ότι πραγματοποιήθηκε με βάση 
το Ν. 3371/2005, ανέρχεται σε Ευρώ 129,8.

Ο ΟΤΕ έχει νόμιμο δικαίωμα και εξετάζει την επιλο-
γή να καταθέσει νέα αίτηση ζητώντας την αναστολή 
εκτέλεσης του άρθρου 3 της Υπουργικής Απόφασης 
βασιζόμενος σε νέα νομικά δεδομένα, μόλις λάβει 
αίτημα πληρωμής από τα ασφαλιστικά ταμεία. Στο 
στάδιο αυτό, καμία αξιόπιστη εκτίμηση δεν μπορεί 
να γίνει κατά πόσον η αναστολή (μερική ή ολική) 
πρόκειται να δοθεί ή όχι.

Το γεγονός ότι η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων 
της αναλογιστικής μελέτης καταργεί την αβεβαιότη-
τα σχετικά με το ποσό της υποχρέωσης, σε συνδυα-
σμό με την προαναφερόμενη αδυναμία να εκτιμηθεί 
εάν είναι πιθανό να δοθεί αναστολή (δεδομένης της 
πρώτης απόρριψης), οδήγησε στο συμπέρασμα ότι σε 
αυτό το στάδιο η υπάρχουσα ενδεχόμενη υποχρέωση 
έχει αποκρυσταλλωθεί. Επιπλέον, με βάση τις διατά-
ξεις του ΔΛΠ 10, η εξέλιξη αυτή θα πρέπει να αντιμε-
τωπιστεί ως διορθωτικό μεταγενέστερο γεγονός και 
κατά συνέπεια το ποσό της αναλογιστικής μελέτης θα 
πρέπει να απεικονιστεί στις οικονομικές καταστάσεις 
του 2010. Όσον αφορά τις συμπληρωματικές μελέτες 
που θα πραγματοποιηθούν (με βάση την ανακοίνωση 
του Υπουργείου), ο ΟΤΕ δεν έχει σχηματίσει καμία 
πρόβλεψη στις οικονομικές καταστάσεις του, καθώς 
το ποσό δεν μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα μέχρι την 
ανακοίνωση των εν λόγω μελετών. Ως αποτέλεσμα 
όλων των παραπάνω, το ποσό των Ευρώ 129,8 επι-
βάρυνε την ενοποιημένη και εταιρική κατάσταση 
αποτελεσμάτων του 2010 και έχει συμπεριληφθεί 
στη γραμμή «Κόστος Προγράμματος Πρόωρης Απο-
χώρησης».

Προγράμματα πρόωρης αποχώρησης

Την 23 Δεκεμβρίου 2009, η Διοίκηση του ΟΤΕ απο-
φάσισε και ενέκρινε ένα πρόγραμμα πρόωρης απο-
χώρησης, σύμφωνα με το οποίο, στο προσωπικό που 
θεμελιώνει δικαίωμα συνταξιοδότησης μέχρι την 29 

Δεκεμβρίου 2010, θα δίνονταν κίνητρα ώστε να απο-
χωρήσει μέχρι την 30 Δεκεμβρίου 2010. Η προθεσμία 
για συμμετοχή στο πρόγραμμα πρόωρης αποχώρησης 
έληγε την 15 Ιανουαρίου 2010. Το σχετικό κόστος 
προσδιορίστηκε στα Ευρώ 36,5 εκατ. και περιλαμ-
βάνεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων του Ομίλου 
και της Εταιρείας για τη χρήση 2010 στην γραμμή 
«Κόστος Προγράμματος Πρόωρης Αποχώρησης». 
Τα ποσά που έχουν καταβληθεί κατά τη διάρκεια του 
2010 σχετικά με το ανωτέρω πρόγραμμα και τα προ-
γράμματα πρόωρης αποχώρησης των προηγούμενων 
ετών ανέρχονται σε Ευρώ 24,2, για τα οποία έχει ήδη 
σχηματιστεί πρόβλεψη για το σύνολο του ποσού.

Προγράμματα αναδιάρθρωσης ROMTELECOM και 
ZAPP

Βάσει των αποφάσεων του Διευθύνοντος Συμβού-
λου της ROMTELECOM κατά τον Φεβρουάριο και 
Απρίλιο του 2010, η ROMTELECOM ανακοίνωσε 
την αναδιάρθρωση συγκεκριμένων τμημάτων εντός 
της εταιρείας. Στη χρήση 2010, 1.136 εργαζόμενοι 
συμμετείχαν στο πρόγραμμα πρόωρης αποχώρησης 
και ποσό ύψους Ευρώ 24,2 εκατ., που αντιστοιχεί στα 
σχετικά κόστη και έχει εξ ολοκλήρου καταβληθεί, 
περιλαμβάνεται στη γραμμή «Κόστος προγράμματος 
πρόωρης αποχώρησης» στην ενοποιημένη κατάστα-
ση αποτελεσμάτων της χρήσης του 2010.

Συνολικά 350 εργαζόμενοι της ZAPP (θυγατρικής 
της COSMOTE) συμμετείχαν στο πρόγραμμα πρόω-
ρης αποχώρησης και ποσό ύψους Ευρώ 2,6 εκατ., που 
αντιστοιχεί στα σχετικά κόστη και έχει εξ ολοκλήρου 
καταβληθεί, περιλαμβάνεται στη γραμμή «Κόστος 
προγράμματος πρόωρης αποχώρησης» στην ενοποι-
ημένη κατάσταση αποτελεσμάτων του 2010.

19. ΛΟΙΠΕΣ 
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Οι λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις αναλύονται 
ως εξής:
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ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

2010 20091,2 2010 20091

Υποχρεώσεις για αποκατάσταση ενοικιαζόμενων χώρων 9,1 8,5 - -

Πρόβλεψη υποχρέωσης δωρεάν μονάδων 17,7 26,9 17,7 26,9

Έσοδα επομένων χρήσεων (μακροπρόθεσμο μέρος) 6,9 8,0 - -

Οφειλόμενο μέρος άδειας 3G 5,0 6,9 - -

Παράγωγο χρηματοοικονομικό μέσο - 4,3 - -

Λοιπά 4,8 12,3 3,8 8,9
ΣΥΝΟΛΟ 43,5 66,9 21,5 35,8

1 Αναπροσαρμοσμένα ποσά λόγω αλλαγής λογιστικής πολιτικής (βλέπε Σημείωση 32).
2 Αναπροσαρμοσμένα ποσά λόγω οριστικοποίησης του επιμερισμού τιμήματος αγοράς της ZAPP (βλέπε Σημείωση 8).

20. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ
Το υπόλοιπο των βραχυπρόθεσμων δανείων την 31 
Δεκεμβρίου 2010 για τον Όμιλο ανέρχεται σε Ευρώ 
5,6 (31 Δεκεμβρίου 2009: Ευρώ 3,3) και αναλύεται 
ως εξής:

Δάνειο της E-VALUE Α.Ε. ύψους Ευρώ 2,0, >>

με κυμαινόμενο επιτόκιο. Το υπόλοιπο την 31 
Δεκεμβρίου 2010 ανέρχεται σε Ευρώ 2,0 (31 
Δεκεμβρίου 2009: Ευρώ 2,0).
Δάνειο της OTE PLUS ύψους Ευρώ 3,0 με >>

κυμαινόμενο επιτόκιο και δάνειο στην OTE PLUS 
ύψους Ευρώ 0,6 με κυμαινόμενο επιτόκιο. Το 
υπόλοιπο των δανείων αυτών την 31 Δεκεμβρίου 
2010 ανέρχεται σε Ευρώ 3,6 (31 Δεκεμβρίου 
2009: Ευρώ 1,3).

Το μέσο σταθμικό επιτόκιο των βραχυπρόθεσμων 
δανείων για τις χρήσεις που έληξαν την 31 Δεκεμ-
βρίου 2010 και 2009, ήταν περίπου 2,9% και 2,8%, 
αντίστοιχα.

21. φΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ – 
ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ φΟΡΟΙ

Με βάση τις διατάξεις του Ν.3296/2004 ο συντελε-
στής φόρου εισοδήματος στην Ελλάδα ανερχόταν σε 
25% από τη χρήση 2007 και εφεξής. Σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 19 του N. 3697/2008 προβλέ-

πεται σταδιακή μείωση του συντελεστή φόρου εισο-
δήματος ως εξής: 24% για τη χρήση 2010, 23% για 
τη χρήση 2011, 22% για τη χρήση 2012, 21% για τη 
χρήση 2013 και 20% για τη χρήση 2014 και εφεξής.

Η Ελληνική φορολογική νομοθεσία και οι σχετικές 
διατάξεις υπόκεινται σε ερμηνείες από τις φορολογι-
κές αρχές και τα διοικητικά δικαστήρια.

Οι δηλώσεις φόρου εισοδήματος κατατίθενται σε 
ετήσια βάση, αλλά τα κέρδη ή οι ζημίες που δηλώ-
νονται για φορολογικούς σκοπούς παραμένουν προ-
σωρινά έως ότου οι φορολογικές αρχές εξετάσουν τις 
φορολογικές δηλώσεις και τα βιβλία του φορολογού-
μενου, στιγμή κατά την οποία εκκαθαρίζονται και οι 
σχετικές φορολογικές υποχρεώσεις. Οι φορολογικές 
ζημίες, στο βαθμό που αναγνωρίζονται από τις φορο-
λογικές αρχές, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον 
συμψηφισμό κερδών των πέντε επόμενων χρήσεων 
που ακολουθούν τη χρήση στην οποία πραγματοποι-
ήθηκαν.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της Ελληνικής φορολογι-
κής νομοθεσίας, οι εταιρείες καταβάλλουν κάθε χρό-
νο προκαταβολή φόρου εισοδήματος 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.



-116-
Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2010

Νέος φορολογικός νόμος

Ο νέος νόμος 3842/23-4-2010 εισάγει δύο διαφορετι-
κούς φορολογικούς συντελεστές για τα διανεμόμενα 
και τα μη διανεμόμενα κέρδη των νομικών προσώ-
πων. Πιο συγκεκριμένα:

Τα μη διανεμόμενα κέρδη φορολογούνται με >>

φορολογικό συντελεστή 24% (μειωμένο σε ετήσια 
βάση κατά 1 ποσοστιαία μονάδα μέχρι να φθάσει 
το 20% έως το 2014).
Τα διανεμόμενα κέρδη φορολογούνται με >>

φορολογικό συντελεστή 40%.
Δεν επιβάλλεται περαιτέρω παρακράτηση φόρου >>

επί των μερισμάτων.

Ο νέος φορολογικός νόμος ισχύει για κέρδη που προ-
κύπτουν από το φορολογικό έτος 2010 και μετά ή για 
τα κέρδη των προηγούμενων λογιστικών περιόδων 
που διανέμονται μετά από την 31 Δεκεμβρίου 2010. 
Η διανομή των κερδών, κατά το 2010, προηγούμενων 
οικονομικών ετών φορολογείται βάσει του ισχύοντος 
καθεστώτος (δηλαδή ισχύει παρακράτηση φόρου 
10%).

Η φορολογία 40% επί των διανεμόμενων κερδών των 
νομικών προσώπων εξαντλεί τη φορολογική υποχρέ-
ωση σε περίπτωση που οι δικαιούχοι είναι νομικά 
πρόσωπα. Στις περιπτώσεις όπου τέτοια νομικά πρό-
σωπα προχωρήσουν στη διανομή κερδών, στα οποία 
περιλαμβάνονται μερίσματα από άλλα νομικά πρό-
σωπα, το τμήμα του φόρου που έχει ήδη καταβληθεί 
για τα μερίσματα αυτά αφαιρείται από το φόρο 40% 
που επιβάλλεται επί των διανεμομένων κερδών.

Έκτακτη εισφορά Ν. 3808/2009

Με τη θέσπιση του Νόμου 3808/2009, μια έκτακτη, 
εφάπαξ εισφορά κοινωνικής ευθύνης επιβλήθηκε 
στις κερδοφόρες ελληνικές επιχειρήσεις, υπολογι-
σμένη στο συνολικό καθαρό εισόδημα της χρήσης 
2008, εάν αυτό υπερβαίνει το ποσό των Ευρώ 5,0, 
βάσει μίας προοδευτικής κλίμακας. Ως αποτέλεσμα, 
ο φόρος εισοδήματος πληρωτέος την 31 Δεκεμβρίου 
2009 για τον Όμιλο και την Εταιρεία (Ευρώ 133,2 και 

Ευρώ 41,0 αντίστοιχα) περιλαμβάνει την υποχρέωση 
που προκύπτει από την έκτακτη εισφορά κοινωνικής 
ευθύνης (Ευρώ 113,1 και Ευρώ 51,6 αντίστοιχα). 
Αυτά τα ποσά καταβλήθηκαν στις Ελληνικές αρχές 
τον Ιανουάριο του 2010.

Έκτακτη εισφορά Ν. 3845/2010

Σύμφωνα με το νόμο 3845/2010 «Μέτρα για την 
εφαρμογή του καθεστώτος στήριξης της Ελληνικής 
Οικονομίας από τα μέλη της Ζώνης του Ευρώ και 
του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου» μια έκτακτη 
εισφορά επιβλήθηκε στις ελληνικές κερδοφόρες εται-
ρείες και υπολογίζεται επί του συνόλου των καθαρών 
κερδών τους για το φορολογικό έτος 2009 βάσει μιας 
προοδευτικής κλίμακας έως του 10% των καθαρών 
κερδών τους. Η εισφορά αυτή αρχικά εκτιμήθηκε σε 
Ευρώ 99,4 και Ευρώ 46,0 περίπου για τον Όμιλο και 
την Εταιρεία αντίστοιχα και χρεώθηκε στην ενοποι-
ημένη και εταιρική κατάσταση αποτελεσμάτων του 
δευτέρου τριμήνου του 2010. Το ύψος του ποσού θα 
οριστικοποιούνταν μετά τη λήψη των σχετικών ει-
δοποιήσεων από τις φορολογικές αρχές. Η Εταιρεία 
διερεύνησε την πιθανότητα (μετά την πληρωμή του 
ανωτέρω ποσού) να ζητήσει να της επιστραφεί ποσό 
Ευρώ 30,1 από την ανωτέρω εισφορά, το οποίο έχει 
υπολογιστεί επί εσόδων από μερίσματα και προέρ-
χεται από κέρδη θυγατρικών της για τη χρήση 2008, 
στα οποία έχει ήδη επιβληθεί έκτακτη εισφορά με 
βάση τις διατάξεις του Ν. 3808/2009. Με βάση τις 
οδηγίες/ διευκρινίσεις που δόθηκαν το Δεκέμβριο 
του 2010 από το Υπουργείο Οικονομικών σε σχέ-
ση με την έκτακτη εισφορά που επιβλήθηκε με το 
Ν. 3845/2010, το ποσό της έκτακτης εισφοράς που 
προέρχεται από εισόδημα από μερίσματα που λαμ-
βάνονται από θυγατρική, για τα κέρδη της οποίας 
έχει καταβληθεί η έκτακτη εισφορά (είτε από το Ν. 
3845/2010 ή το Ν. 3808/2009) επιστρέφεται στην 
Εταιρεία. Ως αποτέλεσμα, το ποσό των Ευρώ 30,1 
αφαιρέθηκε από την έκτακτη εισφορά του Ομίλου 
και της Εταιρείας και η συνολική επιβάρυνση για το 
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έτος 2010 ανήλθε σε Ευρώ 69,3 για τον Όμιλο και 
Ευρώ 15,9 για την Εταιρεία. Η έκτακτη εισφορά θα 
καταβληθεί το 2011 σε δώδεκα μηνιαίες δόσεις.

Η Εταιρεία και οι θυγατρικές της εταιρείες δεν έχουν 
ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις ακόλου-
θες χρήσεις και ως εκ τούτου οι φορολογικές τους 
υποχρεώσεις για τις χρήσεις αυτές δεν έχουν κατα-
στεί οριστικές:

ΟΝΟΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Ανέλεγκτες 

Χρήσεις
CHA Από 2007

COSMO-HOLDING CYPRUS Από 2006

COSMO-HOLDING ROMANIA LTD
Από 2009 

(ίδρυση)

ΖΑΡΡ Από 2009

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 
ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (ΑΕΕΑΠ)

Από 2008 
(ίδρυση)

E-VALUE Ε.Π.Ε.
Από 2010 

(ίδρυση)

Ο φορολογικός έλεγχος της Εταιρείας για τις >>

χρήσεις 2006-2008 ολοκληρώθηκε στις αρχές 
Μαΐου 2010 και οι φορολογικές αρχές επέβαλλαν 
πρόσθετους φόρους συνολικού ποσού Ευρώ 57,7. 
Η Εταιρεία αποδέχθηκε μερικό συμβιβασμό για το 
ποσό των Ευρώ 37,7. Επιπλέον, βασιζόμενη στα 
πορίσματα του φορολογικού ελέγχου η Εταιρεία 
επανεξέτασε το ποσό του φόρου εισοδήματος 
για τη χρήση 2009 και αναγνώρισε επιπλέον 
πρόβλεψη φόρου Ευρώ 6,3. Με βάση το ποσό το 
οποίο συμφωνήθηκε με τις φορολογικές αρχές, 
την επιπλέον εκτίμηση για το 2009, μείον την 
ήδη σχηματισθείσα πρόβλεψη για τις ανέλεγκτες 
φορολογικά χρήσεις ποσού Ευρώ 14,0, προέκυψε 
ποσό φόρου Ευρώ 30,0 το οποίο αναγνωρίστηκε 
στην κατάσταση αποτελεσμάτων του 2010. Το 
εναπομείναν ποσό των φόρων που επιβλήθηκε 
(Ευρώ 20,0) αφορά το Πρόγραμμα Εθελουσίας 
Αποχώρησης του ΟΤΕ και τα προγράμματα 
πρόωρης αποχώρησης προσωπικού. Ο ΟΤΕ 
αποφάσισε να μην συμπεριλάβει το συγκεκριμένο 
θέμα στον μερικό συμβιβασμό και άσκησε 
προσφυγή εναντίον της θέσης των φορολογικών 
αρχών ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων. 
Με βάση το σχετικό νόμο, η Εταιρεία έπρεπε να 
προκαταβάλει ποσό ύψους περίπου Ευρώ 5,0 
(25% του επιβαλλόμενου φόρου και προστίμων) 
προκειμένου να ασκήσει προσφυγή, ποσό το 

ΟΝΟΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Ανέλεγκτες 

Χρήσεις
OTE Από 2009

COSMOTE Από 2009

OTE INTERNATIONAL INVESTMENTS 
LTD Από 2003

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 2008

ΟΤΕ ΑΚΙΝΗΤΑ Από 2008

OTE-GLOBE Από 2007

OTE ΑΣΦΑΛΙΣΗ Από 2010

OTE ACADEMY Από 2007

HATWAVE Από 1996

OTE ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Α.Ε. Από 2005

ROMTELECOM Από 2006

AMC Από 2008

GLOBUL Από 2005

COSMOTE ROMANIA Από 2007

ΓΕΡΜΑΝΟΣ Από 2008

E-VALUE A.E. Από 2010

GERMANOS TELECOM ROMANIA S.A. Από 2003

SUNLIGHT ROMANIA S.R.L.-FILIALA Από 2005

GERMANOS TELECOM BULGARIA A.D. Από 2010

MOBILBEEEP ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. Από 2005

HELLAS SAT Α.Ε. Από 2008
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οποίο θα επιστραφεί στην Εταιρεία σε περίπτωση 
ευνοϊκής απόφασης του δικαστηρίου. Σύμφωνα με 
τις εκτιμήσεις της Διοίκησης, ο ΟΤΕ θεωρεί ότι 
υπάρχουν ισχυρά επιχειρήματα ώστε να κερδηθεί 
η υπόθεση ενώπιον του δικαστηρίου. Το ποσό 
αυτό συμψηφίστηκε μερικώς με απαιτήσεις κατά 
του Δημοσίου ύψους Ευρώ 4,4 και ως αποτέλεσμα 
ο ΟΤΕ κατέβαλε Ευρώ 0,6.
Ο φορολογικός έλεγχος της COSMOTE για τις >>

χρήσεις 2006 - 2008 ολοκληρώθηκε το Μάιο του 
2010, χωρίς καμία σημαντική επίπτωση για τον 
Όμιλο. Ο φορολογικός έλεγχος της χρήσης 2009 
βρίσκεται σε εξέλιξη.
Ο φορολογικός έλεγχος της OTE SAT-MARITEL >>

των χρήσεων 2004 - 2006 ολοκληρώθηκε τον 
Ιούνιο του 2010, χωρίς καμία σημαντική επίπτωση 
για τον Όμιλο.
Η E-VALUE A.E. έχει ρυθμίσει τις ανέλεγκτες >>

χρήσεις 2003 – 2009 βάσει του Ν. 3888/2010, 
χωρίς καμία σημαντική επίπτωση για τον Όμιλο.
Η HELLASCOM έχει ρυθμίσει τις ανέλεγκτες >>

χρήσεις 2006 – 2009 βάσει του Ν. 3888/2010, 
χωρίς καμία σημαντική επίπτωση για τον Όμιλο.
Ο φορολογικός έλεγχος της GERMANOS TEL->>

ECOM BULGARIA A.D. των χρήσεων 2005-2009 
ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 2010, χωρίς καμία 
σημαντική επίπτωση για τον Όμιλο.
Η COSMOONE έχει ρυθμίσει τις ανέλεγκτες >>

χρήσεις 2007 – 2009 βάσει του Ν. 3888/2010, 
χωρίς καμία σημαντική επίπτωση για τον Όμιλο.
Η 0TE INSURANCE έχει ρυθμίσει τις ανέλεγκτες >>

χρήσεις 2007 – 2009 βάσει του Ν. 3888/2010, 
χωρίς καμία σημαντική επίπτωση για τον Όμιλο.

Ο φόρος εισοδήματος που έχει επιβαρύνει τα αποτε-
λέσματα για τις χρήσεις 2010 και 2009 αναλύεται ως 
εξής:

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
2010 20091 2010 20091

Τρέχων φόρος εισοδήματος 168,1 203,1 30,7 43,2

Έκτακτη εισφορά (Ν. 3845/2010) 69,3 - 15,9 -

Έκτακτη εισφορά (Ν. 3808/2009) - 113,1 - 51,6

Φόρος μερισμάτων (Ν. 3697/2008) 19,0 30,3 19,0 30,3

Διαφορές που προέκυψαν από φορολογικούς ελέγχους 30,0  - 30,0 -

Αντιλογισμός πρόβλεψης (Ν. 3888/2010) (5,5)  - - -

Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος (42,0) 35,9 (4,1) 11,6

Σύνολο φόρου εισοδήματος 238,9 382,4 91,5 136,7

1 Αναπροσαρμοσμένα ποσά λόγω αλλαγής λογιστικής πολιτικής (βλέπε Σημείωση 32).

Συνυπολογίζοντας την επίδραση της έκτακτης εισφο-
ράς που περιγράφεται παραπάνω, ο φόρος εισοδήμα-
τος πληρωτέος για τον Όμιλο και την Εταιρεία την 31 
Δεκεμβρίου 2010 ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ 70,9 
και Ευρώ 1,6 αντίστοιχα.
Μέσα στο 2008 οι φορολογικές αρχές καταλόγισαν 
στην ΟΤΕ ΑΚΙΝΗΤΑ φόρους ύψους Ευρώ 4,5 και 

πρόστιμα ύψους Ευρώ 9,4 που σχετίζονταν με την 
αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας το 2001. 
Η εταιρεία σχημάτισε πρόβλεψη Ευρώ 10,0 για το 
ποσό των προστίμων που της επιβλήθηκαν και επι-
βάρυνε τα αποτελέσματα του 2008. Η εταιρεία προ-
σέφυγε ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων κατά 
της απόφασης των φορολογικών αρχών. Ο νέος 
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ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
2010 20091 2010 20091

Κέρδη προ φόρων 99,9 790,0 152,4 420,3

Συντελεστής φόρου 24% 25% 24% 25%

Αναλογούν φόρος 24,0 197,5 36,6 105,1

Αφορολόγητα και κατ’ ειδικό τρόπο φορολογηθέντα 
έσοδα - - (46,1) (75,7)

Επίδραση διαφορετικών φορολογικών συντελεστών 
άλλων χωρών 16,9 (17,3) - -

Επίδραση αλλαγής φορολογικών συντελεστών 5,1 12,6 4,7 11,2

Δαπάνες που δεν αναγνωρίζονται φορολογικά 53,5 29,9 26,1 4,0

Ζημίες ενοποιούμενων θυγατρικών που δεν εκπίπτονται 15,1 11,6 - -

Έκτακτη εισφορά (Ν. 3808/2009) 69,3 113,1 15,9 51,6

Φόρος επί μερισμάτων (Ν. 3697/2008) 19,0 30,3 19,0 30,3

Διαφορές φορολογικού ελέγχου 30,0 - 30,0 -

Αντιλογισμός πρόβλεψης (Ν. 3888/2010) (5,5) - - -

Λοιπά 11,5 4,7 5,3 10,2

Φόρος εισοδήματος 238,9 382,4 91,5 136,7

1 Αναπροσαρμοσμένα ποσά λόγω αλλαγής λογιστικής πολιτικής (βλέπε Σημείωση 32).

