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ΣΥΝΟΠΤΙΚA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚA ΣΤΟΙΧΕIΑ ΕΤΑΙΡΕIΑΣ 
ΚΑΙ ΟΜIΛΟΥ

Εταιρεία Όμιλος

(ποσά σε εκατ Ευρώ) 2007 2006 %Δ 2007 2006  %Δ

Λειτουργικά Έσοδα 2.656,9 2.714,5 -2,12 6.319,8 5.891,3 7,27

Λειτουργικά Κέρδη/(Ζημίες) 310,7 312,1 -0,44 1.046,9 1.088,3 -3,80

Κέρδη/(Ζημίες) προ Φόρων 788,3 655,8 20,20 1.154,8 1.083,8 6,55

Κέρδη/(Ζημίες) Χρήσης 
προ Δικαιωμάτων Μειοψηφίας 576,5 531,2 8,53 773,0  730,8 5,77

Λειτουργικά Κέρδη προ Φόρων,
Τόκων και Αποσβέσεων 812,9 840,1 -3,23 2.218,7 2.216,8 0,09

Λειτουργικά Κέρδη προ Φόρων, Τόκων 
και Αποσβέσεων (εξαιρουμένου του 
κόστους εθελουσίας αποχώρησης) 835,0 790,3 5,66 2.240,8 2.167,0 3,41

Κεφαλαιουχικές Δαπάνες 295,0 225,7 30,70 1.101,3 962,4 14,44

Δάνεια 2.796,9 1.318,0 112,21 5.527,8 4.590,5 20,42

Ταμειακά Διαθέσιμα 453,1 814,7 -44,38 1.316,3 2.042,5 -35,55

Ίδια Κεφάλαια 3.566,4 3.249,7 9,75 3.054,6 4.888,7 -37,52

Κεφαλαιουχικές Δαπάνες ως ποσοστό
% επί των Εσόδων 11,1% 8,3% - 17,4% 16,3% -

ΣΥΝΟΠΤΙΚA 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚA 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ

31/12/2007 31/12/2006 % Μεταβολή

ΟΤΕ (Σταθερή τηλεφωνία)

PSTN Συνδέσεις 4.509.564 4.778.245 -5,62

ISDN Ισοδύναμες 64kbps 1.344.616 1.382.124 -2,71

Σύνολο 5.854.180 6.160.369 -4,97

Συνδέσεις ADSL 824.915 487.799 69,11

Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο (ΑΠΤΒ) 309.614 24.635 1156,81

Ευρυζωνικές συνδέσεις 1.134.529 512.434 121,40

ROMTELECOM

Συνδρομητές Σταθερής Τηλεφωνίας 3.035.000 3.403.346 -10,82

COSMOTE ΕΛΛΑΔΟΣ

Καρτοκινητά 4.229.170 3.368.170 25,56

Συνδρομητές με συμβόλαιο 2.039.457 1.849.757 10,26

Σύνολο Συνδρομητών 6.268.627 5.217.927 20,14

AMC

Σύνολο Συνδρομητών 1.195.183 990.279 20,69

GLOBUL

Σύνολο Συνδρομητών 3.872.922 3.270.878 18,41

COSMOFON

Σύνολο Συνδρομητών 593.026 472.501 25,51

COSMOTE ROMANIA

Σύνολο Συνδρομητών 3.616.274 1.225.603 195,06

Προσωπικό  

- OTE  11.348 11.755 -3,46

- COSMOTE-ΕΛΛΑΔΑΣ 2.185 2.158 1,25

- RomTelecom 12.512 12.257 2,08
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Πληροφορίες για τη σύνταξη του Ετήσιου Δελτίου

Στην έκδοση αυτή περιέχονται τα στοιχεία που ορίζει, 

ως αναγκαία και ικανά για την επαρκή ενημέρωση 

των επενδυτών, το άρθρο 8 της 7/372/15.2.2006 

απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής 

Κεφαλαιαγοράς.

Η Έκδοση αυτή διατίθεται σε μετόχους και επενδυτικό 

κοινό, μετά τη δημοσίευση των ετήσιων οικονομικών 

καταστάσεων και το αργότερο 10 εργάσιμες ημέρες 

προ της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των 

Μετόχων της Εταιρείας.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Υπεύθυνοι για τη σύνταξη του Ετήσιου Δελτίου και για 

την ακρίβεια των στοιχείων που περιέχει είναι οι κύριοι:

• Παναγής Βουρλούμης, Πρόεδρος 
Διοικητικού Συμβουλίου ΟΤΕ & Διευθύνων 
Σύμβουλος

• Ιορδάνης Αϊβάζης, Εκτελεστικός Γενικός 
Διευθυντής ΟΤΕ

• Χριστίνη Σπανουδάκη, Γενική Δ/ντρια 
Χρηματοοικονομικών Θεμάτων ΟΤΕ

Οι ανωτέρω βεβαιώνουν ότι:

(α) Όλες οι πληροφορίες που περιέχονται είναι 

αληθείς

(β) Δεν έχουν παραληφθεί ή παραποιηθεί 

πληροφορίες σχετικές με την Εταιρεία με στόχο 

την παραπλάνηση των επενδυτών

(γ) Δεν εκκρεμούν σε βάρος του ΟΤΕ δικαστικές 

διαφορές ή διαιτησίες, οι οποίες θα μπορούσαν να 

έχουν σημαντικές συνέπειες στην οικονομική του 

κατάσταση.
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1
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις
(Ατομικές και ενοποιημένες) της 31ης Δεκεμβρίου 
2007 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π).
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ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ (ΑΤΟΜΙΚΟΣ 
ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ) ΤΗΣ 31 
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007
(Ποσά σε εκατομμύρια Ευρώ)

2007 2006

Σημ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Ενσώματα πάγια 4 2.361,9 6.371,4 2.704,4 6.583,5

Υπεραξία 5 - 541,5 - 540,8

Τηλεπικοινωνιακές άδειες 6 3,4 396,2 3,8 384,2

Συμμετοχές 7 4.104,9 158,4 1.826,4 158,7

Δάνεια και προκαταβολές σε ασφαλιστικά ταμεία 16 229,8 229,8 188,1 188,1

Αναβαλλόμενοι φόροι 19 158,3 94,6 204,2 127,4

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 8 98,0 678,6 86,6 709,7

Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων 6.956,3 8.470,5 5.013,5 8.692,4

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Αποθέματα 34,7 201,7 36,1 205,4

Πελάτες 9 758,6 1.172,0 710,1 1.160,5

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 10 180,8 372,5 227,0 447,8

Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα 11 453,1 1.316,3 814,7 2.042,5

Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων 1.427,2 3.062,5 1.787,9 3.856,2

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 8.383,5 11.533,0 6.801,4 12.548,6

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Ίδια κεφάλαια που αναλογούν 
στους μετόχους της Εταιρείας 

Μετοχικό κεφάλαιο 12 1.171,5 1.171,5 1.171,5 1.171,5

Αποθεματικό υπέρ το άρτιο 12 485,9 485,9 485,9 485,9

Τακτικό αποθεματικό 13 312,1 312,1 283,3 283,3

Υπεραξία ενοποίησης 7 - (2.533,8) - (580,3)

Υπόλοιπο κερδών εις νέο 13 1.596,9 2.595,8 1.309,0 2.304,4

3.566,4 2.031,5 3.249,7 3.664,8

Δικαιώματα μειοψηφίας - 1.023,1 - 1.223,9

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 3.566,4 3.054,6 3.249,7 4.888,7

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

Μακροπρόθεσμα δάνεια 15 1.285,2 3.947,1 1.301,9 4.037,3

Αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 16 211,5 230,3 182,8 198,5

Κόστος προγράμματος εθελουσίας εξόδου 16 217,5 217,5 361,4 361,4

Λογαριασμός Νεότητος 16 273,5 273,5 277,3 277,3

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 17 41,4 233,6 79,5 126,9

Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων 2.029,1 4.902,0 2.202,9 5.001,4

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Προμηθευτές 608,9 931,5 562,2 938,0

Βραχυπρόθεσμα δάνεια 18 1.494,2 1.497,4 - 25,2

Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων 15 17,5 83,3 16,1 528,0

Φόρος εισοδήματος 19 24,6 83,0 70,5 142,0

Έσοδα επόμενης χρήσης 135,3 189,2 109,0 196,2

Κόστος προγράμματος εθελουσίας εξόδου 16 200,2 200,2 316,7 316,7

Μερίσματα πληρωτέα 14 4,0 4,0 3,7 3,7

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 20 303,3 587,8 270,6 508,7

Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 2.788,0 3.576,4 1.348,8 2.658,5

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 8.383,5 11.533,0 6.801,4 12.548,6

Οι επισυναπτόμενες Σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 18 – 68 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών 

των Οικονομικών Καταστάσεων. Οι Οικονομικές Καταστάσεις που παρατίθενται στις σελίδες από 13 έως 68 

εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 19 Μαρτίου 2008 και υπογράφονται εκ μέρους του Διοικητικού 

Συμβουλίου από τους κατωτέρω:

 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.   Η Γενική Διευθύντρια Ο Διευθυντής
 & Διευθύνων Σύμβουλος O Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Χρηματοοικονομικών Θεμάτων Οικονομικών Υπηρεσιών

 Παναγής Βουρλούμης Ιάκωβος Γεωργάνας Χριστίνη Σπανουδάκη Κωνσταντίνος Βασιλόπουλος
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ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
(ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ)
ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 
ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007
(Ποσά σε εκατομμύρια Ευρώ, 
πλην αριθμού μετοχών και 
στοιχείων ανά μετοχή)

2007 2006

Σημ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ

Κύκλος εργασιών

Έσοδα τηλεφωνίας εσωτερικού 21 1.495,4 2.022,2 1.596,9 2.260,6

Έσοδα διεθνούς τηλεφωνίας 21 197,7 304,5 181,1 346,9

Έσοδα κινητής τηλεφωνίας 21 - 2.210,0 - 1.975,8

Λοιπά έσοδα 21 963,8 1.783,1 936,5 1.308,0

Σύνολο κύκλου εργασιών 2.656,9 6.319,8 2.714,5 5.891,3

Λειτουργικά έξοδα

Αποδοχές προσωπικού (723,8) (1.241,3) (764,9) (1.241,6)

Κόστος προγράμματος εθελουσίας εξόδου 16 (22,1) (22,1) 49,8 49,8

Χρεώσεις από διεθνείς τηλεπ/κούς παρόχους (146,8) (216,4) (143,9) (208,8)

Χρεώσεις από εγχώριους τηλεπ/κούς παρόχους (323,9) (655,3) (366,8) (720,9)

Αποσβέσεις (502,2) (1.171,8) (528,0) (1.128,5)

Κόστος τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού (101,1) (672,8) (128,3) (363,5)

Λοιπά λειτουργικά έξοδα 22 (526,3) (1.293,2) (520,3) (1.189,5)

Σύνολο λειτουργικών εξόδων (2.346,2) (5.272,9) (2.402,4) (4.803,0)

Λειτουργικά κέρδη προ 
χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων 310,7 1.046,9 312,1 1.088,3

Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα

Χρεωστικοί τόκοι (98,4) (238,7) (199,2) (278,8)

Πιστωτικοί τόκοι 47,1 77,8 45,7 70,8

Συναλλαγματικές διαφορές (0,5) (4,8) 2,6 4,2

Έσοδα από μερίσματα 7 242,3 16,8 196,7 23,0

Κέρδη από συμμετοχές 7 287,1 256,8 297,9 176,3

Σύνολο χρηματοοικονομικών 
αποτελεσμάτων 477,6 107,9 343,7 (4,5)

Κέρδη προ φόρων 788,3 1.154,8 655,8 1.083,8

Φόρος εισοδήματος 19 (211,8) (381,8) (124,6) (353,0)

Κέρδη χρήσης 576,5 773,0 531,2 730,8

Κατανεμόμενα σε: Μετόχους της Εταιρείας 576,5 662,6 531,2 574,6

Δικαιώματα μειοψηφίας - 110,4 - 156,2

576,5 773,0 531,2 730,8

Βασικά κέρδη ανά μετοχή 23 1,1762 1,3518 1,0837 1,1723

Απομειωμένα κέρδη ανά μετοχή 23 1,1762 1,3518 1,0837 1,1723

Μέσος σταθμικός αριθμός μετοχών 490.150.389 490.150.389 490.150.389 490.150.389

Οι επισυναπτόμενες Σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 18 - 68 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών 

των Οικονομικών Καταστάσεων.
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ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ 
ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΤΟΜΙΚΗ)
ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 
ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007
(Ποσά σε εκατομμύρια Ευρώ)

Μετοχικό 
Κεφάλαιο

Αποθεματικό
υπέρ το Άρτιο

Ίδιες
Μετοχές

Τακτικό
Αποθεματικό

Υπόλοιπο
Κερδών
εις Νέο

Σύνολο
Ιδίων

Κεφαλαίων

Υπόλοιπο 
31 Δεκεμβρίου 2005 1.172,5 486,6 (5,9) 256,7 798,0 2.707,9

Μεταφορά 
σε τακτικό αποθεματικό - - - 26,6 (26,6) -

Μεταβολή εύλογης αξίας
διαθεσίμων προς πώληση
περιουσιακών στοιχείων - - - - 10,6 10,6

Ακύρωση ιδίων μετοχών (1,0) (0,7) 5,9 - (4,2) -

Καθαρά αποτελέσματα 
αναγνωριζόμενα
απευθείας στα ίδια 
κεφάλαια (1,0) (0,7) 5,9 26,6 (20,2) 10,6

Αποτέλεσμα χρήσης - - - - 531,2 531,2

Υπόλοιπο 
31 Δεκεμβρίου 2006 1.171,5 485,9 - 283,3 1.309,0 3.249,7

Υπόλοιπο 
31 Δεκεμβρίου 2006 1.171,5 485,9 - 283,3 1.309,0 3.249,7

Μεταφορά σε τακτικό 
αποθεματικό - - - 28,8 (28,8) -

Διανομή μερισμάτων - - - - (269,6) (269,6)

Μεταβολή εύλογης αξίας
διαθεσίμων προς πώληση
περιουσιακών στοιχείων - - - - 9,8 9,8

Καθαρά αποτελέσματα 
αναγνωριζόμενα
απευθείας στα ίδια 
κεφάλαια - - - 28,8 (288,6) (259,8)

Αποτέλεσμα χρήσης - - - - 576,5 576,5

Υπόλοιπο 
31 Δεκεμβρίου 2007 1.171,5 485,9 - 312,1 1.596,9 3.566,4

Οι επισυναπτόμενες Σημειώσεις στις σελίδες 18 – 68 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Οικονομικών 

Καταστάσεων.
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Αποδιδόμενα στους μετόχους της μητρικής

Μετοχικό
Κε φάλαιο

Αποθε-
ματικό

υπέρ το 
Άρτιo

Ίδιες
Μετοχές

Τακτικό 
Απο θε-
ματικό

Υπερ αξία
Ενο ποίησης

Υπόλοιπο
Κερδών
εις Νέο Σύνολο

Δικαι ώμα τα
Μειο -

ψηφίας

Σύνολο
Ιδίων

Κεφαλαίων

Υπόλοιπο 
31 Δεκεμβρίου 2005 1.172,5 486,6 (5,9) 256,7 (238,8) 1.640,4 3.311,5 1.201,9 4.513,4

Μεταφορά σε τακτικό 
αποθεματικό - - - 26,6 - (26,6) - - -

Διανομή μερισμάτων - - - - - - - (116,0) (116,0)

Ακύρωση ιδίων μετοχών (1,0) (0,7) 5,9 - - (4,2) - - -

Μεταβολή εύλογης αξίας 
διαθεσίμων προς πώληση 
περιουσιακών στοιχείων - - - - - 10,6 10,6 10,6

Συναλλαγματικές διαφορές - - - - - 90,8 90,8 100,3 191,1

Καθαρή μεταβολή 
συμμετοχής σε θυγατρικές - - - - (341,5) 18,8 (322,7) (118,5) (441,2)

Καθαρά αποτελέσματα 
αναγνωριζόμενα απευθείας 
στα ίδια κεφάλαια (1,0) (0,7) 5,9 26,6 (341,5) 89,4 (221,3) (134,2) (355,5)

Αποτέλεσμα χρήσης - - - - - 574,6 574,6 156,2 730,8

Υπόλοιπο 
31 Δεκεμβρίου 2006 1.171,5 485,9 - 283,3 (580,3) 2.304,4 3.664,8 1.223,9 4.888,7

Υπόλοιπο 
31 Δεκεμβρίου 2006 1.171,5 485,9 - 283,3 (580,3) 2.304,4 3.664,8 1.223,9 4.888,7

Μεταφορά σε τακτικό 
αποθεματικό - - - 28,8 - (28,8) - - -

Διανομή μερισμάτων - - - - - (269,6) (269,6) (81,2) (350,8)

Μεταβολή εύλογης αξίας 
διαθεσίμων προς πώληση 
περιουσιακών στοιχείων - - - - - 9,8 9,8 - 9,8

Συναλλαγματικές διαφορές - - - - - (82,6) (82,6) (84,7) (167,3)

Καθαρή μεταβολή 
συμμετοχής σε θυγατρικές - - - - (1.953,5) - (1.953,5) (145,3)(2.098,8)

Καθαρά αποτελέσματα 
αναγνωριζόμενα απευθείας 
στα ίδια κεφάλαια - - - 28,8 (1.953,5) (371,2) (2.295,9) (311,2) (2.607,1)

Αποτέλεσμα χρήσης - - - - - 662,6 662,6 110,4 773,0

Υπόλοιπο 
31 Δεκεμβρίου 2007 1.171,5 485,9 - 312,1 (2.533,8) 2.595,8 2.031,5 1.023,1 3.054,6

Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 18 – 68 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών 

των Οικονομικών Καταστάσεων.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ 
ΤΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 
(ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ)
ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 
ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007
(Ποσά σε εκατομμύρια Ευρώ)
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2007 2006

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες

Κέρδη προ φόρων 788,3 1.154,8 655,8 1.083,8

Πλέον / μείον προσαρμογές για:

Αποσβέσεις 502,2 1.171,8 528,0 1.128,5

Προβλέψεις κόστους 
προγράμματος εθελουσίας εξόδου 22,1 22,1 (49,8) (49,8)

Προβλέψεις 159,5 198,5 183,1 221,0

Συναλλαγματικές διαφορές 0,5 4,8 (2,6) (4,2)

Αποτελέσματα επενδυτικής δραστηριότητας (576,5) (351,4) (540,3) (270,1)

Απόσβεση προκαταβολής σε ΕΔΕΚΤ 35,2 35,2 35,2 35,2

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 98,4 238,7 199,2 278,8

Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές 
λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης:

Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων 1,4 (2,0) (6,4) (30,3)

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (102,4) (127,9) 100,1 75,8

(Μείωση) υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) (266,3) (292,6) (439,9) (293,6)

Μείον: 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβλημένα (78,9) (216,4) (105,9) (178,5)

Καταβληθέντες φόροι (158,5) (384,9) - (210,4)

Σύνολο ταμειακών εισροών 
από λειτουργικές δραστηριότητες 425,0 1.450,7 556,5 1.786,2

Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες

Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και 
λοιπών επενδύσεων (2.137,3) (2.119,0) (192,3) (1.672,2)

Χορήγηση δανείων (181,6) (121,6) (77,6) (66,4)

Εισπράξεις δανείων 30,0 - 5,9 20,3

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις - 144,5 - -

Αγορά ενσώματων και άυλων 
παγίων περιουσιακών στοιχείων (295,0) (1.101,3) (225,7) (962,4)

Εισπράξεις από πωλήσεις παγίων και συμμετοχών 313,8 352,8 353,1 316,2

Τόκοι εισπραχθέντες 39,4 52,1 28,2 42,8

Μερίσματα εισπραχθέντα 229,5 12,3 186,5 13,6

Σύνολο ταμειακών εισροών / (εκροών) 
από επενδυτικές δραστηριότητες (2.001,2) (2.780,2) 78,1 (2.308,1)

Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές 
δραστηριότητες

Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 
θυγατρικής εταιρείας από μετόχους μειοψηφίας - 12,6 - 12,0

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 1.500,0 1.500,0 - 2.369,1

Εξοφλήσεις δανείων (16,1) (558,4) (662,6) (1.211,7)

Μερίσματα πληρωθέντα σε μετόχους ομίλου (269,3) (269,3) (1,6) (1,6)

Μερίσματα πληρωθέντα σε μετόχους μειοψηφίας - (81,6) - (115,6)

Σύνολο ταμειακών εισροών / (εκροών) 
από χρηματοδοτικές δραστηριότητες 1.214,6 603,3 (664,2) 1.052,2

Καθαρή αύξηση / (μείωση) ταμειακών 
διαθεσίμων και ταμειακών ισοδυνάμων (361,6) (726,2) (29,6) 530,3

Ταμειακά διαθέσιμα και 
ταμειακά ισοδύναμα έναρξης χρήσης 814,7 2.042,5 844,3 1.512,2

Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά 
ισοδύναμα λήξης χρήσης 453,1 1.316,3 814,7 2.042,5

Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 18 – 68 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών 

των Οικονομικών Καταστάσεων.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ 
ΡΟΩΝ (ΑΤΟΜΙΚΗ 
ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ)
ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 
ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007
(Ποσά σε εκατομμύρια Ευρώ)
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ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007
(Ποσά σε εκατομμύρια 
Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται 
διαφορετικά)

1. ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΟΜΙΛΟΥ

Ο Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Ανώνυμη Εταιρεία (στο εξής αναφερόμενος ως η «Εταιρεία» ή ο 

«ΟΤΕ»), ιδρύθηκε το 1949 βάσει του Ν.1049/1949, ως μία Δημόσια Ανώνυμος Εταιρεία και λειτουργεί σύμφωνα 

με τις διατάξεις του Ν.2246/1994 (όπως ισχύει), του Ν.2257/1994 (καταστατικός νόμος του ΟΤΕ), του Π.Δ. 

437/1997 και του Κ.Ν. 2190/1920 (όπως ισχύει). Οι κύριες δραστηριότητες της Εταιρείας αφορούν την παροχή 

τηλεπικοινωνιακών και συναφών υπηρεσιών.

Η διεύθυνση της έδρας της Εταιρείας είναι: Λεωφ. Κηφισίας 99 – 151 24 Μαρούσι, ενώ η ηλεκτρονική της 

διεύθυνση είναι www.ote.gr.

Μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2000, με παράταση που είχε δοθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς το Ελληνικό 

Δημόσιο, ο ΟΤΕ διατηρούσε το αποκλειστικό δικαίωμα της εγκατάστασης, λειτουργίας και εκμετάλλευσης του 

δημόσιου τηλεπικοινωνιακού δικτύου σταθερής τηλεφωνίας στην Ελλάδα και την παροχή υπηρεσιών σταθερής 

τηλεφωνίας. Από την 1 Ιανουαρίου 2001 και με βάση τις διατάξεις του νέου Νόμου περί Τηλεπικοινωνιών 

2867/2000, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ από τον Δεκέμβριο του 2000 και επέφερε τροποποιήσεις σε συγκεκριμένες 

διατάξεις του Ν.2246/1994, το αποκλειστικό δικαίωμα του ΟΤΕ που προαναφέρεται έληξε και η αγορά είναι 

πλέον ανοικτή στον ανταγωνισμό.

Οι συνημμένες Ατομικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις (εφ’εξής οι «Οικονομικές Καταστάσεις») της 

31 Δεκεμβρίου 2007, εγκρίθηκαν για έκδοση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου την 19 Μαρτίου 2008 ενώ 

τελούν υπό την τελική έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευση των μετόχων του ΟΤΕ.

Ο Όμιλος ΟΤΕ (στο εξής αναφερόμενος ως ο «Όμιλος»), πέραν της Εταιρείας, περιλαμβάνει τις ακόλουθες 

θυγατρικές εταιρείες, στις οποίες ο ΟΤΕ άμεσα ή έμμεσα ασκεί έλεγχο:

Όνομα θυγατρικής Δραστηριότητα Χώρα
Ποσοστό 

συμμετοχής Ομίλου

Άμεση συμμετοχή 31/12/2007 31/12/2006

• COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. 
(“COSMOTE”)

Υπηρεσίες κινητής 
τηλεφωνίας Ελλάδα 90,72% 67,00%

• OTE INTERNATIONAL 
INVESTMENTS LTD Εταιρεία επενδύσεων Κύπρος 100,00% 100,00%

• OTE AUSTRIA HOLDING GMBH Εταιρεία επενδύσεων Αυστρία - 100,00%

• HELLAS SAT CONSORTIUM 
LIMITED («HELLAS-SAT”) Δορυφορικές επικοινωνίες Κύπρος 99,05% 99,05%

• ΚΟΣΜΟ-ΟΥΑΝ ΜΑΡΚΕΤ ΣΑΪΤ Α.Ε. 
(“COSMO-ONE”)

Υπηρεσίες ηλεκτρονικού 
εμπορίου Ελλάδα 58,87% 51,55%

• OTENET Α.Ε. (“OTEΝΕΤ”) Υπηρεσίες διαδικτύου Ελλάδα 100,00% 94,59%

• 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% 99,00%

• ΟΤΕ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. 
(“ΟΤΕ ΑΚΙΝΗΤΑ”)

Εταιρεία εκμετάλλευσης 
ακινήτων Ελλάδα 100,00% 100,00%

• INFOTE Α.Ε. (“INFOTE”)
Υπηρεσίες τηλεφωνικού 
καταλόγου και πληροφοριών Ελλάδα - 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 
ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΤΕ (“OTE ACADEMY”) Υπηρεσίες εκπαίδευσης Ελλάδα 100,00% 100,00%
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ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007
(Ποσά σε εκατομμύρια 
Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται 
διαφορετικά)

Όνομα θυγατρικής Δραστηριότητα Χώρα
Ποσοστό 

συμμετοχής Ομίλου

Έμμεση συμμετοχή 31/12/2007 31/12/2006

• 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 79,71% 63,10%

• OTE MTS HOLDING B.V. Εταιρεία επενδύσεων Ολλανδία 90,72% 67,00%

• COSMOFON MOBILE 
TELECOMMUNICATIONS SERVICES A.D. 
– SKOPJE (“COSMOFON”)

Υπηρεσίες κινητής 
τηλεφωνίας Σκόπια 90,72% 67,00%

• COSMO BULGARIA MOBILE EAD 
(“GLOBUL”)

Υπηρεσίες κινητής 
τηλεφωνίας Βουλγαρία 90,72% 67,00%

• COSMO-HOLDING ALBANIA S.A. 
(“CHA”) Εταιρεία επενδύσεων Ελλάδα 88,00% 64,99%

• ALBANIAN MOBILE COMMUNICATIONS 
Sh.a (“AMC”)

Υπηρεσίες κινητής 
τηλεφωνίας Αλβανία 74,80% 55,24%

•  COSMOHOLDING CYPRUS LTD 
(“COSMOHOLDING CYPRUS”) Εταιρεία επενδύσεων Κύπρος 81,65% 67,00%

•  ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε. (“ΓΕΡΜΑΝΟΣ”)
Εταιρεία δικτύου 
καταστημάτων Ελλάδα 81,65% 66,35%

• E-VALUE A.E.
Παροχή υπηρεσιών 
marketing Ελλάδα 81,65% 46,44%

• GERMANOS TELECOM SKOPJE S.A. Εμπόριο Σκόπια 81,65% 66,35%

• GERMANOS TELECOM ROMANIA S.A. Εμπόριο Ρουμανία 81,64% 66,34%

• TEL SIM S.R.L. Εμπόριο Ρουμανία 81,65% -

• SUNLIGHT ROMANIA S.R.L.-FILIALA Εμπόριο Ρουμανία 81,64% 66,34%

• GERMANOS TELECOM BULGARIA A.D. Εμπόριο Βουλγαρία 81,65% 66,35%

• MOBILBEEEP ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. Εμπόριο Ελλάδα 81,65% 67,00%

• ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ 
& ΣΙΑ Ε.Π.Ε. Εμπόριο Ελλάδα 80,82% 65,68%

• ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΟΚΟΠΗΣ & ΣΙΑ Ε.Π.Ε. Εμπόριο Ελλάδα - 33,18%

• ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΠΑΡΑΣ & ΣΙΑ Ε.Π.Ε. Εμπόριο Ελλάδα 41,64% 33,84%

• ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 
ALBATROS & ΣΙΑ ΕΠΕ Εμπόριο Ελλάδα 81,64% -

•  VOICENET A.E. (“VOICENET”)
Τηλεπικοινωνιακές 
υπηρεσίες Ελλάδα 84,07% 79,52%

•  OTENET ΚΥΠΡΟΥ LTD Εταιρεία επενδύσεων Κύπρος 76,33% 70,02%

•  ΟΤΕΝΕΤ 
TELECOMMUNICATIONS LTD

Τηλεπικοινωνιακές 
υπηρεσίες Κύπρος 71,61% 67,14%

•  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
Συμβουλευτικές 
υπηρεσίες Βουλγαρία 100,00% 99,00%

•  OTE PLUS ROMANIA
Συμβουλευτικές 
υπηρεσίες Ρουμανία 100,00% 99,00%
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2.ΒΑΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Οι Οικονομικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 

Πληροφόρησης («Δ.Π.Χ.Π.») όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι Οικονομικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με την αρχή του ιστορικού κόστους, εκτός από 

συγκεκριμένα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις που με βάση τις απαιτήσεις των Δ.Π.Χ.Π. αποτιμώνται στην 

εύλογη αξία τους. Τα ποσά των Οικονομικών Καταστάσεων απεικονίζονται σε εκατομμύρια Ευρώ, εκτός αν ρητά 

αναφέρεται διαφορετικά.

Οι λογιστικές πολιτικές που παρατίθενται παρακάτω (Βλέπε Σημείωση 3) έχουν εφαρμοστεί με συνέπεια σε όλες 

τις χρήσεις που παρουσιάζονται στις Οικονομικές Καταστάσεις και από όλες τις εταιρείες του Ομίλου.

3. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

Οι κυριότερες λογιστικές πολιτικές που υιοθετήθηκαν και ακολουθήθηκαν κατά τη σύνταξη των συνημμένων 

Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π., είναι οι ακόλουθες:

1. Ενοποίηση και Συμμετοχές

α) Θυγατρικές: Οι Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις περιλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις της 

Εταιρείας και όλων των θυγατρικών εταιρειών στις οποίες άμεσα ή έμμεσα ασκεί έλεγχο. Έλεγχος υπάρχει όταν η 

μητρική εταιρεία έχει τη δύναμη να ορίζει άμεσα ή έμμεσα τις αποφάσεις που αφορούν τις χρηματοοικονομικές 

και λειτουργικές αρχές διαχείρισης των θυγατρικών εταιρειών με σκοπό να έχει οφέλη από αυτές. Οι οικονομικές 

καταστάσεις των θυγατρικών εταιρειών συντάσσονται στην ίδια ημερομηνία και με τις ίδιες λογιστικές πολιτικές 

με τις οικονομικές καταστάσεις της μητρικής Εταιρείας. Όπου απαιτείται πραγματοποιούνται οι αναγκαίες 

εγγραφές αναμόρφωσης προκειμένου να διασφαλιστεί η συνέπεια των ακολουθούμενων λογιστικών πολιτικών. 

Όλα τα ενδοεταιρικά υπόλοιπα και συναλλαγές καθώς και τα ενδοεταιρικά κέρδη ή ζημίες απαλείφονται στις 

ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. Οι θυγατρικές εταιρείες ενοποιούνται από την ημερομηνία που 

αποκτάται ο έλεγχος και παύουν να ενοποιούνται από την ημερομηνία που ο έλεγχος μεταβιβάζεται εκτός 

Ομίλου. Η απόκτηση των θυγατρικών εταιρειών λογιστικοποιείται με την μέθοδο της αγοράς σύμφωνα με την 

οποία τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις των αποκτώμενων θυγατρικών εταιρειών, αποτιμώνται κατά 

την ημερομηνία της απόκτησης στις εύλογες αξίες τους.

β) Συγγενείς Εταιρείες: Οι συγγενείς εταιρείες είναι εκείνες στις οποίες ο Όμιλος ασκεί ουσιώδη επιρροή, 

αλλά όχι έλεγχο επί της οικονομικής και επιχειρηματικής στρατηγικής των. Ουσιώδης επιρροή, κατά κύριο 

λόγο, τεκμαίρεται ότι υφίσταται, όταν ο Όμιλος έχει το δικαίωμα συμμετοχής στις αποφάσεις της οικονομικής 

και επιχειρηματικής πολιτικής, χωρίς όμως να ασκείται έλεγχος επί των αποφάσεων αυτών. Οι συμμετοχές σε 

συγγενείς εταιρείες στις οποίες ασκείται ουσιώδης επιρροή αποτιμώνται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης. 

Σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή, η συμμετοχή απεικονίζεται στην αξία κτήσης της, αυξομειούμενη με το ποσοστό 

συμμετοχής του Ομίλου στα κέρδη και τις ζημίες της συμμετοχής μετά την ημερομηνία απόκτησης σημαντικής 

επιρροής μέχρι την ημερομηνία παύσης της, καθώς και σε όλες τις αντίστοιχες αυξομειώσεις της καθαρής 

θέσης της συμμετοχής. Κέρδη ή ζημίες από συναλλαγές με συγγενείς εταιρείες απαλείφονται κατά το μέρος της 

συμμετοχής του Ομίλου σε αυτές. Περαιτέρω η αξία των συμμετοχών αναπροσαρμόζεται με την τυχόν σωρευτική 

απομείωση της αξίας τους.

Όταν οι ζημίες που αναλογούν στον Όμιλο υπερβαίνουν την λογιστική αξία 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.

Μερίσματα που λαμβάνονται από αυτές τις συμμετοχές μειώνουν την αξία της συμμετοχής.

Στις Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις, οι συμμετοχές αποτιμώνται στο κόστος κτήσης αυτών μειούμενο με 

τυχόν απομείωση της αξίας των συμμετοχών.

2. Επενδύσεις σε Χρηματοοικονομικά Περιουσιακά Στοιχεία: Οι επενδύσεις σε χρηματοοικονομικά 

περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία τους, η οποία συμπίπτει με το κόστος απόκτησής 

τους. Μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης και ανάλογα με το σκοπό για τον οποίο αποκτήθηκαν, οι 

επενδύσεις αυτές ταξινομούνται στις εξής κατηγορίες: Ως αποτιμώμενες στην εύλογη αξία με μεταβολές 
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αναγνωριζόμενες στα αποτελέσματα, ως Διακρατούμενες Μέχρι τη Λήξη και ως Χρηματοοικονομικά Περιουσιακά 

Στοιχεία Διαθέσιμα για Πώληση. 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 στα Αποτελέσματα. Οι διακρατούμενες μέχρι τη λήξη επενδύσεις 

αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος με την χρήση του πραγματικού επιτοκίου και τα κέρδη ή οι ζημίες 

αναγνωρίζονται στα Αποτελέσματα ως χρηματοοικονομικό έσοδο ή έξοδο αντίστοιχα μέσω της διαδικασίας της 

αποτίμησης με το πραγματικό επιτόκιο. Τα διαθέσιμα για πώληση περιουσιακά στοιχεία αποτιμώνται στην εύλογη 

αξία τους και τα κέρδη ή οι ζημίες αναγνωρίζονται απευθείας στην καθαρή θέση, ενώ σε περίπτωση πώλησής 

τους, τα πραγματοποιηθέντα κέρδη ή οι ζημίες μεταφέρονται στα Αποτελέσματα. Για επενδύσεις οι οποίες 

διαπραγματεύονται σε ενεργό αγορά η εύλογη αξία προσδιορίζεται με παραπομπή στις τιμές προσφοράς της 

αγοράς κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. Για επενδύσεις για τις οποίες δεν υπάρχει ενεργός αγορά η εύλογη 

αξία προσδιορίζεται μέσω τεχνικών αποτίμησης.

3. Εκτιμήσεις της Διοίκησης: Η σύνταξη των Οικονομικών Καταστάσεων, σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π., απαιτεί 

τη διενέργεια εκτιμήσεων και την υιοθέτηση παραδοχών από πλευράς Διοίκησης, οι οποίες δύνανται να 

επηρεάσουν την εφαρμογή των λογιστικών αρχών καθώς και τα ποσά που περιλαμβάνονται στις Οικονομικές 

Καταστάσεις. Οι εκτιμήσεις και οι παραδοχές αυτές αναθεωρούνται σε συνεχή βάση. Οι αναθεωρήσεις αυτές 

αναγνωρίζονται στην περίοδο που πραγματοποιούνται και επηρεάζουν τις σχετικές περιόδους που αφορούν. Οι 

εκτιμήσεις και οι παραδοχές αυτές, βασίζονται στην υπάρχουσα εμπειρία και σε διάφορους άλλους παράγοντες 

που θεωρούνται εύλογοι, κάτω από τις υπάρχουσες συνθήκες. 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 προκύπτουν από άλλες πηγές. Τα πραγματικά μελλοντικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν από τις 

ανωτέρω εκτιμήσεις, ενώ οι όποιες αποκλίσεις δύνανται να έχουν σημαντική επίπτωση επί των Οικονομικών 

Καταστάσεων.