φορολογικός Νόμος 3888/2010 καλύπτει διακανο-
νισμούς ανέλεγκτων χρήσεων, ρύθμιση ληξιπρόθε-
σμων χρεών από ήδη ελεγχθέντα έτη, όπως επίσης 
και διακανονισμούς υποθέσεων που εκκρεμούν στα 
Διοικητικά Δικαστήρια. Την 22 Οκτωβρίου 2010, το 
Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΤΕ ΑΚΙΝΗΤΑ αποφά-
σισε την υπαγωγή της ανωτέρω διαφοράς στις δια-
τάξεις του Νόμου 3888/2010 και σαν αποτέλεσμα η 
ΟΤΕ ΑΚΙΝΗΤΑ πλήρωσε το ποσό των φόρων (Ευρώ 
4,5) και έχει απαλλαγεί από το σύνολο των επιβλη-

θέντων προστίμων. Δεδομένου ότι η υπόθεση πληροί 
όλα τα κριτήρια που θέτει ο Νόμος, το αχρησιμοποί-
ητο τμήμα της σχηματισμένης πρόβλεψης (Ευρώ 5,5) 
αντιλογίστηκε.

Η συμφωνία μεταξύ του ποσού φόρου εισοδήματος 
και του ποσού που προκύπτει από την εφαρμογή του 
ισχύοντος συντελεστή φορολογίας εισοδήματος της 
Εταιρείας (2010: 24%, 2009: 25%) επί των αποτελε-
σμάτων προ φόρων, έχει ως ακολούθως:

Οι αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος προέρχονται 
από τις προσωρινές διαφορές μεταξύ φορολογικής 

αναγνώρισης περιουσιακών στοιχείων και υποχρε-
ώσεων και αναγνώρισής τους κατά τη σύνταξη των 
οικονομικών καταστάσεων και αναλύονται ως εξής:
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ΟΜΙΛΟΣ
Κατάσταση 

χρηματοοικονομικής θέσης
Κατάσταση  

αποτελεσμάτων

2010 20091,2 2010 20091

Πρόγραμμα εθελούσιας αποχώρησης 52,3 61,2 (8,9) (34,4)

Αποζημίωση προσωπικού 56,7 57,0 7,0 3,1

Λογαριασμός νεότητας 49,2 63,3 (10,0) (4,5)

Παροχές σε εργαζομένους 16,9 20,4 (2,0) (22,7)

Ενσώματα πάγια 82,0 81,5 0,5 (2,4)

Προβλέψεις 86,2 92,3 (6,1) 13,1

Μεταφορά φορολογικών ζημιών 21,5 20,9 0,6 0,5

Έσοδα επομένων χρήσεων 5,7 8,3 (2,6) 2,9

Αναπροσαρμογή στην εύλογη αξία κατά την απόκτηση 
θυγατρικής - 24,2 (24,4) (17,2)

Λοιπά 21,2 22,0 (0,8) 7,9

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις (πριν από 
συμψηφισμούς) 391,7 451,1

Συμψηφισμός αναβαλλόμενων φορολογικών 
υποχρεώσεων (131,3) (172,4)

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις (μετά από 
συμψηφισμούς) 260,4 278,7

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις (πριν από 
συμψηφισμούς)

Ενσώματα πάγια (91,1) (166,9) 75,4 (0,6)

Κεφαλαιοποίηση τόκων (20,6) (22,1) 1,5 5,0

Μη τιμολογηθέντα έσοδα (0,2) (0,2) - 5,4

Έξοδα δανείων (1,1) (2,3) 1,2 1,2

Αναπροσαρμογή στην εύλογη αξία κατά την απόκτηση 
θυγατρικής (80,9) (83,5) (0,4) 9,7

Λοιπά (3,7) (15,3) 11,0 (2,9)

(197,6) (290,3)

Συμψηφισμός αναβαλλόμενων φορολογικών 
απαιτήσεων 131,3 172,4

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις (μετά από 
συμψηφισμούς) (66,3) (117,9)

Αναβαλλόμενος φόρος έσοδο/(έξοδο) 42,0 (35,9)

Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση, καθαρή 194,1 160,8

1 Αναπροσαρμοσμένα ποσά λόγω αλλαγής λογιστικής πολιτικής (βλέπε Σημείωση 32).
2 Αναπροσαρμοσμένα ποσά λόγω οριστικοποίησης του επιμερισμού τιμήματος αγοράς της ZAPP (βλέπε Σημείωση 8).



-121-
Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2010

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Κατάσταση 

χρηματοοικονομικής θέσης
Κατάσταση  

αποτελεσμάτων

2010 20091 2010 20091

Πρόγραμμα εθελούσιας αποχώρησης 52,3 61,2 (8,9) (34,4)

Αποζημίωση προσωπικού 54,3 55,0 6,2 5,52

Λογαριασμός νεότητας 49,2 63,3 (10,0) (4,5)

Παροχές σε εργαζομένους 16,9 18,0 0,4 (24,6)

Προβλέψεις 75,9 74,1 1,8 23,1

Έσοδο επόμενης χρήσεως 5,0 5,4 (0,4) 1,0

Λοιπά 0,2 - 0,2 -

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις  
(πριν από συμψηφισμούς) 253,8 277,0

Επίδραση συμψηφισμού αναβαλλόμενων φορολογικών 
υποχρεώσεων (58,6) (73,4)  

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις (μετά από 
συμψηφισμούς) 195,2 203,6  

Ενσώματα πάγια (38,4) (50,9) 12,5 13,6

Κεφαλαιοποίηση τόκων (19,6) (21,1) 1,5 4,8

Μη τιμολογηθέντα έσοδα - - - 3,3

Έξοδα δανείων (0,6) (1,4) 0,8 0,9

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις (58,6) (73,4)

Επίδραση συμψηφισμού αναβαλλόμενων φορολογικών 
απαιτήσεων 58,6 73,4  

Αναβαλλόμενος φόρος έσοδο/(έξοδο) 4,1 (11,6)

Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση καθαρή 195,2 203,6   

1 Αναπροσαρμοσμένα ποσά λόγω αλλαγής λογιστικής πολιτικής (βλέπε Σημείωση 32).

Η κίνηση των αναβαλλόμενων φόρων για τον Όμιλο και την Εταιρεία αναλύεται ως εξής:

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

2010 20091,2 2010 20091

Αναβαλλόμενος φόρος (καθαρό υπόλοιπο)  
– αρχή χρήσης 160,8 194,5 203,6 212,3
Αναβαλλόμενος φόρος που αναγνωρίστηκε στα 
αποτελέσματα 42,0 (35,9) 4,1 (11,6)
Αναβαλλόμενος φόρος που αναγνωρίστηκε στα ίδια 
κεφάλαια (12,9) 2,9 (12,5) 2,9

Συναλλαγματικές διαφορές 4,2 3,5 - -

Απόκτηση θυγατρικής - (4,2) - -
Αναβαλλόμενος φόρος (καθαρό υπόλοιπο)  
– τέλους χρήσης 194,1 160,8 195,2 203,6

1 Αναπροσαρμοσμένα ποσά λόγω αλλαγής λογιστικής πολιτικής (βλέπε Σημείωση 32).
2 Αναπροσαρμοσμένα ποσά λόγω οριστικοποίησης του επιμερισμού τιμήματος αγοράς της ZAPP (βλέπε Σημείωση 8).
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ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

2010 2009 2010 2009

Εργοδοτικές εισφορές 70,4 63,8 53,1 43,8

Αποδοχές προσωπικού 48,9 47,6 24,9 21,6

Λοιποί φόροι-τέλη 98,3 111,9 36,3 34,5

Δουλευμένοι τόκοι 153,4 158,2 103,5 108,1
Πρόβλεψη για νομικές υποθέσεις και λοιπές 
υποχρεώσεις 92,3 109,8 91,3 108,8

Προκαταβολές πελατών 29,2 46,9 22,1 40,2

Υποχρέωση για απόκτηση δικαιωμάτων μειοψηφίας - 10,0 - -

Δεδουλευμένα έξοδα 77,1 81,2 3,1 3,0

Λοιπά 61,3 56,5 5,2 5,5
ΣΥΝΟΛΟ 630,9 685,9 339,5 365,5

Ο Όμιλος δεν αναγνωρίζει αναβαλλόμενη φορολο-
γική απαίτηση στις παρακάτω σωρευμένες φορολο-
γικές ζημίες εξαιτίας της αβεβαιότητας όσον αφορά 
στο χρόνο των διαθέσιμων φορολογητέων κερδών, 
έναντι των οποίων οι ζημίες θα μπορούν να αντισταθ-
μιστούν. Οι σωρευμένες φορολογικές ζημίες λήγουν 
ως εξής:

Έτος Ποσό

2011 49,5

2012 84,3

2013 57,8

2014 -

2015 και εφεξής 88,5
Σύνολο 280,1

Η κίνηση των προβλέψεων για νομικές υποθέσεις και λοιπές υποχρεώσεις αναλύεται ως εξής:

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

2010 2009 2010 2009

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 109,8 110,5 108,8 109,4

Προσθήκη χρήσης 2,8 - 2,8 -

Συναλλαγματικές διαφορές - (0,1) - -

Χρησιμοποίηση πρόβλεψης (16,0) (0,6) (16,0) (0,6)

Έσοδο από αχρησιμοποίητη πρόβλεψη (4,3) - (4,3) -
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 92,3 109,8 91,3 108,8

22. ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Οι λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις αναλύονται ως εξής:
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ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
2010 2009 2010 2009

ΤΗΛΕφΩΝΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Βασικά μηνιαία τέλη 751,2 845,9 500,9 566,9

Τέλη αστικής – υπεραστικής τηλεφωνίας

-Σταθερό προς σταθερό 401,9 461,9 357,1 415,7

-Σταθερό προς κινητό 170,9 249,5 120,0 174,8

572,8 711,4 477,1 590,5

Λοιπά 70,1 62,3 59,9 66,0

1.394,1 1.619,6 1.037,9 1.223,4

ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΗΛΕφΩΝΙΑ

Εξερχόμενες κλήσεις 70,9 84,9 46,1 58,3

Αποδόσεις από τηλεπικοινωνιακούς οργανισμούς 
εξωτερικού 89,2 113,3 62,1 75,7

Αποδόσεις από εταιρείες κινητής τηλεφωνίας 40,0 52,9 40,4 49,3

200,1 251,1 148,6 183,3

Κινητή Τηλεφωνία 2.202,4 2.396,2 - -

ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ

Προπληρωμένες κάρτες 24,2 37,3 23,8 33,2

Εκμίσθωση κυκλωμάτων και επικοινωνίες Data / ΑΤΜ 295,5 319,4 138,8 179,5

ISDN 130,8 141,7 118,5 128,3

Πωλήσεις τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού 412,0 438,0 36,3 42,8

Internet / ADSL 311,6 297,7 222,6 210,9

Φυσική συνεγκατάσταση /Τοπικός βρόχος 170,5 122,1 164,8 116,4

Metro Ethernet & IP CORE 42,5 31,9 34,7 24,9

Παροχή υπηρεσιών 124,9 116,4 137,0 150,9

Τέλη διασύνδεσης 80,2 88,9 72,7 87,6

Λοιπά 94,0 98,6 34,1 31,2

1.686,2 1.692,0 983,3 1.005,7

Σύνολο Κύκλου Εργασιών 5.482,8 5.958,9 2.169,8 2.412,4

23. ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Ο κύκλος εργασιών αναλύεται ως εξής:
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ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
2010 2009 2010 2009 

Κατάπτωση εγγυητικών επιστολών 13,9 - 13,9 -

Ενοίκια 10,7 10,7 0,5 0,4

Έσοδα από πρόστιμα 6,8 9,2 - -

Λοιπά 5,6 8,0 (1,9) 1,9

Σύνολο 37,0 27,9 12,5 2,3

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΤΕ την 23 Απριλίου 
2010 κήρυξε έκπτωτο έναν προμηθευτή του ΟΤΕ, 
καθώς έχει παραβεί συμβατικές του υποχρεώσεις πε-
ρασμένων ετών. Ως αποτέλεσμα, κατέπεσαν εγγυητι-
κές επιστολές του ύψους Ευρώ 12,6, ποσό το οποίο 

έχει περιληφθεί στη γραμμή «Λοιπά έσοδα/ (έξοδα), 
καθαρά».

25. ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ
Τα λοιπά λειτουργικά έξοδα αναλύονται ως εξής:

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

2010 2009 2010 2009 
Αμοιβές τρίτων 251,8 234,2 113,5 127,0

Κόστος τηλεπικοινωνιακών υλικών,  
επισκευών και συντηρήσεων 156,1 182,2 63,2 73,5

Έξοδα προβολής και διαφήμισης 175,7 216,8 37,8 47,2

Παροχές τρίτων 185,7 163,7 82,9 70,8

Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις  
(βλέπε Σημείωση 10) 125,6 107,0 25,9 28,0

Έξοδα ταξιδίων 15,2 18,0 7,0 8,7

Προμήθειες σε εμπορικούς αντιπροσώπους 233,3 238,4 - -

Αμοιβές παρόχων Audiοtex 4,0 9,5 3,1 6,8

Ενοίκια 110,7 101,8 72,3 72,7

Διάφοροι φόροι, εκτός φόρου εισοδήματος 54,9 56,2 14,4 13,6

Μεταφορικά 11,3 11,2 6,2 5,5

Λοιπά 56,8 60,2 13,8 20,4

ΣΥΝΟΛΟ 1.381,1 1.399,2 440,1 474,2

26. ΚΕΡΔΗ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ
Τα κέρδη μετά από φόρους, ανά μετοχή, υπολογίζο-
νται µε τη διαίρεση του αναλογούντος στους μετόχους 
της Εταιρείας κέρδους µε το μέσο σταθμικό αριθμό 

μετοχών σε κυκλοφορία κατά την διάρκεια της περι-
όδου, εξαιρώντας το μέσο αριθμό ιδίων μετοχών που 
είχε στην κατοχή της η Εταιρεία κατά τη διάρκεια της 
περιόδου και περιλαμβάνοντας (για τα απομειωμένα 

24. ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ / (ΕΞΟΔΑ), ΚΑΘΑΡΑ
Τα λοιπά έσοδα / (έξοδα), καθαρά αναλύονται παρακάτω:
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ΟΜΙΛΟΣ 2010 20091 
Κέρδη κατανεμόμενα στους μετόχους της μητρικής 39,6 410,9

Μέσος σταθμικός αριθμός μετοχών για τα βασικά κέρδη ανά μετοχή 490.150.389 490.150.389

Δικαιώματα προαίρεσης αγοράς μετοχών - -
Μέσος σταθμικός αριθμός μετοχών προσαρμοσμένος για τα απομειωμένα κέρδη  
ανά μετοχή 490.150.389 490.150.389

Βασικά κέρδη ανά μετοχή 0,0808 0,8383

Απομειωμένα κέρδη ανά μετοχή 0,0808 0,8383

(Τα κέρδη ανά μετοχή είναι σε απόλυτα ποσά)
1 Αναπροσαρμοσμένα ποσά λόγω αλλαγής λογιστικής πολιτικής (βλέπε Σημείωση 32).

Για το 2010 και το 2009 τα εκκρεμή δικαιώματα προ-
αίρεσης δεν είχαν απομειωτική επίδραση στα κέρδη 
ανά μετοχή και συνεπώς δεν συμπεριλαμβάνονται 
στον υπολογισμό για τα κέρδη ανά μετοχή.

27. ΠΛΗΡΟφΟΡΙΕΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΤΟΜΕΩΝ

Η ακόλουθη πληροφόρηση αναφέρεται στους τομείς 
που πρέπει να αναφέρονται ξεχωριστά στις οικονομικές 
καταστάσεις και επισκοπούνται από τους υπεύθυνους 
του Ομίλου για τη λήψη οικονομικών αποφάσεων. Οι 
τομείς δραστηριότητας έχουν οριστεί με βάση τη νο-
μική διάρθρωση του Ομίλου, εφόσον οι υπεύθυνοι για 
τη λήψη οικονομικών αποφάσεων παρακολουθούν τις 
οικονομικές πληροφορίες ξεχωριστά, όπως παρουσιά-
ζονται 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 πληροφο-
ρίες των τομέων δραστηριότητας που δεν αποτελούν 
ξεχωριστούς τομείς για αναφορά έχουν συγκεντρωθεί 
και απεικονιστεί στην κατηγορία “Λοιπά”. Οι υπηρε-
σίες 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, 
στην Βουλγαρία, και στη Ρουμανία (και στην 
ΠΓΔΜ μέχρι το Μάιο του 2009).
Η ROMTELECOM είναι πάροχος αστικής, >>

υπεραστικής και διεθνούς σταθερής τηλεφωνίας 
και υπηρεσιών πρόσβασης internet στην 
Ρουμανία.

Οι λογιστικές πολιτικές των τομέων δραστηριότητας 
είναι οι ίδιες με εκείνες που ακολουθούνται κατά τη 
σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων. Τα έσοδα 
μεταξύ των τομέων δραστηριότητας πραγματοποι-
ούνται γενικά στις αξίες που προσεγγίζουν τις τιμές 
πώλησης σε τρίτους. Η Διοίκηση αξιολογεί την επί-
δοση των τομέων δραστηριότητας, βασιζόμενη στα 
λειτουργικά κέρδη προ αποσβέσεων, απομειώσεων 
και κόστους προγράμματος πρόωρης αποχώρησης, 
στα λειτουργικά κέρδη και στα καθαρά κέρδη χρή-
σης.

Οι πληροφορίες αναφορικά με τους τομείς δραστη-
ριότητας και η συμφωνία με τα ενοποιημένα στοι-
χεία του Ομίλου έχουν ως εξής:

κέρδη ανά μετοχή) τον αριθμό των χορηγηθέντων δι-
καιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών που έχουν 

μειωτική επίδραση στα κέρδη ανά μετοχή.

Τα κέρδη ανά μετοχή, αναλύονται ως εξής:
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2010 OTE
ΟΜΙΛΟΣ 

COSMOTE
ROM - 

TELECOM Λοιπά ΣΥΝΟΛΟ
Εγγραφές 

Ενοποιήσης Όμιλος
Έσοδα από
εξωτερικούς πελάτες 1.978,9 2.626,8 694,7 182,4 5.482,8 - 5.482,8

Έσοδα μεταξύ τομέων
δραστηριότητας 190,9 170,4 22,2 266,7 650,2 (650,2) -

Πιστωτικοί τόκοι 8,4 6,6 6,8 250,3 272,1 (246,4) 25,7

Χρεωστικοί τόκοι (199,1) (94,6) (1,1) (257,2) (552,0) 243,8 (308,2)

Αποσβέσεις και απομειώσεις (374,2) (492,0) (446,8) (52,5) (1.365,5) 2,5 (1.363,0)

Έσοδα από μερίσματα 206,1 - - 14,8 220,9 (206,7) 14,2

Φόρος εισοδήματος (91,5) (149,0) 19,4 (17,8) (238,9) - (238,9)

Λειτουργικά κέρδη / (ζημίες) 142,2 479,9 (292,1) 54,8 384,8 0,1 384,9

Καθαρά κέρδη / (ζημίες) 60,9 232,2 (263,5) 46,5 76,1 (215,1) (139,0)

Λειτουργικά κέρδη προ 
αποσβέσεων, απομειώσεων 
και κόστους προγράμματος 
πρόωρης αποχώρησης 661,1 974,5 178,9 107,3 1.921,8 (2,4) 1.919,4

Περιουσιακά στοιχεία τομέα 7.948,7 4.303,9 1.399,9 6.892,1 20.544,6 (11.006,8) 9.537,8

Υποχρεώσεις τομέα 4.578,3 3.315,5 219,1 5.659,2 13.772,1 (5.886,9) 7.885,2

Επενδύσεις σε πάγια 
περιουσιακά στοιχεία 224,9 372,8 126,1 27,3 751,1 - 751,1

20091,2 OTE
ΟΜΙΛΟΣ 

COSMOTE
ROM- 

TELECOM Λοιπά ΣΥΝΟΛΟ
Εγγραφές 

Ενοποιήσης Όμιλος
Έσοδα από
εξωτερικούς πελάτες 2.204,8 2.843,3 765,1 145,7 5.958,9 - 5.958,9

Έσοδα μεταξύ τομέων
δραστηριότητας 207,6 192,6 17,4 271,0 688,6 (688,6) -

Πιστωτικοί τόκοι 17,4 24,5 15,4 283,7 341,0 (279,4) 61,6 

Χρεωστικοί τόκοι (256,8) (115,8) (1,8) (263,1) (637,5) 279,5 (358,0)

Αποσβέσεις και απομειώσεις (424,4) (458,3) (227,9) (45,5) (1.156,1) 0,8 (1.155,3)

Έσοδα από μερίσματα 312,1 - - - 312,1 (302,5) 9,6 

Φόρος εισοδήματος (136,7) (180,9) (31,4) (33,4) (382,4) - (382,4)

Λειτουργικά κέρδη 345,7 611,9 24,6 61,4 1.043,6 (0,6) 1.043,0 

Καθαρά κέρδη / (ζημίες) 283,6 377,7 (18,4) 50,4 693,3 (285,7) 407,6 

Λειτουργικά κέρδη προ 
αποσβέσεων, απομειώσεων 
και κόστους προγράμματος 
πρόωρης αποχώρησης 731,2 1.070,2 261,1 106,9 2.169,4 (1,4) 2.168,0 

Περιουσιακά στοιχεία τομέα 8.236,6 4.362,9 1.737,2 6.955,9 21.292,6 (10.971,1) 10.321,5

Υποχρεώσεις τομέα 4.888,8 3.440,4 261,3 5.765,6 14.356,1 (5.918,7) 8.437,4

Επενδύσεις σε πάγια 
περιουσιακά στοιχεία 272,6 399,2 187,2 31,9 890,9 - 890,9 

1 Αναπροσαρμοσμένα ποσά λόγω αλλαγής λογιστικής πολιτικής (βλέπε Σημείωση 32).
2 Αναπροσαρμοσμένα ποσά λόγω οριστικοποίησης του επιμερισμού τιμήματος αγοράς της ZAPP (βλέπε Σημείωση 8).
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Έσοδα από εξωτερικούς πελάτες Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά 
στοιχεία

2010 20091 2010 20091

Ελλάδα 3.819,1 4.189,6 3.952,1 4.075,5

Αλβανία 106,9 125,3 156,2 160,6

Βουλγαρία 388,4 423,9 538,7 644,8

Ρουμανία 1.146,3 1.181,2 1.689,3 2.086,1

Λοιπά 22,1 38,9 85,4 95,1

ΣΥΝΟΛΟ 5.482,8 5.958,9 6.421,7 7.062,1

1 Αναπροσαρμοσμένα ποσά λόγω οριστικοποίησης του επιμερισμού τιμήματος αγοράς της ZAPP (βλέπε Σημείωση 8).

Οι πληροφορίες σχετικά με τα έσοδα που παρου-
σιάζονται παραπάνω βασίζονται στη γεωγραφική 
έδρα κάθε εταιρείας. Για το σκοπό της γεωγραφικής 
πληροφόρησης, τα μη κυκλοφορούντα περιουσιακά 
στοιχεία αποτελούνται από ενσώματα πάγια, υπερα-
ξία, τηλεπικοινωνιακές άδειες και λοιπά άυλα περι-
ουσιακά στοιχεία.

28. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ 
ΣΥΝΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

Ως συνδεμένα μέρη του ΟΤΕ, θεωρούνται αυτά που 

ορίζονται από το Δ.Λ.Π. 24 «Γνωστοποιήσεις Συνδε-
μένων Μερών».

Η Εταιρεία αγοράζει αγαθά και λαμβάνει υπηρεσίες 
από τα συνδεμένα μέρη, παρέχει υπηρεσίες σε αυτά, 
χορηγεί και λαμβάνει δάνεια και τέλος λαμβάνει και 
διανέμει μερίσματα.

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

2010 2009

Πωλήσεις ΟΤΕ Αγορές ΟΤΕ Πωλήσεις ΟΤΕ Αγορές ΟΤΕ
COSMOTE 140,9 105,6 162,4 116,1

OTE INTERNATIONAL 
INVESTMENTS LTD 0,5 4,1 0,6 4,3

HELLAS-SAT 0,5 2,0 0,5 1,6

COSMO-ONE - 0,5 0,1 0,8

VOICENET 3,8 3,4 5,3 4,2

HELLASCOM 0,2 8,5 0,2 8,3

OTE SAT – MARITEL 1,2 2,0 1,1 2,0

ΟΤΕ PLUS 0,4 33,7 0,4 34,8

ΟΤΕ ΑΚΙΝΗΤΑ 2,5 61,5 2,0 61,9

OTE-GLOBE 40,8 84,1 35,0 84,3

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

Η γεωγραφική πληροφόρηση για τα έσοδα του Ομί-
λου από εξωτερικούς πελάτες και για τα μη κυκλο-

φορούντα περιουσιακά στοιχεία αναλύεται ως ακο-
λούθως:
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2010 2009

Πωλήσεις ΟΤΕ Αγορές ΟΤΕ Πωλήσεις ΟΤΕ Αγορές ΟΤΕ
OTE ACADEMY 0,1 4,8 - 5,0

ROMTELECOM - 0,4 - -

HT HRVATSKE - - 0,1 0,6

ΣΥΝΟΛΟ 190,9 310,6 207,7 323,9

Οι αγορές και οι πωλήσεις του Ομίλου με τα συνδεμένα μέρη, οι οποίες δεν απαλείφονται στην ενοποίηση 
αναλύονται ως εξής:

2010 2009

Πωλήσεις Ομίλου Αγορές Ομίλου Πωλήσεις Ομίλου Αγορές Ομίλου
TELEKOM DEUTSCHLAND 16,0 10,4 12,6 9,1

HT HRVATSKE 0,2 0,1 0,3 0,6

COMBRIDGE 3,1 0,2 4,5 0,1

DETEKON - - - 0,6

ORBITEL 0,1 0,4 - 0,5

T-SYSTEMS - 0,1 1,2 -

T-MOBILE CZECH 0,3 0,1 0,3 0,1

T-MOBILE UK 1,0 0,5 0,8 0,4

T-MOBILE AUSTRIA 0,4 0,5 0,2 0,1

T-MOBILE NETHERLANDS 0,5 0,1 0,4 0,1

T-MOBILE USA 0,3 0,3 0,3 0,4

T-MOBILE HUNGARY 0,6 0,2 0,1 0,1

T-MOBILE HRVASKA 0,2 0,4 0,1 0,1

T-MOBILE 
TELEKOMUNIKASYON - 0,4 - -

T-MOBILE SLOVENSKO 0,1 - - -

PCT POLSKA TELEFONIA 
0,7 0,5 0,4 -

ΣΥΝΟΛΟ 23,5 14,2 21,2 12,2

Τα χρηματοοικονομικά έσοδα και έξοδα του ΟΤΕ με τα συνδεμένα μέρη προέρχονται από τόκους χορηγηθέ-
ντων και ληφθέντων δανείων και αναλύονται ως εξής:
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 2010 2009
COSMOTE 151,2 282,2

ΟΤΕ ΑΚΙΝΗΤΑ 37,0 18,9

OTE SAT–MARITEL 1,7 1,0

OTE PLUS - 0,4

OTE INTERNATIONAL INVESTMENTS LTD 2,0 -

ΣΥΝΟΛΟ 191,9 302,5

2010 2009

Χρημ/κά έσοδα ΟΤΕ Χρημ/κά έξοδα ΟΤΕ Χρημ/κά έσοδα ΟΤΕ Χρημ/κά έξοδα ΟΤΕ
COSMOFON - - 1,1 -

OTE PLC - 161,0 - 179,6

ΣΥΝΟΛΟ - 161,0 1,1 179,6

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 τρέ-
χουσες συναλλαγές αναλύονται ως εξής:

2010 2009

Απαίτηση ΟΤΕ Υποχρέωση ΟΤΕ Απαίτηση ΟΤΕ Υποχρέωση ΟΤΕ
COSMOTE 61,2 59,9 47,2 52,5

OTE INTERNATIONAL 
INVESTMENTS LTD 0,2 1,1 0,1 1,2

HELLAS-SAT 0,2 0,9 0,4 0,4

COSMO-ONE - 0,2 0,1 0,2

VOICENET 0,9 0,6 1,1 0,9

HELLASCOM - 2,0 - 1,8

OTE SAT – MARITEL 2,6 4,5 2,2 2,0

ΟΤΕ PLUS 0,2 15,6 0,1 12,3

ΟΤΕ ΑΚΙΝΗΤΑ 1,3 13,7 1,2 0,7

OTE-GLOBE 61,5 96,3 47,3 71,5

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

ROMTELECOM 0,2 0,1 - -

ΣΥΝΟΛΟ 128,7 195,4 100,1 143,5

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:
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2010 2009

Απαίτηση Ομίλου Υποχρέωση Ομίλου Απαίτηση Ομίλου Υποχρέωση Ομίλου
TELEKOM 
DEUTSCHLAND 5,3 8,2 6,9 0,6

DETEKON - - - 0,1

COMBRIDGE 0,3 - 0,6 -

ORBITEL - - - 0,1

T-SYSTEMS 0,1 - 0,1 -

T-MOBILE HUNGARY 0,1 0,1 0,1 0,2

T-MOBILE CZECH 0,1 0,1 0,1 0,2

T-MOBILE UK 0,3 0,9 0,1 0,7

T-MOBILE AUSTRIA 0,1 0,1 - 0,3
T-MOBILE 
NETHERLANDS - 0,2 - 0,3

T-MOBILE USA 0,6 1,7 1,9 3,8
PCT POLSKA 
TELEFONIA 0,1 0,3 - -

T-MOBILE HRVATSKA - 0,1 - -
T-MOBILE 
INTERNATIONAL - 1,0 - -

ΣΥΝΟΛΟ 7,0 12,7 9,8 6,3

Οι απαιτήσεις και οι υποχρεώσεις του ΟΤΕ με τα συνδεμένα μέρη που προέρχονται από τα χορηγηθέντα και 
ληφθέντα δάνεια, αναλύονται ως εξής:

2010 2009

Απαίτηση ΟΤΕ Υποχρέωση ΟΤΕ Απαίτηση ΟΤΕ Υποχρέωση ΟΤΕ
OTE PLC - 2.938,0 - 3.038,2

ΣΥΝΟΛΟ - 2.938,0 - 3.038,2

Ως διευθυντικά στελέχη και μέλη της Διοίκησης, λαμ-
βανομένων υπόψη και των στενών συνδεομένων με 
αυτούς προσώπων, για την Εταιρεία νοούνται αυτά 
που ορίζει το Δ.Λ.Π. 24 «Γνωστοποιήσεις συνδεμέ-
νων μερών». Οι αμοιβές συμπεριλαμβάνουν όλες τις 
παροχές στους εργαζόμενους (όπως ορίζονται στο 
Δ.Λ.Π. 19 «Παροχές σε εργαζόμενους») και τις πα-
ροχές για τις οποίες ισχύει το Δ.Π.Χ.Α. 2 «Παροχές 
που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών».

Οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλί-

ου και των ανώτατων διευθυντικών στελεχών της 
Εταιρείας, οι οποίες επιβάρυναν τα αποτελέσματα 
της χρήσης 2010 και 2009, ανήλθαν σε Ευρώ 4,3 και 
Ευρώ 5,0 αντίστοιχα.

Με βάση το πρόγραμμα παροχής δικαιωμάτων προαί-
ρεσης αγοράς μετοχών του ΟΤΕ, την 31 Δεκεμβρίου 
2010 έχουν χορηγηθεί συνολικά 2.462.489 δικαιώμα-
τα στα βασικά διοικητικά στελέχη της Εταιρείας.

Οι κυριότερες συναλλαγές μεταξύ εταιρειών του 
Ομίλου περιγράφονται παρακάτω:
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ΟΤΕ-GLOBE

Η ΟΤΕ-GLOBE έχει αναλάβει τη διάθεση και δια-
χείριση 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 τηλεπι-
κοινωνιακή κίνηση που περνάει κατά περίπτωση από 
τα διεθνή δίκτυα της OTE-GLOBE και από τα διε-
θνή 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 δι-
ασύνδεσης ανάλογα με τον κάτοχο του δικτύου στο 
οποίο τερματίζουν οι κλήσεις, συμπεριλαμβανομένης 
της κίνησης της διεθνούς τηλεφωνίας, η οποία διέρ-
χεται 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 κατασκευ-
ές 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 αποτελέσματα 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 πραγματοποιού-
νται μέσω του ΟΤΕ.

Ο ΟΤΕ τιμολογεί την COSMOTE για τη μίσθωση 
γραμμών.

Ο ΟΤΕ και η COSMOTE έχουν έσοδα και έξοδα δια-
σύνδεσης ανάλογα με το σε ποιου το δίκτυο τερματί-
ζουν οι κλήσεις, συμπεριλαμβανομένης της κίνησης 
από διεθνή τηλεφωνία, η οποία διέρχεται και από τα 
δύο δίκτυα.

Η COSMOTE παρέχει στον ΟΤΕ εμπορεύματα κινη-
τής τηλεφωνίας.

OTE ACADEMY

Η OTE ACADEMY υπεκμισθώνει στον ΟΤΕ τις 
εγκαταστάσεις των εκπαιδευτικών κέντρων του ΟΤΕ 
σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, που η ίδια μισθώνει αρ-
χικά 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 με-
λέτες στις θυγατρικές.

HELLAS- SAT

H HELLAS-SAT τιμολογεί τον OTE για την ενοικί-
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αση αναμεταδότη και για παροχή δορυφορικών χω-
ρητικοτήτων.

Ο ΟΤΕ τιμολογεί την HELLAS-SAT με προμήθεια 
επί της ενοικίασης των δορυφορικών χωρητικοτή-
των.

OTE PLC

Η ΟΤΕ PLC έχει χορηγήσει στον ΟΤΕ και σε θυγα-
τρικές του έντοκα μακροπρόθεσμα δάνεια.

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 της DEUTSCHE TELEKOM AG.

29. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 
ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

Την 9 Ιουλίου 2008, κατά την Επαναληπτική της 
56ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, 
οι μέτοχοι ενέκριναν την θέσπιση Προγράμματος 
Παροχής Δικαιωμάτων Προαίρεσης Αγοράς μετο-
χών 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 προ-
ϋφιστάμενο 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 προϋφιστάμε-
νο 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 1 Απριλίου 2008. Η 
τροποποίηση του προγράμματος του ΟΤΕ και η αντι-
κατάσταση του προγράμματος της COSMOTE έλα-
βαν 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 προαίρεσης 
που χορηγήθηκαν το έτος 2009 η προνομιακή τιμή 
είναι Ευρώ 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 Δικαιωμάτων, 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 28 Ιανουαρίου 2010, το Διοικητικό Συμβούλιο 
του ΟΤΕ αποφάσισε και ενέκρινε την χορήγηση 
1.259.078 Επιπλέον Δικαιωμάτων στα διοικητικά 
στελέχη του ΟΤΕ και θυγατρικών του, 672.018 Βα-
σικών Δικαιωμάτων σε διοικητικά στελέχη του ΟΤΕ 
και 336.780 Βασικά και 2.403.560 Επιπλέον Δικαιώ-
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ματα σε διοικητικά στελέχη του ομίλου COSMOTE, 
για το έτος 2009. Η προνομιακή τιμή αγοράς ισούται 
με Ευρώ 11,26 (απόλυτο ποσό).

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 10 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 10 Ιουλίου 2009, τα Επιπλέον Δικαιώματα, 
μπορούν να ασκηθούν από το δικαιούχο 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 συμμετέχων εξακολουθεί να τηρεί εργασιακή 
σχέση με την εταιρεία. Ο συνολικός αριθμός 
Δικαιωμάτων προαίρεσης που δύνανται να 
χορηγηθούν υπό το Τροποποιημένο 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.

Το εύρος των τιμών εξάσκησης όλων των Δικαιωμά-
των που έχουν χορηγηθεί υποθέτοντας ότι τουλάχι-
στον το ελάχιστο ποσοστό έκπτωσης θα επιτευχθεί, 
είναι από Ευρώ 8,44 έως Ευρώ 19,49 (σε απόλυτα 
ποσά).

Η εύλογη αξία μεταφέρεται στα αποτελέσματα κατά 
την διάρκεια της περιόδου κατοχύρωσης του Δικαι-
ώματος προαίρεσης. Τα ποσά περιλαμβάνονται στη 
γραμμή «Αποδοχές προσωπικού» με ισόποση αύξη-
ση του Αποθεματικού Υπέρ το Άρτιο.

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

2010 2009 2010 2009
Έξοδο που προκύπτει από το Πρόγραμμα Παροχής 
Δικαιωμάτων Προαίρεσης 5,5 7,2 2,4 2,9

Στον παρακάτω πίνακα, περιλαμβάνονται περαιτέρω πληροφοριακά στοιχεία σχετικά με τα Δικαιώματα προ-
αίρεσης:
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2010 2009

Αριθμός 
Δικαιωμάτων 

προαίρεσης

Μέση σταθμική 
τιμή  

άσκησης 
Δικαιώματος

Αριθμός 
Δικαιωμάτων 

προαίρεσης

Μέση σταθμική 
τιμή  

άσκησης 
Δικαιώματος

Yπόλοιπο στην έναρξη της χρήσης 8.674.600 15,59 6.008.060 15,66

Παραχωρήθηκαν  
κατά την διάρκεια της χρήσης 4.671.436 9,32 3.225.670 16,21

Παραγράφηκαν  
κατά τη διάρκεια της χρήσης (665.549) 12,57 (559.130) 16,23

Υπόλοιπο στη λήξη της χρήσης 12.680.487 13,44 8.674.600 15,59

Δυνατότητα άσκησης  
στην λήξη της χρήσης 6.712.896 15,00 4.485.370 15,05

Η μέση σταθμική συμβατική διάρκεια που εκκρεμεί 
την 31 Δεκεμβρίου 2010 και 2009 είναι 3,5 χρόνια 
και 3,9 χρόνια αντίστοιχα.

Τα Δικαιώματα προαίρεσης που χορηγήθηκαν αποτι-
μήθηκαν στην εύλογη αξία τους κατά την ημερομη-
νία χορήγησης. Την ημερομηνία τροποποίησης, την 
10 Ιουλίου 2009, υπολογίστηκε η εύλογη αξία των 
Δικαιωμάτων προαίρεσης πριν και μετά την τρο-
ποποίηση. Η τροποποίηση αύξησε την εύλογη αξία 
των Δικαιωμάτων προαίρεσης, αυξάνοντας την περί-
οδο εξάσκησης και ως εκ τούτου, η διαφορά (δηλ. 
η αυξητική διαφορά στην εύλογη αξία ή η διαφορά 

μεταξύ την εύλογης αξίας του τροποποιημένου προ-
γράμματος και αυτή του αρχικού προγράμματος, και 
οι δύο εύλογες αξίες υπολογισμένες την ημερομηνία 
τροποποίησης) αποδίδεται ως έξοδο στην περίοδο 
από την ημερομηνία τροποποίησης μέχρι την ημερο-
μηνία κατοχύρωσης.

Οι εύλογες αξίες έχουν υπολογιστεί με την χρήση του 
μοντέλου αποτίμησης Monte Carlo λαμβάνοντας υπό-
ψη τις επιδράσεις της πρόωρης άσκησης. Τα δεδομέ-
να που εισήχθηκαν σε κάθε ημερομηνία χορήγησης 
και τα βασικά αποτελέσματα είναι τα παρακάτω:

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
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2010 2009
Μέση σταθμική τιμή μετοχής 9,90 10,40

Μέση σταθμική τιμή άσκησης Δικαιώματος 9,57 16,57

Μέση σταθμική αναμενόμενη διακύμανση 25,6% 24,0%

Μέση σταθμική διάρκεια άσκησης Δικαιώματος 4,7 έτη 3,5 έτη

Μέσο σταθμικό επιτόκιο μηδενικού κινδύνου 2,25% 2,5%

Μέσο σταθμικό αναμενόμενο μέρισμα 0,50 – 0,75 0,75

Μέση σταθμική αξία Δικαιώματος 1,65 0,28

30. ΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ – 
ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ

Α. ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Οι σημαντικότερες εκκρεμείς νομικές υποθέσεις κατά 
την 31 Δεκεμβρίου 2010, είναι οι ακόλουθες:

ΑΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

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 Ευρώ 21,0. Από 
τα έσοδα της πώλησης, τα Ευρώ 5,9 εισπράχθηκαν σε 
μετρητά ενώ το υπολειπόμενο ποσόν των Ευρώ 15,1 
πληρώθηκε σε μετοχές της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. 
με βάση την εύλογη αξία των μετοχών κατά την ημε-
ρομηνία της συναλλαγής. Όπως έχει προκαθοριστεί 
στις συμφωνίες που υπογράφηκαν, ο ΟΤΕ υποχρεού-
ται να καταβάλει αποζημίωση στην Piraeus Financial 
Leasing S.A. ποσού μέχρι Ευρώ 28,0 περίπου, για 
την μη εκτέλεση συμβολαίων που είχαν υπογραφεί 
μέχρι την ημερομηνία πώλησης της ΟΤΕ Leasing. Οι 
συνθήκες υπό τις οποίες ένα συμβόλαιο μίσθωσης θα 
χαρακτηριστεί ως μη εκτελέσιμο περιγράφονται λε-
πτομερώς στις συμφωνίες πώλησης. Η εν λόγω υπο-
χρέωση 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 και εντός του συμβατικού 
ορίου η πρώτη έχει εγείρει αγωγή την 28 Σεπτεμβρί-
ου 2007 κατά του ΟΤΕ, ζητώντας να της καταβάλει 
το ποσό των Ευρώ 3,4. Η συζήτηση της υπόθεσης 
ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών που 
είχε προγραμματισθεί για την 26 Φεβρουαρίου 2009, 
αναβλήθηκε. Η συζήτηση ορίστηκε εκ νέου για την 
21 Φεβρουαρίου 2013.

Ελληνική	Ραδιοφωνία	και	Τηλεόραση	 (ΕΡΤ): Το 
Μάιο του 2002, η ΕΡΤ, υπέβαλε αγωγή εναντίον του 
ΟΤΕ ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθη-
νών, ζητώντας να της καταβληθεί ποσό Ευρώ 42,9 
νομιμοτόκως από την επίδοση της αγωγής ισχυριζό-
μενη την πρόκληση ζημιάς ως αποτέλεσμα της αθέ-
τησης από την πλευρά του ΟΤΕ των όρων της διμε-
ρούς συμφωνίας (Memorandum Of Understanding). 
Το 2005 το δικαστήριο αποφάσισε ότι η υπόθεση πα-
ραπέμπεται σε διαιτησία. Την 28 Ιανουαρίου 2011, η 
ΕΡΤ κατέθεσε στο ως άνω Δικαστήριο και κοινοποί-
ησε στον ΟΤΕ την παραίτησή της από το δικόγραφο 
και το δικαίωμα της ως άνω αγωγής της. Το Νοέμβριο 
του 2003 η ΕΡΤ υπέβαλε αγωγή εναντίον του ΟΤΕ 
ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με 
την οποία αξιώνει την καταβολή ποσού Ευρώ 1,5, ως 
χρηματική ικανοποίηση για την αποκατάσταση ηθι-
κής βλάβης. Η αγωγή αυτή προγραμματίσθηκε να 
συζητηθεί ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου 
Αθηνών την 3 Ιουνίου 2010, ωστόσο αναβλήθηκε και 



-136-
Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2010

προγραμματίσθηκε να συζητηθεί την 13 Δεκεμβρίου 
2012. Την 28 Ιανουαρίου 2011, η ΕΡΤ κατέθεσε στο 
ως άνω Δικαστήριο και κοινοποίησε στον ΟΤΕ την 
παραίτηση τόσο από το δικόγραφο όσο και από το 
δικαίωμα της εν λόγω αγωγής.

Forthnet	Α.Ε.: Το 2002, η Forthnet Α.Ε. υπέβαλε 
αγωγή εναντίον του ΟΤΕ ενώπιον του Πολυμελούς 
Πρωτοδικείου Αθηνών, ζητώντας να της καταβληθεί 
ποσό Ευρώ 26,7 νομιμοτόκως από την επίδοση της 
αγωγής ισχυριζόμενη την πρόκληση ζημιάς από απώ-
λεια πελατών ως αποτέλεσμα της πολιτικής ευνοϊκής 
μεταχείρισης της OTENET από την πλευρά του ΟΤΕ. 
Η ακροαματική διαδικασία που είχε προγραμματι-
στεί για την 19 Απριλίου 2007 και μετά από ματαίω-
ση είχε ορισθεί για την 5 Ιουνίου 2008, ματαιώθηκε 
εκ νέου και ορίστηκε για την 28 Ιανουαρίου 2010 
οπότε ματαιώθηκε εκ νέου και ορίστηκε εκ νέου για 
την 28 Φεβρουαρίου 2013. Επίσης η ίδια εταιρεία με 
αγωγή της εναντίον του ΟΤΕ ενώπιον του Πολυμε-
λούς Πρωτοδικείου Αθηνών, ζητά να της καταβάλει ο 
ΟΤΕ ποσό Ευρώ 4,1 ως θετική και αποθετική ζημία, 
καθώς και ως χρηματική ικανοποίηση για ηθική βλά-
βη, νομιμοτόκως από την επίδοση της αγωγής, από 
την δήθεν κατάργηση από τον ΟΤΕ της προεπιλογής 
φορέα συνδρομητών της. Η ακροαματική διαδικασία 
που είχε προγραμματιστεί για την 3 Μαΐου 2006, τε-
λικά ματαιώθηκε.

Teledome	Α.Ε.Β.Ε.: H Teledome Α.Ε.Β.Ε. υπέβαλε 
εναντίον του ΟΤΕ ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτο-
δικείου Αθηνών, πέντε αγωγές ζητώντας να της κα-
ταβληθεί συνολικό ποσό Ευρώ 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, από μη εφαρμογή από τον 
ΟΤΕ κοστοστρεφών τιμών διασύνδεσης και καταγγε-
λία από τον ΟΤΕ της σύμβασης διασύνδεσης και από 
τη διαφορά χρεώσεων των μισθωμένων γραμμών. Οι 
δικάσιμοι των ανωτέρω αγωγών είχαν οριστεί σε δια-

φορετικές ημερομηνίες. Η πρώτη (Ευρώ 1,6) συζητή-
θηκε στη δικάσιμο της 6 Ιουνίου 2007 και με σχετική 
απόφασή του το εν λόγω δικαστήριο ανέβαλε τη συ-
ζήτησή της. Η δεύτερη (Ευρώ 1,0) απορρίφτηκε, ενώ 
για την τρίτη (Ευρώ 0,3) με απόφαση του δικαστη-
ρίου αναβλήθηκε η συζήτησή της. Η τέταρτη (Ευρώ 
1,6) συζητήθηκε την 7 Φεβρουαρίου 2007 και το 
δικαστήριο την απέρριψε και για την πέμπτη (Ευρώ 
3,6) το Δικαστήριο διέταξε πραγματογνωμοσύνη. Ο 
πραγματογνώμονας έχει ήδη οριστεί και αναμένεται 
η ολοκλήρωση της πραγματογνωμοσύνης. Περαιτέ-
ρω, η ίδια εταιρεία υπέβαλε εναντίον του ΟΤΕ ενώπι-
ον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών έξι αγω-
γές ζητώντας να καταβληθεί συνολικό ποσό Ευρώ 
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 παράνο-
μη διακοπή των υπηρεσιών της. Για δύο αγωγές (σύ-
νολο Ευρώ 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 25 Ιανουαρίου 2007 και την 27 Νοεμ-
βρίου 2008 (μετά από νέα έφεση της εταιρείας επί της 
απορριπτικής απόφασης) και απορρίφθηκε. Για μία 
αγωγή (Ευρώ 0,9) εκδόθηκε απόφαση του δικαστηρί-
ου την 25 Ιανουαρίου 2007 που την απέρριψε. Κατά 
της απόφασης η Teledome Α.Ε.Β.Ε. άσκησε έφεση η 
οποία συζητήθηκε την 26 Νοεμβρίου 2009 αλλά δεν 
εκδόθηκε καμία απόφαση και η συζήτηση ορίσθηκε 
εκ νέου για την 4 Νοεμβρίου 2010, όπου απορρίφθη-
κε. Μια αγωγή (Ευρώ 4,4) η οποία συζητήθηκε την 6 
Μαρτίου 2008 με απόφαση του δικαστηρίου απερρί-
φθη. Για μια αγωγή (Ευρώ 0,5) το Δικαστήριο διέταξε 
πραγματογνωμοσύνη. Η πραγματογνωμοσύνη συντά-
χθηκε και κατόπιν της συζήτησης την 9 Δεκεμβρίου 
2009, στο ίδιο Δικαστήριο, η αγωγή έγινε μερικώς 
αποδεκτή για ποσό Ευρώ 0,1. Για μια αγωγή (Ευρώ 
0,6), που συζητήθηκε την 26 Σεπτεμβρίου 2007 και 
την οποία με απόφασή του το δικαστήριο έκανε με-
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ρικώς αποδεκτή για ποσό ύψους Ευρώ (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 4 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 Ευρώ 54,1, 
νομιμοτόκως από την επίδοση της αγωγής, έναντι της 
ζημίας που υπέστη από τη δήθεν παράνομη διακοπή 
των κυκλωμάτων της από τον ΟΤΕ, με αποτέλεσμα 
να οδηγηθεί στην πτώχευση. Η αγωγή αυτή συζη-
τήθηκε την 18 Μαρτίου 2009 και την 26 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 Ευρώ 1,1 για τα δικαστικά έξο-
δα. Κατά της απόφασης αυτής, η Teledome Α.Ε.Β.Ε. 
άσκησε αίτηση ανάκλησης, η οποία συζητήθηκε ενώ-
πιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών την 29 
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 29 Σεπτεμ-
βρίου 2010 και αναμένεται η έκδοση απόφασης. Επί 
των υποθέσεων αυτών εκδόθηκε απόφαση του εν 
λόγω Δικαστηρίου με την οποία απορρίφθηκαν η 
αίτηση ανακλήσεως της Teledome Α.Ε.Β.Ε. και της 
πρόσθετης παρέμβασης της Τράπεζας Κύπρου και 
έγινε δεκτή η αίτηση ανάκλησης του ΟΤΕ.