4. Μετατροπή Ξένων Νομισμάτων: Η Εταιρεία τηρεί τα λογιστικά της βιβλία σε Ευρώ. 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 του Ισολογισμού, οι νομισματικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε ξένα 

νομίσματα μετατρέπονται σε Ευρώ με βάση την επίσημη τιμή του ξένου νομίσματος που ισχύει την αντίστοιχη 

ημερομηνία. Τα κέρδη ή ζημίες από συναλλαγματικές διαφορές περιλαμβάνονται στα Αποτελέσματα.

Τα μη νομισματικά στοιχεία που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα και αποτιμώνται στο κόστος κτήσης μετατρέπονται 

με τις ισοτιμίες της ημερομηνίας που αποκτήθηκαν και συνεπώς δεν προκύπτουν συναλλαγματικές διαφορές. 

Τα μη νομισματικά στοιχεία που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα και αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους, 

μετατρέπονται με τις ισοτιμίες της ημερομηνίας προσδιορισμού των εύλογων αξιών. Στην περίπτωση αυτή 

οι προκύπτουσες συναλλαγματικές διαφορές αποτελούν μέρος των κερδών ή ζημιών από τη μεταβολή της 

εύλογης αξίας και καταχωρούνται στα Αποτελέσματα ή απευθείας στα Ίδια Κεφάλαια ανάλογα με το είδος του 

νομισματικού στοιχείου.

Εκτός των περιπτώσεων συμμετοχών οι οποίες λειτουργούν σε υπερπληθωριστικές οικονομίες όπου οι 

οικονομικές τους καταστάσεις αναμορφώνονται προκειμένου να απεικονίζουν την τρέχουσα αγοραστική 

δύναμη προτού μετατραπούν στο νόμισμα αναφοράς, το επίσημο νόμισμα των δραστηριοτήτων του Ομίλου 

εκτός Ελλάδος είναι το νόμισμα της χώρας δραστηριότητας. Τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις των 

αλλοδαπών δραστηριοτήτων, περιλαμβανομένης και της υπεραξίας και των προσαρμογών της εύλογης αξίας 

που προκύπτουν κατά την ενοποίηση, μετατρέπονται σε Ευρώ με βάση την επίσημη τιμή του ξένου νομίσματος 

που ισχύει κατά την ημερομηνία ισολογισμού. Τα έσοδα και έξοδα μετατρέπονται με βάση την μέση τιμή του 

ξένου νομίσματος κατά τη διάρκεια της χρήσης, η οποία προσεγγίζει την συναλλαγματική ισοτιμία που ισχύει 

κατά την ημερομηνία των συναλλαγών. Οι συνολικά προκύπτουσες συναλλαγματικές διαφορές, αναγνωρίζονται 

σε ξεχωριστή γραμμή στα Ίδια Κεφάλαια και μεταφέρονται στα Αποτελέσματα κατά την πώληση αυτών των 

επιχειρήσεων.

5. Υπεραξία: Όλες οι επιχειρηματικές συνενώσεις λογίζονται με βάση τη μέθοδο αγοράς. Για αποκτήσεις που 

πραγματοποιήθηκαν μεταγενέστερα της ημερομηνίας μετάβασης στα Δ.Π.Χ.Π., η υπεραξία είναι η διαφορά 

μεταξύ τιμής εξαγοράς και εύλογης αξίας των καθαρών περιουσιακών στοιχείων των αποκτούμενων εταιρειών. 

Για αποκτήσεις που πραγματοποιήθηκαν προγενέστερα της ημερομηνίας μετάβασης στα Δ.Π.Χ.Π., η υπεραξία 

καταχωρήθηκε στη λογιστική της αξία, όπως αυτή υπολογίστηκε κατά την ημερομηνία μετάβασης, σύμφωνα με 

τις προηγούμενες λογιστικές αρχές (Ε.Γ.Λ.Σ.). Η υπεραξία υπόκειται περιοδικά (τουλάχιστον ετησίως) σε εκτίμηση 

OteEtisioDeltio07-Soma_Final.ind21   21OteEtisioDeltio07-Soma_Final.ind21   21 2/6/2008   10:06:56 πμ2/6/2008   10:06:56 πμ



Ετήσιο Δελτίο 2007

22

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007
(Ποσά σε εκατομμύρια 
Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται 
διαφορετικά)

τυχόν απομείωσής της. Η εκτίμηση αυτή πραγματοποιείται με βάση τις διατάξεις του Δ.Λ.Π. 36 «Απομείωση 

Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων». Έτσι, μετά την αρχική καταχώρηση η υπεραξία αποτιμάται στο κόστος κτήσης 

μείον τις τυχόν σωρευμένες ζημίες απομείωσης της αξίας της. Η ζημία απομείωσης υπεραξίας δεν επιτρέπεται να 

αντιλογιστεί μεταγενέστερα. Η υπεραξία που προκύπτει από αποκτήσεις θυγατρικών εταιρειών παρουσιάζεται 

ως Άυλο Περιουσιακό Στοιχείο. Η αρνητική υπεραξία που προκύπτει από αποκτήσεις θυγατρικών εταιρειών 

καταχωρείται απ’ ευθείας στα Αποτελέσματα. Η υπεραξία που προκύπτει από αποκτήσεις συγγενών επιχειρήσεων 

περιλαμβάνεται στην αξία της επένδυσης. Η υπεραξία που προκύπτει από απόκτηση δικαιωμάτων μειοψηφίας σε 

εταιρείες στις οποίες ασκείται ήδη έλεγχος καταχωρείται απ’ ευθείας στα Ίδια Κεφάλαια.

6. Ενσώματα Πάγια: Τα ενσώματα πάγια απεικονίζονται στο ιστορικό κόστος κτήσης, μειωμένα με τις 

επιχορηγήσεις που λαμβάνονται, αυξημένα με τόκους κατασκευαστικής περιόδου και μειωμένα με τις 

σωρευμένες αποσβέσεις και τις τυχόν απομειώσεις της αξίας τους. Τυχόν αναπροσαρμογές παγίων βάσει της 

ισχύουσας Ελληνικής νομοθεσίας αντιλογίζονται.

Οι επιχορηγήσεις εμφανίζονται ως μειωτικό στοιχείο του κόστους κτήσης των ενσώματων παγίων και 

αναγνωρίζονται στα Αποτελέσματα στη διάρκεια της εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής των παγίων μέσω των 

μειωμένων αποσβέσεων.

Το κόστος των ιδιοπαραγόμενων ενσώματων παγίων περιλαμβάνει το κόστος των υλικών, το άμεσο κόστος 

μισθοδοσίας, τα αναλογούντα γενικά έξοδα καθώς και το κόστος που σχετίζεται με τις υποχρεώσεις για 

απόσυρση παγίων στοιχείων στην περίοδο που αυτές δημιουργούνται και στο βαθμό που μπορεί να γίνει μια 

λογική εκτίμηση της εύλογης αξίας τους. Τα σχετικά κόστη της απόσυρσης κεφαλαιοποιούνται ως μέρος της 

αξίας των αποκτούμενων ενσώματων παγίων στοιχείων και αποσβένονται ανάλογα.

Οι επισκευές και συντηρήσεις εξοδοποιούνται με την πραγματοποίησή τους. Το κόστος κτήσης και οι 

σωρευμένες αποσβέσεις των ενσώματων παγίων που πωλούνται ή αποσύρονται, μεταφέρονται από τους 

αντίστοιχους λογαριασμούς τη στιγμή της πώλησης ή της απόσυρσης και οποιοδήποτε κέρδος ή ζημία προκύπτει 

καταχωρείται στα αποτελέσματα.

Δαπάνες που πραγματοποιούνται για αντικατάσταση τμημάτων των ενσώματων παγίων ενσωματώνονται στην 

αξία του παγίου, εφόσον μπορούν να υπολογιστούν με αξιοπιστία και εφόσον αυξάνουν τα μελλοντικά οφέλη 

που θα αποκομίσει ο Όμιλος. Σε διαφορετική περίπτωση καταχωρούνται απ’ ευθείας στα αποτελέσματα κατά την 

πραγματοποίησή τους.

7. Αποσβέσεις: Οι αποσβέσεις των ενσώματων παγίων λογίζονται συστηματικά με τη μέθοδο της σταθερής 

απόσβεσης, στη διάρκεια της εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής των ενσώματων παγίων, η οποία επανεξετάζεται σε 

περιοδική βάση. Η εκτιμώμενη ωφέλιμη ζωή των ενσώματων παγίων και οι αντίστοιχοι συντελεστές απόσβεσης 

έχουν ως εξής:

Εκτιμώμενη
ωφέλιμη ζωή

Συντελεστές 
απόσβεσης

Κτίρια – Εγκαταστάσεις κτιρίων 20-40 έτη 2,5%-5%

Τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός και εγκαταστάσεις:

• Εξοπλισμός τηλεφωνικών κέντρων 8-12 έτη 8-12,5%

• Σταθμοί αναμετάδοσης ραδιοεπικοινωνιών 8 έτη 12,5%

• Συνδέσεις συνδρομητών 10 έτη 10%

• Αστικό και υπεραστικό δίκτυο 8-17 έτη 6-12,5%

• Λοιπά 5-10 έτη 10-20%

Μεταφορικά μέσα 5-8 έτη 12,5-20%

Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 3-5 έτη 20%-33%
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8. Παροχές σε Εργαζομένους:

α) Προγράμματα Kαθορισμένων Εισφορών: Οι καταβολές εισφορών σε προγράμματα καθορισμένων εισφορών 

καταχωρούνται ως έξοδο στα αποτελέσματα, κατά το χρόνο πραγματοποίησής τους. Η υποχρέωση εξαντλείται με 

τη καταβολή της συγκεκριμένης εισφοράς, κατά περίπτωση.

β) Προγράμματα Καθορισμένων Παροχών στο Προσωπικό: Οι υποχρεώσεις που απορρέουν από προγράμματα 

καθορισμένων παροχών στο προσωπικό υπολογίζονται χωριστά ανά πρόγραμμα, με υπολογισμό του ποσού των 

μελλοντικών παροχών προς το προσωπικό που έχουν καταστεί δουλευμένες κατά την ημερομηνία Ισολογισμού. 

Οι μελλοντικές παροχές προεξοφλούνται στην παρούσα αξία τους, μετά την αφαίρεση της εύλογης αξίας 

των περιουσιακών στοιχείων του προγράμματος, λαμβάνοντας υπόψη προσαρμογές για τυχόν αναλογιστικά 

αποτελέσματα (κέρδη / ζημίες) και για το κόστος υπηρεσίας παρελθόντων ετών. Ως επιτόκιο προεξόφλησης 

θεωρείται η απόδοση, κατά την ημερομηνία του Ισολογισμού, των κρατικών ομολόγων, τα οποία έχουν 

ημερομηνία λήξης που προσεγγίζει τα χρονικά όρια των υποχρεώσεων του Ομίλου. Οι υποχρεώσεις αυτές 

υπολογίζονται με βάση οικονομικές και αναλογιστικές παραδοχές οι οποίες γίνονται από ανεξάρτητο αναλογιστή 

με τη μέθοδο της Προβεβλημένης Πιστωτικής Μονάδας (Projected Unit Credit Method). Το καθαρό κόστος της 

χρήσης, το οποίο υπολογίζεται με την άμεση μέθοδο (straight-line basis) περιλαμβάνεται στα αποτελέσματα και 

αποτελείται από την παρούσα αξία των παροχών που κατέστησαν δουλευμένες κατά τη διάρκεια της χρήσης, 

τον εκτοκισμό της μελλοντικής υποχρέωσης, το κατοχυρωμένο κόστος προϋπηρεσίας και τα αναλογιστικά 

κέρδη ή ζημίες. Το μη κατοχυρωμένο κόστος προϋπηρεσίας αναγνωρίζεται σε σταθερή βάση επί της μέσης 

υπολειπόμενης περιόδου υπηρεσίας των υπαλλήλων που αναμένεται να λάβουν παροχές. Τα αναλογιστικά 

κέρδη ή ζημίες αναγνωρίζονται κατά τη διάρκεια της μέσης υπολειπόμενης περιόδου υπηρεσίας των ενεργών 

υπαλλήλων και περιλαμβάνονται στο καθαρό κόστος της χρήσης αν κατά την έναρξη της χρήσης ξεπερνούν 

το 10% της εκτιμώμενης μελλοντικής υποχρέωσης. Οι υποχρεώσεις που σχετίζονται με υπαλλήλους που 

αποχωρούν με βάση προγράμματα εθελουσίας εξόδου αναγνωρίζονται όταν οι υπάλληλοι αποδέχονται την 

προσφορά και τα ποσά μπορούν να εκτιμηθούν αξιόπιστα.

9. Φόροι: Στους φόρους περιλαμβάνεται ο τρέχων φόρος εισοδήματος και οι αναβαλλόμενοι φόροι. Ο τρέχων 

φόρος εισοδήματος υπολογίζεται επί του φορολογητέου εισοδήματος της χρήσης, βάσει των ισχυουσών 

φορολογικών διατάξεων και συντελεστών φόρου, κατά την ημερομηνία του Ισολογισμού.

Οι αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος, αφορούν περιπτώσεις προσωρινών διαφορών μεταξύ φορολογικής 

αναγνώρισης περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων και αναγνώρισης τους για σκοπούς σύνταξης των 

Οικονομικών Καταστάσεων. Οι αναβαλλόμενοι φόροι υπολογίζονται βάσει φορολογικών συντελεστών που 

θα ισχύουν κατά τις χρήσεις που αναμένεται να ανακτηθούν τα περιουσιακά στοιχεία και να τακτοποιηθούν οι 

υποχρεώσεις. Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται για όλες τις εκπεστέες προσωρινές 

διαφορές και τις αχρησιμοποίητες φορολογικές ζημίες κατά την έκταση που είναι πιθανό ότι θα υπάρξει επαρκές 

φορολογητέο εισόδημα για να καλύψει τις προσωρινές διαφορές. Η αξία των αναβαλλόμενων φορολογικών 

απαιτήσεων ελέγχεται σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού και μειώνεται κατά την έκταση που δεν αναμένεται να 

υπάρξει επαρκές φορολογητέο εισόδημα που θα καλύψει την αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση.

Ο φόρος της χρήσης (τρέχων και αναβαλλόμενος) καταχωρείται στα αποτελέσματα, εκτός του φόρου εκείνου, 

που αφορά συναλλαγές που καταχωρούνται απευθείας στα Ίδια Κεφάλαια, ο οποίος στην περίπτωση αυτή 

καταχωρείται απευθείας, κατά ανάλογο τρόπο, στα Ίδια Κεφάλαια.

10. Ταμειακά Διαθέσιμα και Ταμειακά Ισοδύναμα: Για σκοπούς κατάρτισης της Κατάστασης Ταμειακών Ροών, 

οι προθεσμιακές καταθέσεις και οι άμεσα ρευστοποιήσιμες και μέχρι τρίμηνης διάρκειας επενδύσεις, θεωρούνται 

ταμειακά διαθέσιμα.

11. Έξοδα Διαφήμισης: Τα έξοδα διαφήμισης εξοδοποιούνται με την πραγματοποίησή τους.

12. Έξοδα Έρευνας και Ανάπτυξης: Τα έξοδα έρευνας και ανάπτυξης εξοδοποιούνται με την πραγματοποίησή τους.

13. Αναγνώριση Εσόδων και Εξόδων: Τα σταθερά έσοδα περιλαμβάνουν κυρίως τα τέλη σύνδεσης, τα μηνιαία 

πάγια τέλη, τα έσοδα από τηλεπικοινωνιακή κίνηση και από χρήση νέων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και 

πωλήσεις τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού. Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής:

• Τέλη σύνδεσης: Τα τέλη σύνδεσης σταθερής τηλεφωνίας αναγνωρίζονται ως έσοδα κατά τη διάρκεια της 

εκτιμώμενης ζωής της τηλεφωνικής σύνδεσης. Δεν χρεώνονται τέλη σύνδεσης κινητής τηλεφωνίας.
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• Μηνιαία πάγια τέλη: Τα έσοδα από μηνιαία πάγια τέλη αναγνωρίζονται στο μήνα στον οποίο παρέχονται οι 

τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες.

• Τέλη χρήσης και έσοδα από νέες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες: Τα τηλεπικοινωνιακά τέλη περιλαμβάνουν 

τέλη βάσει της τηλεπικοινωνιακής κίνησης που δημιουργείται, του προορισμού του τηλεφωνήματος και της 

υπηρεσίας που χρησιμοποιείται. Τα έσοδα βασίζονται στην τηλεπικοινωνιακή κίνηση, στη χρήση αερόχρονου 

ή στον όγκο των δεδομένων που μετακινούνται στις νέες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες. Τα έσοδα από χρήση 

νέων υπηρεσιών αναγνωρίζονται στην περίοδο κατά την οποία παρέχονται οι υπηρεσίες. Τα έσοδα από 

εξερχόμενες κλήσεις από συνδρομητές του ΟΤΕ σε συνδρομητές κινητής τηλεφωνίας απεικονίζονται στο 

μικτό ποσό στα Αποτελέσματα αφού ο κίνδυνος από τη μη είσπραξη αυτών παραμένει στον ΟΤΕ. Τα έσοδα 

από τέλη διασύνδεσης για κλήσεις από κινητό προς κινητό αναγνωρίζονται με βάση την εισερχόμενη κίνηση 

που δημιουργείται από τα δίκτυα των άλλων παρόχων κινητής τηλεφωνίας. Τα μη τιμολογηθέντα έσοδα από 

την ημερομηνία του κύκλου τιμολόγησης μέχρι την ημερομηνία κλεισίματος χρήσης εκτιμώνται με βάση την 

τηλεπικοινωνιακή κίνηση.

Τα έσοδα από πώληση προπληρωμένων τηλεπικοινωνιακών καρτών αερόχρονου και ο προπληρωμένος 

αερόχρονος που, μετά από τις παρεχόμενες εκπτώσεις, περιλαμβάνεται στα πακέτα προπληρωμένων υπηρεσιών, 

αναγνωρίζονται με βάση τη χρήση των καρτών. Οι εκπτώσεις αυτές αντιπροσωπεύουν τη διαφορά μεταξύ της 

τιμής χονδρικής πώλησης των προπληρωμένων καρτών και προπληρωμένων πακέτων (που περιλαμβάνουν 

συσκευές και αερόχρονο) στους κύριους αντιπροσώπους του Ομίλου και της λιανικής τιμής πώλησης στους 

τελικούς πελάτες. Ο αχρησιμοποίητος αερόχρονος περιλαμβάνεται στα Έσοδα Επόμενης Χρήσης στον 

Ισολογισμό. Με τη λήξη μιας προπληρωμένης κάρτας, ο τυχόν αχρησιμοποίητος αερόχρονος αναγνωρίζεται ως 

έσοδο.

Οι προμήθειες αερόχρονου και οι προμήθειες απόκτησης συνδρομητών που αποκτώνται από το δίκτυο των 

κύριων αντιπροσώπων εξοδοποιούνται με την πραγματοποίησή τους. Οι προμήθειες που πληρώνονται για κάθε 

συνδρομητή 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 συμβολαίου. Τα bonus για την επίτευξη αμοιβαία συμφωνηθέντων 

στόχων και οι προμήθειες βάσει των εσόδων που τιμολογήθηκαν σε κάθε συνδρομητή που αποκτήθηκε μέσω των 

κύριων αντιπροσώπων εξοδοποιούνται με την πραγματοποίησή τους.

• Πωλήσεις τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού: Τα έσοδα από πωλήσεις τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, 

μετά από τις παρεχόμενες εκπτώσεις, αναγνωρίζονται στο χρονικό σημείο της πώλησης όταν οι σημαντικοί 

κίνδυνοι και οι ανταμοιβές της ιδιοκτησίας των αγαθών περνούν στον αγοραστή.

• Έσοδα από μερίσματα: Τα έσοδα από μερίσματα αναγνωρίζονται τη στιγμή που δημιουργείται το δικαίωμα 

είσπραξής τους, δηλαδή με την έγκριση της διανομής τους από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

• Έσοδα από τόκους: Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται όταν ο τόκος καθίσταται δουλευμένος (με βάση τη 

μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου).

• Έσοδα από συμβάσεις έργων: Τα έσοδα από συμβάσεις έργων αναγνωρίζονται με βάση τη μέθοδο της 

τμηματικής αποπεράτωσης (percentage of completion method).

Σε μια σχέση παρόχου (principal) και αντιπροσώπου (agent), τα ποσά που εισπράττονται από τον αντιπρόσωπο 

για λογαριασμό του παρόχου ως αποτέλεσμα της σχέσης αντιπροσωπίας 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 ως αποτέλεσμα της σχέσης αντιπροσωπίας. Από 

την άλλη πλευρά, τα έσοδα του παρόχου αφορούν το μικτό ποσό που περιγράφεται παραπάνω και η προμήθεια 

που πληρώνεται στον αντιπρόσωπο αναγνωρίζεται ως έξοδο.

14. Κέρδη ανά Μετοχή: Τα βασικά και τα απομειωμένα κέρδη ανά μετοχή υπολογίζονται διαιρώντας τα καθαρά 

κέρδη με το μέσο σταθμικό αριθμό μετοχών κάθε χρήσης.

15. Πληροφόρηση περί Τομέων Δραστηριότητας: Το Δ.Λ.Π. 14 «Αναφορά και Πληροφόρηση περί Τομέων 

Δραστηριότητας», θέτει κριτήρια για τον προσδιορισμό των διακεκριμένων τομέων δραστηριότητας των 

εταιρειών. Οι τομείς ορίζονται με βάση τη διάρθρωση των εταιρειών του Ομίλου, εφόσον οι υπεύθυνοι για τη 

λήψη οικονομικών αποφάσεων παρακολουθούν τις οικονομικές πληροφορίες ξεχωριστά, όπως παρουσιάζονται 

από την Εταιρεία και από καθεμία από τις θυγατρικές της εταιρείες που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση. 

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 ξεχωριστούς τομείς 
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για αναφορά συγκεντρώνονται και απεικονίζονται σε μια κατηγορία με τίτλο “Λοιπά”. Η απόδοση κάθε τομέα 

δραστηριότητας αξιολογείται με βάση τα λειτουργικά κέρδη και τα καθαρά κέρδη του.

16. Μερίσματα: Τα μερίσματα που διανέμονται στους μετόχους απεικονίζονται σαν υποχρέωση την χρονική 

στιγμή κατά την οποία εγκρίνονται προς διανομή από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

17. Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις / Υποχρεώσεις: Οι μακροπρόθεσμες απαιτήσεις και υποχρεώσεις 

καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους. Μεταγενέστερα της αρχικής καταχώρησης αποτιμώνται στο 

αναπόσβεστο κόστος τους και οι διαφορές μεταξύ του κόστους αυτού και της αξίας είσπραξης ή αποπληρωμής 

καταχωρούνται στα Αποτελέσματα καθ’ όλη τη διάρκεια της απαίτησης ή υποχρέωσης με τη μέθοδο του 

πραγματικού επιτοκίου.

18. Έξοδα Αύξησης Κεφαλαίου: Τα έξοδα αύξησης κεφαλαίου, αφαιρουμένης της σχετικής φορολογικής 

ωφέλειας, συμψηφίζονται με το Αποθεματικό Υπέρ το Άρτιο.

19. Ίδιες Μετοχές: Οι ίδιες μετοχές αφορούν μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες έχουν εκδοθεί και μεταγενέστερα 

έχουν επαναποκτηθεί από την Εταιρεία χωρίς να έχουν ακυρωθεί. Οι ίδιες μετοχές δε μειώνουν τον αριθμό των 

μετοχών που έχουν εκδοθεί αλλά μειώνουν τον αριθμό των μετοχών σε κυκλοφορία. Το κόστος της αγοράς των 

ιδίων μετοχών περιλαμβανομένων των άμεσων δαπανών απόκτησής τους εμφανίζεται σε ξεχωριστό λογαριασμό 

αφαιρετικά των Ιδίων Κεφαλαίων. Σε περίπτωση απόσυρσης των ιδίων μετοχών, το κόστος αγοράς μειώνει το 

Μετοχικό Κεφάλαιο και το Αποθεματικό Υπέρ το Άρτιο και οποιαδήποτε διαφορά χρεώνεται στο Υπόλοιπο Κερδών 

εις Νέον.

20. Μισθώσεις: Μίσθωση η οποία μεταβιβάζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις 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 εκμισθωτή ως πώληση και/ή παροχή χρηματοδότησης. Στην περίπτωση 

αυτή τα καταβαλλόμενα ενοίκια διαχωρίζονται σε χρηματοοικονομικά έξοδα (τόκοι) που καταχωρούνται 

απευθείας στα αποτελέσματα και σε μείωση της αναληφθείσας υποχρέωσης. Οι χρηματοδοτικές μισθώσεις 

εμφανίζονται στο χαμηλότερο ποσό, μεταξύ της εύλογης αξίας τους και της παρούσας αξίας των ελαχίστων 

πληρωμών μισθωμάτων, κατά την έναρξη της μίσθωσης, μειωμένα με τις σωρευμένες αποσβέσεις ή τις ζημίες 

απομείωσής τους. Aν η μίσθωση δε μεταφέρει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις 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.

21. Συνδεμένα Μέρη: Οι συναλλαγές και τα υπόλοιπα με συνδεμένα μέρη αναφέρονται ξεχωριστά στις 

οικονομικές καταστάσεις. Αυτά τα συνδεμένα μέρη κυρίως αφορούν τους κύριους μετόχους και τα μέλη της 

διοίκησης μίας επιχείρησης ή / και θυγατρικών της εταιρειών, εταιρείες με κοινό ιδιοκτησιακό καθεστώς και / ή 

διοίκηση με την επιχείρηση και τις ενοποιούμενες θυγατρικές της ή θυγατρικές αυτών των εταιρειών.

22. Τηλεπικοινωνιακές Άδειες: Οι τηλεπικοινωνιακές άδειες καταχωρούνται στο κόστος κτήσης τους και 

αποσβένονται μέσα στο χρόνο της παραγωγικής χρησιμότητάς τους και σε κάθε περίπτωση μέχρι τη λήξη της 

νομικής διάρκειάς τους. Περαιτέρω υπόκεινται περιοδικά (τουλάχιστον ετησίως) σε εκτίμηση τυχόν απομείωσης 

της αξίας τους.

23. Αποθέματα: Τα αποθέματα ανταλλακτικών και υλικών αποτιμώνται στη χαμηλότερη τιμή μεταξύ της 

τιμής κτήσης και της καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας τους. Η τιμή κτήσης προσδιορίζεται με τη μέθοδο 

του κυκλοφοριακού μέσου όρου. Η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία είναι η εκτιμώμενη τιμή πώλησης στα 

πλαίσια των συνήθων δραστηριοτήτων, μειωμένη με τα εκτιμώμενα κόστη για την ολοκλήρωση αυτών και τα 

εκτιμώμενα για την πραγματοποίηση της πώλησης κόστη. Σε περίπτωση μεταγενέστερης αύξησης της καθαρής 

ρευστοποιήσιμης αξίας αποθεμάτων που έχουν απομειωθεί, η απομείωση αυτή αντιλογίζεται.

24. Λογαριασμοί Εισπρακτέοι - Πρόβλεψη για Επισφαλείς Απαιτήσεις: Οι λογαριασμοί εισπρακτέοι 

αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία τους. Μεταγενέστερα αποτιμώνται στην αξία αυτή η οποία μειώνεται 

με τα ποσά για τα οποία υπάρχει εύλογη βεβαιότητα ότι δεν θα εισπραχθούν. Κατά την εκάστοτε περίοδο και 

ημερομηνία σύνταξης οικονομικών καταστάσεων, η εισπραξιμότητα των εισπρακτέων λογαριασμών εκτιμάται 

βάσει ιστορικών τάσεων και στατιστικών δεδομένων, και σχηματίζεται πρόβλεψη για απώλειες που είναι πιθανόν 

να συμβούν και μπορούν να ποσοτικοποιηθούν. Η σχηματισθείσα πρόβλεψη αναπροσαρμόζεται με επιβάρυνση 

των αποτελεσμάτων της εκάστοτε χρήσης. Τυχόν διαγραφές απαιτήσεων από εισπρακτέους λογαριασμούς 

πραγματοποιούνται μέσω της σχηματισθείσας πρόβλεψης.
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25. Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία: Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία που αποκτώνται ξεχωριστά 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. Μεταγενέστερα 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 απεριόριστη. Το κόστος των 

άυλων περιουσιακών στοιχείων με περιορισμένη ωφέλιμη ζωή αποσβένεται στην περίοδο της εκτιμώμενης 

ωφέλιμης ζωής τους με την σταθερή μέθοδο. Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία αποσβένονται, από την ημερομηνία, 

κατά την οποία είναι διαθέσιμα προς χρήση. Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία με απεριόριστη ωφέλιμη ζωή δεν 

αποσβένονται αλλά υπόκεινται περιοδικά (τουλάχιστον ετησίως) σε εκτίμηση τυχόν απομείωσης της αξίας 

τους με βάση τις διατάξεις του Δ.Λ.Π. 36 «Απομείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων». Υπολειμματικές αξίες 

δεν αναγνωρίζονται. Η ωφέλιμη ζωή των άυλων περιουσιακών στοιχείων αξιολογείται σε ετήσια βάση και 

οποιεσδήποτε τυχόν αναμορφώσεις εφαρμόζονται μελλοντικά. Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία ελέγχονται για 

απομείωση τουλάχιστον ετησίως σε εξατομικευμένο επίπεδο ή σε επίπεδο μονάδας δημιουργίας ροών στην 

οποία ανήκουν.

26. Κόστος Δανεισμού: Τα κόστη αναδοχής, τα νομικά και τα λοιπά άμεσα κόστη που πραγματοποιούνται 

σχετικά με την έκδοση μακροπρόθεσμων δανείων αναμορφώνουν το ποσό των δανείων και αποσβένονται στα 

αποτελέσματα με βάση τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου κατά τη διάρκεια του δανείου. Τα κόστη δανεισμού 

που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια της κατασκευαστικής περιόδου παγίων στοιχείων και σχετίζονται 

με τα πάγια αυτά κεφαλαιοποιούνται στο κόστος των παγίων στοιχείων. Όλα τα υπόλοιπα κόστη δανεισμού 

καταχωρούνται στα αποτελέσματα με την πραγματοποίησή τους.

27. Δάνεια: Τα ληφθέντα δάνεια αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία τους η οποία προσαρμόζεται με τα 

κόστη που αφορούν άμεσα τις συναλλαγές αυτές. Μεταγενέστερα, αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος με την 

χρήση της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου. Τα κέρδη ή οι ζημίες από τα στοιχεία αυτά αναγνωρίζονται ως 

χρηματοοικονομικό έσοδο ή έξοδο μέσω της διαδικασίας της απόσβεσης σε όλη τη διάρκεια του δανείου με το 

πραγματικό επιτόκιο.

28. Προβλέψεις: Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν ο Όμιλος έχει μια παρούσα δέσμευση (νομική ή 

τεκμαιρόμενη), ως αποτέλεσμα γεγονότων του παρελθόντος, 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 κινδύνους που σχετίζονται με την υποχρέωση. Όταν γίνεται προεξόφληση των προβλέψεων, η 

αύξηση της πρόβλεψης που οφείλεται στο πέρασμα του χρόνου αναγνωρίζεται ως κόστος δανεισμού. Οι 

προβλέψεις επανεξετάζονται σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού και αν δεν είναι πλέον πιθανό ότι θα υπάρξει εκροή 

πόρων για τον διακανονισμό της δέσμευσης, αντιλογίζονται. Οι προβλέψεις χρησιμοποιούνται μόνο για το σκοπό 

για τον οποίο αρχικά δημιουργήθηκαν. Δεν αναγνωρίζονται προβλέψεις για μελλοντικές ζημίες. Οι ενδεχόμενες 

απαιτήσεις και οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις.

Προβλέψεις για αναδιοργάνωση αναγνωρίζονται όταν ο Όμιλος έχει εγκεκριμένο, λεπτομερές και επίσημο σχέδιο 

αναδιοργάνωσης και η αναδιοργάνωση είτε έχει αρχίσει είτε έχει ανακοινωθεί δημόσια. Μελλοντικά λειτουργικά 

κόστη δεν περιλαμβάνονται στην πρόβλεψη.

29. Απομείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων: Οι λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου 

εξετάζονται για απομείωση όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι οι λογιστικές αξίες τους δεν είναι ανακτήσιμες. Στην 

περίπτωση αυτή προσδιορίζεται το ανακτήσιμο ποσό των περιουσιακών στοιχείων και αν οι λογιστικές αξίες 

υπερβαίνουν το εκτιμώμενο ανακτήσιμο ποσό, αναγνωρίζεται ζημία απομείωσης, η οποία καταχωρείται απ’ 

ευθείας στα αποτελέσματα. Η ανακτήσιμη αξία των περιουσιακών στοιχείων είναι η μεγαλύτερη μεταξύ εύλογης 

αξίας μείον τα απαιτούμενα για την πώληση κόστη και αξίας χρήσης αυτών. Για την εκτίμηση της αξίας χρήσης, οι 

εκτιμώμενες μελλοντικές χρηματοροές προεξοφλούνται στην παρούσα αξία τους με την χρήση ενός προ φόρου 

επιτοκίου το οποίο αντανακλά τις τρέχουσες εκτιμήσεις της αγοράς για την διαχρονική αξία του χρήματος και για 

τους κινδύνους που σχετίζονται με αυτά τα περιουσιακά στοιχεία. Για ένα περιουσιακό στοιχείο που δεν αποφέρει 

σημαντικές ανεξάρτητες ταμειακές εισροές, το ανακτήσιμο ποσό καθορίζεται για την μονάδα παραγωγής 

ταμειακών ροών, στην οποία το περιουσιακό στοιχείο ανήκει.

Μετά την αναγνώριση ζημίας απομείωσης ενός περιουσιακού στοιχείου, σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού 

εξετάζεται αν οι συνθήκες που οδήγησαν στην αναγνώρισή της συνεχίζουν να υπάρχουν. Στην περίπτωση αυτή 
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επαναπροσδιορίζεται το ανακτήσιμο ποσό του περιουσιακού 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 περιουσιακού στοιχείου (καθαρή από αποσβέσεις) που θα είχε 

προσδιοριστεί αν δεν είχε καταχωρηθεί η ζημία απομείωσης.

30. Παροχές σε Συμμετοχικούς Τίτλους και Λοιπά Δικαιώματα: Η εύλογη αξία των προγραμμάτων μετοχικών 

δικαιωμάτων προαίρεσης, αναγνωρίζεται ως δαπάνη με την ταυτόχρονη αύξηση των Ιδίων Κεφαλαίων ενώ η 

εύλογη αξία των λοιπών δικαιωμάτων, αναγνωρίζεται ως έξοδο με ταυτόχρονη αύξηση των υποχρεώσεων.

Η εύλογη αξία υπολογίζεται κατά την ημερομηνία χορήγησης του δικαιώματος και κατανέμεται στην περίοδο 

κατά την οποία οι υπάλληλοι καθίστανται δικαιούχοι του δικαιώματος χωρίς περιορισμούς.

Η εύλογη αξία των δικαιωμάτων, υπολογίζεται βάσει παραδεγμένων μεθόδων, αφού ληφθούν υπόψη οι όροι και οι 

συνθήκες (εκτός των συνθηκών αγοράς) υπό τις οποίες χορηγήθηκαν τα δικαιώματα.

Σε ότι αφορά τα προγράμματα μετοχικού δικαιώματος, το ποσό της δαπάνης τακτοποιείται, έτσι ώστε να 

απεικονίζει τον πραγματικό αριθμό των καταχωρημένων δικαιωμάτων, εκτός αν η στέρηση του δικαιώματος 

οφείλεται στο γεγονός ότι οι τιμές των μετοχών δεν πέτυχαν το όριο καταχώρησης.

Σε ότι αφορά τα λοιπά δικαιώματα, η υποχρέωση επανυπολογίζεται κατά την ημερομηνία σύνταξης του 

Ισολογισμού και κατά την ημερομηνία καταβολής, ενώ οι αλλαγές στην εύλογη αξία της υποχρέωσης, 

αναγνωρίζονται ως χρηματοοικονομικό έξοδο.

31. Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα και Μέσα Αντιστάθμισης Κινδύνου: Τα παράγωγα 

χρηματοοικονομικά μέσα περιλαμβάνουν συμβόλαια προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος, ανταλλαγής 

επιτοκίων και νομισμάτων και άλλα παράγωγα.

Παράγωγα για εμπορικούς σκοπούς: Όλα τα παράγωγα που δεν καταχωρούνται ως αντισταθμιζόμενα 

μέσα θεωρούνται ότι αποκτήθηκαν για εμπορικούς σκοπούς. Αρχικά τα παράγωγα καταχωρούνται στον 

Ισολογισμό στην εύλογη αξία τους (η οποία συμπίπτει με το κόστος της συναλλαγής) την ημέρα σύναψης του 

συμβολαίου των παραγώγων. Μεταγενέστερα αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους, η οποία λαμβάνεται από 

τιμές χρηματιστηριακών αγορών ή υπολογίζεται βάσει τεχνικών αποτίμησης, όπως αναλύσεις προεξοφλημένων 

ταμειακών ροών και μοντέλα αποτίμησης δικαιωμάτων προαίρεσης. Τα παράγωγα απεικονίζονται ως περιουσιακά 

στοιχεία όταν η εκτιμώμενη εύλογη αξία τους είναι θετική και ως υποχρεώσεις όταν η εκτιμώμενη εύλογη αξία 

τους είναι αρνητική. Οι μεταβολές στην εύλογη αξία των παραγώγων καταχωρούνται στα Αποτελέσματα.