TELLAS	Α.Ε.: Η TELLAS Α.Ε. υπέβαλε εναντίον 
του ΟΤΕ ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου 
Αθηνών τρεις αγωγές με αίτημα να της καταβάλει 

ο ΟΤΕ συνολικό ποσό Ευρώ 16,6 νομιμοτόκως από 
την επίδοση των αγωγών, ισχυριζόμενη την πρόκλη-
ση ζημίας που υπέστη ως αποτέλεσμα της δήθεν κα-
τάργησης από τον ΟΤΕ της προεπιλογής φορέα συν-
δρομητών της. Οι αγωγές συνεκδικάστηκαν από το 
Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών την 2 Μαΐου 2007 
και απορρίφθηκαν. Η TELLAS Α.Ε. υπέβαλε εναντί-
ον του ΟΤΕ δύο νέες αγωγές με αίτημα να της κατα-
βάλει ο ΟΤΕ το συνολικό ποσό των Ευρώ 6,2 για τη 
ζημία που υπέστη από τη δήθεν κατάπτωση ποινικών 
ρητρών λόγω καθυστερήσεων από τον ΟΤΕ παράδο-
σης μισθωμένων γραμμών διασύνδεσης και λόγω μη 
συμμόρφωσης του ΟΤΕ στην υποχρέωση κοστοστρέ-
φειας για την τιμολόγηση των υπηρεσιών διασύνδε-
σης. Αμφότερες οι αγωγές προγραμματίσθηκαν να 
συζητηθούν ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου 
Αθηνών την 16 Σεπτεμβρίου 2010 αλλά αναβλήθη-
καν για την 7 Μαρτίου 2013.

ΛΑΝ-ΝΕΤ	Α.Ε.: Η ΛΑΝ-ΝΕΤ Α.Ε. υπέβαλε εναντί-
ον του ΟΤΕ ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου 
Αθηνών μια αγωγή με αίτημα να της καταβάλει ο ΟΤΕ 
συνολικό ποσό Ευρώ 0,7 νομιμοτόκως από την επί-
δοση των αγωγών, ισχυριζόμενη την πρόκληση ζημί-
ας που υπέστη ως αποτέλεσμα της δήθεν κατάργησης 
από τον ΟΤΕ της προεπιλογής φορέα συνδρομητών 
της. Η αγωγή συζητήθηκε την 21 Μαρτίου 2007 και 
απορρίφθηκε από το Δικαστήριο. Το Μάιο του 2009, 
η εταιρεία ΛAN-NET Α.Ε. άσκησε αγωγή σε βάρος 
του ΟΤΕ ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου για 
το ποσό των Ευρώ 175,6, αιτούμενη αποκατάσταση 
από την δήθεν παράνομη διακοπή των κυκλωμάτων 
της από τον ΟΤΕ. Η αγωγή της ορίστηκε να συζητη-
θεί ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών 
την 17 Φεβρουαρίου 2011, οπότε και αναβλήθηκε για 
την 30 Μαΐου 2013.

ΑΛΓΟ-ΝΕΤ	 Α.Ε.: Η ΑΛΓΟ-ΝΕΤ Α.Ε. υπέβαλε 
εναντίον του ΟΤΕ ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτο-
δικείου Αθηνών δύο αγωγές με αίτημα να της κατα-
βάλει ο ΟΤΕ συνολικά ποσό Ευρώ 0,9 νομιμοτόκως 



-138-
Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2010

από την επίδοση των αγωγών, ισχυριζόμενη την πρό-
κληση ζημιάς που υπέστη ως αποτέλεσμα της δήθεν 
κατάργησης από τον ΟΤΕ της προεπιλογής φορέα 
συνδρομητών της. Εξ αυτών η πρώτη αγωγή με ποσό 
διεκδίκησης Ευρώ 0,4 απορρίφθηκε από το Δικαστή-
ριο, ενώ η συζήτηση της δεύτερης αγωγής κατά τη 
δικάσιμο της 8 Φεβρουαρίου 2006 ματαιώθηκε.

ΦΑΣΜΑ	 ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ,	 ΤΕΧΝΙΚΗ	 ΚΑΙ	
ΕΜΠΟΡΙΚΗ	Α.Ε.: H ΦΑΣΜΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ, 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. υπέβαλε αρχικά 
εναντίον του ΟΤΕ ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτο-
δικείου Αθηνών αγωγή με αίτημα να της καταβάλει ο 
ΟΤΕ συνολικά ποσό Ευρώ 9,1 νομιμοτόκως από την 
επίδοση της, για παράβαση συμβατικής υποχρέωσης. 
Η συζήτηση της υπόθεσης ενώπιον του δικαστηρίου 
ορίσθηκε για την 8 Νοεμβρίου 2007. Στη συνέχεια 
η εταιρεία κατέθεσε ενώπιον του Πολυμελούς Πρω-
τοδικείου Αθηνών νέα αγωγή κατά του ΟΤΕ, με την 
οποία παραιτήθηκε από την προηγουμένη και ζητεί 
να της καταβληθεί ποσό Ευρώ 8,7 νομιμοτόκως από 
την επίδοση της. Η συζήτηση της υπόθεσης ενώπι-
ον του δικαστηρίου μετά από αναβολή συζητήθηκε 
την 23 Οκτωβρίου 2008 και με απόφαση του Πολυ-
μελούς Πρωτοδικείου Αθηνών απορρίφθηκε η αγω-
γή. H ΦΑΣΜΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. άσκησε έφεση κατά της απόφασης 
αυτής και η συζήτηση προγραμματίσθηκε για την 3 
Νοεμβρίου 2011.

Αγωγές δικαιοπαρόχων (franchisees):

1. H εταιρεία ΚΟΥΤΣΟΚΩΣΤΑΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ 
Ε.Ε. έχει ασκήσει αγωγή ενώπιον του Πολυμελούς 
Πρωτοδικείου Αθηνών ζητώντας να της καταβληθεί 
ποσό Ευρώ 7,9 ισχυριζόμενη την πρόκληση ζημίας 
με ευθύνη του ΟΤΕ. Κατά της ανωτέρω εταιρείας ο 
ΟΤΕ άσκησε αγωγή ενώπιον του Πολυμελούς Πρω-
τοδικείου Αθηνών και ζητά να του επιδικασθεί ποσό 
Ευρώ 0,7. Η δικάσιμος για τη συζήτηση των αγωγών 
αυτών είχε οριστεί αρχικώς για την 13 Οκτωβρίου 
2005, ακυρώθηκε, και ορίστηκε εκ νέου για την 21 

Φεβρουαρίου 2008 αλλά ματαιώθηκε. Έκτοτε η ενά-
γουσα δεν έχει προχωρήσει σε καμία ενέργεια.

2. Η εταιρεία Κ. ΠΡΙΝΙΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗ-
ΡΕΣΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ έχει 
ασκήσει αγωγή εναντίον του ΟΤΕ, ζητώντας να της 
καταβληθεί ποσό Ευρώ 10,9 ισχυριζόμενη την πρό-
κληση ζημίας με ευθύνη του ΟΤΕ. Κατά τη δικάσιμο 
που έλαβε χώρα την 15 Νοεμβρίου 2007 συζητήθηκε 
η αγωγή της εν λόγω εταιρείας και το δικαστήριο την 
έκανε δεκτή μέχρι του ύψους των Ευρώ 0,1 περίπου. 
Ο ΟΤΕ άσκησε έφεση εναντίον της απόφασης, που 
προγραμματίσθηκε για την 29 Σεπτεμβρίου 2011. Ο 
ΟΤΕ άσκησε αγωγή εναντίον της Κ. ΠΡΙΝΙΑΝΑΚΗΣ 
για ποσό Ευρώ 0,3 για ζημιές. Η αγωγή συζητήθηκε 
την 13 Νοεμβρίου 2008 και το δικαστήριο την αποδέ-
χτηκε μερικώς. Η Κ. ΠΡΙΝΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε. άσκησε 
έφεση ενάντια της απόφασης, η οποία προγραμματί-
σθηκε για την 29 Σεπτεμβρίου 2011.

3. Η εταιρεία DEP INFO Ε.Π.Ε. έχει ασκήσει αγω-
γή εναντίον του ΟΤΕ ζητώντας να της καταβληθεί 
ποσό Ευρώ 7,0 ισχυριζόμενη την πρόκληση ζημίας 
με ευθύνη του ΟΤΕ. Κατά της ανωτέρω εταιρείας 
ο ΟΤΕ άσκησε αγωγή και ζητά να του επιδικασθεί 
ποσό Ευρώ 1,7. Κατά την δικάσιμο των δύο αγωγών 
που έλαβε χώρα την 9 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 24 Ιανουαρίου 2008 απορ-
ρίφθηκε στο σύνολό της, ενώ διατάχτηκε πραγματο-
γνωμοσύνη για τον ακριβή καθορισμό της απαίτησης 
του ΟΤΕ.

4. Η εταιρεία INFOSHOP Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟ-
ΪΟΝΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ έχει ασκήσει 
αγωγή, ζητώντας να της καταβληθεί ποσό Ευρώ 7,0 
ισχυριζόμενη την πρόκληση ζημίας με ευθύνη του 
ΟΤΕ. Η συζήτηση που είχε προγραμματιστεί για την 
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15 Νοεμβρίου 2007 αναβλήθηκε και η υπόθεση συζη-
τήθηκε την 13 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 Πολυμελούς 
Πρωτοδικείου Αθηνών, ζητώντας να αναγνωρισθεί 
ως άκυρη η καταγγελία της σύμβασης franchising 
από τον ΟΤΕ και να της καταβληθεί ποσό Ευρώ 7,3 
νομιμοτόκως, ως αποζημίωση ισχυριζόμενη ότι υπέ-
στη ζημία. Η δικάσιμος για την εν λόγω αγωγή έχει 
οριστεί για την 14 Μαρτίου 2012

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	καρτοτη-
λέφωνα	ΟΤΕ:	Από το έτος 1999 έως το έτος 2007, 
ο Δήμος Θεσσαλονίκης επέβαλε στον ΟΤΕ τέλη κοι-
νοχρήστων χώρων για όλα τα καρτοτηλέφωνα που 
υπάρχουν εντός των διοικητικών ορίων του, συνολι-
κού ύψους Ευρώ 15,0 περίπου. Κατά των αποφάσε-
ων αυτών ο ΟΤΕ άσκησε προσφυγές στο Διοικητικό 
Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, ωστόσο ο Δήμος Θεσ-
σαλονίκης βεβαίωσε το 40% των αμφισβητουμένων 
ποσών το οποίο ο ΟΤΕ προκατέβαλε. Το ποσό αυτό 
σε περίπτωση δικαστικής ήττας του Δήμου Θεσσαλο-
νίκης αναμένεται να επιστραφεί. Οι προσφυγές του 
ΟΤΕ για τα έτη 1999 – 2000 απορρίφθηκαν. Τα αρ-
μόδια 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 επιβλήθηκαν τέλη και χρε-
ώσεις ύψους Ευρώ 1,9, κατά των οποίων ο ΟΤΕ σκο-
πεύει να ασκήσει προσφυγή.

TIMEAPPLY	 Ltd:	 Η εταιρεία TIMEAPPLY Ltd 
άσκησε αγωγή κατά του ΟΤΕ ενώπιον του Μονο-

μελούς Πρωτοδικείου για το ποσό των Ευρώ 17,3 
για αποκατάσταση λόγω υποτιθέμενης παραβίασης 
ευρεσιτεχνίας ως αποτέλεσμα της πώλησης και δι-
αφήμισης της προπληρωμένης τηλεφωνικής κάρτας 
ονόματι «Promocard». Η αγωγή συζητήθηκε την 22 
Ιανουαρίου 2009 και το Δικαστήριο με απόφασή του 
κήρυξε εαυτό αναρμόδιο για να δικάσει την διαφορά. 
Η αντίδικος επανήλθε με κλήση της, η οποία προσδι-
ορίστηκε να εκδικασθεί την 14 Απριλίου 2010, αλλά 
αναβλήθηκε και προσδιορίστηκε εκ νέου για την 26 
Οκτωβρίου 2011. Επιπλέον, η εταιρεία TIMEAPPLY 
Ltd άσκησε αγωγή κατά του ΟΤΕ ενώπιον του Μο-
νομελούς Πρωτοδικείου για το ποσό των Ευρώ 68,4 
για υποτιθέμενη παραβίαση της απόφασης του Μο-
νομελούς Πρωτοδικείου σχετικά με την απαγόρευση 
της διανομής της «Promocard». Το Μονομελές Πρω-
τοδικείο απέρριψε την αγωγή στο σύνολό της και η 
εταιρεία TIMEAPPLY Ltd άσκησε έφεση η οποία 
συζητήθηκε την 12 Μαΐου 2009 και απορρίφθηκε.

ΚΟΝΣΤΑΝΤΖΑ	 Α.Ε.:	 Η ΚΟΝΣΤΑΝΤΖΑ Α.Ε. 
άσκησε αγωγή κατά του ΟΤΕ ενώπιον του Πρωτοδι-
κείου Αθηνών για το ποσό των Ευρώ 1,3 νομιμοτό-
κως. Ο φιλικός διακανονισμός της διαφοράς που είχε 
προγραμματιστεί για την 11 Ιουνίου 2009 απέτυχε 
και η υπόθεση προγραμματίσθηκε να συζητηθεί την 
18 Μαρτίου 2010, αλλά αναβλήθηκε και ορίστηκε εκ 
νέου για την 20 Σεπτεμβρίου 2012.

Αθανάσιος	 Φέκας:	 Ο Αθανάσιος Φέκας άσκησε 
αγωγή κατά του ΟΤΕ ενώπιον του Πρωτοδικείου της 
Λαμίας, για το ποσό των Ευρώ 1,2 νομιμοτόκως. Η 
συζήτηση της υπόθεσης προγραμματίστηκε για την 
20 Φεβρουαρίου 2009, αλλά αναβλήθηκε για την 20 
Νοεμβρίου 2009, όπου η υπόθεση συζητήθηκε και 
απορρίφθηκε. Την 18 Ιανουαρίου 2011, ο Αθανάσι-
ος Φέκας άσκησε έφεση κατά αυτής της απόφασης η 
ακρόαση της οποίας έχει προγραμματιστεί για την 10 
Μαΐου 2011.

ΦΛΤ	 ΕΛΛΑΣ	 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ	 Α.Ε: Η εταιρεία 
ΦΛΤ ΕΛΛΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Α.Ε άσκησε αγωγή 
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κατά του ΟΤΕ ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδι-
κείου Αθηνών και ζητά να της καταβάλει ο ΟΤΕ το 
συνολικό ποσό των Ευρώ 12,4 νομιμοτόκως ισχυρι-
ζόμενη θετική και αποθετική ζημία της λόγω αντι-
συμβατικής συμπεριφοράς του ΟΤΕ και επιπροσθέ-
τως ηθική βλάβη. Η δικάσιμος για την εν λόγω αγωγή 
έχει οριστεί για την 8 Φεβρουαρίου 2012.

PAN	DACOM	ΕΛΛΑΣ	ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ	
ΔΙΚΤΥΑ	Α.Ε.: Η εταιρεία PAN DACOM ΕΛΛΑΣ 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΔΙΚΤΥΑ Α.Ε. άσκησε αγω-
γή κατά του ΟΤΕ ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτο-
δικείου Αθηνών και ζητά να της καταβάλει ο ΟΤΕ 
το συνολικό ποσό των Ευρώ 1,9 επικαλούμενη πα-
ράνομη καταγγελία σύμβασης εκ μέρους του ΟΤΕ 
και πρόκληση ηθικής βλάβης. Η δικάσιμος για την εν 
λόγω αγωγή έχει οριστεί για την 6 Δεκεμβρίου 2012.

ΕΛΕΓΧΟΣ ROMTELECOM ΑΠΟ ΤΙΣ 
ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Στη ROMTELECOM πραγματοποιείται έλεγχος από 
τις τελωνειακές αρχές που εστιάζεται στις συναλ-
λαγές εισαγωγών την περίοδο 2007-2009. Η τελι-
κή απόφαση από τις τελωνειακές αρχές αναμένεται 
εντός του 2011.

Σε σχέση με τις σημαντικότερες δικαστικές και δι-
αιτητικές υποθέσεις που αφορούν στην COSMOTE 
και τις θυγατρικές της κατά την 31 Δεκεμβρίου 2010, 
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 Ταχυ-
δρομείων («Ε.Ε.Τ.Τ.»), κάλεσε την COSMOTE 
καθώς και τις εταιρείες WIND (πρώην ΤΙΜ) και 
VODAFONE σε ακρόαση την 18 Μαΐου 2005 προ-
κειμένου να διερευνηθεί κατά πόσο οι ανακοινωθεί-
σες από τις εταιρείες αυξήσεις των χρεώσεων για τα 

SMS αντίκεινται στις διατάξεις περί τηλεπικοινωνι-
ακής νομοθεσίας και της νομοθεσίας περί ανταγωνι-
σμού. Η ακρόαση πραγματοποιήθηκε την 23 Μαΐου 
2005 και λόγω αλλαγής των μελών της Ε.Ε.Τ.Τ. 
πραγματοποιήθηκε νέα ακρόαση την 3 Νοεμβρίου 
2005. Ακολούθως, η Ε.Ε.Τ.Τ. εξέδωσε απόφαση με 
την οποία επέβαλε πρόστιμο Ευρώ 1,0 σε κάθε μια 
από τις εταιρείες COSMOTE, WIND (πρώην ΤΙΜ) 
και VODAFONE για εναρμονισμένη πρακτική κατά 
παράβαση του δικαίου περί προστασίας του ελεύθε-
ρου ανταγωνισμού. Η COSMOTE έχει προσφύγει 
κατά της εν λόγω απόφασης στο Διοικητικό Εφετείο 
Αθηνών. Η δικάσιμος προσδιορίσθηκε για την 27 Σε-
πτεμβρίου 2006 και μετά από αναβολές εκδικάστηκε 
την 17 Οκτωβρίου 2007 και εκδόθηκε η απόφαση του 
Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, με την οποία έγινε 
δεκτή η προσφυγή της COSMOTE κατά της απόφα-
σης της Ε.Ε.Τ.Τ. και ακυρώθηκε η ως άνω απόφαση 
της Ε.Ε.Τ.Τ. καθώς κρίθηκε ότι εσφαλμένα αυτή είχε 
διαπιστώσει πως η εταιρεία προέβη εν προκειμένω σε 
παράνομη εναρμονισμένη πρακτική. Κατά της απο-
φάσεως αυτής του Διοικητικού Εφετείου, η Ε.Ε.Τ.Τ. 
έχει ασκήσει ενώπιον του Συμβουλίου Επικρατείας 
αίτηση αναίρεσης, η οποία προγραμματίστηκε για 
την 29 Μαρτίου 2011.

Η Ε.Ε.Τ.Τ. επέβαλλε πρόστιμο στην COSMOTE 
ύψους Ευρώ 2,0 για παραβίαση από την COSMOTE 
των διατάξεων της νομοθεσίας σχετικά με την ενη-
μέρωση των συνδρομητών για την αύξηση του ελά-
χιστου χρόνου ομιλίας. Η COSMOTE κατέθεσε 
προσφυγή κατά της ανωτέρω απόφασης ενώπιον του 
Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.

GLOBUL

Το Δεκέμβριο του 2009, η OFFICEL, πρώην αντι-
πρόσωπος της GLOBUL, κατέθεσε αγωγή κατά της 
GLOBUL διεκδικώντας ποσό Ευρώ 2,0 για ανεξό-
φλητο αεροχρόνο, bonus, κτλ, για την περίοδο Μάιο 
2007 – Σεπτέμβριο 2009. Ο ίδιος αντιπρόσωπος το 
Μάρτιο 2010 κατέθεσε αγωγή κατά της GLOBUL 
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υποστηρίζοντας ότι η σύμβαση αντιπροσώπευσης 
έληξε με υπαιτιότητα της GLOBUL και διεκδικώ-
ντας αποζημίωση περίπου ποσού Ευρώ 10,0. Η επό-
μενη συζήτηση προγραμματίστηκε για τη 1 Μαρτίου 
2011.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ TELECOM SLOVENIJE

Την 12 Μαΐου 2010, η Telecom Slovenije, ο αγο-
ραστής της COSMOFON, έστειλε εγγράφως στην 
COSMOTE απαιτήσεις σχετικά με υποτιθέμενες πα-
ραβιάσεις των εγγυήσεων και αποζημιώσεων υπό τη 
Συμφωνία Εξαγοράς Μετοχών της 30 Μαρτίου, 2009, 
για ποσό ύψους περίπου Ευρώ 9,3. Την 10 Νοεμβρί-
ου 2010, η Telecom Slovenije προσέφυγε ενώπιον 
του Ανώτατου Δικαστηρίου (High Court of Justice) 
του Λονδίνου, ζητώντας αποζημίωση ύψους Ευρώ 
2,5. Η COSMOTE θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες 
ενέργειες για να αποκρούσει αβάσιμες και ανυπόστα-
τες απαιτήσεις.

AMC

Την 12 Δεκεμβρίου 2005, η Επιτροπή Ανταγωνι-
σμού της Αλβανίας επέβαλε πρόστιμο ύψους περίπου 
Ευρώ 1,4 στην AMC (1% επί του κύκλου εργασιών 
της εταιρείας για το έτος 2004) ισχυριζόμενη την μη 
εμπρόθεσμη ανταπόκριση της AMC σε αίτημα της 
Επιτροπής για την χορήγηση πληροφοριών και εγ-
γράφων. Την 4 Ιανουαρίου 2006, η AMC κατέθεσε 
δυο προσφυγές ενώπιον του Αλβανικού Δικαστηρίου 
ζητώντας την ακύρωση για τυπικούς λόγους της από-
φασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού με την οποία 
ζητήθηκε η χορήγηση πληροφοριών και έναρξη δι-
αδικασίας έρευνας και την ακύρωση της απόφασης 
επιβολής προστίμου καθώς τα ζητούμενα έγγραφα 
είχαν παραδοθεί εγκαίρως στην Επιτροπή. Την 7 Ιου-
λίου 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 Δι-
καστηρίου. Η υπόθεση εκκρεμεί.

Την 9 Νοεμβρίου 2007 η Αλβανική Επιτροπή Αντα-
γωνισμού επέβαλε στην AMC πρόστιμο με την αιτι-
ολογία της παραβίασης της νομοθεσίας περί ανταγω-
νισμού κατά την περίοδο 2004-2005 ύψους περίπου 
Ευρώ 1,7. Η AMC θεωρεί ότι η απόφαση της Επιτρο-
πής είναι αβάσιμη και προσέφυγε στη δικαιοσύνη για 
να διαφυλάξει τα έννομα συμφέροντά της. Το Πρω-
τοδικείο 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 προ-
σέφυγε ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου για την 
αναστολή εκτέλεσης της απόφασης και η προσφυγή 
της εκκρεμεί.

ΓΕΡΜΑΝΟΣ

Η ΓΕΡΜΑΝΟΣ συμμετέχει σε ορισμένες αγωγές 
ενώπιον του Πρωτοδικείου σχετικά συμφωνίες δικαι-
οχρησίας μεταξύ της ΓΕΡΜΑΝΟΣ και δικαιοδόχων 
της αλυσίδας ΓΕΡΜΑΝΟΣ. Οι αιτούντες διεκδικούν 
ποσό περίπου Ευρώ 35,4. Οι συζητήσεις αυτών των 
υποθέσεων έχουν προγραμματιστεί μέσα στο 2010 
και στο 2011, εκτός μιας υπόθεσης που συζητήθηκε 
τον Ιανουάριο του 2009 και το δικαστήριο απέρριψε 
την αγωγή.

Τον Απρίλιο του 2009, η αγωγή ενός πρώην αντι-
προσώπου της ΓΕΡΜΑΝΟΣ ποσού Ευρώ 1,1 συν 
τους τόκους, σχετικά με παραβίαση όρων καταβολής 
προμηθειών αεροχρόνου σε συνέχεια της λύσης της 
σύμβασης μεταξύ της ΓΕΡΜΑΝΟΣ και της VODA-
FONE, απορρίφθηκε από το δικαστήριο. Ο προσφεύ-
γων άσκησε έφεση κατά αυτής της απόφασης, η οποία 
συζητήθηκε τον Ιανουάριο του 2011 και αναμένεται 
η έκδοση της απόφασης.

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Υπόθεση	 εξαγοράς	 της	ΓΕΡΜΑΝΟΣ. Το 2007, ο 
εισαγγελέας Αθηνών ξεκίνησε μια προκαταρκτική 
εξέταση σχετικά με την ορθότητα της εξαγοράς της 



-142-
Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2010

ΓΕΡΜΑΝΟΣ από την COSMOTE ύστερα από την 
υποβολή έκθεσης από μια ομάδα βουλευτών κόμμα-
τος της αντιπολίτευσης η οποία υποστήριξε, μεταξύ 
άλλων, ότι η εξαγορά δεν ήταν προς το επιχειρημα-
τικό συμφέρον της COSMOTE και ότι το καταβλη-
θέν τίμημα ήταν πολύ υψηλό. Κατά τη διάρκεια της 
προκαταρκτικής εξέτασης, τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου της COSMOTE κατά το χρόνο της εξα-
γοράς της ΓΕΡΜΑΝΟΣ κλήθηκαν να υποβάλουν δι-
ευκρινίσεις σε σχέση με αυτή την υπόθεση. Μετά την 
ολοκλήρωση της προκαταρκτικής εξέτασης, ορίστη-
κε ανακριτής (20ος τακτικός ανακριτής Αθηνών) να 
διεξάγει κύρια ανάκριση σε σχέση με την πιθανότητα 
διάπραξης αδικημάτων. Ο ανακριτής άσκησε ποινική 
δίωξη κατά των μελών που αποτελούσαν το Διοικη-
τικό Συμβούλιο της COSMOTE κατά το χρόνο της 
εξαγοράς της ΓΕΡΜΑΝΟΣ, διερευνώντας ενδεχό-
μενη απιστία. Τρία από τα τότε μέλη του Διοικητι-
κού Συμβουλίου της COSMOTE, εξακολουθούν να 
είναι μέλη του σημερινού Διοικητικού Συμβουλίου 
της COSMOTE και δύο από αυτά είναι ανώτερα στε-
λέχη του Ομίλου. Ο πρώην πρόεδρος και διευθύνων 
σύμβουλος του ΟΤΕ ήταν επίσης μέλος του Διοικη-
τικού Συμβουλίου της COSMOTE τότε. Επιπλέον, ο 
ανακριτής διέταξε το διορισμό δύο ανεξάρτητων ελε-
γκτικών εταιρειών για τη διεξαγωγή εξειδικευμένης 
έρευνας, για να διαπιστωθεί αν το τίμημα για την εξα-
γορά της ΓΕΡΜΑΝΟΣ (περίπου 1,5 δισ. ευρώ για το 
99,03% του μετοχικού κεφαλαίου της ΓΕΡΜΑΝΟΣ) 
ήταν εύλογο από πλευράς επιχειρηματικής κρίσης 
και διεθνώς αποδεκτών και συνήθων χρηματοοικονο-
μικών και συμβατικών πρακτικών, όπως επίσης και 
αν η απόκτηση κατέληξε σε οικονομική ζημία για την 
COSMOTE και σε αυτή την περίπτωση να αξιολογή-
σει το ποσό της εν λόγω ζημίας. Ο Όμιλος έχει συνερ-
γαστεί πλήρως σε σχέση με την παρούσα έρευνα.

Ως μέρος της διαδικασίας, η έκθεση του εμπειρογνώ-
μονα που εκπονήθηκε από τις ανεξάρτητες ελεγκτι-
κές εταιρείες κατατέθηκε στον τακτικό ανακριτή την 

17 Μαρτίου 2010 και συμπέρανε ότι το τίμημα που 
καταβλήθηκε από την COSMOTE για την εξαγορά 
της ΓΕΡΜΑΝΟΣ ήταν εύλογο και ότι η COSMOTE 
δεν υπέστη ζημία ως αποτέλεσμα της εξαγοράς (εν 
αντιθέσει η εξαγορά ήταν υπέρ του εταιρικού οφέ-
λους της COSMOTE). Μέσα στο 2011 η τακτική 
ανάκριση περατώθηκε και αναμένεται η Εισαγγελική 
Πρόταση, η οποία πιθανότατα θα είναι απαλλακτι-
κή, δεδομένου ότι από την ανάκριση προέκυψε ότι 
η επίμαχη εξαγορά ήταν συμφέρουσα για την COS-
MOTE.

Υπόθεση	Siemens	AG:	Ο εισαγγελέας Αθηνών έχει 
διεξάγει προκαταρκτική εξέταση σχετικά με κατη-
γορίες για δωροδοκία, ξέπλυμα χρήματος από παρά-
νομες 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, με-
ταξύ άλλων θεμάτων, την ορθότητα και τις καταγ-
γελίες 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 υπαλ-
λήλων του ΟΤΕ, δωροδοκήθηκαν προκειμένου να 
μην πραγματοποιήσουν κατάλληλες συγκρίσεις των 
τιμών που καταβλήθηκαν από τον ΟΤΕ για τον εξο-
πλισμό που παραδόθηκε στο πλαίσιο της παρούσας 
σύμβασης. Η προγραμματική συμφωνία 8002/1997, 
υπογράφηκε την 12 Δεκεμβρίου 1997 και σχετίζο-
νταν με την προμήθεια του ΟΤΕ από τη Siemens AG 
του εξοπλισμού για την ψηφιακοποποίηση του δικτύ-
ου του. Στο πλαίσιο αυτής της προκαταρκτικής εξέ-
τασης, η Εταιρεία παρείχε στις ανακριτικές αρχές τα 
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έγγραφα που ζητήθηκαν. Μετά την ολοκλήρωση της 
προκαταρκτικής εξέτασης, ασκήθηκαν ποινικές διώ-
ξεις και ορίστηκε ανακριτής για τη διεξαγωγή κύριας 
ανάκρισης. Σε όποιο βαθμό ζητείται, ο Όμιλος έχει 
συνεργαστεί και σκοπεύει να συνεχίσει να συνεργά-
ζεται με τις αρμόδιες αρχές σε σχέση με τη δικαστική 
έρευνα. Παράλληλα, έχει δηλώσει παράσταση πολι-
τικής αγωγής επιφυλασσόμενος για την αποκατάστα-
ση της ζημίας που έχει υποστεί από τις παράνομες 
πράξεις των υπαιτίων, είτε τρίτων είτε πρώην και νυν 
υπαλλήλων του Ομίλου. Στο πλαίσιο της ίδιας έρευ-
νας, πρώην ανώτατο στέλεχος του ΟΤΕ, κατηγορή-
θηκε 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 αποφυ-
λακίστηκε. Οι ισχυρισμοί σχετίζονται 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, επιτρά-
πηκε πρόσφατα στον ΟΤΕ η πρόσβαση στα έγγρα-
φα 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 αποτε-
λέσματα αυτής της ανάλυσης. Σε σχέση με την ίδια 
υπόθεση ο ΟΤΕ έχει ασκήσει αγωγή για ζημίες ενώ-
πιον των Γερμανικών Δικαστηρίων και (ύστερα από 
την αξιολόγηση από τον ΟΤΕ των εγγράφων και πλη-
ροφοριών που αναφέρθηκαν από τη Siemens), μια 
προφορική ακρόαση αναμένεται να λάβει χώρα στα 
μέσα Φεβρουαρίου 2011 για να καθορίσει τη βάση 
της αγωγής του ΟΤΕ.

Υπόθεση	συμβάσεων	συντήρησης: Μετά την ολο-
κλήρωση της προκαταρκτικής εξέτασης για το θέμα, 
ορίστηκε ανακριτής (2ος τακτικός ανακριτής Αθη-

νών), για τη διεξαγωγή κύριας ανάκρισης σχετικά με 
την ενδεχόμενη διάπραξη αδικημάτων αναφορικά με 
την ορθότητα της σύμβασης τεχνικής συντήρησης με 
τρεις προμηθευτές του ΟΤΕ. Τον Ιούνιο του 2009, ο 
ανακριτής άσκησε ποινική δίωξη κατά μελών του Δι-
οικητικού Συμβουλίου του ΟΤΕ και ενός ανώτατου 
στελέχους της διοίκησης του ΟΤΕ που υπηρετούσε 
κατά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, το 2004 
και το 2005, διερευνώντας πιθανή απιστία. Την 27 
Δεκεμβρίου 2009 ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών πρό-
τεινε στο Συμβούλιο Πλημμελειοδικών, την παραπο-
μπή στο ακροατήριο, μεταξύ άλλων, του πρώην Διευ-
θύνοντος Συμβούλου του ΟΤΕ και του Προέδρου της 
Επιτροπής Ελέγχου του ΟΤΕ.

Το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Αθηνών έκανε δε-
κτή την πρόταση του Εισαγγελέα Αθηνών και με 
το υπ’ αριθ. 1693/2010 βούλευμά του, αποφάνθηκε 
να παραπεμφθούν στο Τριμελές Εφετείο Αθηνών, ο 
πρώην Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΤΕ (που κατεί-
χε αυτή τη θέση μέχρι την 3 Νοεμβρίου 2010) και ο 
Διευθύνων Σύμβουλος της ROMTELECOM (ο οποί-
ος έχει διατελέσει κατά τον κρίσιμο χρόνο Γενικός 
Διευθυντής Τεχνολογίας Δικτύου του ΟΤΕ), ενώ οι 
λοιποί κατηγορούμενοι να απαλλαγούν των όποιων 
κατηγοριών. Η ημερομηνία της δίκης δεν έχει ακόμα 
ορισθεί.

Ο ΟΤΕ έχει ενσωματώσει μια μελέτη ανεξάρτητου 
λογιστή μέσα στην τιμολόγηση των σχετικών συμβά-
σεων, και βάσει των ευρημάτων αυτής της μελέτης, 
εξακολουθεί να πιστεύει ότι οι κατηγορίες είναι χω-
ρίς βάση.

ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΤΗΣ Ε.Ε.Τ.Τ. ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΟΤΕ:

Την 29 Νοεμβρίου 2006, η Ε.Ε.Τ.Τ. με απόφασή της 
επέβαλε στον ΟΤΕ πρόστιμο συνολικού ύψους Ευρώ 
3,0 για δήθεν παραβίαση του κανονισμού προεπιλο-
γής φορέα και των κανόνων του ανταγωνισμού. Κατά 
της απόφασης ο ΟΤΕ άσκησε προσφυγή, την οποία 
το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών με απόφασή του έκα-
νε δεκτή εν μέρει, μειώνοντας το συγκεκριμένο πρό-
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στιμο σε Ευρώ 1,0. Κατά της απόφασης αυτής ο ΟΤΕ 
άσκησε αίτηση αναιρέσεως ενώπιον του Συμβουλίου 
της Επικρατείας η οποία θα συζητηθεί την 8 Νοεμ-
βρίου 2011.

Την 26 Ιουλίου 2007, η Ε.Ε.Τ.Τ. με απόφασή της επέ-
βαλλε στον ΟΤΕ πρόστιμο συνολικού ύψους Ευρώ 
20,1 για δήθεν κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσης 
του στην ελληνική αγορά της ευρυζωνικότητας με την 
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 μει-
ώνει το συγκεκριμένο πρόστιμο σε Ευρώ 10,1. Κατά 
της απόφασης αυτής τόσο ο ΟΤΕ όσο και η Ε.Ε.Τ.Τ. 
άσκησαν αιτήσεις αναιρέσεως ενώπιον του Συμβου-
λίου της Επικρατείας οι οποίες θα συζητηθούν την 22 
Νοεμβρίου 2011.

Την 26 Ιουλίου 2007, η Ε.Ε.Τ.Τ. με απόφασή της επέ-
βαλλε στον ΟΤΕ πρόστιμο συνολικού ύψους Ευρώ 
4,0 για παραβάσεις της ισχύουσας νομοθεσίας ανα-
φορικά με την υποχρέωση συμμόρφωσης προς τις 
αποφάσεις κοστολογικού ελέγχου της Ε.Ε.Τ.Τ για το 
έτος 2003 καθώς 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 απόφα-
ση του εν λόγω Δικαστηρίου πού δέχεται εν μέρει 
την προσφυγή του ΟΤΕ και μειώνει το συγκεκριμένο 
πρόστιμο σε Ευρώ 2,5. Κατά της απόφασης αυτής ο 
ΟΤΕ άσκησε αίτηση αναιρέσεως ενώπιον του Συμ-
βουλίου της Επικρατείας η οποία θα συζητηθεί την 
10 Μαΐου 2011.

Την 26 Ιουλίου 2007, η Ε.Ε.Τ.Τ. με απόφασή της επέ-
βαλλε στον ΟΤΕ πρόστιμο συνολικού ύψους Ευρώ 
1,0 για παραβάσεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί 
παραβίασης της υποχρέωσής του να καταβάλλει ποι-

νικές ρήτρες για καθυστερήσεις στην παράδοση και 
αποκατάσταση βλαβών μισθωμένων γραμμών. Κατά 
της απόφασης αυτής ο ΟΤΕ άσκησε προσφυγή ενώ-
πιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, επί της οποί-
ας εκδόθηκε απόφαση του εν λόγω Δικαστηρίου που 
δέχεται εν μέρει την προσφυγή του ΟΤΕ και μειώνει 
το συγκεκριμένο πρόστιμο σε Ευρώ 0,7. Κατά της 
απόφασης αυτής ο ΟΤΕ άσκησε αίτηση αναιρέσεως 
ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία θα 
συζητηθεί την 20 Σεπτεμβρίου 2011.

Την 26 Ιουλίου 2007, η Ε.Ε.Τ.Τ. με απόφασή της επέ-
βαλλε στον ΟΤΕ πρόστιμο συνολικού ύψους Ευρώ 
1,2 για δήθεν μη συμμόρφωσή του σε υποχρεώσεις 
σχετικά με την εφαρμογή της Αδεσμοποίητης Πρό-
σβασης στον Τοπικό Βρόγχο. Κατά της απόφασης 
αυτής ο ΟΤΕ άσκησε προσφυγή ενώπιον του Διοι-
κητικού Εφετείου Αθηνών με την οποία ζητεί την 
ακύρωσή της και η οποία συζητήθηκε την 18 Μαρ-
τίου 2009. Με απόφασή του το εν λόγω δικαστήριο 
δέχεται εν μέρει την προσφυγή του ΟΤΕ και μειώνει 
το συγκεκριμένο πρόστιμο σε Ευρώ 0,5. Κατά της 
απόφασης αυτής ο ΟΤΕ άσκησε αίτηση αναιρέσεως 
ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Την 5 Οκτωβρίου 2007, η Ε.Ε.Τ.Τ. με απόφασή της 
επέβαλε στον ΟΤΕ πρόστιμο συνολικού ύψους Ευρώ 
3,0 για δήθεν μη συμμόρφωσή του με απόφαση προ-
σωρινών 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 Αθη-
νών με την οποία ζητεί την ακύρωσή της, η οποία 
συζητήθηκε μετά από αναβολή την 20 Ιανουαρίου 
2009 αλλά δεν εκδόθηκε απόφαση και επαναπροσ-
διορίστηκε για συζήτηση την 12 Απριλίου 2011. Πα-
ράλληλα 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 Διοικη-
τικού Εφετείου Αθηνών.
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Την 4 Ιουλίου 2008, η Ε.Ε.Τ.Τ. με απόφασή της επέ-
βαλε στον ΟΤΕ συνολικά πρόστιμο ύψους Ευρώ 1,0 
για δήθεν εκπρόθεσμη και μη προσήκουσα παροχή 
των απαραίτητων οικονομικών στοιχείων/πληροφο-
ριών σχετικών με το πρόγραμμα συνδυαστικών υπη-
ρεσιών “all in 1”. Κατά της απόφασης αυτής ο ΟΤΕ 
άσκησε προσφυγή ενώπιον του Διοικητικού Εφετεί-
ου Αθηνών, επί της οποίας εκδόθηκε απόφαση του εν 
λόγω Δικαστηρίου η οποία έκανε δεκτή την προσφυ-
γή του ΟΤΕ και ακύρωσε το επιβληθέν πρόστιμο.

Την 4 Ιουλίου 2008, η Ε.Ε.Τ.Τ. με απόφασή της επέ-
βαλε στον ΟΤΕ συνολικά πρόστιμο ύψους Ευρώ 2,0 
για μη χορήγηση ζητηθέντων από την Ε.Ε.Τ.Τ. στοι-
χείων. Κατά της απόφασης αυτής ο ΟΤΕ άσκησε 
προσφυγή ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθη-
νών, επί της οποίας εκδόθηκε απόφαση του εν λόγω 
Δικαστηρίου η οποία μείωσε το πρόστιμο στο ποσόν 
των Ευρώ 0,1.

Την 25 Ιουλίου 2008, η Ε.Ε.Τ.Τ. με απόφασή της 
επέβαλε στον ΟΤΕ πρόστιμο ύψους Ευρώ 9,0 για 
δήθεν προσκόμματα στην εμπορική προώθηση 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 μειώνο-
ντας το πρόστιμο σε Ευρώ 5,7. Ο ΟΤΕ άσκησε αί-
τηση αναιρέσεως κατά της απόφασης ενώπιον του 
Συμβουλίου της Επικρατείας.

Την 3 Οκτωβρίου 2008, η Ε.Ε.Τ.Τ. προχώρησε στην 
επιβολή προστίμων στον ΟΤΕ ύψους Ευρώ 11,0 περί-
που, με το σκεπτικό της μερικής μόνο συμμόρφωσής 
του σχετικά με τις υποχρεώσεις του σε θέματα Αδε-
σμοποίητης 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 πρό-
στιμο ακυρώθηκε.

Την 3 Φεβρουαρίου 2009, η Ε.Ε.Τ.Τ. επέβαλε στον 
ΟΤΕ πρόστιμο ύψους Ευρώ 2,0 για δήθεν μη παρο-
χή στοιχείων για τον έλεγχο εφαρμογής 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 Δι-
οικητικού Εφετείου Αθηνών προσφυγή, η οποία έγινε 
μερικώς αποδεκτή μειώνοντας το πρόστιμο σε Ευρώ 
0,8. Κατά της απόφασης του Διοικητικού Εφετείου 
Αθηνών ο ΟΤΕ θα ασκήσει αίτηση αναιρέσεως ενώ-
πιον του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Την 17 Μαρτίου 2009, η Ε.Ε.Τ.Τ. επέβαλε στον ΟΤΕ 
πρόστιμο ύψους Ευρώ 7,0 για καθυστέρηση παράδο-
σης μισθωμένων κυκλωμάτων στην Hellas On Line 
Α.Ε.. Κατά της απόφασης αυτής ο ΟΤΕ άσκησε ενώ-
πιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών προσφυγή, 
η συζήτηση της οποίας ορίστηκε εκ νέου από το εν 
λόγω Δικαστήριο για την 14 Απριλίου 2011.

Την 17 Μαρτίου 2009, η Ε.Ε.Τ.Τ. επέβαλε στον ΟΤΕ 
πρόστιμο ύψους Ευρώ 0,5 για την μη συμμόρφωσή 
του σε απόφαση προσωρινών μέτρων της, σχετικά με 
την παράδοση 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 14 Απριλίου 
2011.

Την 8 Απριλίου 2009, η Ε.Ε.Τ.Τ. επέβαλε στον ΟΤΕ 
πρόστιμο ύψους Ευρώ 1,5 για υποτιθέμενη καθυστέ-
ρηση υποβολής των πληροφοριών που ζητήθηκαν για 
τους σκοπούς κοστολογικών ελέγχων. Κατά της από-
φασης αυτής ο ΟΤΕ άσκησε ενώπιον του Διοικητικού 
Εφετείου Αθηνών προσφυγή. Στις 23 Μαρτίου 2010 
η έκδοση της απόφασης μείωσε το πρόστιμο σε Ευρώ 
1,0.

Την 5 Μαΐου 2009, η Ε.Ε.Τ.Τ. επέβαλε στον ΟΤΕ 
πρόστιμο ύψους Ευρώ 2,0 για παραβίαση της τηλε-
πικοινωνιακής νομοθεσίας και συγκεκριμένα για την 
υποχρέωση της εταιρείας, ως εταιρείας με Σημαντι-
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ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

2010 2009 2010 2009
Κεφαλαιουχικές δεσμεύσεις 163,8 305,5 59,0 44,2

Λειτουργικές δεσμεύσεις 854,9 721,6 211,3 189,7

ΣΥΝΟΛΟ 1.018,7 1.027,1 270,3 233,9

κή Ισχύ (ΣΙΑ) στην σχετική αγορά, να τηρεί ανώτα-
το όριο τιμής στο τέλος παρακράτησης για κλήσεις 
από συνδρομητές του δικτύου της προς συνδρομη-
τές παρόχων δικτύων κινητής τηλεφωνίας. Κατά της 
απόφασης αυτής ο ΟΤΕ άσκησε προσφυγή ενώπιον 
του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών η οποία συζητεί-
ται μετά από αναβολή την 13 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 συζητείται μετά από αναβολή την 
11 Μαΐου 2011.

Ο Όμιλος και η Εταιρεία έχουν σχηματίσει επαρκείς 
προβλέψεις στις οικονομικές καταστάσεις σχετικά με 
τις εκκρεμείς νομικές υποθέσεις, όταν είναι πιθανό 
ότι θα απαιτηθεί εκροή πόρων για το διακανονισμό 
της υποχρέωσης και το ποσό μπορεί να εκτιμηθεί αξι-
όπιστα.

Β. ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ

Οι κεφαλαιουχικές δεσμεύσεις για απόκτηση ενσω-
μάτων παγίων και οι λειτουργικές δεσμεύσεις για 
ενοίκια, δικαιώματα χρήσης, υπηρεσίες συντήρησης 
και επισκευής και λοιπές υπηρεσίες έχουν ως ακο-
λούθως:

Επιπλέον των παραπάνω, η Εταιρεία έχει λειτουρ-
γικές δεσμεύσεις για ενοίκια με την κατά 100% θυ-
γατρική της ΟΤΕ ΑΚΙΝΗΤΑ με ημερομηνία λήξης 
το Σεπτέμβριο του 2013 και ετήσιο ενοίκιο Ευρώ 

61,3, προσαρμόσιμο σύμφωνα με τους όρους της 
σύμβασης.