Αντιστάθμιση: Για τους σκοπούς της αντισταθμιστικής λογιστικής, η αντιστάθμιση κινδύνου ταξινομείται 

είτε ως Αντιστάθμιση Εύλογης Αξίας, όταν αντισταθμίζεται ο κίνδυνος μεταβολής της εύλογης αξίας του 

καταχωρημένου περιουσιακού στοιχείου ή μιας υποχρέωσης, ή ως Αντιστάθμιση Ταμειακών Ροών, όταν 

αντισταθμίζεται η διακύμανση στις ταμειακές ροές, η οποία μπορεί να προέρχεται από ένα συγκεκριμένο κίνδυνο, 

άμεσα συσχετιζόμενο με το περιουσιακό στοιχείο ή την υποχρέωση. Για τα παράγωγα που χρησιμοποιούνται 

για αντιστάθμιση κινδύνων εφαρμόζεται αντισταθμιστική λογιστική που περιλαμβάνει περιγραφή του 

αντισταθμιζόμενου στοιχείου, του μέσου αντιστάθμισης, του τύπου της αντιστάθμισης, του αντισταθμιζόμενου 

κινδύνου και της επιχειρηματικής στρατηγικής για την αντιστάθμιση κινδύνων. Επίσης τεκμηριώνει αν η 

αντιστάθμιση είναι αποτελεσματική κατά την αρχική καταχώρηση και καθ’ όλη τη διάρκεια της αντισταθμιστικής 

σχέσης, δηλαδή αν καλύπτονται οι μεταβολές της εύλογης αξίας που προκύπτουν από τον αντισταθμιζόμενο 

κίνδυνο.

Σε συναλλαγές αντιστάθμισης εύλογης αξίας, που πληρούν τα κριτήρια αντισταθμιστικής λογιστικής, κέρδη ή 

ζημίες που προέρχονται από την αποτίμηση του μέσου αντιστάθμισης στην εύλογη αξία του καταχωρούνται στα 

Αποτελέσματα. Το αντισταθμιζόμενο περιουσιακό στοιχείο αποτιμάται στην εύλογη αξία και τα κέρδη ή οι ζημίες 

καταχωρούνται στα Αποτελέσματα.

Σε συναλλαγές αντιστάθμισης ταμειακών ροών, τα κέρδη ή ζημίες που αφορούν το αποτελεσματικό μέρος της 

αντιστάθμισης και προέρχονται από μεταβολές στην εύλογη αξία του παράγωγου χρηματοοικονομικού μέσου 

καταχωρούνται στα Ίδια Κεφάλαια. Αντίθετα τα κέρδη ή ζημίες που αφορούν το μη αποτελεσματικό μέρος της 

αντιστάθμισης καταχωρούνται απ́  ευθείας στα αποτελέσματα.
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32. Αναταξινομήσεις κονδυλίων: Στις Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2006, ποσό Ευρώ 580,3 για τον 

Όμιλο αναταξινομήθηκε από το Υπόλοιπο Κερδών εις Νέο σε νέα γραμμή με τίτλο Υπεραξία Ενοποίησης στον 

Ισολογισμό προκειμένου να καταστεί συγκρίσιμο με τον τρόπο παρουσίασης αντίστοιχου κονδυλίου στις 

Οικονομικές Καταστάσεις της κλειόμενης χρήσης. Περισσότερες λεπτομέρειες για τη φύση του κονδυλίου αυτού 

περιγράφονται στη Σημείωση 7. Για λόγους συγκρισιμότητας επίσης, έγιναν αναταξινομήσεις κονδυλίων στις 

Σημειώσεις. Όλες οι παραπάνω αναταξινομήσεις δεν είχαν καμία επίδραση στις Οικονομικές Καταστάσεις της 

χρήσης 2006.

33. Νέα Πρότυπα, Διερμηνείες και Τροποποιήσεις υφισταμένων Προτύπων που δεν έχουν υιοθετηθεί 

ακόμα: Το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (Σ.Δ.Λ.Π.) και η Επιτροπή Διερμηνειών Δ.Π.Χ.Π. 

(Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Π.) έχουν εκδώσει μια σειρά νέων λογιστικών προτύπων και διερμηνειών, η εφαρμογή των οποίων δεν 

είναι υποχρεωτική για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2007 και δεν έχουν εφαρμοστεί κατά τη σύνταξη 

των Οικονομικών Καταστάσεων.

• Δ.Π.Χ.Π. 8 «Λειτουργικοί Τομείς Δραστηριότητας»: Το Δ.Π.Χ.Π. 8 εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές 

περιόδους που ξεκινούν κατά την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2009.Το Δ.Π.Χ.Π. 8 αντικαθιστά το Δ.Λ.Π. 14 

και υιοθετεί την «προσέγγιση της διοίκησης» στην πληροφόρηση ανά τομέα. Απαιτεί γνωστοποίηση 

πληροφοριών κατά τομέα βάσει των εσωτερικών αναφορών που χρησιμοποιεί σε τακτική βάση η Διοίκηση 

προκειμένου να λαμβάνει αποφάσεις για την αξιολόγηση της απόδοσης κάθε τομέα και την κατανομή των 

πόρων σε αυτούς. Η εφαρμογή του δεν αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά τις οικονομικές καταστάσεις του 

Ομίλου.

• Διερμηνεία 11 – Δ.Π.Χ.Π. 2 «Συναλλαγές σε Μετοχές Εταιρειών του Ομίλου και Ίδιες Μετοχές»: Η 

Διερμηνεία εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά την ή μετά την 1 Μαρτίου 2007. 

Απαιτεί οι συμφωνίες που αφορούν πληρωμές βάση αξίας μετοχών όπου μια οικονομική μονάδα λαμβάνει 

αγαθά ή δέχεται υπηρεσίες με αντικαταβολή τα χρηματοοικονομικά εργαλεία των ιδίων κεφαλαίων της, να 

λογιστικοποιούνται ως συναλλαγές που σχετίζονται με πληρωμές βάση αξίας μετοχών και να διακανονίζονται 

ως συναλλαγή ιδίων κεφαλαίων, ανεξάρτητα το πώς αποκτήθηκαν τα χρηματοοικονομικά εργαλεία αυτά. Η 

εφαρμογή του δεν αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά τις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου.

• Διερμηνεία 12 «Διευθετήσεις Παραχώρησης Υπηρεσιών»: Η Διερμηνεία εφαρμόζεται για ετήσιες 

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2008. Η Διερμηνεία αναφέρεται 

σε παραχώρηση υπηρεσιών μεταξύ δημοσίων και ιδιωτικών φορέων και δεν έχει εγκριθεί ακόμα από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Διερμηνεία δεν έχει εφαρμογή στον Όμιλο.

• Διερμηνεία 13 «Προγράμματα Εμπιστοσύνης Πελατών»: Η Διερμηνεία εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές 

περιόδους που ξεκινούν κατά την ή μετά την 1 Ιουλίου 2008. Αναφέρεται στην λογιστικοποίηση από τις 

οικονομικές μονάδες που χειρίζονται, ή συμμετέχουν με άλλο τρόπο σε προγράμματα εμπιστοσύνης 

πελατών που αφορούν τους πελάτες τους. Τα προγράμματα αυτά δίνουν την δυνατότητα στους πελάτες να 

εξαργυρώσουν πιστώσεις με επιβραβεύσεις όπως η δωρεάν ή με έκπτωση παροχή προϊόντων ή υπηρεσιών. 

Η Διερμηνεία δεν αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά τις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και δεν έχει 

εγκριθεί ακόμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

• Διερμηνεία 14 Δ.Λ.Π. 19 – «Τα όρια σε στοιχεία του Ενεργητικού Καθορισμένων Παροχών, Ελάχιστες 

Απαιτήσεις Χρηματοδότησης και η Αλληλεπίδρασή τους»: Η Διερμηνεία εφαρμόζεται για ετήσιες 

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2008. Διευκρινίζει πότε θεωρούνται 

διαθέσιμες οι επιστροφές ή μειώσεις μελλοντικών εισφορών σχετικά με στοιχεία ενεργητικού καθορισμένων 

παροχών και παρέχει οδηγίες για την επίδραση των ελάχιστων απαιτήσεων χρηματοδότησης για αυτά τα 

στοιχεία του ενεργητικού. Επιπλέον αναφέρεται στο πότε μια ελάχιστη απαίτηση χρηματοδότησης μπορεί να 

δημιουργήσει υποχρέωση. Ο Όμιλος δεν έχει ακόμη καθορίσει την πιθανή επίπτωση της Διερμηνείας αυτής, η 

οποία δεν έχει εγκριθεί ακόμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

• Τροποποιήσεις στο Δ.Λ.Π. 1 “Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων”: Οι τροποποιήσεις αυτές 

εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2009. Το 

Δ.Λ.Π. 1 έχει τροποποιηθεί για να αναβαθμίσει τη χρησιμότητα των πληροφοριών που παρουσιάζονται 

στις οικονομικές καταστάσεις. Από τις πιο σημαντικές τροποποιήσεις είναι: Η απαίτηση όπως η κατάσταση 

μεταβολών ιδίων κεφαλαίων περιλαμβάνει μόνο συναλλαγές με μετόχους, η εισαγωγή μιας καινούργιας 

κατάστασης συνολικού εισοδήματος που συνδυάζει όλα τα στοιχεία εσόδων και εξόδων που αναγνωρίζονται 

στην κατάσταση αποτελεσμάτων με «λοιπά εισοδήματα» και της απαίτησης όπως επαναδιατυπώσεις στις 

οικονομικές καταστάσεις ή αναδρομικές εφαρμογές νέων λογιστικών πολιτικών παρουσιάζονται από την 
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αρχή της ενωρίτερης συγκριτικής περιόδου, δηλαδή σε μια τρίτη στήλη στον Ισολογισμό. Οι παραπάνω 

τροποποιήσεις δεν έχουν εγκριθεί ακόμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

• Αναθεωρημένο Δ.Λ.Π. 23 “Κόστος Δανεισμού”: Το αναθεωρημένο Πρότυπο εφαρμόζεται για ετήσιες 

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2009. Καταργεί την επιλογή να 

εξοδοποιείται το κόστος του δανεισμού και απαιτεί από μια οικονομική μονάδα να κεφαλαιοποιεί το κόστος 

του δανεισμού που είναι άμεσα σχετιζόμενο με την απόκτηση, κατασκευή ή παραγωγή ενός συγκεκριμένου 

στοιχείου ενεργητικού ως μέρος του κόστους αυτού. Το αναθεωρημένο Πρότυπο δεν θα επηρεάσει 

τις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου, δεδομένου ότι η κεφαλαιοποίηση του κόστους δανεισμού 

εφαρμόζεται ήδη από τον Όμιλο. Η σχετική τροποποίηση δεν έχει εγκριθεί ακόμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

• Αναθεωρημένο Δ.Π.Χ.Π. 3 “Συνενώσεις Επιχειρήσεων” και Τροποποιημένο Δ.Λ.Π. 27 “Ενοποιημένες 

και Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις”: Οι παραπάνω αλλαγές εφαρμόζονται για λογιστικές περιόδους 

που ξεκινούν κατά την ή μετά την 1 Ιουλίου 2009. Το αναθεωρημένο Δ.Π.Χ.Π. 3 εισάγει μια σειρά αλλαγών 

στο λογιστικό χειρισμό συνενώσεων επιχειρήσεων οι οποίες θα επηρεάσουν το ποσό της αναγνωρισθείσας 

υπεραξίας, τα αποτελέσματα της περιόδου στην οποία πραγματοποιείται η συνένωση επιχειρήσεων και τα 

μελλοντικά αποτελέσματα. Αυτές οι αλλαγές περιλαμβάνουν την εξοδοποίηση των δαπανών που σχετίζονται 

με την απόκτηση και την αναγνώριση μελλοντικών μεταβολών στην εύλογη αξία του ενδεχόμενου 

τιμήματος στα αποτελέσματα (αντί για προσαρμογή της υπεραξίας). Το τροποποιημένο Δ.Λ.Π. 27 απαιτεί 

όπως συναλλαγές που οδηγούν σε αλλαγές ποσοστών συμμετοχής σε θυγατρική καταχωρούνται στα Ίδια 

Κεφάλαια. Συνεπώς δεν επηρεάζουν την υπεραξία, ούτε και δημιουργούν αποτέλεσμα (κέρδος ή ζημία). 

Επιπλέον το τροποποιημένο Πρότυπο αλλάζει τον τρόπο που λογίζονται οι ζημίες θυγατρικών καθώς και η 

απώλεια ελέγχου θυγατρικής. Όλες οι αλλαγές των ανωτέρω προτύπων εφαρμόζονται από την ημερομηνία 

εφαρμογής τους και θα επηρεάσουν μελλοντικές αποκτήσεις και συναλλαγές με μετόχους μειοψηφίας από 

την ημερομηνία αυτή και μετά. Οι παραπάνω αλλαγές δεν έχουν εγκριθεί ακόμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

• Τροποποιήσεις στο Δ.Λ.Π. 32 και Δ.Λ.Π. 1 «Χρηματοοικονομικά Μέσα διαθέσιμα από τον κάτοχο» (ή 

“puttable” μέσο): Οι τροποποιήσεις αυτές εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά 

την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2009. Η τροποποίηση στο Δ.Λ.Π. 32 απαιτεί όπως ορισμένα χρηματοοικονομικά 

μέσα διαθέσιμα από τον κάτοχο και υποχρεώσεις που ανακύπτουν κατά την ρευστοποίηση μιας οντότητας 

καταταχθούν ως Ίδια Κεφάλαια εάν πληρούνται συγκεκριμένα κριτήρια. Η τροποποίηση στο Δ.Λ.Π. 1 απαιτεί 

γνωστοποίηση πληροφοριών αναφορικά με τα διαθέσιμα μέσα που κατατάσσονται ως Ίδια Κεφάλαια. Οι 

τροποποιήσεις αυτές δεν αναμένεται να επηρεάσουν σημαντικά τις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και 

δεν έχουν εγκριθεί ακόμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
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4. ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ

Τα Ενσώματα Πάγια αναλύονται ως εξής:

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Κτίρια

Μηχανήματα 
-Τηλεπ/κός 
Εξοπλισμός 

Μεταφ/κά 
Μέσα Έπιπλα

Έργα υπό 
Κατασκευή

Υλικά 
Επενδύσεων Σύνολο

31/12/2005

Αξία κτήσης 28,5 6.892,2 38,1 169,6 325,0 114,7 7.568,1

Σωρευμένες αποσβέσεις (4,0) (4.343,0) (31,2) (157,7) - - (4.535,9)

Αναπόσβεστη αξία 31/12/2005 24,5 2.549,2 6,9 11,9 325,0 114,7 3.032,2

1/1/2006

Αναπόσβεστη αξία 1/1/2006 24,5 2.549,2 6,9 11,9 325,0 114,7 3.032,2

Προσθήκες 0,9 392,4 1,2 7,7 203,9 47,4 653,5

Λοιπές τακτοποιήσεις αξίας - 463,6 - (0,5) - - 463,1

Μειώσεις αξίας κτήσης 
– μεταφορές (0,6) (271,3) (0,8) (2,8) (359,0) (58,3) (692,8)

Μειώσεις σωρ/νων αποσβέσεων 
– μεταφορές 0,6 233,6 0,8 2,8 - - 237,8

Αποσβέσεις χρήσης (1,9) (516,4) (2,3) (6,8) - - (527,4)

Λοιπές τακτοποιήσεις
σωρ/νων αποσβέσεων - (463,6) - 1,6 - - (462,0)

Αναπόσβεστη αξία 31/12/2006 23,5 2.387,5 5,8 13,9 169,9 103,8 2.704,4

31/12/2006

Αξία κτήσης 28,7 7.476,9 38,5 174,0 169,9 103,8 7.991,8

Σωρευμένες αποσβέσεις (5,2) (5.089,4) (32,7) (160,1) - - (5.287,4)

Αναπόσβεστη αξία 31/12/2006 23,5 2.387,5 5,8 13,9 169,9 103,8 2.704,4

1/1/2007

Αναπόσβεστη αξία 1/1/2007 23,5 2.387,5 5,8 13,9 169,9 103,8 2.704,4

Προσθήκες 1,7 224,3 2,2 7,5 243,8 81,2 560,7

Απόσχιση OTE-GLOBE (Αξία 
κτήσης) - (203,1) - - (5,1) - (208,2)

Μειώσεις αξίας κτήσης 
– μεταφορές - (10,4) (1,6) (5,0) (190,8) (74,5) (282,3)

Μειώσεις σωρ/νων αποσβέσεων 
– μεταφορές - 10,4 1,5 5,0 - - 16,9

Αποσβέσεις χρήσης (1,5) (492,1) (1,6) (6,6) - - (501,8)

Απόσχιση OTE-GLOBE (Σωρ/νες 
αποσβέσεις) - 72,2 - - - - 72,2

Αναπόσβεστη αξία 31/12/2007 23,7 1.988,8 6,3 14,8 217,8 110,5 2.361,9

31/12/2007

Αξία κτήσης 30,4 7.487,7 39,1 176,5 217,8 110,5 8.062,0

Σωρευμένες αποσβέσεις (6,7) (5.498,9) (32,8) (161,7) - - (5.700,1)

Αναπόσβεστη αξία 31/12/2007 23,7 1.988,8 6,3 14,8 217,8 110,5 2.361,9

Δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη επί των ενσώματων παγίων.

Το ποσό των τόκων που έχει κεφαλαιοποιηθεί στη χρήση 2007 ανέρχεται σε Ευρώ 5,2.
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ΟΜΙΛΟΣ
Γήπεδα-

Οικόπεδα Κτίρια

Μηχανήματα 
-Τηλεπ/κός 
Εξοπλισμός

Μεταφ/κά 
Μέσα Έπιπλα

Έργα υπό 
Κατασκευή

Υλικά 
Επενδύσεων Σύνολο

31/12/2005

Αξία κτήσης 27,3 855,0 11.056,4 50,4 414,6 673,8 146,2 13.223,7

Σωρευμένες αποσβέσεις - (245,2) (5.914,5) (40,0) (284,4) - - (6.484,1)
Αναπόσβεστη αξία 
31/12/2005 27,3 609,8 5.141,9 10,4 130,2 673,8 146,2 6.739,6

1/1/2006

Αναπόσβεστη αξία 1/1/2006 27,3 609,8 5.141,9 10,4 130,2 673,8 146,2 6.739,6
Απόκτηση θυγατρικής
(Αξία κτήσης) 20,7 34,9 4,2 2,9 48,4 1,9 0,0 113,0
Απόκτηση θυγατρικής 
(Σωρευμένες αποσβέσεις) - (7,2) (4,4) (0,7) (27,6) - - (39,9)

Προσθήκες 0,3 30,1 804,0 5,3 34,8 441,1 141,9 1.457,5
Πώληση θυγατρικής 
(Αξία κτήσης) - (31,0) (280,2) (2,5) (4,6) (64,2) (5,5) (388,0)
Πώληση θυγατρικής 
(Σωρευμένες αποσβέσεις) - 9,5 160,3 1,8 3,6 - - 175,2

Λοιπές τακτοποιήσεις αξίας (0,4) 7,6 438,8 (0,1) (3,1) - - 442,8
Μειώσεις αξίας κτήσης 
– μεταφορές - (3,8) (302,6) (2,3) (10,6) (440,8) (78,9) (839,0)
Μειώσεις σωρ/νων 
αποσβέσεων – μεταφορές - 0,8 260,4 2,0 10,3 - - 273,5
Συναλ/κές διαφορές 
αξίας κτήσης 0,6 48,4 362,5 2,8 11,0 16,2 4,2 445,7
Συναλ/κές διαφορές 
σωρ/νων αποσβέσεων - (26,1) (216,7) (2,9) (7,1) - - (252,8)

Αποσβέσεις χρήσης - (29,6) (1.023,0) (4,0) (35,2) - - (1.091,8)
Λοιπές τακτοποιήσεις 
σωρ/νων αποσβέσεων - (6,6) (448,3) 0,1 2,5 - - (452,3)
Αναπόσβεστη αξία 
31/12/2006 48,5 636,8 4.896,9 12,8 152,6 628,0 207,9 6.583,5

31/12/2006

Αξία κτήσης 48,5 941,2 12.083,1 56,5 490,5 628,0 207,9 14.455,7

Σωρευμένες αποσβέσεις - (304,4) (7.186,2) (43,7) (337,9) - - (7.872,2)
Αναπόσβεστη αξία 
31/12/2006 48,5 636,8 4.896,9 12,8 152,6 628,0 207,9 6.583,5

1/1/2007

Αναπόσβεστη αξία 1/1/2007 48,5 636,8 4.896,9 12,8 152,6 628,0 207,9 6.583,5

Προσθήκες 1,3 51,7 1.085,0 14,2 54,9 906,6 130,4 2.244,1
Πώληση θυγατρικής
(Αξία κτήσης) (0,7) - (5,7) - (7,1) (15,7) - (29,2)
Πώληση θυγατρικής 
(σωρευμένες αποσβέσεις) - - 5,7 - 5,6 - - 11,3

Λοιπές τακτοποιήσεις αξίας - (3,0) 10,6 - (10,6) - - (3,0)
Μειώσεις αξίας 
κτήσης – μεταφορές - (3,9) (173,0) (8,6) (14,9) (1.030,4) (166,1) (1.396,9)
Μειώσεις σωρ/νων 
αποσβέσεων – μεταφορές - 1,1 165,2 7,7 13,2 - - 187,2
Συναλ/κές διαφορές αξίας 
κτήσης (0,5) (39,3) (312,6) (2,5) (10,6) (3,1) (10,9) (379,5)
Συναλ/κές διαφορές 
σωρ/νων αποσβέσεων - 22,1 208,0 2,4 7,3 - - 239,8

Αποσβέσεις χρήσης - (35,3) (1.012,1) (5,5) (36,0) - - (1.088,9)
Λοιπές τακτοποιήσεις
σωρ/νων αποσβέσεων - 3,0 (8,0) - 8,0 - - 3,0
Αναπόσβεστη αξία 
31/12/2007 48,6 633,2 4.860,0 20,5 162,4 485,4 161,3 6.371,4

31/12/2007

Αξία κτήσης 48,6 946,7 12.687,4 59,6 502,2 485,4 161,3 14.891,2

Σωρευμένες αποσβέσεις - (313,5) (7.827,4) (39,1) (339,8) - - (8.519,8)
Αναπόσβεστη αξία 
31/12/2007 48,6 633,2 4.860,0 20,5 162,4 485,4 161,3 6.371,4
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5. ΥΠΕΡΑΞΙΑ

Η Υπεραξία που εμφανίζεται στις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις αναλύεται ως εξής:

Αξία 1/1/2006 72,4

Προσθήκες 463,8

Μεταφορά από αποκτηθείσα θυγατρική εταιρεία 4,8

Συναλλαγματικές διαφορές χρήσης (0,2)

Αξία 31/12/2006 540,8

Συναλλαγματικές διαφορές χρήσης 0,7

Αξία 31/12/2007 541,5

Η προσθήκη στην υπεραξία στη χρήση 2006 προήλθε από την αγορά της ΓΕΡΜΑΝΟΣ από την COSMOTE.

Οι συναλλαγματικές διαφορές που έχουν προκύψει κατά τη διάρκεια των χρήσεων που παρουσιάζονται, 

οφείλονται στην αποτίμηση της υπεραξίας της AMC με την τρέχουσα συναλλαγματική ισοτιμία, σε κάθε 

ημερομηνία ισολογισμού.

Η ανωτέρω υπεραξία έχει επιμεριστεί στις επιχειρηματικές μονάδες στις οποίες αφορά. Η εύλογη αξία αυτών 

των επιχειρηματικών μονάδων κατά την 31 Δεκεμβρίου 2007 υπερβαίνει την αξία στην οποία έχει αποτιμηθεί η 

υπεραξία κατά την ημερομηνία αυτή και ως εκ τούτου δεν υπάρχει θέμα απομείωσης.

6. ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ

Οι Τηλεπικοινωνιακές Άδειες αναλύονται ως εξής:

2006 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ

Αναπόσβεστη αξία 1/1/2006 4,2 393,0

Προσθήκες - 21,8

Συναλλαγματικές διαφορές αξίας κτήσης - 4,2

Αποσβέσεις χρήσης (0,4) (32,8)

Συναλλαγματικές διαφορές σωρ/νων αποσβέσεων - (2,0)

Αναπόσβεστη αξία 31/12/2006 3,8 384,2

31/12/2006

Αξία κτήσης 6,2 511,8

Σωρευμένες αποσβέσεις (2,4) (127,6)

Αναπόσβεστη αξία 31/12/2006 3,8 384,2

2007

Αναπόσβεστη αξία 1/1/2007 3,8 384,2

Προσθήκες - 59,8

Συναλλαγματικές διαφορές αξίας κτήσης - (4,0)

Αποσβέσεις χρήσης (0,4) (47,2)

Συναλλαγματικές διαφορές σωρ/νων αποσβέσεων - 3,4

Αναπόσβεστη αξία 31/12/2007 3,4 396,2

31/12/2007

Αξία κτήσης 6,2 567,0

Σωρευμένες αποσβέσεις (2,8) (170,8)

Αναπόσβεστη αξία 31/12/2007 3,4 396,2
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7. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

Οι Συμμετοχές αναλύονται ως ακολούθως: 

2007 2006

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ

(α) Συμμετοχές σε 
θυγατρικές εταιρείες 3.947,1 - 1.668,8 -

(β) Λοιπές συμμετοχές 157,8 158,4 157,6 158,7

4.104,9 158,4 1.826,4 158,7

(α) Συμμετοχές σε θυγατρικές εταιρείες:

Αξία συμμετοχής

Χώρα ίδρυσης 2007 2006

• COSMOTE ΕΛΛΑΔΑ 2.654,3 556,7

• OTE INTERNATIONAL INVESTMENTS LTD ΚΥΠΡΟΣ 497,9 497,9

• OTE AUSTRIA HOLDING GMBH ΑΥΣΤΡΙΑ - 0,1

• HELLAS-SAT ΚΥΠΡΟΣ 194,7 194,7

• COSMO-ONE ΕΛΛΑΔΑ 3,2 3,2

• OTENET ΕΛΛΑΔΑ 32,1 24,7

• HELLASCOM ΕΛΛΑΔΑ 8,4 20,4

• OTE SAT- MARITEL ΕΛΛΑΔΑ 11,2 11,2

• OTE PLC M. ΒΡΕΤΑΝΙΑ 35,0 -

• ΟΤΕ PLUS ΕΛΛΑΔΑ 3,8 3,8

• ΟΤΕ ΑΚΙΝΗΤΑ ΕΛΛΑΔΑ 336,3 336,3

• INFOTE ΕΛΛΑΔΑ - 12,4

• OTE-GLOBE ΕΛΛΑΔΑ 163,7 0,9

• OTE ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΛΛΑΔΑ 0,6 0,6

• OTE ACADEMY ΕΛΛΑΔΑ 5,9 5,9

3.947,1 1.668,8

Στις Συμμετοχές σε θυγατρικές εταιρείες περιλαμβάνονται και τα ποσά των δανείων που έχει χορηγήσει ο ΟΤΕ στις 

θυγατρικές του εταιρείες και παραμένουν ανοικτά κατά την ημερομηνία ισολογισμού. Κατά την 31 Δεκεμβρίου 

2007, το ανοικτό υπόλοιπο από δάνεια που περιλαμβάνεται στις συμμετοχές ανέρχεται σε Ευρώ 35,0 και αφορά 

σε δάνειο που έχει χορηγήσει ο ΟΤΕ στην OTE PLC.

Η κίνηση των Συμμετοχών σε θυγατρικές εταιρείες παρατίθεται κατωτέρω:

 ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Αξία συμμετοχών κατά την 1 Ιανουαρίου 2006 1.526,3

Απόκτηση ποσοστού σε θυγατρική εταιρεία 191,1

Πώληση συμμετοχής (55,0)

Συμμετοχή σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικών εταιρειών 6,4

Αξία συμμετοχών κατά την 31 Δεκεμβρίου 2006 1.668,8

Αξία συμμετοχών κατά την 1 Ιανουαρίου 2007 1.668,8

Απόκτηση ποσοστού σε θυγατρική εταιρεία 2.105,0

Πώληση συμμετοχής (12,4)

Συμμετοχή σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικών εταιρειών 162,8

Μείωση μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής εταιρείας  (12,0)

Μεταφορά δανείου προς θυγατρική εταιρεία 35,0

Εκκαθάριση θυγατρικής εταιρείας (OTE AUSTRIA HOLDING GMBH) (0,1)

Αξία συμμετοχών κατά την 31 Δεκεμβρίου 2007 3.947,1
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Οι κινήσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της χρήσης και περιλαμβάνονται στον προηγούμενο 

πίνακα περιγράφονται ως εξής:

Απόκτηση μετοχών μειοψηφίας της COSMOTE

Την 31 Δεκεμβρίου 2006, ο ΟΤΕ κατείχε συνολικά 223.572.294 μετοχές, οι οποίες αντιπροσώπευαν ποσοστό 

περίπου 67,00% του συνολικού καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της COSMOTE. 

Την 9 Νοεμβρίου 2007, μετά από απόφαση του Δ.Σ. του ΟΤΕ, ανακοινώθηκε η υποβολή της προαιρετικής 

Δημόσιας Πρότασης για την απόκτηση του συνόλου των κοινών μετοχών της COSMOTE με προσφερόμενο 

τίμημα Ευρώ 26,25 (σε απόλυτο ποσό) ανά μετοχή. Κατά την ανωτέρω ημερομηνία ο ΟΤΕ κατείχε συνολικά 

227.086.941 μετοχές, οι οποίες αντιπροσώπευαν ποσοστό περίπου 67,83% του συνολικού καταβλημένου 

μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της COSMOTE, εκ των οποίων 3.514.647 μετοχές είχαν 

αποκτηθεί χρηματιστηριακά εντός του 2007 έναντι συνολικού τιμήματος Ευρώ 85,9. Η Δημόσια Πρόταση 

αφορούσε σε 107.695.259 μετοχές, οι οποίες αντιπροσώπευαν ποσοστό περίπου 32,17% του συνολικού 

καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της COSMOTE.

Παράλληλα, όπως απαιτείται από το νόμο ο ΟΤΕ κατέθεσε σχετικό Πληροφοριακό Δελτίο με το σύνολο των όρων 

της Δημόσιας Πρότασης, προς έγκριση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, το Δ.Σ. της οποίας το ενέκρινε την 29 

Νοεμβρίου 2007.

Από την ημερομηνία έναρξης της Περιόδου Αποδοχής και μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2007 ο ΟΤΕ απέκτησε 

χρηματιστηριακά επιπλέον 76.638.257 μετοχές (ή ποσοστό 22,89% του μετοχικού κεφαλαίου της COSMOTE) με 

τα αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου έναντι συνολικού τιμήματος Ευρώ 2.011,7, κατέχοντας συνολικά 303.725.198 

μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 90,72% του μετοχικού κεφαλαίου και των αντιστοίχων 

δικαιωμάτων ψήφου της COSMOTE.

H υπεραξία ύψους Ευρώ 1.946,5 που προέκυψε από την απόκτηση δικαιωμάτων μειοψηφίας της COSMOTE, 

στις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις καταχωρήθηκε απ’ ευθείας στα Ίδια Κεφάλαια, αφού αφορούν 

συναλλαγές απόκτησης δικαιωμάτων μειοψηφίας σε εταιρείες στις οποίες ασκείται ήδη έλεγχος.

Απόκτηση μετοχών μειοψηφίας της OTENET

Την 24 Φεβρουαρίου 2007 το Δ.Σ. του ΟΤΕ αποφάσισε την εξαγορά από τον ΟΤΕ του υπολοίπου και μέχρι το 100% 

των μειοψηφικών μεριδίων της OTENET. Στα πλαίσια της απόφασης αυτής, ο ΟΤΕ προχώρησε μέσα στη χρήση 

στην απόκτηση του υπολειπόμενου 5,41% στο μετοχικό κεφάλαιο της OTENET από τους μετόχους μειοψηφίας 

έναντι Ευρώ 7,4, αυξάνοντας το ποσοστό συμμετοχής του στη θυγατρική του στο 100%.

Τον Μάιο 2007 η Διοίκηση του ΟΤΕ γνωστοποίησε την απόφασή της για την συγχώνευση του ΟΤΕ με την OTENET 

δια απορροφήσεως της δεύτερης από την Εταιρεία και με λειτουργική ενσωμάτωση των δραστηριοτήτων της 

στον ΟΤΕ. Η συγχώνευση εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΤΕ την 18 Δεκεμβρίου 2007 και από το 

Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΤΕΝΕΤ την 28 Δεκεμβρίου 2007. Ως ημερομηνία ισολογισμού μετασχηματισμού 

ορίστηκε η 31 Δεκεμβρίου 2007. Η συγχώνευση αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του α’ εξαμήνου του 2008 

μετά τη λήψη των απαραίτητων εγκρίσεων από τις αρμόδιες αρχές και τα αρμόδια όργανα.

H υπεραξία ύψους Ευρώ 7,0 που προέκυψε από την απόκτηση δικαιωμάτων μειοψηφίας της OTEΝΕΤ, στις 

Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις καταχωρήθηκε απ’ ευθείας στα Ίδια Κεφάλαια, αφού αφορούν 

συναλλαγές απόκτησης δικαιωμάτων μειοψηφίας σε εταιρείες στις οποίες ασκείται ήδη έλεγχος.

Οι συνολικές υπεραξίες που έχουν προκύψει από συναλλαγές απόκτησης δικαιωμάτων μειοψηφίας σε εταιρείες 

στις οποίες ασκείται ήδη έλεγχος, οι οποίες στις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις έχουν καταχωρηθεί απ’ 

ευθείας στα Ίδια Κεφάλαια, αναλύονται ανά εταιρεία ως εξής:

Εταιρεία 2007 2006

COSMOTE 2.351,9 405,4

ΓΕΡΜΑΝΟΣ 171,7 171,7

ΟΤΕNET 12,3 5,3

HELLASCOM (3,3) (3,3)

HELLAS-SAT 1,2 1,2

2.533,8 580,3
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Απόσχιση OTE-GLOBE

Την 19 Απριλίου 2007 το Δ.Σ. του ΟΤΕ αποφάσισε την απόσχιση του κλάδου διεθνών εγκαταστάσεων και 

καλωδιακών υποδομών του ΟΤΕ, καθώς και των αδειών χρήσης του συστήματος τιμολόγησης INTEC-ITU (ο 

«Κλάδος») και εισφοράς αυτών στη θυγατρική εταιρεία OTE-GLOBE. Η απόσχιση και η εισφορά του εν λόγω 

Κλάδου στη θυγατρική εγκρίθηκε από τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων τόσο του ΟΤΕ της 21 Ιουνίου 

2007, όσο και της OTE-GLOBE της 29 Ιουνίου 2007 και πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 

2166/1993 και του άρθρου 36 του Ν. 2937/2001. Η καθαρή θέση του Κλάδου, όπως αυτή προσδιορίστηκε 

βάσει λογιστικής κατάστασης με ημερομηνία 31 Μαρτίου 2007, ανέρχεται σε Ευρώ 132,8, ποσό κατά το οποίο 

αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της OTE-GLOBE, με έκδοση 45.330.534 ονομαστικών μετοχών αξίας Ευρώ 2,93 

(σε απόλυτο νούμερο) η κάθε μια με ισόποση αύξηση της συμμετοχής του ΟΤΕ σ’ αυτήν. Τον Οκτώβριο 2007 ο 

ΟΤΕ, σε υλοποίηση σχετικής απόφασης του Δ.Σ., συμμετείχε στην επιπλέον αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου 

της θυγατρικής του OTE-GLOBE, με καταβολή μετρητών ύψους Ευρώ 30,0, με έκδοση 10.238.907 ονομαστικών 

μετοχών αξίας Ευρώ 2,93 (σε απόλυτο νούμερο) η κάθε μια. Η συμμετοχή του ΟΤΕ στη συνολική αύξηση του 

μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής του μέσα στη χρήση ανέρχεται σε Ευρώ 162,8.

Πώληση INFOTE

Την 19 Δεκεμβρίου 2007 σε υλοποίηση σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΤΕ, 

ολοκληρώθηκε η πώληση του 100% της θυγατρικής του εταιρείας INFOTE, με δραστηριότητα στις πληροφορίες 

τηλεφωνικών καταλόγων, στις εταιρείες Rhone Capital LLC και Zarkona Trading Ltd. Το συνολικό τίμημα της 

πώλησης ανήλθε σε Ευρώ 300,2 και τα έξοδα πραγματοποίησης της πώλησης ανήλθαν σε Ευρώ 5,4 περίπου.