Η λήξη αυτών των δεσμεύσεων ανά έτος αναλύεται 
παρακάτω:

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
2010 2009 2010 2009 

Έως 1 έτος 319,0 416,8 87,8 66,4

Από 1 έως 5 έτη 461,3 399,7 151,4 125,1

Από 5 έτη και πάνω 238,4 210,6 31,1 42,4

ΣΥΝΟΛΟ 1.018,7 1.027,1 270,3 233,9

31. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 
ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Το ΔΠΧΑ 7 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποι-
ήσεις», εισάγει επιπλέον γνωστοποιήσεις με σκοπό 

τη βελτίωση της παρεχόμενης πληροφόρησης προ-
κειμένου να αξιολογηθεί η σπουδαιότητα των χρη-
ματοοικονομικών μέσων για την χρηματοοικονομική 
θέση του Ομίλου και της Εταιρείας. Ο Όμιλος και η 
Εταιρεία εκτίθενται στους παρακάτω κινδύνους από 
τη χρήση των χρηματοοικονομικών τους μέσων:
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ΟΜΙΛΟΣ Λογιστική αξία Εύλογη αξία
2010 2009 2010 2009

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία 9,0 24,1 9,0 24,1

Διακρατούμενα για εμπορική εκμετάλλευση 3,5 3,2 3,7 3,2

Διακρατούμενα στην λήξη - 8,1 - 8,1

Πελάτες 1.010,8 1.153,0 1.010,8 1.153,0

Δάνεια προς το Ταμείο Αρωγής 136,3 129,4 150,0 132,3

Λοιπά δάνεια 127,8 89,4 127,8 89,4

Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα 1.004,3 868,8 1.004,3 868,8

Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα 6,8 7,4 6,8 7,4

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  

Μακροπρόθεσμος δανεισμός 3.211,4 5.385,7 3.001,3 5.520,0

Βραχυπρόθεσμος δανεισμός 2.088,4 36,2 2.081,9 35,5

Προμηθευτές 695,2 813,2 695,2 813,2

Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα 0,3 4,3 0,3 4,3

α) Πιστωτικός κίνδυνος
β) Κίνδυνος ρευστότητας
γ) Κίνδυνος αγοράς

Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζεται μια σύγκρι-
ση, των λογιστικών και εύλογων αξιών όλων των 
χρηματοοικονομικών στοιχείων του Ομίλου και της 
Εταιρείας:

Η εύλογη αξία των ταμειακών διαθεσίμων και ταμει-
ακών ισοδύναμων, των πελατών και των προμηθευ-
τών προσεγγίζει τις λογιστικές τους αξίες.

Η εύλογη αξία των μετοχών και των ομολόγων που 

διαπραγματεύονται σε οργανωμένη αγορά προσδι-

ορίζεται με βάση την τρέχουσα τιμή τους κατά την 

ημερομηνία κατάρτισης οικονομικών καταστάσεων. 

Η εύλογη αξία μη διαπραγματεύσιμων σε οργανω-

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Λογιστική αξία Εύλογη αξία
2010 2009 2010 2009

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία 2,1 16,3 2,1 16,3

Πελάτες 534,8 608,0 534,8 608,0

Δάνεια προς το Ταμείο Αρωγής 136,3 129,4 150,0 132,3

Λοιπά δάνεια 127,7 89,3 127,7 89,3

Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα 189,0 224,0 189,0 224,0

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μακροπρόθεσμος δανεισμός 1.715,4 2.930,1 1.639,8 3.035,1

Βραχυπρόθεσμος δανεισμός 1.119,1 - 1.117,7 -

Προμηθευτές 351,5 373,1 351,5 373,1
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ΟΜΙΛΟΣ Εύλογη Αξία
Ιεραρχία Εύλογης αξίας2010 2009 

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία

Μετοχές διαθέσιμες προς πώληση 0,1 14,3 Επίπεδο 1

Αμοιβαία κεφάλαια διαθέσιμα προς πώληση 3,6 4,0 Επίπεδο 1

Αξιόγραφα διαθέσιμα προς πώληση 5,3 5,8 Επίπεδο 3

Ομόλογα διακρατούμενα για εμπορική εκμετάλλευση 3,7 3,2 Επίπεδο 1

Λοιπά δάνεια 127,8 89,4 Επίπεδο 2

Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα 6,8 7,4 Επίπεδο 2

Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις

Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα 0,3 4,3 Επίπεδο 2

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Εύλογη Αξία
Ιεραρχία Εύλογης αξίας

2010 2009
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία

Μετοχές διαθέσιμες προς πώληση - 14,0 Επίπεδο 1

Αμοιβαία κεφάλαια διαθέσιμα προς πώληση 2,1 2,3 Επίπεδο 1

Λοιπά δάνεια 127,7 89,3 Επίπεδο 2

μένη αγορά στοιχείων, προσδιορίζεται με βάση την 
προεξόφληση των μελλοντικών ταμειακών ροών.

Ιεραρχία εύλογης αξίας

Ο Όμιλος χρησιμοποιεί την παρακάτω ιεραρχία για 
τον καθορισμό και την γνωστοποίηση της εύλογης 
αξίας των χρηματοοικονομικών μέσων ανά τεχνική 
αποτίμησης:
Επίπεδο 1: διαπραγματεύσιμες (μη προσαρμοσμένες) 
τιμές σε ενεργές αγορές για όμοια περιουσιακά στοι-
χεία ή υποχρεώσεις.
Επίπεδο 2: λοιπές τεχνικές για τις οποίες όλες οι 
εισροές που έχουν σημαντική επίδραση στην κατα-

γεγραμμένη εύλογη αξία είναι παρατηρήσιμες, είτε 
άμεσα είτε έμμεσα.
Επίπεδο 3: τεχνικές που χρησιμοποιούν εισροές που 
έχουν σημαντική επίδραση στην καταγεγραμμένη εύ-
λογη αξία και δεν βασίζονται σε παρατηρήσιμα δεδο-
μένα 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 31 Δεκεμβρίου 2010, ο Όμιλος και η Εταιρεία 
κατείχαν τα παρακάτω χρηματοοικονομικά μέσα που 
αποτιμώνται στην εύλογη αξία:

α) Πιστωτικός κίνδυνος

Ο πιστωτικός κίνδυνος συνίσταται στην πιθανότη-
τα 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 ημε-

ρομηνία κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων 

είναι η λογιστική αξία των χρηματοοικονομικών πε-

ριουσιακών τους στοιχείων.
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Οι απαιτήσεις από πελάτες είναι μέγεθος το οποίο 
μπορεί ενδεχόμενα να επηρεάσει αρνητικά την ομα-
λή ρευστότητα του Ομίλου και της Εταιρείας. Λόγω 
όμως του μεγάλου αριθμού και της διασποράς της 
πελατειακής βάσης του Ομίλου, δεν υπάρχει συγκέ-
ντρωση 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 10).

Ο Όμιλος και η Εταιρεία εφαρμόζουν συγκεκριμένη 
πιστωτική πολιτική που έχει ως άξονες αφενός τον 
έλεγχο πιστοληπτικής ικανότητας των πελατών και 
αφετέρου την προσπάθεια αποτελεσματικής διαχεί-
ρισης των απαιτήσεων πριν αυτές καταστούν ληξι-
πρόθεσμες αλλά και όταν αυτές καταστούν εκπρόθε-
σμες ή επισφαλείς. Για τη διαχείριση του πιστωτικού 
κινδύνου, οι πελάτες ομαδοποιούνται ανάλογα με την 
κατηγορία που ανήκουν, τα πιστωτικά χαρακτηριστι-
κά τους, την ενηλικίωση των απαιτήσεων τους και 
τα τυχόν προηγούμενα προβλήματα εισπραξιμότη-
τας που έχουν επιδείξει. Οι πελάτες που θεωρούνται 
επισφαλείς, επανεκτιμώνται σε κάθε ημερομηνία κα-
τάρτισης οικονομικών καταστάσεων και για τη ζημία 
που εκτιμάται ότι θα προκύψει από αυτές, σχηματίζε-
ται σχετική πρόβλεψη απομείωσης.

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα θε-
ωρούνται ως στοιχεία με υψηλό πιστωτικό κίνδυνο, 
καθώς οι τρέχουσες μακροοικονομικές συνθήκες 
ασκούν σημαντική πίεση στις τράπεζες. Ο Όμιλος 
και η Εταιρεία ακολουθούν κανόνες διαχείρισης δια-
θεσίμων, ενώ η πιθανότητα έκθεσης σε κίνδυνο λόγω 
συναλλαγής σε ξένη χώρα ή λόγω αντισυμβαλλόμε-
νου παρακολουθείται κεντρικά. Το μεγαλύτερο μέρος 

των ταμειακών διαθεσίμων του Ομίλου είναι επενδυ-
μένα σε αντισυμβαλλόμενους με υψηλή πιστοληπτι-
κή αξιολόγηση και για μικρό χρονικό διάστημα.

Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που έχουν κατηγορι-
οποιηθεί ως διαθέσιμα προς πώληση και ως διακρα-
τούμενα για εμπορικούς σκοπούς αφορούν σε τοπο-
θετήσεις σε μετοχές εισηγμένες στο χρηματιστήριο, 
αμοιβαία κεφάλαια και άλλα χρεόγραφα. Τα διαθέ-
σιμα 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 συμ-
ψηφίζονται με την αποζημίωση λόγω συνταξιοδότη-
σης (βλέπε Σημειώσεις 9, 12 και 18) και δάνεια και 
προκαταβολές προς το Ταμείο Αρωγής κυρίως από το 
Πρόγραμμα Εθελούσιας Αποχώρησης προσωπικού 
(βλέπε Σημείωση 18). Τα ανωτέρω δάνεια εκτιμάται 
ότι δεν εκθέτουν τον Όμιλο και την Εταιρεία σε ση-
μαντικό πιστωτικό κίνδυνο.

β) Κίνδυνος ρευστότητας

Ο κίνδυνος ρευστότητας συνίσταται στον κίνδυνο ο 
Όμιλος ή η Εταιρεία να μη μπορέσει να εκπληρώ-
σει εμπρόθεσμα τις χρηματοοικονομικές του υπο-
χρεώσεις. Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε 
χαμηλά επίπεδα, μέσω της διαθεσιμότητας επαρκών 
ταμειακών διαθεσίμων και πιστωτικών ορίων, που 
διασφαλίζουν την ομαλή εκπλήρωση των χρηματοοι-
κονομικών υποχρεώσεων. Τα ταμειακά διαθέσιμα και 
ταμειακά ισοδύναμα του Ομίλου και της Εταιρείας 
την 31 Δεκεμβρίου 2010 ανέρχονταν σε Ευρώ 1.004,3 
και Ευρώ 189,0 αντίστοιχα και τα δάνειά τους ανέρ-
χονταν σε Ευρώ 5.299,8 και Ευρώ 2.834,5 αντίστοι-
χα. Σε σχέση με τα ομόλογα με ημερομηνία λήξης το 
2011, η στρατηγική αναχρηματοδότησης του Ομίλου 
θα αποτελεί συνδυασμό χρήσης πλεονάζουσας ρευ-
στότητας του Ομίλου, έκδοσης ομολόγων στις αγορές 
κεφαλαίου ή σύναψης κοινοπρακτικού τραπεζικού 
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ΟΜΙΛΟΣ

31 Δεκεμβρίου 2010 Έως 1 έτος 1 με 2 έτη 2 με 5 έτη Πάνω από 5 έτη Σύνολο
Ομόλογα μεσοπρόθεσμης διάρκειας 
OTE PLC 2.290,2 140,1 2.138,4 941,6 5.510,3

Κοινοπρακτικό Δάνειο OTE PLC 34,4 450,0 - - 484,4

Δάνεια ROMTELECOM 9,8 9,5 12,4 11,3 43,0

Λοιπές δανειακές υποχρεώσεις 5,6 - - - 5,6

Προμηθευτές 695,2 - - - 695,2

ΣΥΝΟΛΟ 3.035,2 599,6 2.150,8 952,9 6.738,5

31 Δεκεμβρίου 2009 Έως 1 έτος 1 με 2 έτη 2 με 5 έτη Πάνω από 5 έτη Σύνολο
Ομόλογα μεσοπρόθεσμης διάρκειας 
OTE PLC 245,1 2.395,1 1.607,9 1.619,3 5.867,4

Κοινοπρακτικό Δάνειο OTE PLC 30,8 33,8 448,7 - 513,3

Δάνεια ROMTELECOM 8,4 9,1 16,9 12,6 47,0

Λοιπές δανειακές υποχρεώσεις 3,3 - - - 3,3

Προμηθευτές 813,2 - - - 813,2

ΣΥΝΟΛΟ 1.100,8 2.438,0 2.073,5 1.631,9 7.244,2

δανείου, ή δανείου από την DEUTSCHE TELEKOM 
AG (βλέπε Σημείωση 33).

Για την παρακολούθηση και αντιμετώπιση του κινδύ-
νου ρευστότητας, οι εταιρείες του Ομίλου ετοιμάζουν 
προβλέψεις ταμειακών ροών σε τακτική βάση.

Παρακάτω παρατίθεται ανάλυση των μη προεξοφλη-
μένων ταμειακών ροών 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 συνολικού ύψους:

Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2010: Ευρώ 5.267,6.>>

Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2009: Ευρώ 5.400,0.>>

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31 Δεκεμβρίου 2010 Έως 1 έτος 1 με 2 έτη 2 με 5 έτη Πάνω από 5 έτη Σύνολο
Διεταιρικά δάνεια (ΟΤΕ PLC) 1.273,1 94,5 1.884,7 - 3.252,3

Προμηθευτές 351,5 - - - 351,5

ΣΥΝΟΛΟ 1.624,6 94,5 1.884,7 - 3.603,8

31 Δεκεμβρίου 2009 Έως 1 έτος 1 με 2 έτη 2 με 5 έτη Πάνω από 5 έτη Σύνολο
Διεταιρικά δάνεια (ΟΤΕ PLC) 158,1 1.378,0 1.343,1 636,1 3.515,3

Προμηθευτές 373,1 - - - 373,1

ΣΥΝΟΛΟ 531,2 1.378,0 1.343,1 636,1 3.888,4
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ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
2010 2009 2010 2009 

Δανεισμός με κυμαινόμενο επιτόκιο 479,8 503,3 - -

Δανεισμός με σταθερό επιτόκιο 4.820,0 4.918,6 2.834,5 2.930,1

ΣΥΝΟΛΟ 5.299,8 5.421,9 2.834,5 2.930,1

γ) Κίνδυνος αγοράς

Ο κίνδυνος αγοράς δημιουργείται από το ενδεχόμε-
νο οι αλλαγές στις τιμές της αγοράς, όπως σε συναλ-
λαγματικές ισοτιμίες, επιτόκια και τιμές μετοχών να 
επηρεάσουν τη διακύμανση της αξίας των χρηματο-
οικονομικών μέσων που κατέχουν ο Όμιλος και η 
Εταιρεία. Η διαχείριση του κινδύνου της αγοράς συ-
νίσταται στην προσπάθεια του Ομίλου και της Εται-
ρείας να διαχειρίζονται και να ελέγχουν την έκθεσή 
τους σε αποδεκτά όρια.

Παρακάτω περιγράφονται αναλυτικότερα οι επιμέ-
ρους 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 οι πληρωμές για τόκους δανείων να πα-
ρουσιάσουν διακυμάνσεις εξαιτίας μεταβολών στα 
επιτόκια της αγοράς.

Η αντιστάθμιση του κινδύνου διακύμανσης επιτοκί-
ων πραγματοποιείται μέσω ενός συνδυασμού δανεί-
ων κυμαινόμενου και σταθερού επιτοκίου καθώς και 
με τη χρήση συμβολαίων ανταλλαγής επιτοκίων.

Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2010, η σχέση δανεισμού 
σε σταθερό επιτόκιο προς δανεισμό με κυμαινόμενο 
επιτόκιο στον Όμιλο ανερχόταν σε 91%/9% (2009: 
91%/9%). Η ανάλυση του δανεισμού ανάλογα με το 
είδος του επιτοκίου παρατίθεται στον παρακάτω πί-
νακα:

Την 31 Δεκεμβρίου 2010, ένα συμβόλαιο ανταλλαγής 
επιτοκίων ήταν σε ισχύ, και συγκεκριμένα συμβόλαιο 
ανταλλαγής σταθερού με κυμαινόμενο επιτόκιο, ονο-
μαστικού ποσού Ευρώ 65,0 από την OTE PLC. Μετά 
από αυτή την αντιστάθμιση κινδύνου, η σχέση δανει-
σμού σε σταθερό επιτόκιο προς δανεισμό με κυμαι-
νόμενο επιτόκιο στον Όμιλο ανέρχεται σε 90%/10%.

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η ευαισθησία 
σε μια εύλογα πιθανή μεταβολή του επιτοκίου στα 
αποτελέσματα μέσω της επίδρασης στον δανεισμό, 
στις καταθέσεις και στα παράγωγα.

Αν τα επιτόκια αυξάνονταν κατά 1%, η επίπτωση θα 
ήταν:

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

2010 2009 2010 2009 
Κέρδη προ φόρων 5,2 4,7 1,9 2,2

Αν τα επιτόκια μειώνονταν κατά 1%, η επίπτωση θα 
ήταν ισόποση με την παραπάνω ανάλυση αλλά στην 
αντίθετη κατεύθυνση.

ii. Συναλλαγματικός κίνδυνος

Ο συναλλαγματικός κίνδυνος συνίσταται στην πι-
θανότητα η εύλογη αξία ή οι ταμειακές ροές ενός 
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Επίδραση στα κέρδη προ φόρων
Μεταβολή στην συναλλαγματική ισοτιμία 2010 2009 

+10% 32,5 12,4

-10% (32,5) (12,4)

χρηματοοικονομικού μέσου να παρουσιάσουν δια-
κυμάνσεις εξαιτίας μεταβολών στις ισοτιμίες ξένου 
συναλλάγματος.

Ο Όμιλος δραστηριοποιείται σε αρκετές χώρες της 
Νοτιοανατολικής Ευρώπης και ως εκ τούτου εκτίθε-
ται σε συναλλαγματικό κίνδυνο ο οποίος προέρχεται 
από τις μεταβολές των λειτουργικών νομισμάτων 
των χωρών αυτών έναντι των νομισμάτων που για 
τις χώρες αυτές θεωρούνται ξένα νομίσματα. Τα κυ-

ριότερα νομίσματα με τα οποία γίνονται συναλλαγές 
στον Όμιλο είναι το Ευρώ, το Ρουμανικό Ρον και το 
Αλβανικό Λεκ. Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τη 
μεταβλητότητα 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 υπο-
χρεώσεων):

Την 31 Δεκεμβρίου 2010, η COSMOTE ROMANIA 
έχει Ευρώ 590,0 δάνεια πληρωτέα στην COSMOTE 
(31 Δεκεμβρίου 2009: Ευρώ 500,0) τα οποία θεω-
ρούνται ως μέρος καθαρής επένδυσης της δραστη-
ριότητας στο εξωτερικό καθώς ο διακανονισμός δεν 
έχει προγραμματιστεί ούτε αναμένεται να συμβεί στο 
προβλεπόμενο μέλλον.

Διαχείριση Κεφαλαίου

Ο πρωταρχικός στόχος του Ομίλου και της Εταιρείας 
σχετικά με την διαχείριση του κεφαλαίου είναι η δι-
ασφάλιση και διατήρηση ισχυρής πιστοληπτικής ικα-
νότητας και υγιών κεφαλαιακών δεικτών με σκοπό 
την υποστήριξη των σχεδίων και την μεγιστοποίηση 
της αξίας προς όφελος των μετόχων.

Ο Όμιλος και η Εταιρεία διαχειρίζονται την κεφαλαι-
ακή διάρθρωση και πραγματοποιούν τις προσαρμο-
γές 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 προσαρμό-
σουν το μέρισμα που καταβάλλεται στους μετόχους, 
να επιστρέψουν κεφάλαιο στους μετόχους ή να εκδώ-
σουν νέες μετοχές.

Ένας σημαντικός δείκτης για την διαχείριση του 
κεφαλαίου είναι η χρήση του δείκτη μόχλευσης (ο 
δείκτης του καθαρού δανεισμού προς τα ίδια κεφά-
λαια), ο οποίος παρακολουθείται σε επίπεδο Ομίλου. 
Στον υπολογισμό του καθαρού δανεισμού περιλαμ-
βάνονται τα τοκοφόρα δάνεια και ομόλογα, μείον τα 
ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα και τα 
λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία.

Από τον παρακάτω πίνακα, παρατηρείται ότι ο δεί-
κτης μόχλευσης αυξήθηκε το 2010 σε σύγκριση με 
το 2009 λόγω της μείωσης των ιδίων κεφαλαίων που 
αντισταθμίστηκαν μερικώς από την μείωση στον κα-
θαρό δανεισμό:
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ΟΜΙΛΟΣ 31 Δεκεμβρίου

Υπολογισμός καθαρού δανεισμού 2010 20091

Δανεισμός 5.299,8 5.421,9

Ταμειακά διαθέσιμα & ταμειακά ισοδύναμα (1.004,3) (868,8)

Λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία (12,5) (35,4)

Καθαρός δανεισμός 4.283,0 4.517,7

Ίδια κεφάλαια 1.652,6 1.884,1
Δείκτης μόχλευσης 2,59 x 2,40x

1 Αναπροσαρμοσμένα ποσά λόγω αλλαγής λογιστικής πολιτικής (βλέπε Σημείωση 32).

32. ΑΛΛΑΓΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΑΝΑΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ 
ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ

Με εφαρμογή από την 1 Ιανουαρίου 2010, ο ΟΤΕ 
άλλαξε τη λογιστική πολιτική του σχετικά με τις 
προβλέψεις για συντάξεις και λοιπές παροχές προ-
σωπικού και υιοθέτησε την τρίτη διαθέσιμη επιλογή 
σύμφωνα με το ΔΛΠ 19.93Α, η οποία επιτρέπει την 
άμεση αναγνώριση των αναλογιστικών κερδών και 
ζημιών στα ίδια κεφάλαια. Αυτός ο χειρισμός είναι 
μια προαιρετική αλλαγή λογιστικής πολιτικής (ΔΛΠ 
8.14). Ο ΟΤΕ πιστεύει ότι αναγνωρίζοντας πλήρως 
τα αναλογιστικά κέρδη και ζημιές όταν αυτά πραγ-
ματοποιούνται, έχει ως αποτέλεσμα την καλύτερη 
απεικόνιση της χρηματοοικονομικής θέσης, εφόσον 

αφανείς προβλέψεις και υποχρεώσεις αναγνωρίζο-
νται και ως αποτέλεσμα οι οικονομικές καταστάσεις 
παρέχουν πιο σχετική πληροφόρηση. Τα αντίστοιχα 
συγκριτικά στοιχεία του προηγούμενου έτους έχουν 
προσαρμοστεί αναλόγως.

Επιπλέον, το χρηματοοικονομικό κόστος που προκύ-
πτει από τα προγράμματα παροχών θα παρουσιάζεται 
στη γραμμή «Χρεωστικοί Τόκοι» αντί στη γραμμή 
«Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού και λο-
γαριασμό νεότητας» καθώς η παρουσίασή του στα 
χρηματοοικονομικά αποτελέσματα αντικατοπτρίζει 
καλύτερα τη φύση του συγκεκριμένου κόστους συ-
νταξιοδότησης.