Με δεδομένο ότι η λογιστική αξία της συμμετοχής στην εν λόγω εταιρεία στον Ατομικό Ισολογισμό του ΟΤΕ 

ανερχόταν σε Ευρώ 12,4, αναγνωρίστηκε προ φόρων κέρδος από την πώληση που ανέρχεται σε Ευρώ 282,4 

περίπου και περιλαμβάνεται στα Κέρδη από Συμμετοχές στην Ατομική Κατάσταση Αποτελεσμάτων της χρήσης 

2007.

Η INFOTE περιλαμβάνεται στην ενοποίηση μέχρι την ημερομηνία που ο έλεγχος μεταβιβάστηκε εκτός του 

Ομίλου μέσω της πώλησης (19 Δεκεμβρίου 2007).

Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται οι συνοπτικές καταστάσεις αποτελεσμάτων της ΙΝFOTE για τη χρήση 2006 

και για την περίοδο του 2007 που περιλαμβάνεται στην ενοποίηση (1 Ιανουαρίου 2007 – 19 Δεκεμβρίου 2007):

Περίοδος
1/1/2007-

19/12/2007 Χρήση 2006

Κύκλος εργασιών 57,5 62,2

Λειτουργικά έξοδα (40,7) (48,7)

Λειτουργικά κέρδη προ χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων 16,8 13,5

Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα 0,3 0,2

Κέρδη προ φόρων 17,1 13,7

Φόρος εισοδήματος (6,6) (4,6)

Κέρδη περιόδου 10,5 9,1

Στις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις, το κέρδος από την πώληση προσδιορίστηκε με βάση τη σύγκριση 

του τιμήματος, μείον τα έξοδα πραγματοποίησης της πώλησης, με τα καθαρά περιουσιακά στοιχεία της INFOTE 

που πουλήθηκαν.
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Τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις της INFOTE κατά την ημερομηνία της πώλησης (19 Δεκεμβρίου 

2007) έχουν ως εξής:

Περιουσιακά Στοιχεία

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 29,0

Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα 12,9

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 25,2

Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 67,1

Υποχρεώσεις

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 1,8

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 15,2

Σύνολο Υποχρεώσεων 17,0

Καθαρά Περιουσιακά Στοιχεία που πωλήθηκαν 50,1

Μερίδιο ΟΤΕ επί των καθαρών περιουσιακών στοιχείων που πωλήθηκαν (100%) 50,1

Τίμημα πώλησης 300,2

Έξοδα πραγματοποίησης πώλησης (5,4)

Μερίδιο ΟΤΕ επί των καθαρών περιουσιακών στοιχείων που πωλήθηκαν (100%) (50,1)

Κέρδος από πώληση συμμετοχής στην Ενοποιημένη Κατάσταση Αποτελεσμάτων 244,7

Η επίδραση στις ταμειακές ροές του Ομίλου από την πώληση της INFOTE είναι η παρακάτω:

Τίμημα πώλησης 300,2

Μείον πωληθέντα διαθέσιμα (12,9)

Μείον έξοδα πώλησης (5,4)

Καθαρή εισροή από πώληση θυγατρικής 281,9

Απόκτηση μετοχών μειοψηφίας της OTE PLUS

Μετά από απόφαση του Δ.Σ. του ΟΤΕ της 21 Σεπτεμβρίου 2006, την 8 Φεβρουαρίου 2007 ολοκληρώθηκε η 

εξαγορά του ποσοστού μειοψηφίας (1%) επί των μετοχών της ΟΤΕPLUS που κατείχαν τα ΕΛ.ΤΑ. έναντι Ευρώ 0,04. 

Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, ο ΟΤΕ κατέχει πλέον το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της OTE PLUS.

Μείωση μετοχικού κεφαλαίου HELLASCOM

Τον Δεκέμβριο 2007, η HELLASCOM σε υλοποίηση της απόφασης που έλαβε την 30 Ιουλίου 2007 η Έκτακτη 

Γενική Συνέλευση των μετόχων της, μείωσε το Μετοχικό της Κεφάλαιο κατά Ευρώ 12,0, ποσό το οποίο 

επιστράφηκε στον ΟΤΕ και οδήγησε σε ισόποση μείωση της αξίας της συμμετοχής του στην εν λόγω θυγατρική.

Μεταβολή ποσοστού στην COSMOHOLDING CYPRUS και ολοκλήρωση εξαγοράς της ΓΕΡΜΑΝΟΣ

Tην 15 Ιανουαρίου 2007 ο κ. Πάνος Γερμανός απέκτησε συμμετοχή με ποσοστό 10% στο μετοχικό κεφάλαιο της 

θυγατρικής της COSMOTE εταιρείας, COSMOHOLDING CYPRUS, αναλαμβάνοντας 100 δεύτερης τάξης (Class 

B) ονομαστικές μετοχές, με συνολική τιμή διάθεσης Ευρώ 144,5, μέσω της κατά 100% ελεγχόμενης από τον ίδιο 

Κυπριακής εταιρείας συμμετοχών, MICROSTAR Ltd. Σύμφωνα με τους όρους έκδοσης των δεύτερης τάξης (Class 

B) μετοχών, την τήρηση των οποίων (όρων) εγγυήθηκε ως πρωτοφειλέτρια η COSMOTE, οι μετοχές αυτές δε θα 

έχουν δικαίωμα στο μέρισμα, σε επιστροφή κεφαλαίου ή σε οποιεσδήποτε διανομές κεφαλαίου, κερδών ή άλλης 

φύσης διανομές.

Οι εν λόγω μετοχές είναι εξαγοράσιμες (redeemable) από την COSMOHOLDING CYPRUS, ή από οποιοδήποτε 

άλλο πρόσωπο υποδείξει η COSMOTE, την 31 Δεκεμβρίου 2009 ή, κατ’επιλογή του ελέγχοντα μετόχου 

της MICROSTAR Ltd, την 31 Δεκεμβρίου 2011, σε τιμή που θα εξαρτάται και από την επίτευξη ορισμένων 

επιχειρηματικών στόχων μέχρι την ημερομηνία εξαγοράς. Επίσης, οι δεύτερης τάξης (Class B) μετοχές δύνανται 

να εξαγοραστούν πρόωρα μετά από αίτημα είτε (i) του έχοντος την κυριότητα αυτών σε περίπτωση αλλαγής 

ελέγχου της COSMOTE ή του ΟΤΕ, είτε (ii) της COSMOHOLDING CYPRUS ή του έχοντος την κυριότητα αυτών, σε 

περίπτωση που η COSMOTE αποφασίσει να πωλήσει τις μετοχές της COSMOHOLDING CYPRUS που της ανήκουν 

σε τρίτα πρόσωπα μη ελεγχόμενα από αυτήν άμεσα ή έμμεσα. Το ποσό των Ευρώ 144,5 πλέον ποσού Ευρώ 8,8 

OteEtisioDeltio07-Soma_Final.ind36   36OteEtisioDeltio07-Soma_Final.ind36   36 2/6/2008   10:06:57 πμ2/6/2008   10:06:57 πμ



Ετήσιο Δελτίο 2007

37

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007
(Ποσά σε εκατομμύρια 
Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται 
διαφορετικά)

που αφορά δεδουλευμένους τόκους, εμφανίζεται στον Ενοποιημένο Ισολογισμό στις Λοιπές Μακροπρόθεσμες 

Υποχρεώσεις (Βλέπε Σημείωση 17).

Την 9 Φεβρουαρίου 2007 η έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΓΕΡΜΑΝΟΣ αποφάσισε κατόπιν αιτήματος της 

COSMOHOLDING CYPRUS, την υποβολή αιτήματος προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για τη διαγραφή των 

μετοχών της ΓΕΡΜΑΝΟΣ από το Χρηματιστήριο Αθηνών. Το παραπάνω αίτημα εγκρίθηκε από την Επιτροπή 

Κεφαλαιαγοράς την 8 Μαρτίου 2007. Την 10 Απριλίου 2007 ολοκληρώθηκε η διαδικασία της άσκησης 

από την COSMOHOLDING CYPRUS του δικαιώματος εξαγοράς (squeeze-out) των υπολοίπων μετοχών της 

ΓΕΡΜΑΝΟΣ. Στη διαδικασία αυτή, η COSMOHOLDING CYPRUS κατέβαλε για απόκτηση των υπολοίπων 

μετοχών της ΓΕΡΜΑΝΟΣ συνολικό ποσό Ευρώ 31,4. Με την από 427/09.05.2007 απόφαση του Δ.Σ. της 

Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, εγκρίθηκε η διαγραφή από την 11 Μαΐου 2007, των μετοχών της ΓΕΡΜΑΝΟΣ από το 

Χρηματιστήριο Αθηνών.

Μετά την ολοκλήρωση της εν λόγω εξαγοράς το ποσοστό συμμετοχής της COSMOHOLDING CYPRUS στη 

ΓΕΡΜΑΝΟΣ ανέρχεται σε 99,998%, το δε ποσοστό της έμμεσης συμμετοχής του Ομίλου στην COSMOHOLDING 

CYPRUS και στη ΓΕΡΜΑΝΟΣ ανέρχεται κατά την 31 Δεκεμβρίου 2007 σε 81,65%.

Τέλος, σύμφωνα με την από 9 Μαΐου 2006 Σύμβαση Αγοραπωλησίας Μετοχών μεταξύ της COSMOTE και του 

κ. Πάνου Γερμανού, την 21 Νοεμβρίου 2007 πραγματοποιήθηκε επιστροφή ποσού ύψους Ευρώ 20,0 από τον 

τελευταίο στην COSMOHOLDING CYPRUS.

(β) Λοιπές Συμμετοχές

Η κίνηση των Λοιπών Συμμετοχών παρατίθεται κατωτέρω:

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ

Αξία συμμετοχών κατά την 1 Ιανουαρίου 2007 157,8 158,7

Λοιπές κινήσεις - (0,3)

Αξία συμμετοχών κατά την 31 Δεκεμβρίου 2007 157,8 158,4

Οι Λοιπές Συμμετοχές του ΟΤΕ αναλύονται ως εξής:

Αξία συμμετοχής

2007 2006

TELEKOM SRBIJA 155,1 155,1

Λοιπές 2,7 2,5

157,8 157,6

Ο Όμιλος κατέχει το 20% στην TELEKOM SRBIJA στην οποία έχει εκτιμήσει ότι δεν ασκεί ουσιώδη επιρροή.

Τα Έσοδα από Μερίσματα προέρχονται από τις εξής εταιρείες:

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2007 2006

COSMOTE 163,2 145,3

OTE INTERNATIONAL
INVESTMENTS LTD 57,3 -

ΟΤΕ ΑΚΙΝΗΤΑ - 15,0

INFOTE 5,0 3,5

OTE-GLOBE - 2,5

OTESAT – MARITEL - 0,7

ARMENTEL - 6,8

TELEKOM SRBIJA 15,7 21,6

Λοιπές 1,1 1,3

242,3 196,7

ΟΜΙΛΟΣ 2007 2006

TELEKOM SRBIJA 15,7 21,6

Λοιπές 1,1 1,4

16,8 23,0
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8. ΛΟΙΠΑ ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Τα Λοιπά μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία αναλύονται ως εξής:

2007 2006
 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ

Δάνεια / προκαταβολές στο προσωπικό 50,3 50,5 33,3 33,5

Προεξόφληση δανείων (4,0) (4,0) (3,2) (3,2)

Δάνεια στην COSMOFON 51,2 - 56,2 -

Άυλα περιουσιακά στοιχεία που
αναγνωρίστηκαν με την απόκτηση της
ΓΕΡΜΑΝΟΣ - 534,6 - 555,8

Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις - 48,1 - 75,1

Έξοδα επομένων χρήσεων
(μακροπρόθεσμο μέρος) - 38,6 - 34,1

Λοιπά 0,5 10,8 0,3 14,4

98,0 678,6 86,6 709,7

Τα Δάνεια και Προκαταβολές στο Προσωπικό περιλαμβάνουν κυρίως δάνεια που χορηγούνται σε υπαλλήλους 

με προϋπηρεσία άνω των 25 ετών έναντι της αποζημίωσης τους λόγω εξόδου από την υπηρεσία. Το επιτόκιο 

εκτοκισμού των ανωτέρω δανείων είναι 1,58% για τη χρήση 2007 και 1,55% για τη χρήση 2006. Η προεξόφληση 

των δανείων αυτών γίνεται με τη διαφορά του παραπάνω επιτοκίου σε σχέση με το επιτόκιο που χρησιμοποιείται 

στην αναλογιστική μελέτη για τον προσδιορισμό της υποχρέωσης για αποζημίωση λόγω εξόδου από την 

υπηρεσία, το οποίο ανέρχεται σε 4,8% για το 2007 και 4,1% για το 2006 (Βλέπε και Σημείωση 16). 

Τα δάνεια στην COSMOFON αφορούν δύο δάνεια ύψους Ευρώ 22,0 και Ευρώ 34,2, τα οποία έχει χορηγήσει ο 

ΟΤΕ στην εταιρεία αυτή, η οποία ήταν θυγατρική του και τον Αύγουστο του 2005 πωλήθηκε στην COSMOTE. Τα 

δάνεια έχουν χορηγηθεί με σταθερό επιτόκιο 6,5% και η διάρκειά τους είναι μέχρι το 2010 και το 2012, αντίστοιχα. 

Εντός του 2007, ο ΟΤΕ εισέπραξε ποσό Ευρώ 5,0 από το πρώτο δάνειο.

Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία προήλθαν από την αγορά της ΓΕΡΜΑΝΟΣ από την COSMOTE στη χρήση 2006 και 

συμπεριλαμβάνουν κυρίως την αξία της εμπορικής ονομασίας (Ευρώ 417,3) με απεριόριστη ωφέλιμη ζωή.

9. ΠΕΛΑΤΕΣ

Οι απαιτήσεις από Πελάτες αναλύονται ως εξής:

2007 2006
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ

Συνδρομητές 1.097,0 1.666,8 1.016,3 1.553,2

Διεθνής επικοινωνία 121,7 205,1 116,9 201,2

Απαιτήσεις από θυγατρικές εταιρείες 129,2 - 78,7 -

Μη τιμολογημένα έσοδα 34,3 91,6 66,2 117,5

1.382,2 1.963,5 1.278,1 1.871,9

Μείον
Προβλέψεις για επισφαλείς
απαιτήσεις (623,6) (791,5) (568,0) (711,4)

758,6 1.172,0 710,1 1.160,5

Η κίνηση της πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις, έχει ως εξής:

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ 

Υπόλοιπο 1/1/2006 (504,1) (624,1)

Προσθήκη χρήσης, καθαρή από εισπράξεις (65,5) (97,9)

Διαγραφές επισφαλών υπολοίπων 1,6  10,8

Συναλλαγματικές διαφορές - (0,2)

Υπόλοιπο 31/12/2006 (568,0) (711,4)

Υπόλοιπο 1/1/2007 (568,0) (711,4)

Προσθήκη χρήσης, καθαρή από εισπράξεις (55,7) (88,0)

Διαγραφές επισφαλών υπολοίπων 0,1 4,5

Συναλλαγματικές διαφορές - 3,4

Υπόλοιπο 31/12/2007 (623,6) (791,5)
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10. ΛΟΙΠΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Τα Λοιπά Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία αναλύονται ως εξής:

2007 2006

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜIΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ

Επενδύσεις σε χρηματοοικονομικά
περιουσιακά στοιχεία 47,8 81,2 38,7 128,7

Προκαταβολές σε ασφαλιστικά ταμεία
(Βλέπε Σημείωση 16) 35,7 35,7 35,7 35,7

Απαίτηση από το Δημόσιο από
προκαταβολή φόρου εισοδήματος
(Βλέπε Σημείωση 19) - 21,4 53,2 61,4

Απαιτήσεις έναντι πελατών ΟΤΕ
Leasing (Βλέπε Σημείωση 27(i)) 23,0 23,0 27,7 27,7

Δάνεια / προκαταβολές στο προσωπικό 5,0 5,1 2,5 2,6

Φόρος υπεραξίας από πώληση
συμμετοχών 39,9 39,9 39,9 39,9

Φ.Π.Α. εισπρακτέος - 25,2 - 13,4

Λοιπές προκαταβολές 10,7 78,4 10,0 45,2

Έξοδα επόμενων χρήσεων 3,0 19,1 3,2 20,9

Λοιπά 15,7 43,5 16,1 72,3

180,8 372,5 227,0 447,8

Οι Επενδύσεις σε Χρηματοοικονομικά Περιουσιακά Στοιχεία του ΟΤΕ περιλαμβάνουν μετοχές, οι οποίες 

διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών και έχουν κατηγοριοποιηθεί ως Χρηματοοικονομικά Περιουσιακά 

Στοιχεία Διαθέσιμα για Πώληση. Οι Επενδύσεις σε Χρηματοοικονομικά Περιουσιακά Στοιχεία του Ομίλου εκτός 

από τις παραπάνω μετοχές περιλαμβάνουν ομόλογα και λοιπά χρεόγραφα.

11. ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ

Τα Ταμειακά Διαθέσιμα και Ταμειακά Ισοδύναμα αναλύονται ως εξής:

2007 2006

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ

Ταμείο 1,3 4,4 1,6 5,3

Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 451,8 1.311,9 813,1 2.037,2

453,1 1.316,3 814,7 2.042,5

12. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το Μετοχικό Κεφάλαιο του ΟΤΕ κατά την 31 Δεκεμβρίου 2007 και 2006 ανέρχεται σε Ευρώ 1.171,5 και διαιρείται 

σε 490.150.389 κοινές μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ 2,39 (σε απόλυτο ποσό) ανά μετοχή, ενώ το αναλογούν 

Αποθεματικό Υπέρ το Άρτιο κατά την 31 Δεκεμβρίου 2007 και 2006 ανέρχεται σε Ευρώ 485,9.

Το Ελληνικό Δημόσιο είναι ο κύριος μέτοχος της Εταιρείας. Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2006 το ποσοστό της άμεσης 

συμμετοχής του ανήρχετο στο 35,66%, ενώ μέσω της Δ.Ε.Κ.Α. Α.Ε. ανήρχετο στο 38,73%.

Την 29 Ιουνίου 2007 το Ελληνικό Δημόσιο ως κύριος μέτοχος του ΟΤΕ εκχώρησε 52.446.092 κοινές, εισηγμένες 

μετοχές κυριότητάς του, μαζί με τα αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου, μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών με τη 

μέθοδο του επιταχυνόμενου βιβλίου προσφορών, οι οποίες αντιστοιχούν στο 10,7% του Μετοχικού Κεφαλαίου 

του ΟΤΕ.

Μετά την ολοκλήρωση της διάθεσης η άμεση συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου στον ΟΤΕ μεταβλήθηκε 

από 35,66%, ή 174.796.804 μετοχές, σε 24,96%, ή 122.350.712 μετοχές. Η έμμεση συμμετοχή του μέσω της 

ΔΕΚΑ Α.Ε. παρέμεινε σε ποσοστό 3,07% περίπου, ή 15.052.773 μετοχές. Με βάση τα παραπάνω η συνολική 

συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου, άμεση και έμμεση, στο Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας διαμορφώθηκε 

από 189.849.577 μετοχές σε 137.403.485 μετοχές με αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου, ή σε ποσοστά από 38,73% 

σε 28,03% αντίστοιχα.
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Τον Ιούλιο 2007 με την 12/435/12.7.2007 απόφασή της, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς χορήγησε άδεια στον ΟΤΕ 

για διενέργεια εκποίησης μετοχών του, οι οποίες δεν είχαν κατατεθεί προς αποϋλοποίηση ή προέρχονταν από 

εταιρικές πράξεις και είχαν εκδοθεί σε άυλη μορφή υπέρ των δικαιούχων των μη αποϋλοποιηθεισών ενσωμάτων 

μετοχών, συνολικού αριθμού 896.697 κοινών ονομαστικών μετοχών. Ως ημερομηνία έναρξης της περιόδου 

αποϋλοποίησης ορίστηκε η 23 Ιουλίου 2007, ενώ η εκποίηση θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις αποφάσεις και τους 

κανονισμούς της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Την 8 Νοεμβρίου 2007 συνήλθε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων του ΟΤΕ, η οποία σύμφωνα με την 

ημερήσια διάταξή της αποφάσισε τα παρακάτω:

α. Την παροχή έγκρισης για την αγορά από τον ΟΤΕ ιδίων μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920, 

μέχρι του ποσοστού 10% επί του συνολικού καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, με τιμές αγοράς από Ευρώ 

15 έως Ευρώ 35 (σε απόλυτο ποσό) ανά μετοχή και ταυτόχρονη παύση της σχετικής απόφασης της Γενικής 

Συνέλευσης της 21 Ιουνίου 2007.

β. Την τροποποίηση του ισχύοντος Καταστατικού με προσθήκη νέου άρθρου με αριθμό 5α (Μετοχές) και 

τροποποίηση των άρθρων 8 (Διοικητικό Συμβούλιο), 10 (Συγκρότηση και λειτουργία Διοικητικού Συμβουλίου), 17 

(Πρόσκληση – ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας) και 21 (Εξαιρετική απαρτία 

και πλειοψηφία).

Την 31 Δεκεμβρίου 2007 η MARFIN Investment Group – Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών μετά από αγορές 

πακέτων μετοχών του ΟΤΕ μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών, συμμετέχει στο Μετοχικό Κεφάλαιό του με 

ποσοστό που ανέρχεται σε 18,89%, το οποίο αντιστοιχεί σε 92.592.156 μετοχές και σε αντίστοιχα δικαιώματα 

ψήφου. Η συμμετοχή περιλαμβάνει:

α) Ποσοστό 6,29% που αντιστοιχεί σε 30.819.186 μετοχές του ΟΤΕ που ενσωματώνουν τα αντίστοιχα δικαιώματα 

ψήφου που η MARFIN Investment Group – Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών κατέχει άμεσα και

β) Ποσοστό 12,6% που αντιστοιχεί σε 61.772.970 μετοχές του ΟΤΕ, οι οποίες ενσωματώνουν τα αντίστοιχα 

δικαιώματα ψήφου και τις οποίες η MARFIN Investment Group – Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών κατέχει έμμεσα 

και έχει δικαίωμα να αποκτήσει σύμφωνα με τους όρους χρηματοπιστωτικών μέσων (total return equity swaps) 

και των οποίων τα δικαιώματα ψήφου ασκούνται σύμφωνα με τις οδηγίες της. Σημειώνεται ότι στο εν λόγω 

ποσοστό συμμετοχής περιλαμβάνονται:

• Ποσοστό 8,52% που αντιστοιχεί σε 41.772.970 μετοχές, με αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου, που προκύπτει από 

τους όρους χρηματοπιστωτικής συμφωνίας τύπου total return equity swap, που έχει συναφθεί μεταξύ της 

MARFIN Investment Group – Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών και της COMMERZBANK AG, και

• Ποσοστό 4,08% που αντιστοιχεί σε 20.000.000 μετοχές, με αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου, που προκύπτει 

από τους όρους χρηματοπιστωτικής συμφωνίας τύπου total return equity swap, που έχει συναφθεί μεταξύ 

της MARFIN Investment Group – Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών και της ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC.

13. TΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ – ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟ

Σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία, οι εταιρείες είναι υποχρεωμένες να μεταφέρουν ετησίως σε λογαριασμό 

τακτικού αποθεματικού ποσοστό τουλάχιστον 5% από τα κέρδη που εμφανίζουν στα βιβλία τους, μετά την 

αφαίρεση του φόρου εισοδήματος, έως ότου αυτό φθάσει τουλάχιστον στο ένα τρίτο του μετοχικού κεφαλαίου. 

Την 31 Δεκεμβρίου 2007 και 2006, το Τακτικό Αποθεματικό ανερχόταν σε Ευρώ 312,1 και Ευρώ 283,3 αντίστοιχα 

και δεν μπορεί να διανεμηθεί στους μετόχους. Το Υπόλοιπο Κερδών εις Νέο περιλαμβάνει τα φορολογηθέντα 

κέρδη που δεν έχουν διανεμηθεί και τα αφορολόγητα και ειδικώς φορολογηθέντα έσοδα, τα οποία σε περίπτωση 

διανομής τους θα υπαχθούν σε φορολογία εισοδήματος. Στη χρήση 2007, η Εταιρεία με βάση τις διατάξεις του Ν. 

3299/2004 σχημάτισε αφορολόγητο αποθεματικό ύψους Ευρώ 30,0 που αφορά σε επενδύσεις σε ευρυζωνικές 

δικτυακές υποδομές και δέσμευσε από τα ήδη φορολογηθέντα κέρδη προηγούμενων ετών ποσό Ευρώ 7,5 ως ίδια 

συμμετοχή στο ενισχυόμενο κόστος της επένδυσης.

14. ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

Σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία οι εταιρείες υποχρεούνται να διανέμουν στους μετόχους τους μέρισμα 6% 

τουλάχιστον επί του καταβεβλημένου κεφαλαίου τους ή ποσοστό 35% επί των κερδών που προκύπτουν από τα 
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λογιστικά τους βιβλία (δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις) μετά την αφαίρεση του φόρου εισοδήματος 

και του τακτικού αποθεματικού, εφόσον αυτό είναι μεγαλύτερο από το 6% του καταβλημένου κεφαλαίου. Οι 

εταιρείες δύνανται να μη διανείμουν μέρισμα με τη σύμφωνη γνώμη του συνόλου των μετόχων τους.

H Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων του ΟΤΕ της 21 Ιουνίου 2007 ενέκρινε τη διανομή μερίσματος από 

τα κέρδη της χρήσης 2006 συνολικού ύψους Ευρώ 269,6, που αντιστοιχεί σε Ευρώ 0,55 (σε απόλυτο ποσό) ανά 

μετοχή.

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

μερίσματος από τα κέρδη της χρήσης 2007 συνολικού ύψους Ευρώ 367,6 που αντιστοιχεί σε Ευρώ 0,75 (σε 

απόλυτο ποσό) ανά μετοχή.

15. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ

Τα Μακροπρόθεσμα Δάνεια αναλύονται ως ακολούθως:

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2007 2006

(α) Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων / Ελληνικό Δημόσιο 36,4 52,5

(β) Ενδοεταιρικά δάνεια από ΟΤΕ PLC 1.266,3 1.265,5

Σύνολο μακροπρόθεσμων δανείων 1.302,7 1.318,0

Βραχυπρόθεσμο μέρος (17,5)  (16,1)

Μακροπρόθεσμο μέρος 1.285,2 1.301,9

ΟΜΙΛΟΣ 2007 2006

(α) Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων / Ελληνικό Δημόσιο 36,4 52,5

(β) Κοινοπρακτικά δάνεια 500,0 500,0

(γ) Ομόλογο Ευρώ 1.100, 6,125% λήξης Φεβρουαρίου 2007 - 491,2

(δ) Πρόγραμμα έκδοσης ομολόγων μεσοπρόθεσμης διάρκειας 
(Global Medium Term Note Programme) 3.360,4 3.353,1

(ε) Λοιπά τραπεζικά δάνεια 133,6 168,5

Σύνολο μακροπρόθεσμων δανείων 4.030,4 4.565,3

Βραχυπρόθεσμο μέρος (83,3) (528,0)

Μακροπρόθεσμο μέρος 3.947,1 4.037,3

Παρακάτω παρατίθεται ανάλυση των μακροπρόθεσμων δανείων:

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

(α) Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων / Ελληνικό Δημόσιο

Το μακροπρόθεσμο δάνειο του ΟΤΕ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων / Ελληνικό Δημόσιο χορηγήθηκε το 

1995 σε ECU. Το δάνειο φέρει επιτόκιο 8,30% και κατόπιν τροποποίησης της αρχικής συμφωνίας την 30 Ιουνίου 

2003, η αποπληρωμή θα γίνει με ετήσιες τοκοχρεωλυτικές δόσεις μέχρι το 2009. Το 2007, ο ΟΤΕ κατέβαλε Ευρώ 

16,1 (2006: Ευρώ 14,9) που αφορά αποπληρωμή κεφαλαίου του δανείου (η τοκοχρεωλυτική δόση ανήλθε σε 

Ευρώ 20,5). Το μέρος που αφορά την αποπληρωμή κεφαλαίου του δανείου που θα καταβληθεί τον Ιούλιο 2008 

(Ευρώ 17,5) έχει μεταφερθεί στο Βραχυπρόθεσμο Μέρος Μακροπρόθεσμων Δανείων στον Ισολογισμό.

(β) Ενδοεταιρικά δάνεια από ΟΤΕ PLC

Τα Ενδοεταιρικά Δάνεια από την ΟΤΕ PLC την 31 Δεκεμβρίου 2007 αναλύονται ως εξής:

• Δάνειο αρχικού ύψους Ευρώ 1.209,0 με επιτόκιο 5,22%, με ημερομηνία σύναψης τον Αύγουστο 2003 και 

ημερομηνία λήξης τον Αύγουστο 2013. Το υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2007 ανέρχεται σε Ευρώ 1.120,8 

(2006: Ευρώ 1.121,2).

• Δάνειο αρχικού ύψους Ευρώ 650,0 με επιτόκιο 3,80%, με ημερομηνία σύναψης τον Νοέμβριο 2005 και 

ημερομηνία λήξης τον Νοέμβριο 2011. Το υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2007 ανέρχεται σε Ευρώ 145,5 (2006: 

Ευρώ 144,3).
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ΟΜΙΛΟΣ

(α) Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων / Ελληνικό Δημόσιο

Βλέπε ανωτέρω στην ανάλυση για την Εταιρεία.

(β) Κοινοπρακτικά δάνεια

Στις 2 Σεπτεμβρίου 2005, η ΟΤΕ PLC με εγγυητή τον ΟΤΕ σύναψε Κοινοπρακτικό Δάνειο με τράπεζες συνολικού 

ύψους Ευρώ 850, διάρκειας 5 ετών και λήξης 2010 με δικαίωμα παράτασης λήξης για 1+1 έτη κατόπιν συναίνεσης 

των δανειστών. Το δάνειο αυτό αποτελείται από: α) Μακροπρόθεσμο δάνειο ύψους Ευρώ 500 με επιτόκιο Euribor 

+ 0,2125% και β) Ανακυκλούμενη πίστωση ύψους Ευρώ 350 με επιτόκιο Euribor + 0,1875%. Τα περιθώρια είναι 

αναπροσαρμοζόμενα με βάση την πιστοληπτική ικανότητα του ΟΤΕ. Επίσης, στη δανειακή σύμβαση υπάρχει 

ρήτρα αλλαγής ελέγχου του ΟΤΕ, η οποία ενεργοποιείται εφόσον επέλθει αλλαγή στον έλεγχο του ΟΤΕ η οποία θα 

οδηγήσει το βαθμό αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας (credit rating) του OTE ή της νέας νομικής οντότητας 

που θα προκύψει, σε επίπεδο χαμηλότερο του ΒBB/Baa2. 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.

Την 6 Σεπτεμβρίου 2005, εκταμιεύτηκε ποσό Ευρώ 500 από το μακροπρόθεσμο δάνειο. Μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 

2007, δεν είχαν πραγματοποιηθεί αναλήψεις από την ανακυκλούμενη πίστωση.

Μετά από αίτημα της OTE PLC και σχετική συναίνεση των τραπεζών, παρατάθηκε η λήξη του δανείου ως εξής:

α) Σεπτέμβριο 2010 Ευρώ 25,8 (μακροπρόθεσμο δάνειο) και Ευρώ 18,0 (ανακυκλούμενη πίστωση)

β) Σεπτέμβριο 2011 Ευρώ 29,0 (μακροπρόθεσμο δάνειο) και Ευρώ 20,3 (ανακυκλούμενη πίστωση) και

γ) Σεπτέμβριο 2012 Ευρώ 445,2 (μακροπρόθεσμο δάνειο) και Ευρώ 311,7 (ανακυκλούμενη πίστωση).

Κατόπιν υποβάθμισης της πιστοληπτικής ικανότητας του ΟΤΕ από τη Moody’s το2006, τα περιθώρια 

διαμορφώθηκαν ως εξής: Για το μακροπρόθεσμο δάνειο από 0,2125% σε 0,225% και για την ανακυκλούμενη 

πίστωση από 0,1875% σε 0,20%.

(γ) Ομόλογο Ευρώ 1.100, 6,125%, λήξης Φεβρουαρίου 2007

Στις 7 Φεβρουαρίου 2000 η ΟΤΕ PLC εξέδωσε ομόλογο ύψους Ευρώ 1.100 με εγγυητή τον ΟΤΕ. Το ομόλογο είχε 

σταθερό επιτόκιο 6,125% και ημερομηνία λήξης 7 Φεβρουαρίου 2007. Την 6 Φεβρουαρίου 2007 ο Όμιλος μέσω 

της θυγατρικής του ΟΤΕ PLC αποπλήρωσε στη λήξη του το υπόλοιπο του ομολόγου που ανερχόταν σε Ευρώ 

491,6. Το υπόλοιπο αυτό προέκυψε από την ανταλλαγή ομολόγων και έκδοση νέου ομολόγου ύψους Ευρώ 650 

τον Νοέμβριο 2005 με σκοπό την αναχρηματοδότηση μέρους του ομολόγου αυτού.

(δ) Πρόγραμμα Έκδοσης Ομολόγων Μεσοπρόθεσμης Διάρκειας (Global Medium Term Note Programme)

Το Νοέμβριο 2001, η OTE PLC εξέδωσε Πρόγραμμα Έκδοσης Ομολόγων Μεσοπρόθεσμης Διάρκειας (Global 

Medium Term Note Programme) ύψους Ευρώ 1.500 με εγγυητή τον ΟΤΕ, με διάρκεια έως 10 έτη. Τον Ιούνιο 2003 

η διάρκεια του Προγράμματος αυξήθηκε σε 30 έτη.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΤΕ ενέκρινε διαδοχικές αυξήσεις του συνολικού ορίου του Προγράμματος, καθώς 

επίσης και την ισόποση αύξηση του ορίου εγγύησης που παρέχει η Εταιρεία προς τη θυγατρική της, ως εξής:

- Το 2003: αύξηση ορίου από Ευρώ 1.500 σε Ευρώ 2.500.

- Το 2005: αύξηση ορίου από Ευρώ 2.500 σε Ευρώ 3.500.

- Το 2006: αύξηση ορίου από Ευρώ 3.500 σε Ευρώ 5.000.

- Το 2007: αύξηση ορίου από Ευρώ 5.000 σε Ευρώ 6.500.

Την 31 Δεκεμβρίου 2007 είχαν εκδοθεί συνολικά κάτω από το Πρόγραμμα Έκδοσης Ομολόγων Μεσοπρόθεσμης 

Διάρκειας (Global Medium Term Note Programme) ομόλογα ύψους Ευρώ 3.400, ως ακολούθως:

(i) Ομόλογο Ευρώ 1.250 έκδοσης τον Αύγουστο 2003 σταθερού επιτοκίου 5% λήξης τον Αύγουστο 2013.

(ii) Ομόλογο Ευρώ 650 έκδοσης τον Νοέμβριο 2005 σταθερού επιτοκίου 3,75% λήξης το Νοέμβριο 2011.

(iii) Ομόλογο Ευρώ 900 έκδοσης τον Νοέμβριο 2006 σταθερού επιτοκίου 4,625% λήξης το Μάιο 2016.

(iv) Ομόλογο Ευρώ 600 έκδοσης τον Νοέμβριο 2006 κυμαινόμενου επιτοκίου λήξης το Νοέμβριο 2009.

Τα ομόλογα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου.
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(ε) Λοιπά τραπεζικά δάνεια

Η ROMTELECOM έχει λάβει μακροπρόθεσμα δάνεια σε Ευρώ και Won Κορέας, τα ανοικτά υπόλοιπα των οποίων 

κατά την 31 Δεκεμβρίου 2007 ανέρχονται σε Ευρώ 78,1.

Εξ αυτών, δύο δάνεια με ανοικτά υπόλοιπα Ευρώ 15,9 και Ευρώ 20,1 αντίστοιχα είναι σε Ευρώ, τοκίζονται με 

σταθερά επιτόκια 6,12% και 5,00% και έχουν ημερομηνία λήξης το 2009 και 2012 αντίστοιχα. Τα υπόλοιπα 

τρία δάνεια με ανοικτά υπόλοιπα Ευρώ 12,3, Ευρώ 17,9 και Ευρώ 11,9 αντίστοιχα είναι σε Won Κορέας, φέρουν 

σταθερό επιτόκιο 4,20%, 2,50% και 2,50% αντίστοιχα και ημερομηνίες λήξης το 2014, το 2018 και το 2020 

αντίστοιχα. Κατά τη διάρκεια του 2007, η ROMTELECOM αποπλήρωσε Ευρώ 20,3 από τις δανειακές της 

υποχρεώσεις.

Την 10 Μαΐου 2005 η GLOBUL σύναψε πίστωση συνολικού ύψους Ευρώ 75, με την Bank Austria, τριετούς 

διάρκειας λήξης 2008 με κυμαινόμενο επιτόκιο EURIBOR + 1,25%. Την 31 Δεκεμβρίου 2007 είχαν 

πραγματοποιηθεί αναλήψεις ύψους Ευρώ 50,0, οι οποίες εν μέρει χρησιμοποιήθηκαν για την αποπληρωμή των 

βραχυπρόθεσμων δανείων της.

Η E-VALUE θυγατρική της ΓΕΡΜΑΝΟΣ σύναψε πίστωση ύψους Ευρώ 3,0 από την EFG Eurobank, λήξης 2008 με 

κυμαινόμενο επιτόκιο EURIBOR + 0,55%. Το ανοικτό υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2007 της πίστωσης αυτής είναι 

ύψους Ευρώ 2,0.

16. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ, ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Το προσωπικό του ΟΤΕ συμμετέχει σε διάφορα προγράμματα συνταξιοδότησης, ιατροφαρμακευτικής 

περίθαλψης και λοιπών παροχών όπως αυτά συνοψίζονται κατωτέρω:

Προγράμματα καθορισμένων εισφορών

(α) Ταμείο Κύριας Ασφάλισης (ΤΑΠ-ΟΤΕ)

Το ΤΑΠ-ΟΤΕ, είναι το Ταμείο κύριας ασφάλισης των υπαλλήλων του ΟΤΕ, παρέχοντας σ’ αυτούς σύνταξη και 

ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Οι υπάλληλοι του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος (ΟΣΕ) και των Ελληνικών 

Ταχυδρομείων (ΕΛ.ΤΑ.) συμμετέχουν 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 προσαρμόστηκε με τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή. Κατ’ 

εφαρμογή του Ν.2768/99, στις 8 Δεκεμβρίου 1999, συστάθηκε η εταιρεία ΕΔΕΚΤ-ΟΤΕ Α.Ε. («ΕΔΕΚΤ»), με 

σκοπό τη διαχείριση εισφορών του ΟΤΕ, του Ελληνικού Δημοσίου και του Ταμείου Αρωγής, προκειμένου να 

χρηματοδοτήσει το έλλειμμα του ΤΑΠ-ΟΤΕ. Οι συνεισφορές του Ελληνικού Δημοσίου και του Ταμείου Αρωγής 

στο Ταμείο αυτό καθορίστηκαν σε Ευρώ 264,1 και Ευρώ 410,9 αντίστοιχα. Κατ’ 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. Το ποσό αυτό καταβλήθηκε στις 

3 Αυγούστου 2001 και αποσβένεται σε διάστημα 10 ετών. Σύμφωνα με τον Ν.2843/2000, τυχόν ελλείμματα του 

ΤΑΠ-ΟΤΕ καλύπτονται από το Ελληνικό Δημόσιο.

Κατ’ εφαρμογή του Ν.3029/2002, ο Κλάδος Σύνταξης του ΤΑΠ-ΟΤΕ, έπρεπε να συγχωνευτεί με το ΙΚΑ-ΕΤΕΑΜ (το 

βασικό κοινωνικό ταμείο ασφάλισης της Ελλάδας) το αργότερο μέχρι την 1 Ιανουαρίου 2008 (βλέπε Σημείωση 29 

για τις εξελίξεις μεταγενέστερα της 31 Δεκεμβρίου 2007). Σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού του Νόμου, η διάρκεια 

των υποχρεώσεων των εργοδοτών για να καλύψουν το ετήσιο λειτουργικό έλλειμμα των Συνταξιοδοτικών Ταμείων 

των εργαζομένων, όπως καθορίζεται από τον Ν.2084/1992 θα καθορίζεται με Υπουργική Απόφαση.

(β) Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (Ταμείο Αρωγής)

(ι) Το Ταμείο Αρωγής – Κλάδος Εφάπαξ Χορηγίας προσφέρει στα μέλη του ένα εφάπαξ ποσό κατά την 

συνταξιοδότηση ή τον θάνατο.

(ιι) Το Ταμείο Αρωγής – Κλάδος Επικουρικής Ασφάλισης 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 χορηγούμενων συντάξεων μετά από 35 χρόνια υπηρεσίας, για τα νέα 

μέλη από το 1993 και μετά.
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Σύμφωνα με αναλογιστικές μελέτες που πραγματοποιήθηκαν κατά το παρελθόν αλλά και με βάση πρόσφατες 

εκτιμήσεις, τα ανωτέρω ασφαλιστικά ταμεία εμφανίζουν (ή θα εμφανίσουν στο μέλλον) αυξημένα ελλείμματα. 

Ο ΟΤΕ δεν έχει νομική υποχρέωση κάλυψης μελλοντικών ελλειμμάτων των ταμείων αυτών ούτε, σύμφωνα με τη 

Διοίκηση, προτίθεται να καλύψει τέτοια πιθανά ελλείμματα. Εντούτοις, δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο 

να απαιτηθεί από τον ΟΤΕ στο μέλλον (μέσω νομοθετικών ρυθμίσεων) η καταβολή αυξημένων εισφορών προς 

κάλυψη λειτουργικών ελλειμμάτων των ταμείων αυτών.

Τα Δάνεια και οι Προκαταβολές σε ασφαλιστικά ταμεία αναλύονται ως εξής:

2007 2006

Δάνεια και προκαταβολές προς:

ΕΔΕΚΤ 105,7 140,9

Ταμείο Αρωγής 4,2 4,7

 Έντοκο Δάνειο προς Ταμείο Αρωγής 188,0 66,4

297,9 212,0

Αναπόσβεστα ποσά προεξόφλησης βάσει τεκμαρτού επιτοκίου, ύψους 
4,6% και 4,0% για το 2007 και 2006, αντίστοιχα για:

Ταμείο Αρωγής (0,7) (0,6)

Έντοκο Δάνειο προς Ταμείο Αρωγής (67,4) (23,3)

Μακροπρόθεσμο μέρος 229,8 188,1

Δάνεια και προκαταβολές προς:

ΕΔΕΚΤ 35,2 35,2

Ταμείο Αρωγής 0,5 0,5

Βραχυπρόθεσμο μέρος (Βλέπε Σημείωση 10) 35,7 35,7

Τα ανωτέρω δάνεια και προκαταβολές προς τα ασφαλιστικά ταμεία παρουσιάζονται στις Οικονομικές 

Καταστάσεις στην παρούσα αξία τους, έχοντας προεξοφληθεί βάσει επιτοκίων επενδύσεων μηδενικού κινδύνου 

που επικρατούσαν στην Ελληνική αγορά για περιόδους περίπου ίσες με αυτές των αναμενόμενων ταμειακών 

εισροών. Τα ποσά που προέκυψαν από την αρχική προεξόφληση και η απόσβεση αυτών περιλαμβάνονται στους 

χρεωστικούς και πιστωτικούς τόκους αντίστοιχα, στα Αποτελέσματα.

Με βάση το άρθρο 74 του Ν.3371/2005 και τις ρυθμίσεις της σχετικής Υπουργικής Απόφασης, οριζόταν η 

χορήγηση έντοκου δανείου από τον ΟΤΕ στο Ταμείο Αρωγής με σκοπό την εκ μέρους του Ταμείου άμεση 

καταβολή των χορηγιών του Κλάδου Αρωγής (εφάπαξ χορηγίες) των συμμετεχόντων στο Πρόγραμμα της 

Εθελουσίας Εξόδου από την Εταιρεία. 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, οι εκταμιεύσεις του 

οποίου θα γίνονται τμηματικά σύμφωνα με τις ανάγκες του Ταμείου όπως αυτές προσδιορίζονται στον ανωτέρω 

Νόμο και τη σχετική Υπουργική Απόφαση. Στην ανωτέρω σύμβαση προβλεπόταν ότι σε περίπτωση που το ποσό 

που θα χρειαστεί να καταβάλει το Ταμείο ως εφάπαξ χορηγία υπερβεί το ποσό των Ευρώ 180, ο ΟΤΕ θα καταβάλει 

το επιπλέον ποσό, το οποίο σε καμία περίπτωση δε μπορεί να υπερβεί το ποσό των Ευρώ 10 και θα τροποποιηθεί 

η παρούσα σύμβαση δανείου ώστε να συμπεριλάβει το οριστικό ποσό και να επικαιροποιήσει τον πίνακα 

αποπληρωμής. Με βάση την παραπάνω διάταξη, την 30 Οκτωβρίου 2007 υπεγράφη τροποποιητική σύμβαση 

δανείου μεταξύ ΟΤΕ και Ταμείου Αρωγής με την οποία χορηγήθηκε επιπλέον ποσό δανείου ύψους Ευρώ 8 και 

επικαιροποιήθηκε ο πίνακας αποπληρωμής. Η διάρκεια του δανείου είναι 21 έτη συμπεριλαμβανομένης μιας 

διετούς περιόδου χάριτος, οπότε η αποπληρωμή του δανείου θα αρχίσει την 1 Οκτωβρίου 2008 μέσω μηνιαίων 

τοκοχρεωλυτικών δόσεων που ορίζονται από τη σύμβαση. Το επιτόκιο του δανείου ορίστηκε σε ποσοστό 2,90 

τοις χιλίοις. Επειδή το επιτόκιο του δανείου είναι χαμηλότερο από τις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς, κατά την 

υπογραφή της σύμβασης σχηματίστηκε πρόβλεψη ύψους περίπου Ευρώ 63,1, η οποία περιλαμβάνεται στους 

Χρεωστικούς Τόκους στα Αποτελέσματα του 2006. Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2006 το μέρος της πρόβλεψης (Ευρώ 

39,8) που αντιστοιχούσε στο μη εκταμιευθέν μέρος του δανείου, περιλαμβανόταν στις Λοιπές Μακροπρόθεσμες 

Υποχρεώσεις (Βλέπε Σημείωση 17), ενώ την 31 Δεκεμβρίου 2007 επειδή το σύνολο του δανείου έχει εκταμιευθεί, 

το ποσό της διαφοράς προεξόφλησης εμφανίζεται στο σύνολό της αφαιρετικά στο λογαριασμό της απαίτησης.
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Προγράμματα καθορισμένων παροχών

(α) Αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία

Σύμφωνα με τον Ελληνικό εργατικό δίκαιο, οι εργαζόμενοι είναι δικαιούχοι αποζημίωσης σε περιπτώσεις 

απόλυσης ή συνταξιοδότησης ποσού που σχετίζεται με τις αποδοχές του εργαζομένου, τη διάρκεια υπηρεσίας 

και τον τρόπο αποχώρησης (απόλυση ή συνταξιοδότηση). Οι εργαζόμενοι που παραιτούνται (εκτός από αυτούς 

με περισσότερα από 15 χρόνια υπηρεσίας) ή απολύονται με αιτία δεν δικαιούνται πληρωμής. Η οφειλόμενη 

αποζημίωση σε περίπτωση συνταξιοδότησης είναι ίση με 40% του ποσού που θα πληρωνόταν σε περίπτωση 

απόλυσης. Στην περίπτωση των εργαζομένων του ΟΤΕ, το μέγιστο ποσό καθορίζεται σε ένα σταθερό ποσό (Ευρώ 

0,02 αναπροσαρμοζόμενο ετήσια με το ποσοστό πληθωρισμού), πλέον 9 μισθούς. Στην πράξη, οι εργαζόμενοι 

του ΟΤΕ λαμβάνουν το μικρότερο ποσό μεταξύ του 100% της μέγιστης υποχρέωσης και των Ευρώ 0,02 πλέον 9 

μισθούς. Οι εργαζόμενοι με υπηρεσία μεγαλύτερη από 25 χρόνια δικαιούνται τη χορήγηση δανείων έναντι της 

αποζημίωσης που θα λάβουν στην συνταξιοδότηση.

Η πρόβλεψη για αποζημίωση λόγω εξόδου από την υπηρεσία απεικονίζεται στις Οικονομικές Καταστάσεις 

σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 19 και βασίζεται σε ανεξάρτητη αναλογιστική μελέτη.

Το ποσό της πρόβλεψης για αποζημίωση λόγω εξόδου από την υπηρεσία που έχει επιβαρύνει τα Αποτελέσματα 

των χρήσεων αναλύεται ως εξής:

 2007 2006

Δουλευμένες παροχές χρήσης 16,3 15,2

Εκτοκισμός εκτιμώμενης μελλοντικής υποχρέωσης 13,5 15,7

Απόσβεση κατοχυρωμένου κόστους προϋπηρεσίας 7,8 7,8

Απόσβεση αναλογιστικών ζημιών 2,7 0,8

40,3 39,5

Η συμφωνία της εκτιμώμενης μελλοντικής υποχρέωσης παροχών και της πρόβλεψης για αποζημίωση 

προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία που εμφανίζεται στις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας είναι η 

ακόλουθη:

2007 2006

Δουλευμένη πρόβλεψη στην αρχή της χρήσης 182,8 162,1

Δουλευμένες παροχές χρήσης 16,3 15,2

Εκτοκισμός εκτιμώμενης μελλοντικής υποχρέωσης 13,5 15,7

Απόσβεση κατοχυρωμένου κόστους προϋπηρεσίας 7,8 7,8

Απόσβεση αναλογιστικών ζημιών 2,7 0,8

Καταβολές αποζημιώσεων (28,1) (18,8)

Τακτοποίηση πρόβλεψης συμμετεχόντων στο
Πρόγραμμα Εθελουσίας Αποχώρησης 16,5 -

Δουλευμένη πρόβλεψη στο τέλος της χρήσης 211,5 182,8

Οι παραδοχές στις οποίες βασίστηκε η αναλογιστική μελέτη για τον υπολογισμό της πρόβλεψης αποζημίωσης 

προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία είναι οι εξής:

2007 2006

Συντελεστής προεξόφλησης 4,8% 4,1%

Εκτιμώμενο ποσοστό αύξησης μισθών 5,5% 5,5%

(β) Λογαριασμός Νεότητας

Ο Λογαριασμός Νεότητας αφορά σε μια εφάπαξ παροχή που δίνεται στα παιδιά των εργαζομένων του ΟΤΕ, 

συνήθως όταν φτάσουν την ηλικία των 21 ετών. Το ποσό της παροχής δημιουργείται από εισφορές 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.
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Η πρόβλεψη για τις παροχές του Λογαριασμού Νεότητας βασίζεται σε ανεξάρτητη αναλογιστική μελέτη.

Το ποσό της πρόβλεψης για το Λογαριασμό Νεότητας που έχει επιβαρύνει τα Αποτελέσματα αναλύεται ως εξής:

 2007  2006

Δουλευμένες παροχές χρήσης 21,8 21,9

Εκτοκισμός εκτιμώμενης μελλοντικής υποχρέωσης 11,8 10,0

Απόσβεση αναλογιστικών ζημιών 10,7 8,0

Απόσβεση κατοχυρωμένου κόστους προϋπηρεσίας 3,2 3,2

47,5 43,1

Η συμφωνία της εκτιμώμενης μελλοντικής υποχρέωσης παροχών και της υποχρέωσης για παροχές του 

Λογαριασμού Νεότητας είναι η ακόλουθη:

2007 2006

Δουλευμένη πρόβλεψη στην αρχή της χρήσης 206,5 212,4

Δουλευμένες παροχές χρήσης 21,8 21,9

Εκτοκισμός εκτιμώμενης μελλοντικής υποχρέωσης 11,8 10,0

Απόσβεση αναλογιστικών ζημιών 10,7 8,0

Απόσβεση κατοχυρωμένου κόστους προϋπηρεσίας 3,2 3,2

Καταβολές αποζημιώσεων (51,5) (49,0)

Δουλευμένη πρόβλεψη στο τέλος της χρήσης 202,5 206,5

Εισφορές εργαζομένων 71,0 70,8

273,5 277,3

Οι παραδοχές στις οποίες βασίστηκε η αναλογιστική μελέτη για τον υπολογισμό της πρόβλεψης για το 

Λογαριασμό Νεότητας είναι οι εξής:

2007 2006

Συντελεστής προεξόφλησης 4,5% 4,0%

Εκτιμώμενο ποσοστό αύξησης μισθών 4,5% 4,5%

Πρόγραμμα Εθελούσιας Αποχώρησης Προσωπικού ΟΤΕ

Την 25 Μαΐου 2005, η Διοίκηση του ΟΤΕ και η ΟΜΕ-ΟΤΕ (το συνδικαλιστικό όργανο του προσωπικού), υπέγραψαν 

Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, με την οποία καθορίζονται τα θέματα 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 ημερομηνία ισχύος του σχετικού Νόμου για την εθελούσια έξοδο 

του προσωπικού του ΟΤΕ.

Με το Άρθρο 74 του Ν.3371/2005 (ΦΕΚ 178/14.7.2005) και με την από 20 Ιουλίου 2005 Ε.Σ.Σ.Ε. μεταξύ ΟΤΕ 

και ΟΜΕ-ΟΤΕ, καθορίστηκε το πλαίσιο του Προγράμματος Εθελούσιας Αποχώρησης μόνιμου προσωπικού του 

ΟΤΕ. Το Πρόγραμμα Εθελούσιας Αποχώρησης απευθυνόταν στο μόνιμο προσωπικό του Οργανισμού, που θα 

απολυόταν αυτοδίκαια και υποχρεωτικά, μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2012 και θα συνταξιοδοτούνταν μέχρι την ίδια 

ημερομηνία από το ΤΑΠ-ΟΤΕ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία.

Στο προσωπικό αυτό, που επιθυμούσε να υπαχθεί στις διατάξεις του παραπάνω Νόμου, αναγνωρίζεται, με 

απόφαση του ΤΑΠ-ΟΤΕ, τόσος πλασματικός χρόνος ασφάλισης, όσος απαιτείται για το σκοπό θεμελίωσης 

δικαιώματος άμεσης λήψης σύνταξης. Ανάλογη απόφαση αναγνώρισης πλασματικού χρόνου ασφάλισης 

εκδίδεται από το Ταμείο Αρωγής Προσωπικού ΟΤΕ για τους Κλάδους Επικουρικής Ασφάλισης & Αρωγής.

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.
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• 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 μεγαλύτερο μέρος των καταβολών αυτών (καταβολές μέχρι 

το 2012), τα ονομαστικά ποσά των υποχρεώσεων προεξοφλήθηκαν στην παρούσα αξία τους και κατά την 

αρχική εκτίμηση του κόστους το 2005 προέκυψε ποσό Ευρώ 939,6 το οποίο εμφανίστηκε στη γραμμή Κόστος 

Προγράμματος Εθελουσίας Εξόδου στα Αποτελέσματα του 2005. Με βάση τα πραγματικά δεδομένα και τις 

τρέχουσες εκτιμήσεις των παραμέτρων που επηρεάζουν το κόστος του Προγράμματος Εθελούσιας Αποχώρησης, 

την 31 Δεκεμβρίου 2006 πραγματοποιήθηκε επανεκτίμηση του κόστους και προσαρμογή της σχηματισμένης 

πρόβλεψης, ώστε να αντανακλά την τρέχουσα βέλτιστη εκτίμηση της υποχρέωσης της Εταιρείας στην 

ημερομηνία αυτή. Η επανεκτίμηση αυτή προσδιόρισε το κόστος του προγράμματος σε Ευρώ 889,8 και η διαφορά 

των Ευρώ 49,8 εμφανίστηκε ως μειωτικό στοιχείο κόστους στην ίδια γραμμή στα Αποτελέσματα του 2006.

Η αύξηση κατά τη διάρκεια της χρήσης 2006 στο προεξοφλημένο ποσό της πρόβλεψης, η οποία προέκυψε 

από το πέρασμα του χρόνου ανήλθε σε Ευρώ 26,8 και περιλαμβάνεται στη γραμμή Χρεωστικοί Τόκοι στα 

Αποτελέσματα του 2006.

Η αύξηση κατά τη διάρκεια της χρήσης 2007 στο προεξοφλημένο ποσό της πρόβλεψης, η οποία προέκυψε 

από το πέρασμα του χρόνου ανήλθε σε Ευρώ 12,3 και περιλαμβάνεται στη γραμμή Χρεωστικοί Τόκοι στα 

Αποτελέσματα του 2007.

Ανάλογα με τον εκτιμώμενο χρόνο εκκαθάρισης (καταβολής) των υποχρεώσεων αυτών, αυτές αναλύονται ως εξής 

στον Ισολογισμό: 

2007 2006

Βραχυπρόθεσμο μέρος κόστους Προγράμματος
Εθελουσίας Αποχώρησης 200,2 316,7

Μακροπρόθεσμο μέρος κόστους Προγράμματος
Εθελουσίας Αποχώρησης 217,5 361,4

Σύνολο υποχρέωσης 417,7 678,1

Η κίνηση της πρόβλεψης για το Κόστος Προγράμματος Εθελουσίας Εξόδου έχει ως εξής:

Υπόλοιπο 01/01/2006 1.038,7

Καταβολές στη διάρκεια της χρήσης (337,6)

Προσαρμογή στα αποτελέσματα χρήσης 2006 (49,8)

Αύξηση προεξοφλημένου ποσού από το πέρασμα του χρόνου 26,8

Υπόλοιπο 31/12/2006 678,1

Υπόλοιπο 01/01/2007 678,1

Καταβολές στη διάρκεια της χρήσης (256,2)

Τακτοποίηση σε σχέση με την πρόβλεψη για αποζημίωση λόγω εξόδου από την υπηρεσία 
(Βλέπε Σημείωση 16α) (16,5)

Αύξηση προεξοφλημένου ποσού από το πέρασμα του χρόνου 12,3

Υπόλοιπο 31/12/2007 417,7

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3371/2005, στο μέρος του κόστους του Προγράμματος Εθελουσίας 

Αποχώρησης που σχετίζεται με τις εργοδοτικές εισφορές εργοδότη και εργαζομένων και τις συντάξεις που θα 

χορηγήσει το ΤΑΠ-ΟΤΕ, προβλέπεται συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου μέσω μεταβίβασης στο ΤΑΠ-ΟΤΕ 

μετοχών αντιστοιχουσών σε ποσοστό 4% του μετοχικού κεφαλαίου του ΟΤΕ υπό την προϋπόθεση της έγκρισης 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τον Μάιο 2007 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με σχετική απόφασή της που φέρει αριθμό C 2/2006 (ex Ν 405/2005) 

γνωμοδότησε ότι η πρόταση του Ελληνικού Δημοσίου να εκχωρήσει εξωχρηματιστηριακά ποσοστό 4% των 

μετοχών του ΟΤΕ κυριότητάς του, στο Ταμείο Ασφάλισης Προσωπικού ΟΤΕ (ΤΑΠ-ΟΤΕ), σύμφωνα με το άρθρο 

OteEtisioDeltio07-Soma_Final.ind47   47OteEtisioDeltio07-Soma_Final.ind47   47 2/6/2008   10:06:58 πμ2/6/2008   10:06:58 πμ



Ετήσιο Δελτίο 2007

48

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007
(Ποσά σε εκατομμύρια 
Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται 
διαφορετικά)

74 του Ν. 3371/2005, αποτελεί ενίσχυση που συμβιβάζεται με την κοινή αγορά κατά την έννοια του άρθρου 87, 

παράγραφος 3, στοιχείο γ. Η συνολική συνεισφορά του Ελληνικού Δημοσίου προς το ΤΑΠ-ΟΤΕ, βάσει της ίδιας 

απόφασης, δεν δύναται να ξεπεράσει το ποσό των Ευρώ 390,4. Το ακριβές ποσό θα εξαρτηθεί από τη χρονική 

στιγμή και τις διαδικασίες που θα υιοθετήσει η Ελληνική κυβέρνηση για την υλοποίηση αυτής της απόφασης.

Την 28 Φεβρουαρίου 2007, η Διοίκηση του ΟΤΕ και η ΟΜΕ-ΟΤΕ (το συνδικαλιστικό όργανο του προσωπικού), 

υπέγραψαν Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, με την οποία στο προσωπικό που μέχρι την 29 Δεκεμβρίου 2007 

θα έχει θεμελιώσει δικαίωμα απόλυσης, καταβάλλονται κίνητρα προκειμένου να αποχωρήσει μέχρι την 

30 Δεκεμβρίου 2007. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων από το προσωπικό για συμμετοχή στο πρόγραμμα 

εθελουσίας εξόδου έληξε την 31 Μαρτίου 2007 χωρίς τη δυνατότητα ανάκλησής τους. Το σχετικό συνολικό 

κόστος προσδιορίστηκε στα Ευρώ 22,1 και περιλαμβάνεται στη γραμμή Κόστος Προγράμματος Εθελουσίας 

Εξόδου στα Αποτελέσματα του 2007.

17. ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Οι Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις αναλύονται ως εξής: 

2007 2006

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ

Πρόβλεψη για εργοδοτικές εισφορές 
Προγράμματος Εθελουσίας Αποχώρησης 4,5 4,5 3,5 3,5

Υποχρεώσεις για αποκατάσταση ενοικιαζόμενων χώρων - 5,5 - 5,0

Πρόβλεψη υποχρέωσης δωρεάν μονάδων 36,9 36,9 36,1 36,1

Έσοδα επομένων χρήσεων (μακροπρόθεσμο μέρος) - 28,8 - 34,2

Συμμετοχή της MICROSTAR (Βλέπε Σημείωση 7) - 153,3 - -

Πρόβλεψη χρηματοοικονομικού κόστους δανείου 
προς Ταμείο Αρωγής (Βλέπε Σημείωση 16) - - 39,8 39,8

Λοιπά - 4,6 0,1 8,3

41,4 233,6 79,5 126,9

18. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ

Το ανοικτό υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2007 για τον Όμιλο ανέρχεται σε Ευρώ 1.497,4. Το μέσο σταθμικό 

επιτόκιο των βραχυπρόθεσμων δανείων για τις χρήσεις που έληξαν την 31 Δεκεμβρίου 2007 και 2006, ήταν 4,5% 

και 4,2% περίπου, αντίστοιχα.

Το ανοικτό υπόλοιπο των βραχυπρόθεσμων δανείων αναλύεται ως εξής:

• Την 9 Νοεμβρίου 2007, η ΟΤΕ PLC με εγγυητή τον ΟΤΕ, σύναψε βραχυπρόθεσμο δάνειο ύψους Ευρώ 2.700, 

με κοινοπραξία τραπεζών για τη χρηματοδότηση της απόκτησης των μετοχών μειοψηφίας της COSMOTE 

από τον ΟΤΕ. Το δάνειο έχει διάρκεια 1 έτος με δυνατότητα παράτασης 3 μηνών, με επιτόκιο Euribor πλέον 

περιθωρίου, το οποίο αναπροσαρμόζεται με βάση την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας του ΟΤΕ. 

Στην τρέχουσα αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας του ΟΤΕ το περιθώριο διαμορφώθηκε σε 0,30%.

Μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2007 έχει εκταμιευθεί ποσό ύψους Ευρώ 1.500, τα δε έξοδα σύναψης του δανείου που 

ανήλθαν σε Ευρώ 6,8 αποσβένονται κατά τη διάρκεια του δανείου, με ποσό Ευρώ 1,0 να αντιστοιχεί στη χρήση 

2007. Το προϊόν του δανείου διατέθηκε στον ΟΤΕ, με τη μορφή ισόποσου ενδοεταιρικού δανείου, που υπεγράφη 

επίσης στις 9 Νοεμβρίου 2007 και περιλαμβάνει παρεμφερείς όρους.

Η σύμβαση περιελάμβανε συνήθεις περιορισμούς, μεταξύ των οποίων και τη ρήτρα αλλαγής κυριότητας του ΟΤΕ 

(«Change of Control clause»). H ρήτρα ενεργοποιείται εφόσον επέλθει αλλαγή κυριότητας στον ΟΤΕ, η οποία θα 

οδηγήσει το βαθμό αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας (credit rating) του, ή της νέας νομικής οντότητας 

που θα προκύψει, σε επίπεδο χαμηλότερο του ΒBB/Baa2. Σε περίπτωση ενεργοποίησης της ρήτρας, η OTE PLC 

οφείλει να προβεί σε υποχρεωτική προπληρωμή του δανείου.

• Δάνεια της OTE PLUS και των θυγατρικών της, ύψους Ευρώ 1,6.

• Δάνεια της OTE NET και των θυγατρικών της, ύψους Ευρώ1,6.
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19. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ – ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ

Σύμφωνα με τις διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας (Ν.3296/2004), ο συντελεστής φόρου εισοδήματος 

ανέρχεται σε 29% για το 2006 και 25% από τη χρήση 2007 και μετέπειτα.

Η Ελληνική φορολογική νομοθεσία και οι σχετικές διατάξεις υπόκεινται σε ερμηνείες από τις φορολογικές 

αρχές και τα διοικητικά δικαστήρια. Οι δηλώσεις φόρου εισοδήματος κατατίθενται σε ετήσια βάση, αλλά τα 

κέρδη ή οι ζημίες που δηλώνονται για φορολογικούς σκοπούς παραμένουν προσωρινά έως ότου οι φορολογικές 

αρχές εξετάσουν τις φορολογικές δηλώσεις και τα βιβλία του φορολογούμενου, στιγμή κατά την οποία θα 

εκκαθαριστούν και οι σχετικές φορολογικές υποχρεώσεις. Οι φορολογικές ζημίες, στο βαθμό που αναγνωρίζονται 

από τις φορολογικές αρχές, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον συμψηφισμό κερδών των πέντε επόμενων 

χρήσεων που ακολουθούν τη χρήση που αφορούν.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της Ελληνικής φορολογικής νομοθεσίας οι εταιρείες καταβάλλουν κάθε χρόνο 

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.

Η Εταιρεία και οι ενοποιούμενες θυγατρικές της δεν έχουν ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις ακόλουθες 

χρήσεις και ως εκ τούτου οι φορολογικές τους υποχρεώσεις για τις χρήσεις αυτές δεν έχουν καταστεί οριστικές:

Όνομα εταιρείας ΑΝΕΛΕΓΚΤΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ
Άμεση συμμετοχή

• OTE Από 2006
• COSMOTE Από 2006
• OTE INTERNATIONAL INVESTMENTS LTD Από 1998
• HELLAS SAT Από 2003
• COSMO-ONE Από 2002
• OTENET Από 2007
• HELLASCOM Από 2006
• OTE PLC Από 2005
• OTE SAT-MARITEL Από 2004
• OTE PLUS Από 2005
• ΟΤΕ ΑΚΙΝΗΤΑ Από 2001
• OTE GLOBE Από 2002
• OTE ΑΣΦΑΛΙΣΗ Από 2003
• OTE ACADEMY Από 2000
• HATWAVE Από 1996

Έμμεση συμμετοχή
• OTE ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Α.Ε. Από 2005
• ROMTELECOM Από 2001 
• AMC Από 2006 
• COSMOFON Από 2001
• GLOBUL Από 2005
• COSMOTE ROMANIA Από 2004
• ΓΕΡΜΑΝΟΣ Από 2004
• E-VALUE A.E. Από 2003
• GERMANOS TELECOM SKOPJE S.A. Από 2003
• GERMANOS TELECOM ROMANIA S.A. Από 2003
• SUNLIGHT ROMANIA S.R.L.-FILIALA Από 2001
• GERMANOS TELECOM BULGARIA A.D. Από 2005
• MOBILBEEEP ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. Από 2005
• ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Π.Ε. Από 2006
• ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΠΑΡΑΣ & ΣΙΑ Ε.Π.Ε.
• ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ALBATROS & ΣΙΑ Ε.Π.Ε.

Από 2004
Από 2006

• TEL SIM S.R.L. Από 2007 (ίδρυση)
• HELLAS SAT Α.Ε. Από 2002
• VOICENET Από 2004
• OTENET ΚΥΠΡΟΥ LTD Από 2000
• OTENET TELECOMMUNICATIONS LTD Από 2001
• OTE MTS HOLDING B.V. Από 2001
• CHA Από 2007
• COSMO-HOLDING CYPRUS Από 2006
• OTE PLUS ROMANIA --
• OTE PLUS BULGARIA Εξαίρεση φόρου
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Ο τακτικός φορολογικός έλεγχος της μητρικής εταιρείας των διαχειριστικών χρήσεων 2002 - 2005, 

ολοκληρώθηκε στις αρχές του 2008 με την επιβολή πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων συνολικού ύψους 

Ευρώ 84,4 για τις χρήσεις 2002-2004 και με τη μείωση μέρους των φορολογικών ζημιών της χρήσης 2005, 

γεγονός που προσαυξάνει τα φορολογητέα κέρδη του 2006 και συνεπάγεται πρόσθετους φόρους ύψους Ευρώ 

6,4 μετά και την αναγνώριση στο 2006 δαπανών που στη χρήση 2005 είχαν αναμορφωθεί από τον έλεγχο. Η 

Εταιρεία είχε σχηματίσει πρόβλεψη ύψους Ευρώ 42,0 κατά τις προηγούμενες χρήσεις.

Στην ΓΕΡΜΑΝΟΣ βρίσκεται σε εξέλιξη φορολογικός έλεγχος για τις χρήσεις 2004 και 2005, ο οποίος αναμένεται 

να ολοκληρωθεί εντός του 2008.

Στην ROMTELECOM φορολογικός έλεγχος των χρήσεων 2001 – 2005 βρίσκεται στο στάδιο ολοκλήρωσης.

Στην OTE ΑΚΙΝΗΤΑ βρίσκεται σε εξέλιξη ο φορολογικός έλεγχος των χρήσεων 2001 και 2002, ο οποίος αναμένεται 

να ολοκληρωθεί εντός του 2008.

Στην OTE SAT–MARITEL βρίσκεται σε εξέλιξη φορολογικός έλεγχος των χρήσεων 2004 και 2005, ο οποίος 

αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2008.

Στην OTE NET ολοκληρώθηκε ο φορολογικός έλεγχος των χρήσεων 2004 έως 2006.

Στην COSMOTE ROMANIA βρίσκεται σε εξέλιξη φορολογικός έλεγχος για τις χρήσεις 2004 έως 2006, ο οποίος 

αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2008.

Στην E-VALUE βρίσκεται σε εξέλιξη φορολογικός έλεγχος για τις χρήσεις 2003 έως 2005, ο οποίος αναμένεται να 

ολοκληρωθεί εντός του 2008.