Η επίδραση της αλλαγής λογιστικής πολιτικής στα 
κέρδη χρήσης, στα ίδια κεφάλαια και στις σχετι-
κές προβλέψεις προηγουμένων ετών αναλύεται πα-
ρακάτω:

ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΗΣ 2009

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Κέρδη πριν την αλλαγή στη λογιστική πολιτική 400,7 277,5

Αντιλογισμός των αναλογιστικών (κερδών) / ζημιών που προηγουμένως αναγνωρίζονταν 
στην κατάσταση αποτελεσμάτων 9,3 8,2

Προσαρμογή του φόρου εισοδήματος (2,4) (2,1)

Κέρδη μετά την αλλαγή στη λογιστική πολιτική 407,6 283,6
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ΙΔΙΑ ΚΕφΑΛΑΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2009 1/1/2009 31/12/2009 1/1/2009

Ίδια κεφάλαια πριν την αλλαγή στη λογιστική πολιτική 1.979,7 2.173,2 3.444,5 3.524,0

Κατανομή των μη αναγνωρισμένων αναλογιστικών 
κερδών / (ζημιών) στα ίδια κεφάλαια (130,0) (124,2) (130,0) (122,7)

Αντιλογισμός των αναλογιστικών κερδών / (ζημιών) 
αναγνωρισμένων στην κατάσταση αποτελεσμάτων 9,3 8,2 8,2 6,4

Αλλαγή στις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 
αναγνωρισμένες στα ίδια κεφάλαια 27,5 26,4 27,2 25,9

Αλλαγή στις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 
αναγνωρισμένες στην κατάσταση αποτελεσμάτων (2,4) (2,0) (2,1) (1,5)

Ίδια κεφάλαια μετά την αλλαγή στη λογιστική 
πολιτική 1.884,1 2.081,6 3.347,8 3.432,1

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΓΙΑ ΑΠΟζΗΜΙΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
ΛΟΓΩ ΕΞΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 31/12/2009 1/1/2009 31/12/2009 1/1/2009
Πρόβλεψη πριν την αλλαγή στη λογιστική πολιτική 266,5 254,9 241,6 233,8

Κατανομή των μη αναγνωρισμένων αναλογιστικών 
κερδών / (ζημιών) στα ίδια κεφάλαια 53,1 58,1 53,1 56,6

Αντιλογισμός των αναλογιστικών κερδών / (ζημιών) 
αναγνωρισμένων στην κατάσταση αποτελεσμάτων (2,8) (2,8) (1,7) (1,0)

Πρόβλεψη μετά την αλλαγή στη λογιστική πολιτική 316,8 310,2 293,0 289,4

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ 31/12/2009 1/1/2009 31/12/2009 1/1/2009
Πρόβλεψη πριν την αλλαγή στη λογιστική πολιτική 282,3 286,3 282,3 286,3

Κατανομή των μη αναγνωρισμένων αναλογιστικών 
κερδών / (ζημιών) στα ίδια κεφάλαια 86,1 61,5 86,1 61,5

Αντιλογισμός των αναλογιστικών κερδών / (ζημιών) 
αναγνωρισμένων στην κατάσταση αποτελεσμάτων (6,5) (5,4) (6,5) (5,4)

Πρόβλεψη μετά την αλλαγή στη λογιστική πολιτική 361,9 342,4 361,9 342,4

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ  
ΤΗΛΕφΩΝΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 31/12/2009 1/1/2009 31/12/2009 1/1/2009
Πρόβλεψη πριν την αλλαγή στη λογιστική πολιτική 36,1 37,0 36,1 37,0

Κατανομή των μη αναγνωρισμένων αναλογιστικών 
κερδών / (ζημιών) στα ίδια κεφάλαια (9,2) 4,6 (9,2) 4,6

Πρόβλεψη μετά την αλλαγή στη λογιστική πολιτική 26,9 41,6 26,9 41,6

Στην ενοποιημένη κατάσταση αποτελεσμάτων της 
χρήσης 2009, ποσό ύψους Ευρώ 25,2 που περιλαμβα-
νόταν στα «Λοιπά έσοδα» και ποσό ύψους Ευρώ 2,7 

που περιλαμβανόταν στα «Λοιπά λειτουργικά έξοδα» 
αναταξινομήθηκαν στην καινούρια γραμμή «Λοιπά 
έσοδα/ (έξοδα), καθαρά». Στην εταιρική κατάσταση 
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αποτελεσμάτων της χρήσης 2009, ποσό ύψους Ευρώ 
2,3 το οποίο περιλαμβανόταν στη γραμμή «Λοιπά 
λειτουργικά έξοδα» αναταξινομήθηκε στην καινού-
ρια γραμμή «Λοιπά έσοδα/ (έξοδα), καθαρά».

33. ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ 
ΓΕΓΟΝΟΤΑ

Τα σημαντικότερα γεγονότα που πραγματοποιήθη-
καν μεταγενέστερα της 31 Δεκεμβρίου 2010, είναι τα 
ακόλουθα:

ΑΝΑΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ

Ανάληψη της υπάρχουσας Ανακυκλούμενης Πίστωσης 
Ευρώ 332,0 εκατ.

Την 26 Ιανουαρίου 2011 η ΟΤΕ PLC προχώρησε σε 
πλήρη ανάληψη ποσού Ευρώ 332,0 της Ανακυκλού-
μενης Πίστωσης που αποτελεί μέρος του Κοινοπρα-
κτικού Δανείου Ευρώ 850,0. Η Πίστωση έχει κυμαι-
νόμενο επιτόκιο.

Διεταιρικά Δάνεια από την OTE PLC

Την 26 Ιανουαρίου 2011, ο ΟΤΕ προχώρησε σε πλή-
ρη ανάληψη του ποσού Ευρώ 332,0 από το διεταιρικό 
δάνειο από την ΟΤΕ PLC.

Νέα Ανακυκλούμενη Πίστωση Ευρώ 150,0 
χορηγηθείσα από την DEUTSCHE TELEKOM AG

Την 31 Ιανουαρίου 2011, η ΟΤΕ PLC με την εγγύη-
ση του ΟΤΕ σύναψε Ανακυκλούμενη Πίστωση Ευρώ 
150,0 με την DEUTSCHE TELEKOM AG, με λήξη 
την 31 Ιανουαρίου 2012 η οποία παραμένει μη ανα-
ληφθείσα ως ρευστότητα ασφαλείας.

Νέα Ανακυκλούμενη Πίστωση ύψους Ευρώ 900,0 
(Ομολογιακό Δάνειο)

Την 9 Φεβρουαρίου 2011, ο ΟΤΕ σύναψε Ανακυ-
κλούμενη Πίστωση ύψους Ευρώ 900,0 (Ομολογιακό 
Δάνειο) με κοινοπραξία τραπεζών. Η Πίστωση έχει 
διάρκεια 2 ετών με δικαίωμα επέκτασης κατά 1 έτος 
στην διακριτική ευχέρεια των τραπεζών. Η Πίστωση 
έχει κυμαινόμενο επιτόκιο όπου το περιθώριο εξαρ-

τάται από την πιστοληπτική αξιολόγηση του ΟΤΕ 
από την Moody’s και την Standard & Poor’s, καθώς 
και από το επίπεδο χρησιμοποίησης της διαθέσιμης 
Πίστωσης. Για το μη αναληφθέν ποσό χρεώνεται 
προμήθεια αδράνειας.

Την 10 Φεβρουαρίου 2011, ο ΟΤΕ έκανε ανάληψη 
Ευρώ 600,0 και χρησιμοποίησε τα κεφάλαια για την 
αποπληρωμή του δανείου από την OTE PLC λήξης 
13 Φεβρουαρίου 2011. Το εναπομείναν διαθέσιμο 
ποσό των Ευρώ 300,0 χρησιμεύει ως ρευστότητα 
ασφαλείας.

Η Πίστωση περιέχει ρήτρα αλλαγής ελέγχου η οποία 
ενεργοποιείται αν μία οντότητα (εκτός της DEUT-
SCHE TELEKOM AG, της DEUTSCHE TELEKOM 
AG μαζί με το Ελληνικό Δημόσιο, ή άλλου τηλεπι-
κοινωνιακού οργανισμού με έδρα την Ελλάδα ή το 
εξωτερικό με πιστοληπτική αξιολόγηση ίση ή καλύ-
τερη της DEUTSCHE TELEKOM AG) αποκτήσει 
έλεγχο του ΟΤΕ.

Η Πίστωση περιέχει επίσης δύο χρηματοοικονομικές 
δεσμεύσεις, συγκεκριμένα:

Ο λόγος του Καθαρού Δανεισμού Ομίλου προς το >>

EBITDA Ομίλου να μην υπερβαίνει το 3:1 ανά 
πάσα στιγμή και
Ο λόγος του EBITDA Ομίλου προς τους Καθαρούς >>

Χρεωστικούς Τόκους Ομίλου να υπερβαίνει το 5:1 
ανά πάσα στιγμή.

Αποπληρωμές σε διεταιρικά δάνεια που ο ΟΤΕ έχει 
λάβει από την OTE PLC

Τον Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2011, ο ΟΤΕ >>

προχώρησε στην αποπληρωμή του εναπομείναντος 
ποσού Ευρώ 970,4 εκατ. στο διεταιρικό δάνειο 
λήξης 13 Φεβρουαρίου 2011, περιλαμβανομένων 
και των δεδουλευμένων τόκων.
Το Φεβρουάριο 2011, ο ΟΤΕ προχώρησε σε >>

μερική προπληρωμή ποσού Ευρώ 88,0 εκατ. 
στο διεταιρικό δάνειο λήξης Αυγούστου 2013, 
περιλαμβανομένων και των δεδουλευμένων 
τόκων.
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Έκδοση Ομολόγων από την ΟΤΕ PLC

Τον Φεβρουάριο 2011, τα ακόλουθα ομόλογα εκδό-
θηκαν από την ΟΤΕ PLC κάτω από το Πρόγραμμα 
Έκδοσης Ομολόγων Μεσοπρόθεσμης Διάρκειας, με 
την εγγύηση του ΟΤΕ, συνολικού ύψους Ευρώ 146,0 
και αγοράστηκαν από τις ακόλουθες εταιρείες του 
Ομίλου:

Την 2 Φεβρουαρίου 2011, ομόλογο ποσού Ευρώ >>

42,1 αγοράσθηκε από την HELLAS-SAT, με λήξη 
τον Σεπτέμβριο 2011,
Την 7 Φεβρουαρίου 2011, ομόλογο ποσού Ευρώ >>

53,9 αγοράσθηκε από την OTE INTERNATIONAL 
INVESTMENTS LTD, με λήξη τον Σεπτέμβριο 
2011, και
Την 9 Φεβρουαρίου 2011, ομόλογο ποσού Ευρώ >>

50,0 αγοράσθηκε από την ROMTELECOM, με 
λήξη τον Νοέμβριο 2011.

Αποπληρωμή Ομολόγων Ευρώ 1.400,4 λήξεως 
Φεβρουαρίου 2011

Τον Ιανουάριο 2011 και Φεβρουάριο 2011, η OTE 
PLC προχώρησε σε μερικές επαναγορές συνολικού 
ποσού Ευρώ 29,7 κάτω από το ομόλογο λήξεως Φε-
βρουαρίου 2011. Το συνολικό καταβληθέν ποσό των 
επαναγορών περιλαμβανομένων και των δεδουλευμέ-
νων τόκων ανέρχεται σε Ευρώ 31,2. Την 14 Φεβρου-
αρίου 2011 η ΟΤΕ PLC προχώρησε σε πλήρη απο-
πληρωμή του εναπομείναντος ποσού Ευρώ 1.370,7 
από το ανωτέρω ομόλογο, περιλαμβανομένων και 
των δεδουλευμένων τόκων.

ΠΑΡΑΓΩΓΑ

Τον Ιανουάριο 2011, η ROMTELECOM προχώρη-
σε σε σύναψη δύο επιπλέον συμφωνιών προθεσμι-
ακής μη παραδοτέας αγοράς συναλλάγματος (Non 
Deliverable Forwards-NDFs) Ευρώ / Won Κορέας, 
με σκοπό της απαλοιφή του απομένοντος συναλ-
λαγματικού κινδύνου σε Won Κορέας που ενέχεται 
στα τρέχοντα δάνεια σε Won Κορέας. Το ονομαστικό 
ποσό των παραπάνω NDFs ήταν ισόποσο με Ευρώ 
10,6.

ΕΠΑΝΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΤΕ PLC

Την 21 Φεβρουαρίου 2011, η ΟΤΕ PLC επαναγόρα-
σε 5,0 από το 900,0 4,625% ομόλογο που λήγει την 
20 Μαΐου 2016. Τα ομόλογα που επαναγοράστηκαν 
ακυρώθηκαν.

ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 
ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ

Τον Ιανουάριο του 2011, ο ΟΤΕ έλαβε από τις θυ-
γατρικές του τα ποσά που προέκυψαν από τις μειώ-
σεις μετοχικών κεφαλαίων, μειώνοντας ισόποσα την 
αξία της συμμετοχής του σε αυτές. Συγκεκριμένα, ο 
ΟΤΕ έλαβε από την HELLASCOM Ευρώ 4,0 , από 
την ΟΤΕ ΑΚΙΝΗΤΑ Ευρώ 40,9, από την OTESAT 
MARITEL Ευρώ 6,6 , από την ΟΤΕ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 
Ευρώ 0,5 και από την ΟΤΕ INTERNATIONAL IN-
VESTMENTS LTD Ευρώ 30,0.

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ OTE PROPERTIES

Τον Φεβρουάριο του 2011, ο ΟΤΕ ανακοίνωσε ότι η 
Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΟΤΕ 
PROPERTIES, η οποία είναι 100% θυγατρική της 
ΟΤΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, αποφάσισε να προχωρήσει στη διά-
λυση και εκκαθάριση της ΟΤΕ PROPERTIES.
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Κεφάλαιο 5

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟφΟΡΙΕΣ

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 οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με 
την Εταιρία 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: 24 Φεβρουαρίου 2011

2. Δημήτριος Τζουγανάτος,  
Αντιπρόεδρος - Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές: 
3. Kevin Copp,  

Εκτελεστικό Μέλος
Χρήστος Πελεντρίδης (ΑΜ ΣΟΕΛ 17831) -  
Γεώργιος Αναστόπουλος (ΑΜ ΣΟΕΛ 15451)

4. Guido Kerkhoff,  
Μη Εκτελεστικό Μέλος

Ελεγκτική εταιρία:
5. Rainer Martin Maximilian Rathgeber,  

Μη Εκτελεστικό Μέλος
ERNST & YOUNG (HELLAS)  
Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές A.E. (ΑΜ ΣΟΕΛ 107)

6. Ευστάθιος Ανέστης,  
Μη Εκτελεστικό μέλος

Τύπος έκθεσης ελέγχου: Με σύμφωνη γνώμη 7. Καραμούζης Νικόλαος,  
Μη Εκτελεστικό Μέλος

8. Μιχαήλ Μπλέτσας,  
Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος

9. Παναγιώτης Ταμπούρλος,  
Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος

10. Βασίλειος Φουρλής,  
Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΡ.ΜΑΕ 347/06/Β86/10

ΕΔΡΑ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 99 -15124 ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΘΗΝΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010

(Δημοσιευμένα βάσει του Κ.Ν 2190/1920, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οι-

κονoμικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα Δ.Π.Χ.A.)
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ)

Ποσά εκφρασμένα σε εκατ. Ευρώ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
 31.12.2010 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2009

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ     

Eνσώματα πάγια στοιχεία 5.061,9 5.596,2 1.864,0 2.026,7

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 1.359,8 1.465,9 2,1 2,5

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 697,8 717,5 5.220,2 5.219,3

Αποθέματα 160,8 229,1 27,9 31,1

Απαιτήσεις από πελάτες 1.010,8 1.153,0 534,8 608,0

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 242,4 291,0 110,7 125,0

Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα 1.004,3 868,8 189,0 224,0

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 9.537,8 10.321,5 7.948,7 8.236,6

ΙΔΙΑ ΚΕφΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ     
Μετοχικό κεφάλαιο 1.171,5 1.171,5 1.171,5 1.171,5

Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων (71,9) (45,1) 2.198,9 2.176,3

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α) 1.099,6 1.126,4 3.370,4 3.347,8

Δικαιώματα Μειοψηφίας (β) 553,0 757,7 - -

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α) + (β) 1.652,6 1.884,1 3.370,4 3.347,8

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 3.211,4 5.385,7 1.715,4 2.930,1

Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 747,7 973,4 626,4 800,6

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 2.088,4 36,2 1.119,1 -

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 1.837,7 2.042,1 1.117,4 1.158,1

Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 7.885,2 8.437,4 4.578,3 4.888,8

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ) 9.537,8 10.321,5 7.948,7 8.236,6
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ) 

Ποσά εκφρασμένα σε εκατ. Ευρώ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
 01.01- 01.01- 01.01- 01.01-

 31.12.2010 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2009

Κύκλος εργασιών 5.482,8 5.958,9 2.169,8 2.412,4

Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και  
επενδυτικών αποτελεσμάτων 384,9 1.043,0 142,2 345,7

Κέρδη προ φόρων 99,9 790,0 152,4 420,3

Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους (Α) (139,0) 407,6 60,9 283,6

Κατανέμονται σε:     

-Ιδιοκτήτες μητρικής 39,6 410,9 60,9 283,6

-Δικαιώματα μειοψηφίας (178,6) (3,3) - -

Λοιπά συνολικά εισοδήματα / (έξοδα)  
μετά από φόρους (Β) 1,2 (186,3) 42,8 (7,5)

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα / (έξοδα)  
μετά από φόρους (A) + (B) (137,8) 221,3 103,7 276,1

Κατανέμονται σε:     

-Ιδιοκτήτες μητρικής 54,3 272,8 103,7 276,1

-Δικαιώματα μειοψηφίας (192,1) (51,5) - -

Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €) 0,0808 0,8383   

Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή (σε €)   Μη διαθέσιμο 0,19

Κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών,  
επενδυτικών αποτελεσμάτων, συνολικών  
αποσβέσεων και απομειώσεων 1.747,9 2.198,3 516,4 770,1

     

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕφΑΛΑΙΩΝ (ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ) 

Ποσά εκφρασμένα σε εκατ. Ευρώ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
 31.12.2010 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2009

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης  
(01.01.2010 και 01.01.2009) 1.884,1 2.081,6 3.347,8 3.432,1

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα /  
(ζημίες) μετά από φόρους (137,8) 221,3 103,7 276,1

Πρόγραμμα παροχής δικαιωμάτων προαίρεσης 5,5 7,2 5,5 7,2

Μερίσματα (105,7) (367,6) (93,1) (367,6)

Παρακρατούμενος φόρος που σχετίζεται με τη διανομή 
μερίσματος από έσοδα από μερίσματα που υπόκεινται 
σε παρακράτηση φόρου 6,5 - 6,5 -

Καθαρή μεταβολή ποσοστού συμμετοχής σε θυγατρικές - (48,4) - -

Υποχρέωση αγοράς δικαιωμάτων μειοψηφίας - (10,0) - -

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης  
(31.12.2010 και 31.12.2009) 1.652,6 1.884,1 3.370,4 3.347,8
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ)

Ποσά εκφρασμένα σε εκατ. Ευρώ ΟΜΙΛΟΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ
01.01- 01.01- 01.01- 01.01-

 31.12.2010 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2009

Λειτουργικές δραστηριότητες     
Κέρδη προ φόρων 99,9 790,0 152,4 420,3
Προσαρμογές για:     
Αποσβέσεις και απομειώσεις 1.363,0 1.155,3 374,2 424,4
Δικαιώματα προαίρεσης αγοράς μετοχών 5,5 7,2 2,4 2,9
Κόστος προγράμματος πρόωρης αποχώρησης 171,5 (30,3) 144,7 (38,9)
Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού και 
λογαριασμό νεότητας 38,8 53,4 35,2 51,0
Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις 125,6 107,0 25,9 28,0
Λοιπές προβλέψεις (3,4) - (4,3) -
Συναλλαγματικές διαφορές, καθαρές 12,1 (10,2) 0,5 (2,7)
Πιστωτικοί τόκοι (25,7) (61,6) (8,4) (17,4)
Έσοδα από μερίσματα (14,2) (9,6) (206,1) (312,1)
(Κέρδη) / ζημίες και απομειώσεις συμμετοχών 4,6 (23,6) 4,7 0,8 
Απόσβεση προκαταβολής σε ΕΔΕΚΤ 35,2 35,2 35,2 35,2
Χρεωστικοί τόκοι 308,2 358,0 199,1 256,8
Προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου 
κίνησης     
Μείωση / (Aύξηση) αποθεμάτων 68,3 (27,3) 3,2 1,1
Μείωση / (Αύξηση) απαιτήσεων 32,9 (75,7) 12,9 39,9 
(Mείωση) υποχρεώσεων (πλην δανεισμού) (212,3) (72,1) (36,5) (92,0)
Πλέον / (μείον):     
Καταβολές προγραμμάτων πρόωρης αποχώρησης (205,0) (130,3) (178,2) (121,7)
Καταβολές αποζημίωσης προσωπικού και λογαριασμού 
νεότητας     
εκτός εισφορών εργαζομένων (85,4) (88,3) (83,9) (87,1)
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (256,0) (276,4) (161,7) (208,4)
Φόροι εισοδήματος καταβληθέντες (353,2) (299,3) (129,6) (83,7)
Διακανονισμός απαιτήσεων από θυγατρικές που 
πωλήθηκαν - 16,6 - -
Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές 
δραστηριότητες (α) 1.110,4 1.418,0 181,7 296,4 
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Ποσά εκφρασμένα σε εκατ. Ευρώ ΟΜΙΛΟΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ
 01.01- 01.01- 01.01- 01.01-
 31.12.2010 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2009

Επενδυτικές δραστηριότητες     

Απόκτηση ποσοστού μειοψηφίας σε θυγατρικές (7,9) (48,4) - -
Απόκτηση θυγατρικής μείον τα ταμειακά διαθέσιμα 
αυτής (2,0) (197,8) - -
Απόκτηση χρηματοοικονομικών περιουσιακών 
στοιχείων (69,8) (308,0) - (290,6)
Πώληση ή λήξη χρηματοοικονομικών περιουσιακών 
στοιχείων 84,0 412,2 7,1 397,3 
Χορήγηση δανείων (30,0) - (30,0) -
Αποπληρωμές εισπρακτέων δανείων 9,7 9,7 9,7 55,9 
Εισπράξεις δανείων σε συνδυασμό με την πώληση 
θυγατρικών - 78,5 - -
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών 
στοιχείων (751,1) (890,9) (224,9) (272,6)
Εισπράξεις από πώληση θυγατρικών - 86,1 - -
Πιστωτικοί τόκοι εισπραχθέντες 23,5 61,6 6,5 14,6 
Μερίσματα εισπραχθέντα 10,1 6,9 203,0 308,4 
Επιστροφή κεφαλαίου επενδυμένου σε θυγατρική - - - 116,2 
Διακανονισμός λοιπών βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων - (168,5) - -
Καθαρές ταμειακές εισροές/(εκροές) από επενδυτικές 
δραστηριότητες (β) (733,5) (958,6) (28,6) 329,2 

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες     
Εισπράξεις από βραχυπρόθεσμα δάνεια 2,3 - - -
Εξοφλήσεις δανείων (139,7) (637,1) (99,6) (378,9)
Μερίσματα πληρωθέντα σε μετόχους Εταιρείας (88,5) (367,2) (88,5) (367,2)
Μερίσματα πληρωθέντα σε μετόχους μειοψηφίας (12,6) (1,2) - -
Καθαρές ταμειακές εισροές/(εκροές) από 
χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) (238,5) (1.005,5) (188,1) (746,1)
Καθαρή αύξηση /(μείωση) ταμειακών διαθεσίμων 
και ταμειακών ισοδυνάμων (α)+(β)+(γ) 138,4 (546,1) (35,0) (120,5)

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης 868,8 1.427,8 224,0 344,5 
Συναλλαγματικές διαφορές στα διαθέσιμα (2,9) (14,8) - -
Ταμειακά διαθέσιμα που περιλαμβάνονται στα 
περιουσιακά στοιχεία προοριζόμενα για πώληση / ήδη 
πωληθέντα - 1,9 - -
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης 1.004,3 868,8 189,0 224,0 
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ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
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 ελέγχων που ολοκληρώθηκαν 
παρατίθενται αναλυτικά στη Σημείωση 21 των 
οικονομικών καταστάσεων.  

3) Το γεγονός που σχετίζεται με εξαγορές ή πωλήσεις στον 
Όμιλο και στην Εταιρεία και πραγματοποιήθηκε κατά 
την τρέχουσα χρήση είναι το εξής: τον Ιούλιο 2010, η 
COSMOTE απέκτησε επιπλέον 2,18% της AMC για 
ποσό περίπου Ευρώ 7,9 εκατ.. Ως αποτέλεσμα της 
παραπάνω συναλλαγής, την 31 Δεκεμβρίου 2010 η 
COSMOTE κατέχει άμεσα το 14,76% του μετοχικού 
κεφαλαίου της AMC και άμεσα ή έμμεσα 97,21% της 
AMC.

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 2010 για επίδικες υποθέσεις και λοιπούς 
κινδύνους, όπως και για ανέλεγκτες φορολογικά 
χρήσεις ανέρχονται: α) για τον Όμιλο σε € 92,3 εκατ. 
και σε € 23,4 εκατ. αντίστοιχα και β) για την Εταιρεία 
σε € 91,3 εκατ. και σε € 12,0 εκατ. αντιστοίχως.

5) Αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος 
της χρήσης: Όμιλος 31.088 (31.12.2009: 32.864), 
Εταιρεία 10.925 (31.12.2009: 11.369).