Ο φόρος εισοδήματος που έχει επιβαρύνει τα Αποτελέσματα αναλύεται ως ακολούθως:

2007 2006
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ

Τρέχων φόρος εισοδήματος 165,9 341,5 87,6 316,4
Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος 45,9 40,3 37,0 36,6
Σύνολο φόρου εισοδήματος 211,8 381,8 124,6 353,0

Η συμφωνία μεταξύ των ποσών φόρου εισοδήματος όπως απεικονίζονται στα Αποτελέσματα και των ποσών που 

προκύπτουν από την εφαρμογή του ισχύοντος συντελεστή φορολογίας εισοδήματος της Εταιρείας (2007: 25%, 

2006: 29%) επί των αποτελεσμάτων προ φόρων, έχει ως ακολούθως:

2007 2006
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ

Κέρδη χρήσεως προ φόρων 788,3 1.154,8 655,8 1.083,8
Συντελεστής φόρου Εταιρείας 25% 25% 29% 29%
Αναλογούν φόρος 197,1 288,7 190,2 314,3
Αφορολόγητα και κατ’ ειδικό τρόπο φορολογηθέντα έσοδα (42,7) - (80,4) -
Επίδραση διαφοράς φορολογικών συντελεστών 
και φορολογικής νομοθεσίας άλλων χωρών - 19,1 11,9 6,4
Δαπάνες που δεν αναγνωρίζονται φορολογικά 13,1 26,2 13,4 29,2
Διαφορές φορολογικού ελέγχου 48,8 48,8 - -
Αφορολόγητο αποθεματικό Ν. 3299/04 (7,5) (7,5) - -
Λοιπά 3,0 6,5 (10,5) 3,1
Φόρος εισοδήματος 211,8 381,8 124,6 353,0

Οι Αναβαλλόμενοι Φόροι Εισοδήματος προέρχονται από τις προσωρινές διαφορές μεταξύ φορολογικής 

αναγνώρισης περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων και αναγνώρισης τους για σκοπούς σύνταξης των 

Οικονομικών Καταστάσεων για τις εξής κατηγορίες:

2007 2006
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ

Παροχές προσωπικού 205,2 207,3 262,9 264,7
Προβλέψεις για νομικές υποθέσεις και λοιπούς κινδύνους 46,1 46,1 53,0 53,0
Μεταφερόμενες φορολογικές ζημίες - 8,6 - 9,7
Ενσώματα πάγια στοιχεία (117,9) (106,6) (130,8) (123,4)
Αποτίμηση απαιτήσεων - υποχρεώσεων 18,8 33,8 16,7 16,8
Απόκτηση θυγατρικής εταιρείας - (110,3) - (113,8)
Λοιπές περιπτώσεις 6,1 15,7 2,4 20,4
Σύνολο αναβαλλόμενων φόρων 158,3 94,6 204,2 127,4
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20. ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Οι Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις αναλύονται ως εξής:

2007 2006

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ

Εργοδοτικές εισφορές 53,8 74,3 50,4 70,7

Αποδοχές προσωπικού 18,0 27,5 3,7 11,5

Λοιποί φόροι-τέλη 28,1 79,5 15,3 57,5

Δουλευμένοι τόκοι 30,6 66,2 27,0 67,4

Πρόβλεψη για εργοδοτικές εισφορές 5,0 5,0 3,7 3,7

Πρόβλεψη για νομικές υποθέσεις και λοιπές υποχρεώσεις 121,3 126,8 123,3 127,4

Προκαταβολές πελατών 37,6 40,4 27,9 28,5

Λοιπά 8,9 168,1 19,3 142,0

 303,3 587,8 270,6 508,7

21. ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ο Κύκλος Εργασιών περιλαμβάνει τις εξής κατηγορίες εσόδων:

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ

2007 2006  2007 2006 

(i) Τηλεφωνία εσωτερικού

 • Βασικά μηνιαία τέλη 674,8 691,9 988,1 995,7

 • Τέλη αστικής – υπεραστικής τηλεφωνίας

 - Σταθερό προς σταθερό 485,3 518,9 565,5 702,6

 - Σταθερό προς κινητό 262,8 313,8 378,3 470,2

748,1 832,7 943,8 1.172,8

 • Λοιπά 72,5 72,3 90,3 92,1

1.495,4 1.596,9 2.022,2 2.260,6

(ii) Διεθνής Τηλεφωνία

 • Εξερχόμενες κλήσεις 71,0 76,6 108,1 132,3

 • Αποδόσεις από τηλεπικοινωνιακούς
 οργανισμούς εξωτερικού 79,8 68,3 146,8 172,7

 • Αποδόσεις από εταιρείες κινητής τηλεφωνίας 46,9 36,2 49,6 41,9

197,7 181,1 304,5 346,9

(iii) Κινητή Τηλεφωνία - - 2.210,0 1.975,8

(iv) Λοιπά έσοδα

 •  Προπληρωμένες κάρτες 62,3 76,0 76,2 100,6

 •  Τηλεφωνικοί κατάλογοι 1,3 1,7 55,1 58,0

 •  Εκμίσθωση κυκλωμάτων και επικοινωνίες Data / ΑΤΜ 226,9 265,7 274,9 246,1

 •  ISDN 144,5 142,7 166,1 158,9

 •  Πωλήσεις τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού 61,4 90,2 679,8 341,6

 •  Internet / ADSL 133,7 67,9 227,9 133,1

 •  Παροχή υπηρεσιών 179,3 160,5 94,6 74,9

 •  Τέλη διασύνδεσης 115,5 99,9 108,2 96,8

 • Λοιπά 38,9 31,9 100,3 98,0

963,8 936,5 1.783,1 1.308,0

Σύνολο Κύκλου Εργασιών 2.656,9 2.714,5 6.319,8 5.891,3
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22. ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

Τα Λοιπά Λειτουργικά Έξοδα αναλύονται ως εξής:

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ

 2007 2006  2007 2006 

Αμοιβές τρίτων 130,7 136,5 183,5 173,7

Κόστος τηλεπικοινωνιακών υλικών, 
επισκευών και συντηρήσεων 77,3 75,3 201,8 199,0

Έξοδα προβολής και διαφήμισης 47,2 39,9 208,3 164,0

Παροχές τρίτων 76,4 56,5 93,6 98,0

Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις 55,7 65,5 88,0 97,9

Λοιπές προβλέψεις 15,7 35,0 18,1 36,0

Έξοδα ταξιδιών 8,0 7,2 18,9 17,6

Προμήθειες σε εμπορικούς αντιπροσώπους - - 244,1 203,0

Αμοιβές παροχέων Audiοtex 10,3 11,4 14,3 17,1

Ενοίκια 69,7 63,3 88,0 80,1

Διάφοροι φόροι, εκτός φόρου εισοδήματος 14,4 9,6 56,3 47,1

Μεταφορικά 5,6 5,7 13,0 9,6

Λοιπά 15,3 14,4 65,3 46,4

526,3 520,3 1.293,2 1.189,5

23. ΚΕΡΔΗ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ

Τα κέρδη μετά από φόρους, ανά μετοχή, υπολογίζονται με τη διαίρεση του αναλογούντος στους μετόχους 

της Εταιρείας κέρδους με το μέσο σταθμικό αριθμό μετοχών σε κυκλοφορία κατά την διάρκεια της περιόδου, 

εξαιρώντας το μέσο αριθμό ιδίων μετοχών που είχε στην κατοχή της η Εταιρεία κατά τη διάρκεια της περιόδου.

Τα κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή, αναλύονται ως εξής:

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ

2007 2006 2007 2006

Καθαρά κέρδη 576,5 531,2 662,6 574,6

Μέσος σταθμικός αριθμός μετοχών 490.150.389 490.150.389 490.150.389 490.150.389

Βασικά κέρδη ανά μετοχή 1,1762 1,0837 1,3518 1,1723

Απομειωμένα κέρδη ανά μετοχή 1,1762 1,0837 1,3518 1,1723

(Τα κέρδη ανά μετοχή είναι σε απόλυτα ποσά)

24. ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ

Η ακόλουθη πληροφόρηση αναφέρεται στους Τομείς που πρέπει να αναφέρονται ξεχωριστά στις Οικονομικές 

Καταστάσεις και επισκοπούνται από τους υπεύθυνους της Εταιρείας για τη λήψη οικονομικών αποφάσεων.

Οι Τομείς Δραστηριότητας έχουν οριστεί με βάση τη νομική διάρθρωση του Ομίλου, εφόσον οι υπεύθυνοι για τη 

λήψη οικονομικών αποφάσεων παρακολουθούν τις οικονομικές πληροφορίες ξεχωριστά, όπως παρουσιάζονται 

από την Εταιρεία και από καθεμία από τις θυγατρικές της εταιρείες ή τους υπο-ομίλους που περιλαμβάνονται 

στην ενοποίηση.

Χρησιμοποιώντας τα ποσοτικά κριτήρια, ο ΟΤΕ, ο όμιλος COSMOTE και η ROMTELECOM ορίστηκαν ως Τομείς 

Δραστηριότητας που πρέπει να αναφέρονται ξεχωριστά στις Οικονομικές Καταστάσεις. Οι πληροφορίες 

των Τομέων Δραστηριότητας που δεν αποτελούν ξεχωριστούς τομείς για αναφορά έχουν συγκεντρωθεί και 

απεικονιστεί στην κατηγορία “Λοιπά”.
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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, στα λειτουργικά κέρδη και στα καθαρά κέρδη.

Οι πληροφορίες αναφορικά με τους Τομείς Δραστηριότητας και η συμφωνία με τα ενοποιημένα στοιχεία του 

Ομίλου έχουν ως εξής:

ΧΡΗΣΗ 2007 OTE COSMOTE ROMTELECOM ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΟΛΟ
ΕΓΓΡΑΦΕΣ 

ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΜΙΛΟΣ

Έσοδα από
εξωτερικούς πελάτες 2.393,7 2.878,6 843,3 204,2 6.319,8 - 6.319,8

Έσοδα μεταξύ Τομέων
Δραστηριότητας 263,2 181,7 28,6 269,4 742,9 (742,9) -

Πιστωτικοί τόκοι 47,1 21,6 10,1 191,7 270,5 (192,7) 77,8

Χρεωστικοί τόκοι (98,4) (145,3) (5,4) (185,2) (434,3) 195,6 (238,7)

Αποσβέσεις (502,2) (367,9) (255,8) (47,3) (1.173,2) 1,4 (1.171,8)

Έσοδα συμμετοχών 16,8 - - - 16,8 - 16,8

Φόρος εισοδήματος (211,8) (145,6) (2,4) (22,0) (381,8) - (381,8)

Λειτουργικά κέρδη 310,7 618,0 44,8 74,2 1.047,7 (0,8) 1.046,9

Καθαρά κέρδη 576,5 361,3 15,5 58,4 1.011,7 (349,1) 662,6

Συμμετοχές 157,8 - - 0,6 158,4 - 158,4

Περιουσιακά στοιχεία 8.383,5 4.428,2 2.343,1 7.334,6 22.489,4 (10.956,4) 11.533,0

Σύνολο υποχρεώσεων 4.817,1 3.680,3 376,2 5.744,2 14.617,8 (6.139,4) 8.478,4

Επενδύσεις σε πάγια 
περιουσιακά στοιχεία 295,0 564,5 207,2 34,6 1.101,3 - 1.101,3

ΧΡΗΣΗ 2006 OTE COSMOTE ROMTELECOM ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΟΛΟ
ΕΓΓΡΑΦΕΣ 

ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΜΙΛΟΣ

Έσοδα από
εξωτερικούς πελάτες 2.488,7 2.212,6 877,2 312,8 5.891,3 - 5.891,3

Έσοδα μεταξύ Τομέων
Δραστηριότητας 225,8 169,7 17,6 182,4 595,5 (595,5) -

Πιστωτικοί τόκοι 45,7 18,2 13,5 134,5 211,9 (141,1) 70,8

Χρεωστικοί τόκοι (199,2) (75,0) (8,5) (139,7) (422,4) 143,6 (278,8)

Αποσβέσεις (528,0) (318,9) (217,5) (67,7) (1.132,1) 3,6 (1.128,5)

Έσοδα συμμετοχών 23,0 - - - 23,0 - 23,0

Φόρος εισοδήματος (124,6) (159,8) (16,3) (52,3) (353,0) - (353,0)

Λειτουργικά κέρδη 312,1 557,5 120,8 95,5 1.085,9 2,4 1.088,3

Καθαρά κέρδη 531,2 360,5 91,6 77,1 1.060,4 (485,8) 574,6

Συμμετοχές 157,8 - - 0,9 158,7 - 158,7

Περιουσιακά στοιχεία 6.801,4 4.688,1 2.546,7 6.147,5 20.183,7 (7.635,1) 12.548,6

Σύνολο υποχρεώσεων 3.551,7 3.992,9 424,1 4.648,3 12.617,0 (4.957,1) 7.659,9

Επενδύσεις σε πάγια 
περιουσιακά στοιχεία 225,7 442,4 208,1 86,2 962,4 - 962,4
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25. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

Ως συνδεμένα μέρη του ΟΤΕ, θεωρούνται οι θυγατρικές του εταιρείες, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 

και τα ανώτατα διευθυντικά στελέχη του, όπως αυτά ορίζονται από το Δ.Λ.Π. 24 «Γνωστοποιήσεις Συνδεμένων 

Μερών».

Η Εταιρεία αγοράζει αγαθά και λαμβάνει υπηρεσίες από τα συνδεμένα μέρη, πωλεί αγαθά και παρέχει υπηρεσίες 

σε αυτά, χορηγεί και λαμβάνει δάνεια και τέλος λαμβάνει μερίσματα.

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

2007 2006

Πωλήσεις ΟΤΕ Αγορές ΟΤΕ Πωλήσεις ΟΤΕ Αγορές ΟΤΕ

 COSMOTE 192,9 125,6 164,8 139,2

OTE INTERNATIONAL 
INVESTMENTS LTD 0,4 5,5 1,6 9,0

ROMTELECOM - - 2,5 0,3

ARMENTEL - - 1,3 0,4

HELLAS-SAT 0,6 1,7 0,5 1,8

COSMO-ONE - 1,0 - 0,9

OTENET 38,3 44,8 41,9 23,4

HELLASCOM 0,1 6,6 0,1 5,6

OTE SAT – MARITEL 0,9 2,1 1,1 2,2

ΟΤΕ PLUS 0,3 30,4 0,4 23,7

ΟΤΕ ΑΚΙΝΗΤΑ 2,3 59,7 2,2 56,9

INFOTE 4,7 3,7 8,5 5,4

OTE-GLOBE 22,4 64,3 0,7 40,9

OTE ACADEMY 0,3 5,1 0,2 3,4

263,2 350,5 225,8 313,1

Τα χρηματοοικονομικά έσοδα και έξοδα του ΟΤΕ με τα συνδεμένα μέρη προέρχονται από τόκους χορηγηθέντων 

και ληφθέντων δανείων και αναλύονται ως εξής:

2007 2006

Χρημ/κά έσοδα 
ΟΤΕ

Χρημ/κά έξοδα 
ΟΤΕ

Χρημ/κά έσοδα 
ΟΤΕ 

Χρημ/κά έξοδα 
ΟΤΕ 

 ARMENTEL - - 0,1 -

COSMOFOΝ 3,6 - 3,4 -

HELLAS-SAT - - 5,2 -

OTE PLC 2,1 73,7 - 98,9

5,7 73,7 8,7 98,9

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

2007  2006

COSMOTE 163,2 145,3

OTE INTERNATIONAL INVESTMENTS LTD 57,3 -

INFOTE 5,0  3,5

OTE-GLOBE -  2,5

ΟΤΕ ΑΚΙΝΗΤΑ -  15,0

OTE SAT – MARITEL -  0,7

ARMENTEL -  6,8

225,5 173,8

Οι απαιτήσεις και οι υποχρεώσεις του ΟΤΕ με τα συνδεμένα μέρη που προέρχονται από τις μεταξύ τους τρέχουσες 

συναλλαγές αναλύονται ως εξής:
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2007 2006

Απαίτηση 
ΟΤΕ

Υποχρέωση 
ΟΤΕ

Απαίτηση 
ΟΤΕ

Υποχρέωση 
ΟΤΕ

COSMOTE 39,4 34,4 37,9 33,9

OTE INTERNATIONAL
INVESTMENTS LTD 0,2 1,4 0,5 2,6

HELLAS-SAT 4,6 0,6 4,0 0,5

COSMO-ONE - 0,2 - 0,3

OTENET 30,9 22,0 16,4 17,1

HELLASCOM - 1,4 - 1,2

OTE SAT – MARITEL 0,3 0,5 1,1 0,5

ΟΤΕ PLUS 0,8 12,8 3,7 11,6

ΟΤΕ ΑΚΙΝΗΤΑ 3,1 31,7 2,0 13,9

INFOTE - - 2,6 23,7

OTE-GLOBE 49,4 73,2 10,4 27,3

OTE ACADEMY 0,5 0,8 0,1 0,8

129,2 179,0 78,7 133,4

Οι απαιτήσεις και οι υποχρεώσεις του ΟΤΕ με τα συνδεμένα μέρη που προέρχονται από τα χορηγηθέντα και 

ληφθέντα δάνεια, αναλύονται ως εξής:

2007 2006

Απαίτηση 
ΟΤΕ

Υποχρέωση
ΟΤΕ

Απαίτηση 
ΟΤΕ

Υποχρέωση 
ΟΤΕ

COSMOFON 51,8 - 56,9 -

OTE PLC 35,4 2.787,0 - 1.268,0

87,2 2.787,0 56,9 1.268,0

Οι κυριότερες συναλλαγές μεταξύ εταιρειών του Ομίλου περιγράφονται παρακάτω:

α. ΟΤΕ-GLOBE

i. Η ΟΤΕ-GLOBE έχει αναλάβει τη διάθεση και διαχείριση για λογαριασμό του ΟΤΕ των υπηρεσιών του σχετικά 

με τη διεθνή τηλεφωνία προς τους διεθνείς παρόχους και τιμολογεί τον ΟΤΕ με την αμοιβή της.

ii. Η ΟΤΕ-GLOBE τιμολογεί τον ΟΤΕ και αντίστοιχα ο ΟΤΕ τιμολογεί την OTE-GLOBE για την τηλεπικοινωνιακή 

κίνηση που περνάει κατά περίπτωση από τα διεθνή δίκτυα της OTE-GLOBE και από τα διεθνή τηλεφωνικά 

κέντρα του ΟΤΕ. Επιπλέον, οι δύο εταιρείες έχουν εμπορικές συναλλαγές σχετικά με τη μίσθωση κυκλωμάτων 

εκατέρωθεν.

β. INFOTE (μέχρι την ημερομηνία πώλησής της οπότε έπαψε να είναι συνδεμένο μέρος)

i. Η INFOTE τιμολογεί τον ΟΤΕ για την παραγωγή ονομαστικών καταλόγων.

ii. Η INFOTE πραγματοποιεί έσοδα από προβολές επαγγελματιών στους επαγγελματικούς και άλλους 

καταλόγους που εκδίδει. Αυτά τα έσοδα τιμολογούνται σ’ αυτούς από τον ΟΤΕ μέσω των περιοδικών 

λογαριασμών που εκδίδει κατόπιν εντολής και με στοιχεία που του παρέχονται από την INFOTE. Η INFOTE 

αναλαμβάνει το σύνολο αυτών των εσόδων με έκδοση τιμολογίων.

iii. Ο ΟΤΕ τιμολογεί την INFOTE με προμήθεια για την από μέρους του τιμολόγηση πελατών για λογαριασμό της 

INFOTE των εσόδων προβολής σε επαγγελματικούς κυρίως καταλόγους (ως (ii) παραπάνω) και την είσπραξη 

των αντίστοιχων ποσών.

iv. Η INFOTE τιμολογεί τον ΟΤΕ για ένα μέρος των εσόδων που δημιουργεί για λογαριασμό του ΟΤΕ από 

προβολές που γίνονται στους ονομαστικούς καταλόγους.

γ. OTENET

i. Ο OTE πουλάει υπηρεσίες Internet και άλλα προϊόντα για λογαριασμό της OTENET ως αντιπρόσωπός της. 

Επίσης εισπράττει τα αντίστοιχα ποσά για λογαριασμό της OTENET. Τα συνολικά έσοδα από τις παραπάνω 

τιμολογήσεις πελατών αποδίδονται στην OTENET, η οποία εκδίδει τιμολόγιο γι’ αυτά. Επιπρόσθετα, ο ΟΤΕ 

τιμολογεί την OTENET για προμήθεια επί των εσόδων που έχει τιμολογήσει για λογαριασμό της.

ii. O OTE προμηθεύεται προϊόντα και υπηρεσίες από την OTENET και τα μεταπωλεί στους πελάτες του.
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δ. OTE ΑΚΙΝΗΤΑ

i. Η OTE ΑΚΙΝΗΤΑ πραγματοποιεί έσοδα από ενοίκια από τον ΟΤΕ και από τις θυγατρικές του εταιρείες.

ii. Ο ΟΤΕ τιμολογεί την ΟΤΕ ΑΚΙΝΗΤΑ για κατασκευές ή βελτιώσεις που γίνονται επί των ενσωμάτων παγίων 

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.

ε. ΟΤΕ INTERNATIONAL INVESTMENTS LTD

H OTE INTERNATIONAL INVESTMENTS LTD τιμολογεί τον ΟΤΕ και τις θυγατρικές του εταιρείες για διοικητικά 

έξοδα που παρέχονται σε ξένες θυγατρικές εταιρείες.

στ. COSMO-ONE

Η COSMO-ONE τιμολογεί τον ΟΤΕ και τις θυγατρικές του εταιρείες για υπηρεσίες ηλεκτρονικού εμπορίου.

ζ. OTE SAT – MARITEL

i. Ο ΟΤΕ τιμολογεί την ΟΤΕ SAT - MARITEL για τη χρήση των εγκαταστάσεών του για τις υπηρεσίες INMARSAT.

ii. 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.

η. OTE PLUS

Η OTE PLUS παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες στον ΟΤΕ.

θ. COSMOTE

i. Ο ΟΤΕ τιμολογεί την COSMOTE με προμήθειες για συνδέσεις κινητής τηλεφωνίας που πραγματοποιούνται 

μέσω του ΟΤΕ.

ii. Ο ΟΤΕ τιμολογεί την COSMOTE για τη μίσθωση γραμμών.

iii. Ο ΟΤΕ και η COSMOTE έχουν έσοδα και έξοδα διασύνδεσης ανάλογα με το σε ποιου το δίκτυο τερματίζουν οι 

κλήσεις, συμπεριλαμβανομένης της κίνησης από Διεθνή Τηλεφωνία, η οποία διέρχεται και από τα δύο δίκτυα.

ι. OTE ACADEMY

i. Η OTE ACADEMY υπεκμισθώνει στον ΟΤΕ τις εγκαταστάσεις των Εκπαιδευτικών Κέντρων του ΟΤΕ σε Αθήνα 

και Θεσσαλονίκη, που η ίδια μισθώνει αρχικά από την OTE ESTATE.

ii. Η OTE ACADEMY παρέχει υπηρεσίες εκπαίδευσης στο προσωπικό του ΟΤΕ και των θυγατρικών του.

ια. HELLASCOM

Η HELLASCOM παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες τεχνικής φύσεως στον ΟΤΕ και κατασκευαστικές μελέτες στις 

θυγατρικές.

ιβ. COSMOFON

Ο ΟΤΕ έχει χορηγήσει στην COSMOFON έντοκα μακροπρόθεσμα δάνεια.

ιγ. HELLAS- SAT

i. H HELLAS-SAT τιμολογεί τον OTE για την ενοικίαση αναμεταδότη και για παροχή δορυφορικών 

χωρητικοτήτων.

ii. Ο ΟΤΕ τιμολογεί την HELLAS-SAT με προμήθεια επί της ενοικίασης των δορυφορικών χωρητικοτήτων, καθώς 

επίσης και για ενοικίαση κεραιών.

ιδ. OTE PLC

Η ΟΤΕ PLC έχει χορηγήσει στον ΟΤΕ και σε θυγατρικές του έντοκα δάνεια.

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

οποίες επιβάρυναν τα αποτελέσματα της χρήσης 2007, ανήλθαν σε Ευρώ 3,5.
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26. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΟΤΕ

Με βάση την απόφαση της επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 3 Απριλίου 2007 και την απόφαση 

του Διοικητικού Συμβουλίου της 20 Δεκεμβρίου 2007, εγκρίθηκε η θέσπιση και υλοποίηση Προγράμματος 

Παροχής Δικαιωμάτων Προαίρεσης Αγοράς κοινών ονομαστικών μετοχών του ΟΤΕ, (το «Πρόγραμμα»), βάσει 

κριτηρίων απόδοσης σε διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας, καθώς και σε στελέχη συνδεμένων με αυτήν 

εταιρειών.

Σύμφωνα με το Πρόγραμμα παρέχεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στους δικαιούχους κατά την αρχική ένταξή 

τους σ’ αυτό, ένας αριθμός δικαιωμάτων, τα «Βασικά Δικαιώματα Προαίρεσης», ενώ παρέχονται δυνητικά από 

το Διοικητικό Συμβούλιο σε ήδη συμμετέχοντες δικαιούχους και σε μεταγενέστερο της ένταξής τους στο 

Πρόγραμμα χρόνο, τα «Επιπλέον Δικαιώματα Προαίρεσης».

Τα Βασικά Δικαιώματα Προαίρεσης θα μετατρέπονται σε Οριστικά Δικαιώματα Απόκτησης των μετοχών σταδιακά 

σε περίοδο τριών ετών από την ημερομηνία ένταξης στο Πρόγραμμα (20 Δεκεμβρίου 2007), ως εξής:

• Με τη συμπλήρωση του πρώτου (1ου) έτους από την Ημερομηνία Ένταξης και με την προϋπόθεση ότι, κατά 

το αμέσως προηγούμενο έτος και βάσει της διαδικασίας Αξιολόγησης ανά επίπεδο διοίκησης, ο Συμμετέχων 

έχει επιτύχει τουλάχιστον το 100% της Ατομικής του Αξιολόγησης (επαγγελματικές δεξιότητες) και το 50% 

των στόχων της Υπηρεσίας που κάθε φορά προΐσταται, μετατρέπονται σε Οριστικά και μπορούν να ασκηθούν 

Δικαιώματα που αντιστοιχούν σε ποσοστό 40% επί του συνόλου.

• Με την συμπλήρωση του δεύτερου έτους (2ου) έτους από την Ημερομηνία Ένταξης και με την προϋπόθεση 

ότι, κατά το αμέσως προηγούμενο έτος και βάσει της διαδικασίας Αξιολόγησης ανά επίπεδο διοίκησης, ο 

Συμμετέχων έχει επιτύχει τουλάχιστον το 100% της Ατομικής του Αξιολόγησης (επαγγελματικές δεξιότητες) 

και το 50% των στόχων της Υπηρεσίας που κάθε φορά προΐσταται, μετατρέπονται σε Οριστικά και μπορούν να 

ασκηθούν Δικαιώματα που αντιστοιχούν σε ποσοστό 30% επί του συνόλου.

• Με τη συμπλήρωση του τρίτου (3ου) έτους από την Ημερομηνία Ένταξης και εφόσον κατά το αμέσως 

προηγούμενο έτος αφενός μεν ο Συμμετέχων, βάσει της διαδικασίας Αξιολόγησης ανά επίπεδο διοίκησης, 

έχει επιτύχει τουλάχιστον το 100% της Ατομικής του Αξιολόγησης (επαγγελματικές δεξιότητες) και το 50% 

των στόχων της Υπηρεσίας που κάθε φορά προΐσταται, αφετέρου δε έχει επιτευχθεί το EBITDA και για τα δύο 

προηγούμενα έτη εφαρμογής του προγράμματος, όπως έχει ορισθεί στο Επιχειρησιακό Σχέδιο της Εταιρείας, 

μετατρέπονται σε Οριστικά και μπορούν να ασκηθούν Δικαιώματα που αντιστοιχούν σε ποσοστό 30% επί του 

συνόλου.

Κάθε Δικαίωμα Προαίρεσης αντιστοιχεί σε δικαίωμα επί μιας μετοχής. Οι δικαιούχοι έχουν τη δυνατότητα 

εξάσκησης των Οριστικών Δικαιωμάτων στο σύνολό τους ή τμηματικά, με υποβολή σχετικής αίτησης εντός 

τεσσάρων ετών από την ημερομηνία ένταξης, μόνο κάθε Ιανουάριο του έτους επιλογής τους, με εξαίρεση το 

τέταρτο έτος που η σχετική αίτηση πρέπει να υποβληθεί το Δεκέμβριο του 2011.

Η Τιμή Απόκτησης ανά μετοχή για τα Οριστικά Δικαιώματα που ωριμάζουν και μπορούν να παραχωρηθούν με τη 

συμπλήρωση του 1ου έτους εφαρμογής του Προγράμματος είναι η μέση τιμή της μετοχής κατά το β’ εξάμηνο 

του έτους 2006, ήτοι Ευρώ 19,49 (σε απόλυτο ποσό) ανά μετοχή. Η Τιμή Απόκτησης ανά μετοχή για τα Οριστικά 

Δικαιώματα που ωριμάζουν και μπορούν να παραχωρηθούν με τη συμπλήρωση καθενός από τα επόμενα δυο 

χρόνια εφαρμογής του Προγράμματος είναι η μέση τιμή της μετοχής κατά το μήνα που αμέσως προηγείται της 

ημερομηνίας ωρίμανσης και μετατροπής των Δικαιωμάτων αυτών, τα οποία πλέον και μπορούν να παραχωρηθούν 

κατά τα ανωτέρω από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Το ύψος των παρεχομένων δικαιωμάτων, για την πρώτη εφαρμογή του Προγράμματος καθορίζεται ανάλογα με το 

ιεραρχικό επίπεδο των συμμετεχόντων, ως εξής:

α) Για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, τους Γενικούς Διευθυντές, το Νομικό Σύμβουλο και τους Βοηθούς Γενικούς 

Διευθυντές, η μέγιστη αξία των Βασικών Δικαιωμάτων Προαίρεσης που δύνανται να αποκτηθούν, αντιστοιχεί 

με βάση την τιμή απόκτησης, σε πέντε (5) Ετήσιους Μικτούς Μισθούς του δικαιούχου, ενώ τα Επιπλέον 

Δικαιώματα Προαίρεσης αντιστοιχούν σε ένα (1) το μέγιστο Ετήσιο Μικτό Μισθό του δικαιούχου.

β) Για τους λοιπούς δικαιούχους ο μέγιστος αριθμός Βασικών και Επιπλέον Δικαιωμάτων Προαίρεσης, τα οποία 

δύνανται να αποκτηθούν μέσα στην πρώτη τριετία, προσδιορίζεται ανά επίπεδο διοίκησης, όπως εμφανίζεται 

στον παρακάτω πίνακα:
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Δικαιούχοι

Μέγιστος αριθμός 
δικαιωμάτων 

ανά Δικαιούχο
(ΒΑΣΙΚΑ 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ)

Μέγιστος αριθμός 
δικαιωμάτων 

ανά Δικαιούχο
(ΕΠΙΠΛΕΟΝ 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ)

Διευθύνοντες Σύμβουλοι θυγατρικών εταιρειών 35.000 7.000

Προϊστάμενοι Διευθύνσεων 18.000 4.500

Προϊστάμενοι Υποδιευθύνσεων –
Διαμερισμάτων- Συγκροτημάτων 9.500 3.100

Ο συνολικός αριθμός Βασικών Δικαιωμάτων του Προγράμματος ανέρχεται σε 3.141.620 δικαιώματα.

Η ημερομηνία παραχώρησης των δικαιωμάτων αυτών κατά την οποία οι δικαιούχοι ενημερώθηκαν επισήμως 

και υπόγραψαν τη σύμβαση προσχώρησης στο Πρόγραμμα είναι μεταγενέστερη της 31 Δεκεμβρίου 2007. Ως 

εκ τούτου, η αποτίμηση των δικαιωμάτων προαίρεσης στην εύλογη αξία τους θα πραγματοποιηθεί στο 2008 και 

η εύλογη αξία θα μεταφέρεται στα Αποτελέσματα ισόποσα κατά την διάρκεια της περιόδου κατοχύρωσης του 

δικαιώματος προαίρεσης από τον εργαζόμενο από την ημερομηνία παραχώρησης.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ COSMΟΤΕ

Η COSMOTE εφαρμόζει πρόγραμμα παροχής δικαιωμάτων προαίρεσης σε στελέχη του ομίλου της για την αγορά 

μετοχών της Εταιρείας σε προνομιακή τιμή σύμφωνα με τους όρους του, υπό προϋποθέσεις. Το Πρόγραμμα 

εγκρίθηκε από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων την 31 Ιουλίου και 6 Σεπτεμβρίου 2000 και τροποποιήθηκε με 

αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων της 12 Ιουνίου 2001, της 21 Φεβρουαρίου 2002, της 27 Ιανουαρίου 2006 

και της 28 Φεβρουαρίου 2007.

Το πρόγραμμα αυτό προβλέπει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της COSMOTE θα παραχωρεί κάθε χρόνο στους 

συμμετέχοντες, δικαίωμα προαίρεσης, το οποίο σταδιακά (ήτοι σε ποσοστό 40% με τη συμπλήρωση ενός χρόνου 

από την παροχή τους, 30% με τη συμπλήρωση του δεύτερου χρόνου και σε ποσοστό 30% με τη συμπλήρωση 

του τρίτου χρόνου) θα μετατρέπεται σε οριστικό δικαίωμα, για την απόκτηση μετοχών της COSMOTE που 

αντιστοιχούν, με βάση την προνομιακή τιμή, κατ’ ανώτερο σε 1-5 ετήσιους μικτούς μισθούς, ανάλογα με 

το επίπεδο ευθύνης της θέσης του και την εταιρεία στην οποία απασχολείται, εφόσον οι συμμετέχοντες 

εξακολουθούν να εργάζονται αποδοτικά προς όφελος του ομίλου COSMOTE (Βασικά Δικαιώματα Προαίρεσης). 

Επίσης, το Δ.Σ. δύναται να παραχωρεί κάθε χρόνο σε ήδη συμμετέχοντες, επιπλέον δικαιώματα προαίρεσης, για 

την απόκτηση μετοχών που αντιστοιχούν, με βάση την προνομιακή τιμή, κατ’ ανώτερο από 0,75 του ετήσιου 

μικτού μισθού του συμμετέχοντα έως ένα ετήσιο μικτό μισθό (Επιπλέον Δικαιώματα Προαίρεσης). Σε ό,τι 

αφορά τον Πρόεδρο του Δ.Σ. τα Βασικά Δικαιώματα Προαίρεσης μετατρέπονται σε οριστικά μετά την πάροδο 

ενός έτους. Τα δε Επιπλέον Δικαιώματα Προαίρεσης μετατρέπονται σε οριστικά δικαιώματα για όλους τους 

συμμετέχοντες μετά από τρία (3) χρόνια.

Τα Βασικά Δικαιώματα Προαίρεσης μπορούν να ασκηθούν στο σύνολο ή μέρος τους μέχρι και τον 4ο χρόνο από το 

έτος χορήγησης των δικαιωμάτων προαίρεσης στα οποία αναφέρονται, τα δε Επιπλέον Δικαιώματα Προαίρεσης 

μπορούν να ασκηθούν στο σύνολο ή μέρος τους κατά το έτος ωρίμανσης ή κατά το αμέσως επόμενο έτος. 

Τα Δικαιώματα Προαίρεσης παύουν να ισχύουν, αν ο δικαιούχος αποχωρήσει ή απολυθεί από την COSMOTE 

πριν αυτά μετατραπούν σε οριστικά, ανεξαρτήτως από το χρόνο άσκησής τους ή αν η ατομική απόδοση του 

δικαιούχου αξιολογηθεί για το έτος που του χορηγήθηκαν τα Δικαιώματα Προαίρεσης (2007 και εφεξής) σε 

επίπεδο κατώτερο ενός συγκεκριμένου επιπέδου.

Ο αριθμός των μετοχών της COSMOTE που δύναται να αποκτηθούν σύμφωνα με το πρόγραμμα ή υπό 

οποιοδήποτε άλλο παράλληλο πρόγραμμα για κάθε περίοδο πέντε (5) ετών σε κυλιόμενη βάση, δεν πρέπει 

να υπερβαίνει το 5% του συνολικού μετοχικού της κεφαλαίου κατά την έναρξη της εν λόγω πενταετίας, και σε 

κάθε περίπτωση ο ανώτατος αριθμός των μετοχών που μπορεί να εκδοθούν, αν οι συμμετέχοντες ασκήσουν 

το δικαίωμα αγοράς μετοχών, δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% των υφισταμένων κατά το χρόνο έγκρισης του 

προγράμματος μετοχών, συνολικά.

Οι εκδοθείσες μετοχές των προγραμμάτων προαίρεσης αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους, κατά την ημερομηνία 

παραχώρησης. Η εύλογη αξία μεταφέρεται στα Αποτελέσματα ισόποσα κατά την διάρκεια της περιόδου 

κατοχύρωσης του δικαιώματος προαίρεσης από τον εργαζόμενο.
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Η εύλογη αξία ανά δικαίωμα, έχει υπολογιστεί με την χρήση του μοντέλου αποτίμησης Black – Scholes. 

Τα σημαντικά δεδομένα εισαγωγής στο μοντέλο αυτό, είναι η τιμή της μετοχής, η τιμή της εξάσκησης, η 

μερισματική απόδοση, το επιτόκιο προεξόφλησης και η μεταβλητότητα της τιμής μετοχής (volatility), ήτοι 

η τυπική απόκλιση των αναμενόμενων μεταβολών της τιμής της μετοχής, υπολογίζεται βάσει στατιστικής 

ανάλυσης των ημερησίων τιμών της μετοχής των τελευταίων 12 μηνών.

Στον παρακάτω πίνακα, περιλαμβάνονται πληροφοριακά στοιχεία σχετικά με τα δικαιώματα προαίρεσης:

2007 2006

Δικαιώματα 
προαίρεσης

(Αριθμός 
μετοχών)

Μέση 
Σταθμική 

τιμή άσκησης 
δικαιώματος

Δικαιώματα 
προαίρεσης

(Αριθμός 
μετοχών)

Μέση 
Σταθμική 

τιμή άσκησης 
δικαιώματος

Mη ληφθείσες μετοχές στην έναρξη της χρήσης 2.987.450 16,30 3.151.820 13,48

Παραχωρήθηκαν κατά την διάρκεια της χρήσης 2.011.220 18,45 1.079.580 18,84

Παραγράφηκε το δικαίωμα παραχώρησης (662.450) 15,87 (149.860) 13,15

Ασκήθηκαν κατά την διάρκεια της χρήσης (1.175.100) 14,37 (1.094.090) 11,10

Mη ληφθείσες μετοχές στην λήξη της χρήσης 3.161.120 17,38 2.987.450 16,30

Δυνατότητα άσκησης  στην λήξη της χρήσης 3.966 16,01 869.069 14,46

Τα δεδομένα που εισήχθηκαν στο μαθηματικό μοντέλο αποτίμησης είναι τα παρακάτω:

2007 2006

Μέση σταθμική τιμή μετοχής 23,00 19,03

Μέση σταθμική τιμή άσκησης δικαιώματος 19,59 18,84

Αναμενόμενη διακύμανση 24,27% 24,79%

Αναμενόμενη διάρκεια άσκησης δικαιώματος 3 χρόνια 3 χρόνια

Επιτόκιο μηδενικού κινδύνου 3,98% 3,97%

Απόδοση μετοχής 3,16% 3,37%

Η αναμενόμενη διακύμανση έχει υπολογιστεί χρησιμοποιώντας την ιστορική διακύμανση της μετοχής της 

Εταιρείας κατά την διάρκεια της αντίστοιχης χρήσης.

27. ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Οι σημαντικότερες εκκρεμείς νομικές υποθέσεις κατά την 31 Δεκεμβρίου 2007 είναι οι ακόλουθες:

(i) 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 ημερομηνία της συναλλαγής. Όπως έχει προκαθοριστεί στις συμφωνίες που υπογράφηκαν, 

ο ΟΤΕ υποχρεούται 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 

λεπτομερώς στις συμφωνίες πώλησης. Η εν λόγω υποχρέωση του ΟΤΕ ισχύει για περίοδο 3,5 έως 5,5 ετών, 

ανάλογα με την φύση των συμβολαίων μίσθωσης.

(ii) Alpha Digital Synthesis Α.Ε.: Η Alpha Digital Synthesis Α.Ε, υπέβαλε την 7 Μαΐου 2003, αίτημα για διαιτησία 

ζητώντας να της καταβληθεί ποσό Ευρώ 254,2 νομιμοτόκως από την επίδοση της αγωγής λόγω ζημίας που 

υπέστη από τη ματαίωση της συνεργασίας με τον ΟΤΕ για την παροχή υπηρεσιών συνδρομητικής τηλεόρασης. 

Σύμφωνα με την απόφαση που εξέδωσε το Διαιτητικό Δικαστήριο Αθηνών, ο ΟΤΕ υποχρεώνεται να καταβάλει 

στην Alpha Digital Synthesis Α.Ε. ποσό ύψους Ευρώ 13,0 περίπου νομιμοτόκως από την ημερομηνία προσφυγής. 

Ο ΟΤΕ κατά της αποφάσεως αυτής άσκησε αγωγή ακυρώσεως ενώπιον του Εφετείου Αθηνών, η οποία 

απορρίφθηκε και ο ΟΤΕ κατέβαλε νομιμοτόκως τα ως άνω ποσά. Κατά της απόφασης του Εφετείου Αθηνών ο ΟΤΕ 

άσκησε αίτηση αναίρεσης ενώπιον του Αρείου Πάγου, η οποία μετά από αναβολή θα εκδικασθεί την 19 Μαΐου 2008.
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(iii) Ελληνική Ραδιοφωνία και Τηλεόραση (ΕΡΤ): Το Μάιο του 2002, η ΕΡΤ, υπέβαλε αγωγή εναντίον του ΟΤΕ 

ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, ζητώντας να της καταβληθεί ποσό Ευρώ 42,9 νομιμοτόκως από 

την επίδοση της αγωγής ισχυριζόμενη την πρόκληση ζημιάς ως αποτέλεσμα της αθέτησης από την πλευρά του 

ΟΤΕ των όρων της διμερούς συμφωνίας (Memorandum Of Understanding). Το 2005 το δικαστήριο αποφάσισε 

ότι η υπόθεση παραπέμπεται σε διαιτησία. Μέχρι στιγμής η ΕΡΤ δεν έχει προσφύγει στη διαιτησία.

(iv) 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 απώλεια πελατών ως αποτέλεσμα της πολιτικής ευνοϊκής μεταχείρισης 

της OTENET από την πλευρά του ΟΤΕ. Η ακροαματική διαδικασία που είχε προγραμματιστεί για την 19 Απριλίου 

2007 ματαιώθηκε και ορίστηκε εκ νέου για την 5 Ιουνίου 2008. Επίσης η ίδια εταιρεία με αγωγή της εναντίον του 

ΟΤΕ ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, ζητά να της καταβάλει ο ΟΤΕ ποσό Ευρώ 4,1 ως θετική 

και αποθετική ζημία, καθώς και ως χρηματική ικανοποίηση για ηθική βλάβη, 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 τελικά ματαιώθηκε.

(v) Greek Telecom Α.Ε.: Το 2004, η Greek Telecom Α.Ε. υπέβαλε αγωγή εναντίον του ΟΤΕ ενώπιον του 

Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, ζητώντας να της καταβληθεί ποσό Ευρώ 45,4, νομιμοτόκως από την επίδοση 

της αγωγής ισχυριζόμενη την πρόκληση ζημίας από τη διακοπή των τηλεφωνικών της συνδέσεων από τον ΟΤΕ 

λόγω των οφειλών της. Επί της αγωγής αυτής που συζητήθηκε την 22 Μαρτίου 2006 εκδόθηκε απορριπτική 

απόφαση του Δικαστηρίου. Κατά της απόφασης αυτής η Greek Telecom Α.Ε. άσκησε έφεση, η οποία συζητήθηκε 

στο Εφετείο Αθηνών την 4 Οκτωβρίου 2007 και αναμένεται η έκδοση της απόφασης.

(vi) Teledome Α.Ε.: H Teledome Α.Ε. υπέβαλε εναντίον του ΟΤΕ ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου 

Αθηνών, πέντε αγωγές ζητώντας να της καταβληθεί 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 καταγγελία από τον ΟΤΕ της σύμβασης διασύνδεσης. Οι δικάσιμοι των ανωτέρω αγωγών είχαν 

οριστεί σε διαφορετικές ημερομηνίες μέσα στο 2007. Η πρώτη (Ευρώ 1,6) συζητήθηκε στη δικάσιμο της 6 Ιουνίου 

2007 και αναμένεται η έκδοση απόφασης, η δεύτερη (Ευρώ 1,0) επαναπροσδιορίστηκε για τη δικάσιμο της 17 

Σεπτεμβρίου 2008, για την τρίτη (Ευρώ 0,3) η απόφαση του δικαστηρίου ανέβαλε τη 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 Δικαστηρίου διέταξε πραγματογνωμοσύνη. Περαιτέρω, η ίδια εταιρεία υπέβαλε εναντίον του ΟΤΕ ενώπιον του 

Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών έξι αγωγές ζητώντας να καταβληθεί συνολικό ποσό Ευρώ 10,8, νομιμοτόκως 

από την επίδοση των αγωγών λόγω ζημίας που υπέστη ως αποτέλεσμα της δήθεν κατάργησης από τον ΟΤΕ της 

προεπιλογής φορέα συνδρομητών της, και για ηθική βλάβη από παράνομη διακοπή των υπηρεσιών της. Για δύο 

αγωγές (Ευρώ 4,7) εκδόθηκε απορριπτική απόφαση του Δικαστηρίου και στη συνέχεια ασκήθηκε έφεση από την 

Teledome Α.Ε. που εκδικάστηκε στο Εφετείο Αθηνών την 25 Ιανουαρίου 2007 και απορρίφθηκε, για μία αγωγή 

(Ευρώ 0,9) εκδόθηκε απόφαση του δικαστηρίου που την απέρριψε, για μια αγωγή (Ευρώ 4,4) η δικάσιμος έχει 

οριστεί για την 6 Μαρτίου 2008, για μια αγωγή (Ευρώ 0,2) το Δικαστήριο διέταξε πραγματογνωμοσύνη και μια 

αγωγή (Ευρώ 0,6) συζητήθηκε την 26 Σεπτεμβρίου 2007 και αναμένεται η έκδοση απόφασης.

(vii) Newsphone Hellas Α.Ε. (ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ HELLAS Α.Ε.): H Newsphone Hellas Α.Ε. υπέβαλε αγωγή 

εναντίον του ΟΤΕ ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, ζητώντας να της καταβληθεί ποσό Ευρώ 7,2, 

νομιμοτόκως από την επίδοση της αγωγής ισχυριζόμενη την πρόκληση ζημίας ως αποτέλεσμα της μη αναφοράς 

από τον ΟΤΕ στο ηχογραφημένο μήνυμά του, ότι οι πληροφορίες καταλόγου παρέχονται εκτός από τον σύντομο 

κωδικό του ΟΤΕ και από το σύντομο κωδικό της εταιρείας αυτής. Επί της αγωγής αυτής που συζητήθηκε την 17 

Μαΐου 2006 εκδόθηκε απορριπτική απόφαση του Δικαστηρίου.

(viii) TELLAS Α.Ε.: Η TELLAS Α.Ε. υπέβαλε εναντίον του ΟΤΕ ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών 

τέσσερις αγωγές με αίτημα να της καταβάλει ο ΟΤΕ συνολικό ποσό Ευρώ 20,8 νομιμοτόκως από την επίδοση των 

αγωγών, ισχυριζόμενη την πρόκληση ζημίας που υπέστη ως αποτέλεσμα της δήθεν κατάργησης από τον ΟΤΕ 

της προεπιλογής φορέα συνδρομητών της. Η TELLAS Α.Ε. παραιτήθηκε από το δικόγραφο αγωγής σχετικής με 

διεκδίκηση ύψους Ευρώ 4,2, ενώ οι υπόλοιπες συνεκδικάστηκαν από το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών την 2 

Μαΐου 2007 και απορρίφθηκαν.

(ix) ΛΑΝ-ΝΕΤ Α.Ε.: Η ΛΑΝ-ΝΕΤ Α.Ε. υπέβαλε εναντίον του ΟΤΕ ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών 

δύο αγωγές με αίτημα να της καταβάλει ο ΟΤΕ συνολικό ποσό Ευρώ 2,2 νομιμοτόκως από την επίδοση των 
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αγωγών, ισχυριζόμενη την πρόκληση ζημίας που υπέστη ως αποτέλεσμα της δήθεν κατάργησης από τον ΟΤΕ 

της προεπιλογής φορέα συνδρομητών της. Για την πρώτη αγωγή με ποσό διεκδίκησης Ευρώ 1,5, εκδόθηκε 

από το Δικαστήριο απορριπτική απόφαση, κατά της οποίας η ΛΑΝ-ΝΕΤ Α.Ε. άσκησε έφεση, που συζητήθηκε 

την 1 Νοεμβρίου 2007 στο Εφετείο Αθηνών και του οποίου η απόφαση αναμένεται. Η δεύτερη αγωγή με ποσό 

διεκδίκησης Ευρώ 0,7, η οποία συζητήθηκε την 21 Μαρτίου 2007, επίσης απορρίφθηκε από το Δικαστήριο.

(x) ΑΛΓΟ-ΝΕΤ Α.Ε.: Η ΑΛΓΟ-ΝΕΤ Α.Ε. υπέβαλε εναντίον του ΟΤΕ ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου 

Αθηνών δύο αγωγές με αίτημα να της καταβάλει ο ΟΤΕ συνολικά ποσό Ευρώ 0,9 νομιμοτόκως από την επίδοση 

των αγωγών, ισχυριζόμενη την πρόκληση 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 Δικαστήριο, ενώ η συζήτηση της δεύτερης αγωγής κατά τη δικάσιμο της 8 Φεβρουαρίου 

2006 ματαιώθηκε.

(xi) ΦΑΣΜΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.: H ΦΑΣΜΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. υπέβαλε αρχικά εναντίον του ΟΤΕ ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών αγωγή 

με αίτημα να της καταβάλει ο ΟΤΕ συνολικά ποσό Ευρώ 9,1 νομιμοτόκως από την επίδοσή της, για παράβαση 

συμβατικής υποχρέωσης. Η απόπειρα εξωδικαστικής επίλυσης της διαφοράς που είχε ορισθεί για την 24 Μαΐου 

2007 απέτυχε και η συζήτηση της υπόθεσης ενώπιον του δικαστηρίου ορίσθηκε για την 8 Νοεμβρίου 2007. Στη 

συνέχεια η εταιρεία κατέθεσε ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών νέα αγωγή κατά του ΟΤΕ, με την 

οποία παραιτήθηκε από την προηγουμένη και ζητεί να της καταβληθεί ποσό Ευρώ 8,7 νομιμοτόκως από την 

επίδοσή της. Η νέα απόπειρα εξωδικαστικής επίλυσης της διαφοράς που ορίσθηκε για την 27 Σεπτεμβρίου 2007 

απέτυχε εκ νέου και η συζήτηση της υπόθεσης ενώπιον του δικαστηρίου ορίσθηκε για την 8 Νοεμβρίου 2007, 

οπότε και αναβλήθηκε για την 23 Οκτωβρίου 2008.

(xii) Αγωγές δικαιοπαρόχων (franchisees): 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 Πρωτοδικείου Αθηνών και ζητά να του επιδικασθεί ποσό Ευρώ 0,7. Η δικάσιμος για τη συζήτηση 

των αγωγών αυτών που είχε αρχικά οριστεί για την 13 Οκτωβρίου 2005, αναβλήθηκε για την 21 Φεβρουαρίου 

2008. Η εταιρεία Κ. ΠΡΙΝΙΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ έχει ασκήσει αγωγή ενώπιον του Πολυμελούς 

Πρωτοδικείου Αθηνών, ζητώντας να της καταβληθεί ποσό Ευρώ 10,9 ισχυριζόμενη την πρόκληση ζημίας 

με ευθύνη του ΟΤΕ. Κατά τη δικάσιμο που έλαβε χώρα την 15 Νοεμβρίου 2007 συζητήθηκε η αγωγή της Κ. 

ΠΡΙΝΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε. και αναμένεται η έκδοση της απόφασης. Η εταιρεία DEP INFO Ε.Π.Ε. έχει ασκήσει αγωγή 

ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών ζητώντας να της καταβληθεί ποσό Ευρώ 6,8 ισχυριζόμενη 

την πρόκληση ζημίας με ευθύνη του ΟΤΕ. Κατά της ανωτέρω εταιρείας ο ΟΤΕ άσκησε αγωγή ενώπιον του 

Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών 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 συζητήθηκε ενώπιον του Εφετείου 

Αθηνών την 24 Ιανουαρίου 2008 και αναμένεται η απόφαση. Η εταιρεία INFOSHOP Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ έχει ασκήσει αγωγή ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, ζητώντας να της 

καταβληθεί ποσό Ευρώ 7,0 ισχυριζόμενη την πρόκληση ζημίας με ευθύνη του ΟΤΕ. Η ακροαματική διαδικασία, 

η οποία μετά από συνεχείς αναβολές είχε προγραμματιστεί για την 15 Νοεμβρίου 2007, αναβλήθηκε εκ νέου και 

ορίστηκε νέα δικάσιμος για την 13 Νοεμβρίου 2008.

(xiii) Αγωγές προσωπικού: Από εν ενεργεία υπαλλήλους και συνταξιούχους του ΟΤΕ έχει υποβληθεί μεγάλος 

αριθμός αγωγών εναντίον της Εταιρείας με μεγάλη θεματική διασπορά.

(xiv) ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ υπέβαλε εναντίον του ΟΤΕ ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου 

Αθηνών αγωγή με αίτημα να αναγνωρισθεί ότι ο ΟΤΕ υποχρεούται να της καταβάλλει ποσό Ευρώ 1,2 νομιμοτόκως 

από την επίδοση της αγωγής. Η συζήτηση της εν λόγω αγωγής είχε προσδιοριστεί για την 28 Μαρτίου 2007 οπότε 

και ματαιώθηκε.

(xv) ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: Η τραπεζική εταιρεία EFG EUROBANK 

ERGASIAS Α.Ε. κατέθεσε αγωγή κατά του ΟΤΕ ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία 

ζητεί να της καταβληθεί από τον ΟΤΕ ποσό Ευρώ 5,9 νομιμοτόκως, λόγω σύμβασης ενεχυρίασης των απαιτήσεων 

της ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΕΒΕ που απορρέουν από σχετική σύμβαση προμήθειας με τον ΟΤΕ προς την ως άνω 
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τραπεζική εταιρεία. Η απόπειρα εξωδικαστικής επίλυσης της διαφοράς που είχε ορισθεί για την 11 Οκτωβρίου 

2007 απέτυχε και η συζήτηση της υπόθεσης ενώπιον του δικαστηρίου ορίσθηκε για την 11 Δεκεμβρίου 2008.

(xvi) Τέλη χρήσεως κοινοχρήστων χώρων για καρτοτηλέφωνα ΟΤΕ: Από το έτος 1999 έως το έτος 2007 ο 

Δήμος Θεσσαλονίκης επέβαλε στον ΟΤΕ τέλη κοινοχρήστων χώρων για όλα τα καρτοτηλέφωνα που υπάρχουν 

εντός των διοικητικών ορίων του, τέλη κοινοχρήστων χώρων μετά προστίμου αυθαιρέτου χρήσης, συνολικού 

ύψους Ευρώ 15,0 περίπου. Κατά των αποφάσεων αυτών ο ΟΤΕ άσκησε προσφυγές στο Διοικητικό Πρωτοδικείο 

Θεσσαλονίκης, ωστόσο ο Δήμος Θεσσαλονίκης βεβαίωσε το 40% των αμφισβητουμένων ποσών το οποίο ο ΟΤΕ 

προκατέβαλε. Το ποσό αυτό σε περίπτωση δικαστικής ήττας του Δήμου Θεσσαλονίκης αναμένεται να επιστραφεί. 

Ήδη έχουν εκδοθεί από τα αρμόδια πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια δικαστήρια δύο αποφάσεις, οι οποίες 

δικαίωσαν τον ΟΤΕ, για το αποτέλεσμα των οποίων ο Δήμος Θεσσαλονίκης έχει ασκήσει εφέσεις στο Συμβούλιο 

της Επικρατείας.

(xvii) Πρόστιμα της Ε.Ε.Τ.Τ. κατά του ΟΤΕ: Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) με 

σχετικές αποφάσεις της την 26 Ιουλίου 2007 επέβαλε στον ΟΤΕ μια σειρά διοικητικών προστίμων συνολικού 

ύψους Ευρώ 27,4. Κατά των αποφάσεων αυτών ο ΟΤΕ άσκησε προσφυγές ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου 

Αθηνών και ζητεί την ακύρωσή τους, οι οποίες μετά από αναβολή πρόκειται να συζητηθούν σε διάφορες 

ημερομηνίες μέσα στο 2008. Ωστόσο ο ΟΤΕ άσκησε κατ’ αυτών των αποφάσεων αιτήσεις αναστολής εκτέλεσης, 

οι οποίες έγιναν δεκτές από το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών, με αποτέλεσμα να ανασταλεί η εκτέλεσή τους, μέχρι 

την έκδοση των αποφάσεων του αρμόδιου Δικαστηρίου. Επίσης η Ε.Ε.Τ.Τ. με απόφασή της την 29 Νοεμβρίου 

2006 επέβαλε στον ΟΤΕ πρόστιμο συνολικού ύψους Ευρώ 3,0. Κατά της απόφασης ο ΟΤΕ άσκησε προσφυγή, η 

οποία πρόκειται να συζητηθεί την 12 Φεβρουαρίου 2008 ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, ενώ επίσης 

άσκησε αίτηση αναστολής εκτέλεσης της απόφασης, που έγινε δεκτή από το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών, με 

αποτέλεσμα να ανασταλεί η εκτέλεσή της, μέχρι την έκδοση της σχετικής απόφασης του Δικαστηρίου. Τέλος η 

Ε.Ε.Τ.Τ. με απόφασή της την 5 Οκτωβρίου 2007 επέβαλε στον ΟΤΕ πρόστιμο συνολικού ύψους Ευρώ 3,0. Κατά 

της απόφασης αυτής ο ΟΤΕ άσκησε προσφυγή, που πρόκειται να συζητηθεί την 11 Μαρτίου 2008 ενώπιον του 

Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, με την οποία ζητεί την ακύρωσή της. Παράλληλα άσκησε αίτηση αναστολής 

εκτέλεσης της απόφασης ενώπιον του ίδιου Δικαστηρίου που έγινε δεκτή, με αποτέλεσμα να ανασταλεί η 

εκτέλεσή της, μέχρι την έκδοση της σχετικής απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.

Για την κάλυψη πιθανών κινδύνων, λόγω πιθανής αρνητικής έκβασης των ανωτέρω εκκρεμών δικαστικών 

υποθέσεων έχουν σχηματισθεί επαρκείς προβλέψεις στις Οικονομικές Καταστάσεις.

28. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Το Δ.Π.Χ.Π. 7 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις», εισάγει επιπλέον γνωστοποιήσεις με σκοπό τη 

βελτίωση της παρεχόμενης πληροφόρησης προκειμένου να αξιολογηθεί η σημασία των χρηματοοικονομικών 

μέσων για την οικονομική θέση της Εταιρείας και του Ομίλου.

Ο Όμιλος εκτίθεται στους παρακάτω κινδύνους από τη χρήση των χρηματοοικονομικών του μέσων:

α) Πιστωτικός κίνδυνος

β) Κίνδυνος ρευστότητας

γ) Κίνδυνος αγοράς

Στη σημείωση αυτή περιλαμβάνονται αναλύσεις για την έκθεση του Ομίλου σε κάθε έναν από τους ανωτέρω 

κινδύνους και τις πολιτικές και διαδικασίες που εφαρμόζει για την επιμέτρηση και τη διαχείριση των κινδύνων 

αυτών.

α) Πιστωτικός κίνδυνος

Ο πιστωτικός κίνδυνος συνίσταται στην πιθανότητα κάποιος συναλλασσόμενος να προκαλέσει στον Όμιλο 

οικονομική ζημιά εξαιτίας της αθέτησης των συμβατικών του υποχρεώσεων.

Οι απαιτήσεις από πελάτες είναι μέγεθος το οποίο μπορεί ενδεχόμενα να επηρεάσει αρνητικά την ομαλή 

ρευστότητα του Ομίλου. Λόγω όμως του μεγάλου αριθμού και της διασποράς της πελατειακής βάσης του 

Ομίλου, δεν υπάρχει υψηλή συγκέντρωση του πιστωτικού κινδύνου σε σχέση με τις απαιτήσεις αυτές. 

Συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου εντοπίζεται στις απαιτήσεις από τηλεπικοινωνιακούς παρόχους, λόγω του 

περιορισμένου αριθμού τους και του υψηλού τζίρου τους.
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Η Εταιρεία και ο Όμιλος εφαρμόζουν συγκεκριμένη πιστωτική πολιτική που έχει ως άξονες αφενός τον έλεγχο 

πιστοληπτικής ικανότητας των πελατών και αφετέρου την προσπάθεια αποτελεσματικής διαχείρισης των 

απαιτήσεων πριν αυτές καταστούν ληξιπρόθεσμες αλλά και όταν αυτές καταστούν εκπρόθεσμες ή επισφαλείς. 

Για τη διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου, οι πελάτες ομαδοποιούνται ανάλογα με την κατηγορία που ανήκουν, 

τα πιστωτικά χαρακτηριστικά τους, την ενηλικίωση των απαιτήσεων τους και τα τυχόν προηγούμενα προβλήματα 

εισπραξιμότητας που έχουν επιδείξει. Οι απαιτήσεις που θεωρούνται επισφαλείς, επανεκτιμώνται σε κάθε 

ημερομηνία ισολογισμού και για τη ζημία που εκτιμάται ότι θα προκύψει από αυτές, σχηματίζεται σχετική 

πρόβλεψη απομείωσης.

Ο μέγιστος πιστωτικός κίνδυνος στον οποίο είναι εκτεθειμένοι η Εταιρεία και ο Όμιλος προέρχεται από τα εξής:

2007 2006

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ

Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση 47,8 49,7 38,7 39,5

Χρηματοοικονομικά στοιχεία 
σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων - 31,5 - 89,2

Πελάτες 758,6 1.172,0 710,1 1.160,5

Δάνεια 226,8 175,7 136,0 80,1

Ταμειακά Διαθέσιμα και
Ταμειακά Ισοδύναμα 453,1 1.316,3 814,7 2.042,5

Σύνολο 1.486,3 2.745,2 1,699.5 3.411,8

Από τις παραπάνω κατηγορίες, τα Ταμειακά Διαθέσιμα και Ταμειακά Ισοδύναμα θεωρούνται ως στοιχεία με 

πολύ περιορισμένο πιστωτικό κίνδυνο. Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση αφορούν 

σε τοποθετήσεις σε μετοχές εισηγμένες στο χρηματιστήριο, ενώ τα χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη 

αξία μέσω αποτελεσμάτων περιλαμβάνουν ομόλογα και λοιπά χρεόγραφα. Οι δύο αυτές κατηγορίες εκτιμάται 

ότι δεν εκθέτουν την Εταιρεία και τον Όμιλο σε σημαντικό πιστωτικό κίνδυνο. Τα δάνεια περιλαμβάνουν 

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

τη μισθοδοσία, είτε συμψηφίζονται με την αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης (Βλέπε Σημείωση 16), δάνεια 

και προκαταβολές προς το Ταμείο Αρωγής κυρίως από το Πρόγραμμα Εθελούσιας Αποχώρησης Προσωπικού 

(Βλέπε Σημείωση 16) και σε επίπεδο Εταιρείας δάνειο προς την COSMOFON (Βλέπε Σημείωση 8). Τα ανωτέρω 

δάνεια εκτιμάται ότι δεν εκθέτουν την Εταιρεία και τον Όμιλο σε σημαντικό πιστωτικό κίνδυνο. Οι απαιτήσεις 

από πελάτες στους οποίους συμπεριλαμβάνονται και οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι, είναι η κατηγορία που ενέχει 

το μεγαλύτερο πιστωτικό κίνδυνο. Για την κατηγορία αυτή, η Εταιρεία και ο Όμιλος μέσω των πολιτικών και 

διαδικασιών που περιγράφονται παραπάνω, εκτιμά τον πιστωτικό κίνδυνο και έχει σχηματίσει τις απαιτούμενες 

προβλέψεις απομείωσης (Βλέπε Σημείωση 9).

β) Κίνδυνος ρευστότητας

Ο κίνδυνος ρευστότητας συνίσταται στον κίνδυνο ο Όμιλος να μη μπορέσει να εκπληρώσει εμπρόθεσμα τις 

χρηματοοικονομικές του υποχρεώσεις.

Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα, μέσω της διαθεσιμότητας επαρκών ταμειακών 

διαθεσίμων και πιστωτικών ορίων, που διασφαλίζουν την ομαλή εκπλήρωση των χρηματοοικονομικών του 

υποχρεώσεων. Τα διαθέσιμα του Ομίλου στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ανέρχονταν σε Ευρώ 1.316,3, τα δάνεια 

του ανέρχονται σε Ευρώ 5.527,8, ενώ ο Όμιλος διατηρεί και Ευρώ 350,0 μακροπρόθεσμη γραμμή πίστωσης 

(committed line).

Για τη διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας ο Όμιλος διενεργεί πρόβλεψη ταμειακών ροών για περίοδο έτους 

κατά τη σύνταξη του ετήσιου προϋπολογισμού, και μηνιαία κυλιόμενη πρόβλεψη ταμειακών ροών τριών μηνών 

έτσι ώστε να εξασφαλίζει ότι διαθέτει αρκετά ταμειακά διαθέσιμα για να καλύψει τις χρηματοοικονομικές 

υποχρεώσεις του. Παρακάτω παρατίθεται ανάλυση της λήξης/ωρίμανσης των χρηματοοικονομικών 

υποχρεώσεων σε επίπεδο Εταιρείας και Ομίλου:
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ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

31 Δεκεμβρίου 2007
Αξίες 

Ισολογισμού Έως 1 έτος 1 με 2 έτη 2 με 5 έτη
Πάνω 

από 5 έτη

Δάνειο Ευρωπαϊκής
Τράπεζας Επενδύσεων 36,4 17,5 18,9 - -

Ομολογιακό δάνειο μέσω OTE PLC 1.266,3 - - - 1.266,3

Βραχυπρόθεσμο δάνειο 
μέσω ΟΤΕ PLC 1.494,2 1.494,2 - - -

Προμηθευτές 608,9 608,9 - - -

Σύνολα 3.405,8 2.120,6 18,9 - 1.266,3

31 Δεκεμβρίου 2006
Αξίες 

Ισολογισμού Έως 1 έτος 1 με 2 έτη 2 με 5 έτη
Πάνω 

από 5 έτη

Δάνειο Ευρωπαϊκής 
Τράπεζας Επενδύσεων 52,5 16,1 17,5 18,9 -

Ομολογιακό δάνειο μέσω OTE PLC 1.265,5 - - - 1.265,5

Προμηθευτές 562,2 562,2 - - -

Σύνολα 1.880,2 578,3 17,5 18,9 1.265,5

ΟΜΙΛΟΣ 

31 Δεκεμβρίου 2007
Αξίες 

Ισολογισμού Έως 1 έτος 1 με 2 έτη 2 με 5 έτη
Πάνω 

από 5 έτη

Δάνειο Ευρωπαϊκής Τράπεζας 
Επενδύσεων 36,4 17,5 18,9 - -

Κοινοπρακτικό Δάνειο OTE PLC 500,0 - - 500,0 -

Ομόλογα μεσοπρόθεσμης διάρκειας OTE 
PLC 3.360,4 - 598,7 629,4 2.132,3

Βραχυπρόθεσμο δάνειο (Bridge Loan) 
μέσω ΟΤΕ 1.494,2 1.494,2 - - -

Λοιπές δανειακές υποχρεώσεις 136,8 69,0 19,1 25,5 23,2

Προμηθευτές 931,5 931,5 - - -

6.459,3 2.512,2 636,7 1.154,9 2.155,5

31 Δεκεμβρίου 2006
Αξίες 

Ισολογισμού Έως 1 έτος 1 με 2 έτη 2 με 5 έτη
Πάνω 

από 5 έτη

Δάνειο Ευρωπαϊκής Τράπεζας 
Επενδύσεων 52,5 16,1 17,5 18,9 -

Κοινοπρακτικό Δάνειο OTE PLC 500,0 - - 500,0 -

Ομόλογο 1.100, 6,125% λήξης 
Φεβρουαρίου 2007 491,2 491,2 - - -

Ομόλογα μεσοπρόθεσμης διάρκειας OTE 
PLC 3.353,1 - - 1.223,0 2.130,1

Λοιπές δανειακές υποχρεώσεις 193,7 45,8 77,5 33,5 36,9

Προμηθευτές 938,0 938,0 - - -

Σύνολα 5.528,5 1.491,1 95,0 1.775,4 2.167,0

Οι αυξημένες δανειακές υποχρεώσεις προς πληρωμή για το έτος 2008 στις 31 Δεκεμβρίου 2007 για την Εταιρεία 

και τον Όμιλο οφείλονται στην σύναψη του βραχυπροθέσμου δανείου ποσού Ευρώ 1.494,2, το οποίο τον 

Φεβρουάριου του 2008 αναχρηματοδοτήθηκε με μακροπρόθεσμο δανεισμό (Για περισσότερες πληροφορίες 

βλέπε Σημείωση 29).
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Ο ΟΤΕ παρείχε την εγγύησή του προς την OTE PLC σε δανεισμό συνολικού ύψους:

• Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2007: Ευρώ 5,4 δις

• Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2006: Ευρώ 4,4 δις.

γ) Κίνδυνος αγοράς

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

ισοτιμίες και επιτόκια να επηρεάσουν τα αποτελέσματα του Ομίλου ή την αξία των χρηματοοικονομικών μέσων 

που κατέχει. Η διαχείριση του κινδύνου της αγοράς συνίσταται στην προσπάθεια του Ομίλου να ελέγχει την 

έκθεση του σε αποδεκτά όρια και παράλληλα να βελτιστοποιεί τις αποδόσεις του. Παρακάτω περιγράφονται 

αναλυτικότερα οι επιμέρους κίνδυνοι που συνθέτουν τον κίνδυνο αγοράς και οι πολιτικές διαχείρισής τους από 

τον Όμιλο:

i. Κίνδυνος διακύμανσης επιτοκίων

Ο κίνδυνος διακύμανσης επιτοκίων συνίσταται στην πιθανότητα οι πληρωμές για τόκους δανείων να 

παρουσιάσουν διακυμάνσεις εξαιτίας μεταβολών στα επιτόκια της αγοράς. Ο κίνδυνος διακύμανσης των 

επιτοκίων προέρχεται κυρίως από τις μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις με κυμαινόμενο επιτόκιο. Η 

αντιστάθμιση του κινδύνου της διακύμανσης των επιτοκίων πραγματοποιείται με τη σύναψη συμβολαίων 

ανταλλαγής επιτοκίων, με σκοπό τη μείωση του κόστους δανεισμού των υποχρεώσεων με σταθερό επιτόκιο και 

το «κλείδωμα» ευνοϊκών επιτοκίων για την υπολειπόμενη διάρκεια των δανειακών υποχρεώσεων ανάλογα με τις 

εκάστοτε συνθήκες της αγοράς.

Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2007, η σχέση δανεισμού σε σταθερό επιτόκιο προς δανεισμό με κυμαινόμενο επιτόκιο 

στον Όμιλο ανερχόταν περίπου σε 52%/48%. Με την έκδοση των ομολόγων σταθερού επιτοκίου τον Φεβρουάριο 

2008 και την αναχρηματοδότηση του βραχυπρόθεσμου δανείου (για περισσότερες πληροφορίες βλέπε την 

Σημείωση 29), η σχέση δανεισμού σε σταθερό επιτόκιο προς δανεισμό με κυμαινόμενο επιτόκιο στον Όμιλο 

ανερχόταν περίπου σε 80%/20%. Η ανάλυση του δανεισμού ανάλογα με το είδος του επιτοκίου παρατίθεται στον 

παρακάτω πίνακα:

2007 2006

 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ

Δάνεια με κυμαινόμενο επιτόκιο 1.494,2 2.647,2 - 1.167,2

Δάνεια με σταθερό επιτόκιο 1.302,7 2.880,6 1.318,0 3.423,3

ΣΥΝΟΛΑ 2.796,9 5.527,8 1.318,0 4.590,5

Η μέση υπολειπόμενη διάρκεια του κυμαινόμενου δανεισμού την 31 Δεκεμβρίου 2007 είναι 1,4 έτη. Η μέση 

υπολειπόμενη διάρκεια του κυμαινόμενου δανεισμού την 31 Δεκεμβρίου 2007 εξαιρουμένου του υπολοίπου 

του βραχυπρόθεσμου δανείου είναι 3 έτη. Η μέση υπολειπόμενη διάρκεια του κυμαινόμενου δανεισμού την 31 

Δεκεμβρίου 2006 ήταν 4 έτη.

Προκειμένου να εκτιμηθεί ο κίνδυνος επιτοκίου, στην συνέχεια παρατίθεται ανάλυση ευαισθησίας σε αλλαγές 

στο κυμαινόμενο επιτόκιο δανεισμού (το οποίο βασίζεται στο Euribor), για τον Όμιλο.

Αν τα επιτόκια αυξάνονταν κατά 100 μονάδες βάσης η επίπτωση θα ήταν:

ΟΜΙΛΟΣ

Αποτελέσματα χρήσης Ίδια Κεφάλαια

2007 2006 2007 2006

(10,0) (4,6) (10,0) (4,6)

ii. Συναλλαγματικός κίνδυνος

Ο συναλλαγματικός κίνδυνος συνίσταται στην πιθανότητα η εύλογη αξία ή οι ταμειακές ροές ενός 

χρηματοπιστωτικού μέσου να παρουσιάσουν διακυμάνσεις εξαιτίας μεταβολών στις ισοτιμίες ξένου 

συναλλάγματος.

Ο Όμιλος δραστηριοποιείται σε αρκετές χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και ως εκ τούτου εκτίθεται σε 

συναλλαγματικό κίνδυνο ο οποίος προέρχεται από τις μεταβολές των νομισμάτων των χωρών αυτών έναντι του 

Ευρώ. Στη μεγαλύτερη επένδυση του Ομίλου στο εξωτερικό, στην ROMTELECOM, ο συναλλαγματικός κίνδυνος 
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αντιμετωπίζεται κυρίως με τη χρέωση των τηλεπικοινωνιακών τελών στους πελάτες σε Ευρώ, παρέχοντας έτσι ένα 

φυσικό μέσο αντιστάθμισης.

Τα κυριότερα νομίσματα με τα οποία γίνονται συναλλαγές στον Όμιλο είναι το Ευρώ, το Ρουμανικό Ρον και το 

Αλβανικό Λεκ. Ο συναλλαγματικός κίνδυνος για τον Όμιλο δεν είναι σημαντικός, όπως παρουσιάζεται και στον 

κατωτέρω πίνακα:

ΟΜΙΛΟΣ

31 Δεκεμβρίου 2007 Ευρώ Ρον Λεκ Γουόν Σύνολο

Πελάτες 1.083,6 39,2 49,2 - 1.172,0

Δανεισμός (5.449,4) (36,0) - (42,4) (5.527,8)

Προμηθευτές (883,0) (37,6) (10,9) - (931,5)

Διαθέσιμα 1.200,7 29,1 86,5 - 1.316,3

Σύνολο Κινδύνου (4.048,1) (5,3) 124,8 (42,4) (3.971,0)

31 Δεκεμβρίου 2006 Ευρώ Ρον Λεκ Γουόν Σύνολο

Πελάτες 1.082,0 25,9 52,6 - 1.160,5

Δανεισμός (4.484,9) (48,0) - (57,6) (4.590,5)

Προμηθευτές (863,8) (57,7) (16,5) - (938,0)

Χρηματικά Διαθέσιμα 1.971,0 28,9 42,6 - 2.042,5

Σύνολο Κινδύνου (2.295,7) (50,9) 78,7 (57,6) (2.325,5)

29. ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

Τα σημαντικότερα γεγονότα που πραγματοποιήθηκαν μεταγενέστερα της 31 Δεκεμβρίου 2007 είναι τα 

ακόλουθα:

1. Δημόσια Πρόταση για την εξαγορά των μετοχών της COSMOTE

Την 29 Ιανουαρίου 2008 έληξε η περίοδος αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης για την εξαγορά των μετοχών της 

COSMOTE, η οποία είχε αρχίσει την 4 Δεκεμβρίου 2007. Η Δημόσια Πρόταση αφορούσε εκτός των 107.695.259 

μετοχών, οι οποίες αντιπροσωπεύουν περίπου το 32,17% του συνολικού καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου 

της COSMOTE και επιπλέον 1.165.070 μετοχές, τις «Νέες Μετοχές», οι οποίες αντιστοιχούν στον ανώτατο αριθμό 

μετοχών που ήταν δυνατόν να εκδοθούν και να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών, 

μέχρι και τη λήξη της περιόδου αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης, κατόπιν άσκησης από τους δικαιούχους 

δικαιωμάτων προαίρεσης επί μετοχών (stock options). Ο αριθμός των μετοχών αυτών αυξήθηκε σε 1.175.100 

μετοχές συνεπεία μεταβολής του ανωτάτου αριθμού των Νέων Μετόχων, γεγονός που αναφέρεται στο 

Συμπλήρωμα του Πληροφοριακού Δελτίου, το οποίο εγκρίθηκε από το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και 

κατά συνέπεια το σύνολο των μετοχών της Δημόσιας Πρότασης διαμορφώθηκε σε 108.870.359 μετοχές. Μέσα 

στον Ιανουάριο 2008 και με την ολοκλήρωση της κατάθεσης των δηλώσεων αποδοχής από 5.044 μετόχους 

της εταιρείας ο ΟΤΕ απέκτησε 27.503.293 μετοχές της COSMOTE, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 8,187% του 

συνολικού καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας. Κατά συνέπεια την 29 Ιανουαρίου 2008 ο ΟΤΕ 

κατείχε 331.228.491 μετοχές της εταιρείας, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 98,592% επί του συνολικού 

καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου με τα αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου της COSMOTE.