6) Τα λοιπά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους που 
καταχωρήθηκαν απευθείας στα ίδια κεφάλαια το 2010 
για τον Όμιλο αφορούν σε συναλλαγματικές διαφορές 
μετατροπής εκμεταλλεύσεων εξωτερικού € (45,4) 
εκατ., αναλογιστικά κέρδη € 44,8 εκατ. (καθαρά από 
αναβαλλόμενους φόρους), καθαρή μεταβολή των 
διαθεσίμων προς πώληση περιουσιακών στοιχείων € 
(5,0) εκατ. και στο καθαρό κέρδος από αντιστάθμιση 
ταμειακών ροών € 6,8 εκατ. Για την Εταιρεία, αφορούν 
σε αναλογιστικά κέρδη € 47,6 εκατ. (καθαρά από 
αναβαλλόμενους φόρους) και στην καθαρή μεταβολή 

των διαθεσίμων προς πώληση περιουσιακών στοιχείων 
€ (4,8) εκατ.. 

7) Από την 6 Φεβρουαρίου 2009, οι οικονομικές 
καταστάσεις περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες 
οικονομικές καταστάσεις της DEUTSCHE TELEKOM 
AG (πλήρηςενοποίηση), με έδρα τη Γερμανία, η οποία 
συμμετέχει κατά 30,0% συν μία μετοχή στο μετοχικό 
κεφάλαιο του ΟΤΕ την 31 Δεκεμβρίου 2010.

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 
2010, ανέρχονται στο ποσό των € 190,9 εκατ. και € 
310,6 εκατ. αντίστοιχα. Τα χρηματοοικονομικά έξοδα 
της Εταιρείας προς συνδεμένα μέρη σωρευτικά για 
το 2010 ανέρχονται σε € 161,0 εκατ.. Τα υπόλοιπα 
των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρείας 
με συνδεμένα μέρη που προέρχονται από τρέχουσες 
συναλλαγές στη λήξη της χρήσης ανέρχονται σε 
€ 128,7 εκατ. και € 195,4 εκατ. αντίστοιχα. Το 
υπόλοιπο των υποχρεώσεων της Εταιρείας προς τα 
συνδεμένα μέρη που προέρχονται από τα ληφθέντα 
δάνεια ανέρχονται σε € 2.938,0 εκατ. Οι αμοιβές των 
μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των βασικών 
διοικητικών στελεχών της Εταιρείας, που επιβάρυναν 
τα αποτελέσματα της χρήσης 2010 ανέρχονται σε € 4,3 
εκατ. Με βάση το πρόγραμμα παροχής δικαιωμάτων 
προαίρεσης αγοράς μετοχών του ΟΤΕ, μέχρι την 31 
Δεκεμβρίου 2010 έχουν χορηγηθεί συνολικά 2.462.489 
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 € 23,5 εκατ. και € 14,2 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 € 7,0 εκατ. 
και € 12,7 εκατ. αντίστοιχα.

9) Τα βασικά κέρδη ανά μετοχή υπολογίστηκαν με βάση 
το μέσο σταθμισμένο αριθμό επί του συνόλου των 
μετοχών.

10) Με εφαρμογή από την 1 Ιανουαρίου 2010, ο ΟΤΕ 
άλλαξε την λογιστική πολιτική του σχετικά με τις 
προβλέψεις για συντάξεις και λοιπές παροχές 
προσωπικού και υιοθέτησε την τρίτη διαθέσιμη 
επιλογή σύμφωνα με το ΔΛΠ 19.93Α, η οποία 
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Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2011

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 
& ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 
& ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΘΕΜΑΤΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  

ΘΕΜΑΤΩΝ ΟΤΕ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

   

   

ΜΙΧΑHΛ ΤΣΑΜΑΖ KEVIN COPP ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΚΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

Α.Δ.Τ. AB 516212 Αρ. Διαβατηρίου 446059212 Α.Δ.Τ. T 004893 Α.Δ.Τ. Π 529399 
Αρ. Αδείας 032033

   

επιτρέπει την άμεση αναγνώριση των αναλογιστικών 
κερδών και ζημιών στην καθαρή θέση. Επιπλέον, 
το χρηματοοικονομικό κόστος προεξόφλησης 
που προκύπτει από τα προγράμματα παροχών 
παρουσιάζεται στη γραμμή «Χρεωστικοί τόκοι» αντί 
στις «Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού και 
λογαριασμό νεότητας» καθώς η παρουσίασή του στα 
χρηματοοικονομικά αποτελέσματα αντικατοπτρίζει 
καλύτερα τη φύση του συγκεκριμένου κόστους 
συνταξιοδότησης. Η επίδραση της αλλαγής στη 
λογιστική πολιτική παρουσιάζεται στη Σημείωση 32 
των οικονομικών καταστάσεων. Τον Ιούνιο 2010 

οριστικοποιήθηκε η αποτίμηση των περιουσιακών 
στοιχείων της ZAPP, η οποία αποκτήθηκε την 
31 Οκτωβρίου 2009. Η σχετική επίδραση της 
αναπροσαρμογής λόγω της οριστικοποίησης του 
επιμερισμού του τιμήματος αγοράς της ZAPP 
παρουσιάζεται στη Σημείωση 8 των οικονομικών 
καταστάσεων. 

11) Δεν έχει ληφθεί απόφαση από το Διοικητικό Συμβούλιο 
για το μέρισμα που θα προταθεί για τη χρήση 2010.

12) Τα σημαντικότερα γεγονότα που πραγματοποιήθηκαν 
μεταγενέστερα της 31 Δεκεμβρίου 2010 παρατίθενται 
στη Σημείωση 33 των οικονομικών καταστάσεων.
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Κεφάλαιο 6

ΠΛΗΡΟφΟΡΙΕΣ (ΜΕ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ)
AΡΘΡΟΥ 10 ΤΟΥ Ν. 3401/2005

ΑΠΟφΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

23/12/2010 Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

23/07/2010 Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

28/06/2010 Αποφάσεις Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

16/06/2010 Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Ιστοσελίδα: www.ote.gr/ Επενδυτικές Σχέσεις/ Νέα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

02/12/2010 Πρόσκληση για Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων στις 23 Δεκεμβρίου 2010.

30/06/2010 Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων στις 23 Ιουλίου 2010.

25/05/2010 Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης στις 16 Ιουνίου 2010.

Ιστοσελίδα: www.ote.gr/ Επενδυτικές Σχέσεις/ Νέα

ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

06/07/2010 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας - Καταβολή και Είσπραξη Μερίσματος

17/06/2010 Ανακοίνωση σχετικά με το μέρισμα χρήσης 2009.

07/06/2010 Ανακοίνωση σχετικά με το προτεινόμενο μέρισμα χρήσης 2009.

Ιστοσελίδα: www.ote.gr/ Επενδυτικές Σχέσεις/ Νέα

ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ-ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

11/02/2011 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας: Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E., στην οποία ασκεί 
Διευθυντικά καθήκοντα ως Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος και Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού 
Συμβουλίου ο κ. Νικόλαος Καραμούζης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΤΕ ΑΕ. προέβη την 
9/02/2011 σε πώληση 70.000 μετοχών της ΟΤΕ ΑΕ.

10/02/2011 Ο ΟΤΕ ανακοινώνει ότι υπέγραψε συμφωνία με κοινοπραξία 8 Ελληνικών και 8 ξένων τραπεζών για την 
έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου ανακυκλούμενης πίστωσης 900 εκατ. Ευρώ.

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 διαπραγ-

ματεύονται οι μετοχές της και τις οποίες δημοσίευσε 
και κατέστησε διαθέσιμες στο κοινό κατά τη διάρκεια 
του έτους 2010 καθώς και στις αρχές του έτους 2011, 
σε εφαρμογή κοινοτικής ή εθνικής νομοθεσίας.
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07/12/2010 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας: Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E., στην οποία ασκεί 
Διευθυντικά καθήκοντα ως Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος και Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού 
Συμβουλίου ο κ. Νικόλαος Καραμούζης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΤΕ ΑΕ. προέβη την 
3/12/2010 σε πώληση 30.000 μετοχών της ΟΤΕ ΑΕ.

06/12/2010 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας: Ο κ. Μιχαήλ Τσαμάζ, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της 
ΟΤΕ ΑΕ προέβη την 03/12/2010 σε αγορά 73.100 μετοχών της ΟΤΕ.

06/12/2010 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας: Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E., στην οποία ασκεί 
Διευθυντικά καθήκοντα ως Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος και Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού 
Συμβουλίου ο κ. Νικόλαος Καραμούζης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΤΕ ΑΕ. προέβη την 
01/12/2010 σε αγορά 30.702 μετοχών της ΟΤΕ ΑΕ. & την 02/12/2010 σε αγορά 80.000 μετοχών της 
ΟΤΕ ΑΕ.

02/12/2010 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας: Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E., στην οποία ασκεί 
Διευθυντικά καθήκοντα ως Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος και Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού 
Συμβουλίου ο κ. Νικόλαος Καραμούζης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΤΕ ΑΕ. προέβη την 
30/11/2010 σε αγορά 49.710 μετοχών της ΟΤΕ ΑΕ.

01/12/2010 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας: Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E., στην οποία ασκεί 
Διευθυντικά καθήκοντα ως Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος και Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού 
Συμβουλίου ο κ. Νικόλαος Καραμούζης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΤΕ ΑΕ. προέβη την 
29/11/2010 σε αγορά 30.000 μετοχών της ΟΤΕ ΑΕ.

30/11/2010 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας: Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E., στην οποία ασκεί 
Διευθυντικά καθήκοντα ως Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος και Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού 
Συμβουλίου ο κ. Νικόλαος Καραμούζης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΤΕ ΑΕ. προέβη την 
25/11/2010 σε αγορά 41.683 μετοχών της ΟΤΕ ΑΕ .& την 26/11/2010 σε αγορά 27.905 μετοχών της 
ΟΤΕ ΑΕ.

03/11/2010 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας: Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΤΕ εξέλεξε τον  
κ. Μιχαήλ Τσαμάζ ως μέλος του στη θέση του αποχωρήσαντος κ.Παναγή Βουρλούμη και στη συνέχεια 
συγκροτήθηκε σε σώμα.

27/10/2010 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας: Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E., στην οποία ασκεί 
Διευθυντικά καθήκοντα ως Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος και Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού 
Συμβουλίου ο κ. Νικόλαος Καραμούζης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΤΕ ΑΕ. προέβη την 
25/10/2010 σε πώληση 265.000 μετοχών της ΟΤΕ ΑΕ.

10/09/2010 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας: Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E., στην οποία ασκεί 
Διευθυντικά καθήκοντα ως Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος και Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού 
Συμβουλίου ο κ. Νικόλαος Καραμούζης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΤΕ ΑΕ. προέβη την 
08/09/2010 σε αγορά 15.000 μετοχών της ΟΤΕ ΑΕ.

31/08/2010 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας: Ο κ. Παναγής Βουρλούμης, Πρόεδρος & Διευθύνων 
Σύμβουλος της ΟΤΕ προέβη την 27/08/2010 σε αγορά 10.000 μετοχών της ΟΤΕ.

14/06/2010 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας: Ο κ. Κωνσταντίνος Χριστόπουλος, που ασκεί διευθυντικά 
καθήκοντα στην ΟΤΕ προέβη την 10/06/2010 σε αγορά 2.000 μετοχών της ΟΤΕ.

10/06/2010 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας: Ο κ. Παναγής Βουρλούμης, Πρόεδρος και Διευθύνων 
Σύμβουλος της εταιρείας ΟΤΕ προέβη την 9/06/2010 σε αγορά 8.000 μετοχών της ΟΤΕ.

04/06/2010 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας: Ο κ. Κωνσταντίνος Χριστόπουλος, που ασκεί διευθυντικά 
καθήκοντα στην ΟΤΕ προέβη την 21/05/2010 σε αγορά 7.500 μετοχών της ΟΤΕ και την 25/05/2010 σε 
αγορά 4.500 μετοχών της ΟΤΕ.

25/05/2010 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας: Ο κ. Δημήτριος Βασιλείου, που ασκεί διευθυντικά καθήκοντα 
στην ΟΤΕ προέβη την 19/05/2010 σε αγορά 8.000 μετοχών της ΟΤΕ.

Ιστοσελίδα: www.ote.gr/ Επενδυτικές Σχέσεις/ Νέα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

21/02/2011 Οικονομικό Ημερολόγιο 2011

16/02/2011 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας: Ο ΟΤΕ ανακοινώνει οργανωτικές αλλαγές από 17 
Φεβρουαρίου 2011.
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11/02/2011 Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Δ Τριμήνου και έτους 2010 - Τηλεσυνδιάσκεψη.

09/02/2011 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας: Ο ΟΤΕ ανακοινώνει ότι μετά από απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου της OTE Estate, η έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της θυγατρικής της εταιρείας 
OTE PROPERTIES AEEAΠ, αποφάσισε να προχωρήσει στη λύση και εκκαθάριση της εταιρείας.

31/01/2011 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας: Ο ΟΤΕ ανακοινώνει ότι στις 28 Ιανουαρίου 2011 
ενημερώθηκε από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ότι η επιπλέον οικονομική 
επιβάρυνση που φαίνεται να προέκυψε με βάση τις εκπονηθείσες αναλογιστικές μελέτες για την εκτίμηση 
της επιπλέον οικονομικής επιβάρυνσης των ασφαλιστικών ταμείων από το πρόγραμμα εθελουσίας 
εξόδου που πραγματοποίησε την Περίοδο 2005-2006, ανέρχεται στο ποσό των 129,8 εκατομμυρίων 
Ευρώ. Η εταιρεία επιφυλάσσεται να ασκήσει κάθε νόμιμο δικαίωμά της για την προάσπιση των 
συμφερόντων της.

27/01/2011 Ανακοίνωση ημερομηνίας δημοσίευσης Οικονομικών Αποτελεσμάτων Τετάρτου τριμήνου και έτους 2010 
σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. στις 25 Φεβρουαρίου 2011.

19/01/2011 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας: Η κα Ειρήνη Νικολαϊδη αναλαμβάνει τη νεοσυσταθείσα 
θέση του Νομικού Συμβούλου Ομίλου ΟΤΕ- Εκτελεστικού Γενικού Διευθυντή Νομικών & Ρυθμιστικών 
Θεμάτων Ομίλου ΟΤΕ, από 19/1/2011. Επίσης αναλαμβάνει καθήκοντα της Νομικής Συμβούλου ΟΤΕ 
και της Γενικής Δ/ντριας Νομικών Υπηρεσιών ΟΤΕ από την ίδια ημερομηνία. Ακόμη διατηρεί τη θέση 
της Νομικής Συμβούλου και Γενικής Διευθύντριας Νομικών Υπηρεσιών, Ρυθμιστικών Θεμάτων και 
Ανταγωνισμού της Cosmote.Ταυτόχρονα ο κ.Πασσιάς, που κατείχε τη θέση του Γενικού Διευθυντή 
Νομικών Υπηρεσιών ΟΤΕ αποχώρησε από την εταιρεία.

14/01/2011 Aνακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας: Ο ΟΤΕ ανακοινώνει ότι ο κ. Ιορδάνης Αϊβάζης που 
διατελούσε Εκτελεστικός Γενικός Δ/ντής αποχώρησε από την εταιρεία στις 31.12.2010.

02/12/2010 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας: Ο κος Δημήτρης Mπλάτσιος αναλαμβάνει νέος Διευθύνων 
Σύμβουλος της AMC από 6 Δεκεμβρίου 2010.

26/11/2010 Ανακοίνωση: Η ΟΤΕ ΑΕ. ενημερώνει ότι πραγματοποιήθηκε συνάντηση στο Βουκουρέστι μεταξύ του 
Υφυπουργού στο Υπουργείο Επικοινωνιών της Ρουμανία, των Προέδρων και Διευθυνόντων Συμβούλων 
του ΟΤΕ και της Romtelecom στην οποία παρέστη και ο υπεύθυνος για την Ευρώπη της DEUTSCHE 
TELEKOM, με θέμα την ενημέρωση για την επιθυμία της Ρουμανικής Κυβέρνησης για την πώληση του 
46% των μετοχών που κατέχει το Ρουμανικό Δημόσιο στο μετοχικό Κεφάλαιο της Romtelecom.

22/10/2010 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας: Ο κος Μιχαήλ Τσαμάζ επελέγη για Πρόεδρος & Διευθύνων 
Σύμβουλος του ΟΤΕ από 3 Νοεμβρίου 2010.

22/10/2010 Ανακοίνωση Οικονομικών Αποτελεσμάτων Γ Τριμήνου 2010 σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ – Τηλεσυνδιάσκεψη.

11/10/2010 Ανακοίνωση Δημοσίευσης Οικονομικών Αποτελεσμάτων Τρίτου Τριμήνου 2010 σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ.

30/08/2010 Γνωστοποίηση στο NYSE: O OTE γνωστοποιεί εγγράφως την πρόθεσή του για αποχώρηση από το NYSE.

27/07/2010 Διάκριση στην ετήσια κατάταξη της EXTEL: O OTE ψηφίστηκε «Καλύτερη εταιρεία για επενδυτικές 
σχέσεις στην Ελλάδα» το 2010 στην ετήσια Πανευρωπαϊκή κατάταξη του Extel.

23/06/2010 Νέα μέλη στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΤΕ: Πέντε νέα μέλη στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΤΕ σε 
αντικατάσταση πέντε παραιτηθέντων.

07/06/2010 Έκτακτη Εφάπαξ Εισφορά Κοινωνικής Ευθύνης.

04/06/2010 2 Βραβεία για τις επενδυτικές σχέσεις του ΟΤΕ στο πλαίσιο του θεσμού «Ετήσιων Βραβείων 
Επενδυτικών Σχέσεων της εταιρείας Capital Link».

12/05/2010 Ο ΟΤΕ ανακοινώνει την πρόθεσή του για έξοδο από το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης.

04/05/2010 Λεπτομέρειες Ανακοίνωσης Οικονομικών Αποτελεσμάτων Α Τριμήνου 2010 σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ.

20/04/2010 Ανακοίνωση Ημερομηνίας Δημοσίευσης Οικονομικών Αποτελεσμάτων πρώτου τριμήνου 2010 σύμφωνα 
με τα ΔΠΧΑ.

03/03/2010 Διεθνής Διάκριση για τον ΟΤΕ: Το βραβείο καλύτερης εταιρείας στον τομέα Εταιρικής Διακυβέρνησης 
στην Ελλάδα έτους 2010 απενεμήθη στον ΟΤΕ από το διεθνές περιοδικό World Finance.

25/02/2010 Οικονομικό Ημερολόγιο 2010.
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19/02/2010 Νέο Μέλος στο Δ.Σ. του ΟΤΕ: Ο κος Rainer Rathgeber εξελέγη μέλος του ΔΣ του ΟΤΕ σε 
αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους κ. Hamid Akhavan.

18/02/2010 Λεπτομέρειες ανακοίνωσης Οικονομικών Αποτελεσμάτων Δ Τριμήνου και έτους 2009 σύμφωνα με τα 
ΔΠΧΑ.

04/02/2010 Ανακοίνωση Ημερομηνίας Δημοσίευσης Οικονομικών Αποτελεσμάτων τετάρτου τριμήνου και έτους 2009 
σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ.

28/01/2010 Τοποθέτηση Γενικού Διευθυντή Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ομίλου ΟΤΕ: Ο κος Αριστόδημος 
Δημητριάδης ανέλαβε τη θέση του Γενικού Διευθυντή Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ομίλου ΟΤΕ στις 18 
Ιανουαρίου 2010.

20/01/2010 Απάντηση σε ερώτημα του Χ.Α. σχετικά με ενδεχόμενες οφειλές του ΟΤΕ προς το ΙΚΑ.

13/01/2010 Νέα Διευθύνουσα Σύμβουλος στην ΟΤΕ ΑΚΙΝΗΤΑ: Η κα Χριστίνη Σπανουδάκη ανέλαβε τη θέση της 
Διευθύνουσας Συμβούλου της ΟΤΕ ΑΚΙΝΗΤΑ στις 11/01/2010.

Ιστοσελίδα: www.ote.gr/ Επενδυτικές Σχέσεις/ Νέα

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΥΜφΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 3340/2005 & ΤΗΝ 
ΑΠΟφΑΣΗ 3/347/12.7.2005 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕφΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ.

Ιστοσελίδα: www.ote.gr/ Επενδυτικές Σχέσεις/ Εταιρική Διακυβέρνηση/Γνωστοποιήσεις συναλλαγών Ν.3340/2005.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

04/11/2010 Οικονομικά Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2010 σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ.

05/08/2010 Οικονομικά Αποτελέσματα Β τριμήνου 2010 σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ.

12/05/2010 Αποτελέσματα Ομίλου ΟΤΕ για το Α τρίμηνο 2010 σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ.

25/02/2010 Αποτελέσματα Ομίλου ΟΤΕ για το Δ Τρίμηνο & έτος 2009, σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ.

Ιστοσελίδα: www.ote.gr/ Επενδυτικές Σχέσεις/ Νέα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟφΟΡΙΕΣ

04/11/2010 Στοιχεία και πληροφορίες Ομίλου ΟΤΕ και ΟΤΕ Tρίτου Tριμήνου 2010.

04/11/2010 Oικονομικές Καταστάσεις Ομίλου ΟΤΕ και ΟΤΕ σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΠΧΑ)-
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις (01/01/10-30/09/10).

05/08/2010 Στοιχεία και πληροφορίες Ομίλου ΟΤΕ και ΟΤΕ Δευτέρου Τριμήνου 2010.

05/08/2010 Oικονομικές Καταστάσεις Ομίλου ΟΤΕ και ΟΤΕ σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΠΧΑ)-
Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση ΟΤΕ 30.06.10.

12/05/2010 Στοιχεία και πληροφορίες Ομίλου ΟΤΕ και ΟΤΕ Πρώτου Τριμήνου 2010.

12/05/2010 Oικονομικές Καταστάσεις Ομίλου ΟΤΕ και ΟΤΕ σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΠΧΑ)-
Οικονομικές Καταστάσεις Ομίλου ΟΤΕ και ΟΤΕ ΑΕ Πρώτου Τριμήνου 2010.

25/02/2010 Στοιχεία και πληροφορίες Ομίλου ΟΤΕ και ΟΤΕ Δωδεκαμήνου 2009.

25/02/2010 Oικονομικές Καταστάσεις Ομίλου ΟΤΕ και ΟΤΕ σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΠΧΑ)-
Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2009.

Ιστοσελίδα: www.ote.gr/ Επενδυτικές Σχέσεις/ Οικονομικά Αποτελέσματα/ Οικονομικές Καταστάσεις Ομίλου ΟΤΕ 
και ΟΤΕ 

Σημείωση: Οι Οικονομικές Καταστάσεις, τα Πιστοποιητικά Ελέγχου των Ορκωτών Λογιστών και οι Εκθέσεις του 
Διοικητικού Συμβουλίου των εταιρειών του Ομίλου αναρτώνται στις παρακάτω ιστοσελίδες με βάση τις ισχύουσες 
προθεσμίες.
www.ote.gr / Επενδυτικές Σχέσεις/ Οικονομικά Αποτελέσματα/ Οικονομικές Καταστάσεις Εταιρειών Ομίλου 
στην ελληνική γλώσσα
www.ote.gr / Investor Relations/ Financial Results/ Financial Statements of OTE Group Companies  
στην αγγλική γλώσσα.



ΟΤΕ Α.Ε.

Υπεύθυνος	Έκδοσης

Δημήτρης Τζελέπης

Διευθυντής Σχέσεων με Μετόχους

Υπεύθυνη	Σχεδιασμού,	Σύνταξης	και	Επιμέλειας	Ύλης

Ντάρια Κοζάνογλου

Συντακτική	Ομάδα

Ευτυχία Τουρνά

Χριστίνα Χατζηγεωργίου

Ελένη Αγογλωσσάκη 

Δημήτρης Τσατσάνης 

Eπιμέλεια	Ύλης	Ετήσιας	Οικονομικής	Έκθεσης

Κώστας Βασιλόπουλος

Τάσος Καπενής

Σχεδιασμός	Έκδοσης

mnp

www.mnpdesign.gr

Μορφοποίηση	Ετήσιας	Οικονομικής	Έκθεσης

Labrouli’s creative

Παραγωγή	Έκδοσης

Μπάξας Α.Ε., Γραφικές Τέχνες

Εκτύπωση

Μάιος 2011
Αντίτυπα της έκδοσης διατίθενται από την Υπηρεσία Μετοχολογίου, Σταδίου 15, Τ.Κ. 105 61, Αθήνα.

O Ετήσιος Απολογισμός 2010 διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στη διεύθυνση:

http://www.ote.gr/portal/page/portal/InvestorRelation
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