2. Άσκηση Δικαιώματος Εξαγοράς COSMOTE (squeeze out)

Σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 3461/2006, την 27 Φεβρουαρίου 2008 ο ΟΤΕ υπέβαλε στην Επιτροπή 

Κεφαλαιαγοράς αίτημα για άσκηση του Δικαιώματος Εξαγοράς (squeeze out) των υπολοίπων μετοχών 

(δηλαδή 3.581.305) της COSMOTE με τίμημα ίσο με εκείνο της Δημόσιας Πρότασης, ήτοι 26,25 Ευρώ ανά μετοχή 

(κατ’ απόλυτο τιμή), ενώ προτίθεται να καλύψει και τα δικαιώματα υπέρ της Ε.Χ.Α.Ε., τα οποία ανέρχονται σε 

ποσοστό 0,08% επί της αξίας της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης και τα οποία σύμφωνα με την ισχύουσα 

νομοθεσία θα βάρυναν τους μετόχους της COSMOTE. Σημειώνεται ότι βάσει του άρθρου 28 του ιδίου νόμου, 

οι εναπομείναντες μέτοχοι έχουν δικαίωμα να πωλήσουν χρηματιστηριακά στον Προτείνοντα τις μετοχές τους, 

εντός τριών μηνών από τη δημοσίευση σχετικής ανακοίνωσης («Δικαίωμα Εξόδου»), στην οποία προχώρησε 
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ο ΟΤΕ την 31 Ιανουαρίου 2008. Μετά το πέρας της περιόδου άσκησης του Δικαιώματος Εξαγοράς και του 

Δικαιώματος Εξόδου, ο ΟΤΕ σκοπεύει να ξεκινήσει διαδικασία για τη διαγραφή των μετοχών της COSMOTE από το 

Χρηματιστήριο Αθηνών και των GDRs από το Χρηματιστήριο του Λονδίνου (L.S.E.).

3. Αναχρηματοδότηση βραχυπρόθεσμου δανείου με έκδοση ομολόγων

Την 12 Φεβρουαρίου 2008 η OTE PLC ολοκλήρωσε την έκδοση, κάτω από το Πρόγραμμα Έκδοσης Ομολόγων 

Μεσοπρόθεσμης Διάρκειας (Global Medium Term Note Programme), δύο ομολόγων ύψους Ευρώ 1.500 και Ευρώ 

600 με σκοπό την αναχρηματοδότηση του υπολοίπου του βραχυπροθέσμου δανείου ποσού Ευρώ 2.100, που 

συνήφθη τον Νοέμβριο 2007, για τη χρηματοδότηση της απόκτησης από τον ΟΤΕ των μετοχών μειοψηφίας της 

COSMOTE.

Συγκεκριμένα η OTE PLC εξέδωσε:

α) Ομόλογο σταθερού επιτοκίου ύψους Ευρώ 1.500, λήξης 14 Φεβρουαρίου 2011, με κουπόνι 5,375% ετησίως.

β) Ομόλογο σταθερού επιτοκίου ύψους Ευρώ 600, λήξης 12 Φεβρουαρίου 2015, με κουπόνι 6,0% ετησίως.

Οι όροι των ομολόγων περιλαμβάνουν ρήτρα αναπροσαρμογής κουπονιού βάσει της πιστοληπτικής ικανότητας 

του ΟΤΕ (“Step up clause”). Το κουπόνι των ομολόγων μπορεί να αυξηθεί κατά 1,25% στην περίπτωση όπου:

α) ο ένας ή και οι δύο από τους δύο οίκους αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας (Moody’s και S&P) 

υποβαθμίσει την αξιολόγηση σε BB+, Ba1 και κάτω (sub-investment grade) ή

β) και οι δύο οίκοι αξιολόγησης (Moody’s και S&P) 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.

Στους όρους των εν λόγω ομολόγων υπάρχει επίσης ρήτρα αλλαγής ελέγχου, 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 (Sub-Investment grade), εντός συγκεκριμένης προθεσμίας και με 

συγκεκριμένους όρους.

Σύμφωνα με τους όρους των ομολόγων, σε περίπτωση 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 απαιτήσουν από την OTE ΡLC την προπληρωμή τους, ήτοι το κεφάλαιο και τους 

τόκους που αναλογούν έως την ημέρα προπληρωμής.

4. Πρόγραμμα οικειοθελούς αποχώρησης του προσωπικού ΟΤΕ με κίνητρα έτους 2008

Την 28 Φεβρουαρίου 2008, η Διοίκηση του ΟΤΕ και η ΟΜΕ-ΟΤΕ (το συνδικαλιστικό όργανο του προσωπικού), 

υπέγραψαν Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, με την οποία στο προσωπικό που μέχρι την 29 Δεκεμβρίου 2008 

θα έχει θεμελιώσει δικαίωμα απόλυσης, καταβάλλονται κίνητρα προκειμένου να αποχωρήσει μέχρι την 30 

Δεκεμβρίου 2008. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων από το προσωπικό για συμμετοχή στο πρόγραμμα 

εθελουσίας εξόδου λήγει την 21 Μαρτίου 2008 χωρίς τη δυνατότητα ανάκλησής τους.

5. Πώληση θυγατρικών OTE net Κύπρου Ltd & OTE net Telecommunications Ltd

Την 28 Φεβρουαρίου 2008 ο ΟΤΕ ανακοίνωσε ότι προτίθεται να προχωρήσει σε πώληση του συνόλου 

των συμμετοχών του ομίλου στις εταιρείες OTE net Κύπρου Ltd & OTE net Telecommunications Ltd, που 

δραστηριοποιούνται στον τομέα παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και διαδικτύου και για το σκοπό αυτό 

υπέγραψε συμφωνία με την Κυπριακή εταιρεία Cyprus Trading Corporation Plc (CTC), έναντι συνολικού τιμήματος 

Ευρώ 3,9 περίπου. Η συμφωνία τελεί υπό την αίρεση της Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού Κύπρου.
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6. Εξελίξεις στο νομοσχέδιο περί ασφαλιστικού

Με το νέο προς ψήφιση νομοσχέδιο για το ασφαλιστικό και σύμφωνα με όσα προβλέπει και ο Ν.3029/2002, ο 

Κλάδος Σύνταξης του ΤΑΠ-ΟΤΕ, πρόκειται να συγχωνευτεί με το ΙΚΑ-ΕΤΕΑΜ άμεσα, με σταδιακή προσαρμογή 

(μείωση) των εισφορών του ΤΑΠ-ΟΤΕ με εκείνες του ΙΚΑ, η οποία προβλέπεται να αρχίσει το 2013 και να 

ολοκληρωθεί το 2023 ισόποσα σε τρείς δόσεις. Παράλληλα με το ίδιο νομοσχέδιο προβλέπεται ότι οι μετοχές 

του ΤΑΠ-ΟΤΕ στο μετοχικό κεφάλαιο της ΕΔΕΚΤ-ΟΤΕ, περιέχονται αυτοδικαίως στο ΙΚΑ-ΕΤΕΑΜ ως καθολικού 

διαδόχου, από την ημερομηνία ένταξης σε αυτό του κλάδου σύνταξης του ΤΑΠ-ΟΤΕ.

7. Συμμετοχή της MARFIN INVESTMENT GROUP στο Μετοχικό Κεφάλαιο του ΟΤΕ

Την 17 Μαρτίου 2008, η MARFIN Investment Group – Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών ανακοίνωσε ότι υπεγράφη 

συμφωνία με την DEUTSCHE TELEKOM AG για την πώληση 98.026.324 μετοχών που κατέχει στο μετοχικό 

κεφάλαιο του ΟΤΕ προς 26 Ευρώ (σε απόλυτο ποσό) ανά μετοχή. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η συναλλαγή 

αναμένεται να ολοκληρωθεί το αργότερο την 7 Μαΐου 2008 και τελεί υπό την αίρεση εγκρίσεως σχετικού 

αιτήματος της DEUTSCHE TELEKOM AG από την Διυπουργική Επιτροπή Αποκρατικοποιήσεων της Ελλάδος. 

Επίσης η συμφωνία έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της MARFIN Investment Group – Ανώνυμη 

Εταιρεία Συμμετοχών και το Εκτελεστικό Διοικητικό Συμβούλιο της DEUTSCHE TELEKOM AG, τελεί όμως υπό την 

αίρεση της εγκρίσεώς της και από το Επιβλέπον Διοικητικό Συμβούλιο της (Supervisory Board).
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Συνοπτικά Στοιχεία και Πληροφορίες
Εταιρείας και Ομίλου περιόδου
1 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Δεκεμβρίου 2007
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ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 
ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007
(Δημοσιευόμενα βάσει 
του Κ.Ν.2190/1920, 
άρθρο 135 για επιχειρήσεις 
που συντάσσουν ετήσιες 
οικονομικές καταστάσεις, 
ενοποιημένες και μη, 
κατά τα Δ.Π.Χ.Π.)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα 

αποτελέσματα της “ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.”.

Ο αναγνώστης που επιζητά να αντλήσει ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων 

της,πρέπει να εξασφαλίσει πρόσβαση στις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις που προβλέπουν τα Διεθνή 

Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης καθώς και στην έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή.

Ενδεικτικά μπορεί να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου της Εταιρείας, όπου αναρτώνται τα εν λόγω στοιχεία ή 

στα κεφάλαια 1,4 της παρούσας έκδοσης.

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:

Διεύθυνση έδρας Εταιρείας: 
ΚΗΦΙΣΙΑΣ 99 -151 24 ΜΑΡΟΥΣΙ

ΑΡ.ΜΑΕ: 347/06/B/86/10

Αρμόδια Αρχή: Υπουργείο Ανάπτυξης, 
Δ/νση Ανωνύμων Εταιρειών & Πίστεως

Ημερομηνία έγκρισης των ετήσιων 
οικονομικών καταστάσεων 
(από τις οποίες αντλήθηκαν τα συνοπτικά 
στοιχεία): 19 Μαρτίου 2008

Ορκωτοί Ελεγκτές: 
Μάριος Κυριάκου, Μιχαήλ Κόκκινος

Ελεγκτική εταιρεία: 
KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.

Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών: 
Με σύμφωνη γνώμη 

Διεύθυνση Διαδικτύου Εταιρίας: www.ote.gr

Βουρλούμης Παναγής - Πρόεδρος 
και Διευθύνων Σύμβουλος - Εκτελεστικό Μέλος

Γεωργάνας Ιάκωβος - Αντιπρόεδρος - Μη Εκτελεστικό Μέλος

Βενιάμης Θεόδωρος - Μη Εκτελεστικό Μέλος

Γεραπετρίτης Γεώργιος - Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος

Γούναρης Ηλίας - Μη Εκτελεστικό Μέλος

Δημητρίου Χαράλαμπος - Μη Εκτελεστικό Μέλος

Μπήτρος Γεώργιος - Μη Εκτελεστικό Μέλος

Σκορίνη Ξένη - Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος

Στεφάνου Νικόλαος - Μη Εκτελεστικό Μέλος

Ταμπούρλος Παναγιώτης - Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος

Τζοβλάς Γεώργιος - Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (Ποσά σε εκατ. Ευρώ)

 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31.12.2007 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2006

Πάγια στοιχεία Ενεργητικού 7.467,5 7.667,2 6.470,2 4.534,6

Αποθέματα 201,7 205,4 34,7 36,1

Απαιτήσεις από πελάτες 1.172,0 1.160,5 758,6 710,1

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 1.375,5 1.473,0 666,9 705,9

Ταμειακά διαθέσιμα 1.316,3 2.042,5 453,1 814,7

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 11.533,0 12.548,6 8.383,5 6.801,4

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 4.902,0 5.001,4 2.029,1 2.202,9

Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές 
υποχρεώσεις 1.580,7 553,2 1.511,7 16,1

Λοιπές βραχυπρόθεσμες 
υποχρεώσεις 1.995,7 2.105,3 1.276,3 1.332,7

Σύνολο υποχρεώσεων (α) 8.478,4 7.659,9 4.817,1 3.551,7

Μετοχικό Κεφάλαιο 1.171,5 1.171,5 1.171,5 1.171,5

Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης 
μετόχων Εταιρείας 860,0 2.493,3 2.394,9 2.078,2

Σύνολο Καθαρής Θέσης μετόχων 
Εταιρείας (β) 2.031,5 3.664,8 3.566,4 3.249,7

Δικαιώματα Μειοψηφίας (γ) 1.023,1 1.223,9 - -

Σύνολο Καθαρής θέσης (δ)=(β)+(γ) 3.054,6 4.888,7 3.566,4 3.249,7

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (α) + (δ) 11.533,0 12.548,6 8.383,5 6.801,4
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Ποσά σε εκατ. Ευρώ)

 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
01.01-

31.12.2007
01.01-

31.12.2006
01.01-

31.12.2007
01.01-

31.12.2006

Κύκλος εργασιών 6.319,8 5.891,3 2.656,9 2.714,5

Λειτουργικά έξοδα προ αποσβέσεων (4.101,1) (3.674,5) (1.844,0) (1.874,4)

Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών
 αποτελεσμάτων και αποσβέσεων 2.218,7 2.216,8 812,9 840,1 

Αποσβέσεις (1.171,8) (1.128,5) (502,2) (528,0)

Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων 1.046,9 1.088,3 310,7 312,1 

Χρηματοδοτικά και επενδυτικά αποτελέσματα 107,9 (4,5) 477,6 343,7

Κέρδη προ φόρων 1.154,8 1.083,8 788,3 655,8 

Μείον φόροι (381,8) (353,0) (211,8) (124,6)

Κέρδη μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες 773,0 730,8 576,5 531,2 

Κατανέμονται σε:

Μετόχους Εταιρείας 662,6 574,6 576,5 531,2 

Δικαιώματα Μειοψηφίας 110,4 156,2 - -

Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €) 1,3518 1,1723 1,1762 1,0837 

Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή - (σε €)   0,75 0,55

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ 
ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ (Ποσά σε εκατ. Ευρώ)

  ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 31.12.2007 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2006

Καθαρή θέση έναρξης χρήσης (01.01.2007 και 01.01.2006 αντίστοιχα) 4.888,7 4.513,4 3.249,7 2.707,9

Κέρδη της χρήσης, μετά από φόρους 773,0 730,8 576,5 531,2

 5.661,7 5.244,2 3.826,2 3.239,1

Διανεμηθέντα μερίσματα (350,8) (116,0) (269,6) -

Καθαρό εισόδημα καταχωρημένο απ’ ευθείας στην καθαρή θέση 9,8 10,6 9,8 10,6

Προσαρμογή συναλλαγματικών ισοτιμιών (167,3) 191,1 - -

Καθαρή μεταβολή συμμετοχής σε θυγατρικές (2.098,8) (441,2) - -

Καθαρή θέση λήξης χρήσης (31.12.2007 και 31.12.2006 αντίστοιχα) 3.054,6 4.888,7 3.566,4 3.249,7
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 
(Ποσά σε εκατ. Ευρώ)

 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
01.01-

31.12.2007
01.01-

31.12.2006
01.01-

31.12.2007
01.01-

31.12.2006

Λειτουργικές δραστηριότητες  

Κέρδη προ φόρων 1.154,8 1.083,8 788,3 655,8 

Πλέον/μείον προσαρμογές για:  

Αποσβέσεις 1.171,8 1.128,5 502,2 528,0

Προβλέψεις κόστους προγράμματος εθελουσίας εξόδου 22,1 (49,8) 22,1 (49,8)

Προβλέψεις 198,5 221,0 159,5 183,1

Συναλλαγματικές διαφορές 4,8 (4,2) 0,5 (2,6)

Αποτελέσματα επενδυτικής δραστηριότητας (351,4) (270,1) (576,5) (540,3)

Απόσβεση προκαταβολής σε ΕΔΕΚΤ 35,2 35,2 35,2 35,2

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 238,7 278,8 98,4 199,2

Πλέον/μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου  

κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:  

Μείωση/ (Aύξηση) αποθεμάτων (2,0) (30,3) 1,4 (6,4)

Μείωση/ (Aύξηση) απαιτήσεων (127,9) 75,8 (102,4) 100,1

(Mείωση) / Αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) (292,6) (293,6) (266,3) (439,9)

Μείον:  

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (216,4) (178,5) (78,9) (105,9)

Καταβλημένοι φόροι (384,9) (210,4) (158,5) -

Σύνολο εισροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 1.450,7 1.786,2 425,0 556,5 

Επενδυτικές δραστηριότητες  
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών 
και λοιπών επενδύσεων (2.119,0) (1.672,2) (2.137,3) (192,3)

Χορήγηση δανείων (121,6) (66,4) (181,6) (77,6)

Εισπράξεις δανείων - 20,3 30,0 5,9 

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 144,5 - - -

Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (1.101,3) (962,4) (295,0) (225,7)

Εισπράξεις από πωλήσεις παγίων και συμμετοχών 352,8 316,2 313,8 353,1

Τόκοι εισπραχθέντες 52,1 42,8 39,4 28,2

Μερίσματα εισπραχθέντα 12,3 13,6 229,5 186,5

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (2.780,2) (2.308,1) (2.001,2) 78,1

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες  

Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής  

από μετόχους μειοψηφίας 12,6 12,0 - -

Εισπράξεις από εκδοθέντα/ αναληφθέντα δάνεια 1.500,0 2.369,1 1.500,0 -

Εξοφλήσεις δανείων (558,4) (1.211,7) (16,1) (662,6)

Μερίσματα πληρωθέντα σε μετόχους ομίλου (269,3) (1,6) (269,3) (1,6)

Μερίσματα πληρωθέντα σε μετόχους μειοψηφίας (81,6) (115,6) - -

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) 603,3 1.052,2 1.214,6 (664,2)

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα 
και ισοδύναμα χρήσης (726,2) 530,3 (361,6) (29,6)

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης 2.042,5 1.512,2 814,7 844,3 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης 1.316,3 2.042,5 453,1 814,7 
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ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1) Οι εταιρείες του Ομίλου που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις με τις αντίστοιχες έδρες τους και τα ποσοστά 

συμμετοχής του Ομίλου (άμεσες και έμμεσες συμμετοχές) την 31 Δεκεμβρίου 2007 είναι:

Μέθοδος ολικής ενοποίησης (άμεση συμμετοχή) Α.Φ.Χ.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Ελλάδα Μητρική Από 2006

HELLASCOM INTERNATIONAL A.E. Ελλάδα 100,00% Από 2006

ΟΤΕ PLUS Α.Ε. Ελλάδα 100,00% Από 2005

OTE - ΑΚΙΝΗΤΑ A.E. Ελλάδα 100,00% Από 2001

ΟΤΕΝΕΤ Α.Ε. Ελλάδα 100,00% Από 2007

ΟΤΕ SAT-MARITEL A.E. Ελλάδα 94,08% Από 2004

INFOTE Α.Ε. Ελλάδα - -

COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. Ελλάδα 90,72% Από 2006

ΟΤΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΛΥΣΕΙΣ A.E. Ελλάδα 100,00% Από 2002

ΟΤΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΗΣ Α.Ε. Ελλάδα 100,00% Από 2003

ΚΟΣΜΟ-ΟΥΑΝ ΜΑΡΚΕΤ ΣΑΪΤ Α.Ε. Ελλάδα 58,87% Από 2002

HELLAS-SAT CONSORTIUM LTD Κύπρος 99,05% Από 2003

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΤΕ Ελλάδα 100,00% Από 2000

OTE PLC Μ. Βρετανία 100,00% Από 2005

OTE INTERNATIONAL INVESTMENTS LTD Κύπρος 100,00% Από 1998

HATWAVE HELLENIC-AMERICAN TELECOMMUNICATIONS WAVE LTD Κύπρος 52,67% Από 1996

ΟΤΕ AUSTRIA HOLDING GMBH Αυστρία - -

Μέθοδος ολικής ενοποίησης (έμμεση συμμετοχή):

ROMTELECOM S.A. Ρουμανία 54,01% Από 2001

S.C. COSMOTE ROMANIAN MOBILE TELECOMMUNICATIONS S.A. Ρουμανία 79,71% Από 2004

COSMOFON MOBILE TELECOMMUNICATIONS SERVICES A.D.-SCOPJE Σκόπια 90,72% Από 2001

COSMO BULGARIA MOBILE EAD Βουλγαρία 90,72% Από 2005

ALBANIAN MOBILE TELECOMMUNICATIONS S.A. Αλβανία 74,80% Από 2006

COSMO-HOLDING ALBANIA S.A. Ελλάδα 88,00% Από 2007

O.T.E. MTS HOLDING B.V. Ολλανδία 90,72% Από 2001

VOICENET A.E. Ελλάδα 84,07% Από 2004

OTENET ΚΥΠΡΟΥ LTD Κύπρος 76,33% Από 2000

OTENET TELECOMMUNICATIONS LTD Κύπρος 71,61% Από 2001

HELLAS SAT A.E. Ελλάδα 99,05% Από 2002

ΟΤΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Α.Ε. Ελλάδα 100,00% Από 2005

OTE PLUS ROMANIA Ρουμανία 100,00% -

OTE PLUS BULGARIA Βουλγαρία 100,00% Εξαίρεση φόρου

COSMOHOLDING CYPRUS LTD Κύπρος 81,65% Από 2006

ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε. Ελλάδα 81,65% Από 2004

Α.Φ.Χ.: Ανέλεγκτες Φορολογικά Χρήσεις
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Μέθοδος ολικής ενοποίησης (έμμεση συμμετοχή): Α.Φ.Χ.

E-VALUE A.E. Ελλάδα 81,65% Από 2003

GERMANOS TELECOM SKOPJE S.A. Σκόπια 81,65% Από 2003

GERMANOS TELECOM ROMANIA S.A. Ρουμανία 81,64% Από 2003

SUNLIGHT ROMANIA S.R.L.-FILIALA Ρουμανία 81,64% Από 2001

GERMANOS TELECOM BULGARIA A.D. Βουλγαρία 81,65% Από 2005

MOBILBEEΕP ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. Ελλάδα 81,65% Από 2005

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Π.Ε. Ελλάδα 80,82% Από 2006

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΟΚΟΠΗΣ & ΣΙΑ Ε.Π.Ε. Ελλάδα - -

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΠΑΡΑΣ & ΣΙΑ Ε.Π.Ε. Ελλάδα 41,64% Από 2004

TEL SIM S.R.L. Ρουμανία 81,65% Από 2007

ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ALBATROS & ΣΙΑ Ε.Π.Ε. Ελλάδα 81,64% Από 2006

2) Στις αρχές του 2008 ολοκληρώθηκε ο τακτικός φορολογικός έλεγχος της Εταιρείας για τις διαχειριστικές χρήσεις 2002-2005.

3) Δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη επί των παγίων στοιχείων.

4) Για τις εκκρεμείς νομικές υποθέσεις, οι οποίες περιγράφονται στη Σημείωση 27 των Οικονομικών Καταστάσεων, έχουν γίνει επαρκείς 

προβλέψεις. 

5) Αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας περιόδου: Ομιλος 34.350 (2006: 34.324), Εταιρεία 11.348 (2006: 

11.755)

6) Τα ποσά των πωλήσεων και αγορών της Εταιρείας, προς και από συνδεδεμένα μέρη (σύμφωνα με τις διατάξεις του ΔΛΠ 24), σωρευτικά από 

την έναρξη της διαχειριστικής χρήσης, ανέρχονται στο ποσό των € 263,2 εκατ. και € 350,5 εκατ. αντίστοιχα. Τα χρηματοοικονομικά έσοδα 

και έξοδα της Εταιρείας από και προς συνδεδεμένα μέρη σωρευτικά από την έναρξη της διαχειριστικής χρήσης, ανέρχονται σε € 5,7 εκατ. 

και € 73,7 εκατ. αντίστοιχα.

 Τα έσοδα της Εταιρείας από μερίσματα από συνδεδεμένα μέρη από την έναρξη της διαχειριστικής χρήσης, ανέρχονται σε € 225,5 εκατ. 

Τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρέωσεων της Εταιρείας με συνδεδεμένα μέρη που προέρχονται από τρέχουσες συναλλαγές στη 

λήξη της χρήσης, ανέρχονται σε € 129,2 εκατ. και € 179,0 εκατ. αντίστοιχα. Τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρείας 

από και προς τα συνδεδεμένα μέρη που προέρχονται από τα χορηγηθέντα και ληφθέντα δάνεια ανέρχονται σε € 87,2 εκατ. και € 2.787,0 

εκατ. Οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ανωτάτων διευθυντικών στελεχών της Εταιρείας, που επιβάρυναν 

τα αποτελέσματα της χρήσης 2007, ανέρχονται σε € 3,5 εκατ. Σε επίπεδο Ομίλου δεν υπάρχουν άλλες συναλλαγές και υπόλοιπα με 

συνδεδεμένα μέρη.

7) Τα κέρδη ανά μετοχή υπολογίστηκαν με βάση το μέσο σταθμισμένο αριθμό επί του συνόλου των μετοχών. 

8) Η εταιρεία INFOTE Α.Ε. ενοποιήθηκε μέχρι την 19 Δεκεμβρίου 2007, οπότε πωλήθηκε σε τρίτους και ο Όμιλος έπαυσε να ασκεί έλεγχο.

9) Την 26/7/2007 η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) επέβαλε στον ΟΤΕ πρόστιμα συνολικού ύψους € 27,4 εκατ.

 Την 5/10/2007 επέβαλε νέο πρόστιμο ύψους € 3 εκατ. Κατά των αποφάσεων αυτών ο ΟΤΕ άσκησε προσφυγές ενώπιον του Διοικητικού 

Εφετείου Αθηνών ζητώντας την ακύρωσή τους. Μέχρι την απόφαση του δικαστηρίου έχει ανασταλεί η εκτέλεση των ανωτέρω αποφάσεων.

10) Την 9/11/2007 ο ΟΤΕ ανακοίνωσε την υποβολή προαιρετικής Δημόσιας Πρότασης αγοράς του συνόλου των μετοχών της COSMOTE Α.Ε. 

αντί προσφερόμενου τιμήματος € 26,25 ανά μετοχή.

 Την 27 Φεβρουαρίου 2008 ο ΟΤΕ υπέβαλε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αίτημα για άσκηση του Δικαιώματος Εξαγοράς (squeeze out) των 

υπολοίπων μετοχών της COSMOTE (3.581.305 μετοχές) με τίμημα ίσο με εκείνο της Δημόσιας Πρότασης.

11) Την 9/11/2007 η OTE PLC με εγγυητή τον ΟΤΕ σύναψε βραχυπρόθεσμο δάνειο ύψους € 2,7 δις για τη χρηματοδότηση της απόκτησης των 

μετοχών της COSMOTE. Το δάνειο αναχρηματοδοτήθηκε το Φεβρουάριο 2008 μέσω μακροπρόθεσμου δανεισμού.
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12) Την 17 Μαρτίου 2008, η MARFIN INVESTMENT GROUP ανακοίνωσε ότι υπεγράφη συμφωνία με την DEUTSCHE TELECOM AG για την 

πώληση 98.026.324 μετοχών που κατέχει στο μετοχικό κεφάλαιο του ΟΤΕ προς € 26 ανά μετοχή. Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί 

το αργότερο μέχρι την 7 Μαΐου 2008 και τελεί υπό την έγκριση σχετικού αιτήματος της DEUTSCHE TELECOM AG από τη Διυπουργική 

Επιτροπή Αποκρατικοποιήσεων.

 Αθήνα, 19 Μαρτίου 2008

 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.   Η Γενική Διευθύντρια Ο Διευθυντής

 & Διευθύνων Σύμβουλος O Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Χρηματοοικονομικών Θεμάτων Οικονομικών Υπηρεσιών

 Παναγής Βουρλούμης Ιάκωβος Γεωργάνας Χριστίνη Σπανουδάκη Κωνσταντίνος Βασιλόπουλος

 Α.Δ.Τ.: Ν 032981 Α.Δ.Τ.: Χ066765 Α.Δ.Τ.: Ι966760  Α.Δ.Τ.: Π 529399

    Αρ. αδείας 032033
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3
Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου επί των Ετήσιων
Οικονομικών Καταστάσεων Εταιρείας και Ομίλου
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ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007

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 και αναφέρεται στις Ατομικές και Ενοποιημένες 

Οικονομικές Καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 2007 και της χρήσης που έληξε την ημερομηνία αυτή. Ο Όμιλος ΟΤΕ (ο «Όμιλος»), πέραν της 

Εταιρείας, περιλαμβάνει τις θυγατρικές εταιρείες, στις οποίες ο ΟΤΕ άμεσα ή έμμεσα ασκεί έλεγχο. Οι Ατομικές και Ενοποιημένες Οικονομικές 

Καταστάσεις συντάχθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.).

Α. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του Ομίλου, η χρήση 2007 χαρακτηρίζεται από τα εξής σημαντικά γεγονότα:

• Αύξηση του ποσοστού συμμετοχής του ΟΤΕ στην COSMOTE στο 90,72% στις 31.12.2007.

• Αύξηση του ποσοστού συμμετοχής του ΟΤΕ στην ΟΤΕΝΕΤ στο 100,00% στις 31.12.2007.

• Η ΟΤΕ PLC με εγγυητή τον ΟΤΕ, σύναψε, στις 9 Νοεμβρίου 2007 βραχυπρόθεσμο δάνειο ύψους Ευρώ 2,7 δις., με κοινοπραξία τραπεζών 

για τη χρηματοδότηση της απόκτησης των μετοχών μειοψηφίας της COSMOTE από τον ΟΤΕ. Το δάνειο αποπληρώθηκε πλήρως το 

Φεβρουάριο 2008, μέσω της έκδοσης δύο ομολόγων ύψους Ευρώ 1,5 δις και Ευρώ 600 εκατ. κάτω από το Πρόγραμμα Έκδοσης Ομολόγων 

Μεσοπρόθεσμης Διάρκειας (Global Medium Term Note Programme).

• Πώληση του 100% της θυγατρικής εταιρείας INFOTE Α.Ε. (υπηρεσίες καταλόγου) στις 19 Δεκεμβρίου 2007, στις εταιρείες Rhone Capital 

LLC και Zarkona Trading Limited.

• Απόσχιση του κλάδου των Διεθνών Εγκαταστάσεων και Διεθνών Καλωδιακών Υποδομών του ΟΤΕ και των αδειών χρήσης του συστήματος 

INTEC-ITU και εισφορά αυτού στην OTE-GLOBE.

Β. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Όσον αφορά τη στρατηγική και τις προοπτικές για τα επόμενα χρόνια, όπως αναπτύσσεται και στο υπό διαμόρφωση επιχειρηματικό σχέδιο 

2008 – 2010 της Εταιρείας, η βασικότερη επιδίωξη της Διοίκησης είναι η μέγιστη αξιοποίηση των συνεργιών εντός του Ομίλου και η βελτίωση 

του περιθωρίου EBITDA με στόχο να επιτύχει την ευθυγράμμισή του με άλλες ομοειδείς εταιρείες στην Ευρώπη.

Για την επίτευξη του παραπάνω στόχου οι προτεραιότητες της Εταιρείας είναι αφενός η διατήρηση των εσόδων έναντι του συνεχιζόμενου 

ανταγωνισμού και αφετέρου η μείωση όλων των στοιχείων λειτουργικού κόστους.

Σε υποστήριξη αυτών συνεχίζεται η προσπάθεια, με κυριότερους άξονες τους εξής:

• Αξιοποίηση της σύγκλισης των τεχνολογιών, με δημιουργία εμπορικών προτάσεων, διαφοροποιημένων ανά τμήμα πελατών και βασισμένων 

στη συνεχή ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας.

• Προάσπιση του μεριδίου αγοράς στην αγορά λιανικής και δημιουργία νέων πηγών εσόδων.

• Βελτιστοποίηση των Δικτύων Πωλήσεων και ανάπτυξη εναλλακτικών καναλιών πωλήσεων.

• Αξιοποίηση της τηλεπικοινωνιακής υποδομής του ΟΤΕ και ανάδειξη νέων επιχειρηματικών ευκαιριών. Προάσπιση μεριδίου αγοράς 

χονδρικής.

• Βελτίωση επιπέδου εξυπηρέτησης των πελατών λιανικής και χονδρικής.

• Σταδιακός μετασχηματισμός του δικτύου σε δίκτυο νέας γενιάς – ανάπτυξη νέας τεχνολογίας ευρυζωνικών υποδομών και δημιουργία 

προηγμένου υπόβαθρου τεχνολογιών Πληροφορικής, για τη μέγιστη δυνατή αυτοματοποίηση των εργασιών της Εταιρείας καθώς και την 

εισαγωγή και υποστήριξη ανταγωνιστικών Υπηρεσιών.

• Εδραίωση δίκαιης μεταχείρισης του ΟΤΕ στη διαμόρφωση και εποπτεία του ρυθμιστικού πλαισίου.

• Διαμόρφωση ανταγωνιστικού εργασιακού περιβάλλοντος.

Γ. ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, θα προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, τη διανομή μερίσματος από τα κέρδη της 

χρήσης 2007 ποσού Ευρώ 367,6 εκατ., που αντιστοιχεί σε Ευρώ 0,75 ανά μετοχή.

Δ. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Οι στόχοι και οι πολιτικές της Εταιρείας και του Ομίλου όσον αφορά στη διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων καθώς και η έκθεση της 

Εταιρείας και του Ομίλου στους κινδύνους αυτούς αναλύονται στη Σημείωση 28 των Οικονομικών Καταστάσεων.
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Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2007

1. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Ο Κύκλος Εργασιών του Ομίλου αυξήθηκε κατά 7,3% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση 2006 και ανήλθε στα Ευρώ 6.319,8 εκατ..

Η αύξηση του Κύκλου Εργασιών οφείλεται κυρίως στα εξής:

• Στην αύξηση των εσόδων από την κινητή τηλεφωνία κατά 11,9%, σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, γεγονός που οφείλεται κυρίως στην 

αύξηση της συνδρομητικής βάσης όλων των εταιρειών κινητής τηλεφωνίας του ομίλου (COSMOTE, AMC, GLOBUL & COSMOFON), καθώς 

και στην ενίσχυση της κίνησης στην Ελλάδα.

• Στην αύξηση των πωλήσεων τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού κατά 99,0%, χάρις στη συμμετοχή στα ενοποιημένα αποτελέσματα καθ’ όλο 

το 2007 της εταιρείας ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε., μετά την εξαγορά της από την COSMOTE, στο τέταρτο τρίμηνο του 2006. Η συνεισφορά αυτή, 

αντιστάθμισε την απώλεια εσόδων που προήλθε από την πώληση της θυγατρικής ARMENTEL από τον ΟΤΕ την 16 Νοεμβρίου 2006 και ως 

εκ τούτου τη μη ενοποίηση των αποτελεσμάτων της κατά τη χρήση 2007.

• Στην αύξηση των εσόδων από ADSL και Internet κατά 71,2% σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο κυρίως εξαιτίας της σημαντικής 

αύξησης των ευρυζωνικών συνδέσεων, των οποίων ο αριθμός σε σχέση με την περυσινή χρήση διπλασιάστηκε ξεπερνώντας το ένα 

εκατομμύριο συνδέσεις.

• Στην αύξηση των εσόδων από μισθωμένες γραμμές κατά 11,7%, σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

• Στην αύξηση των εσόδων από χρεώσεις σε παρόχους διεθνούς κινητής τηλεφωνίας κατά 18,4%, σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή 

περίοδο.

Οι παραπάνω αυξήσεις αντιστάθμισαν τη μείωση των εσόδων τηλεφωνίας εσωτερικού κατά 10,5% και τη μείωση των εσόδων διεθνούς 

τηλεφωνίας κατά 12,2% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

Ο Κύκλος Εργασιών της Εταιρείας, ο οποίος ανήλθε στα Ευρώ 2.656,9 εκατ., σημείωσε πτώση σε σχέση με την προηγούμενη χρήση κατά 

2,1%. Το γεγονός αυτό οφείλεται στη μείωση των εσόδων τηλεφωνίας εσωτερικού κατά 6,4%, καθώς επίσης και στη μείωση των εσόδων από 

πωλήσεις τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και προπληρωμένων καρτών. Οι μειώσεις αυτές αντισταθμίστηκαν μερικώς από την αύξηση των 

εσόδων διεθνούς τηλεφωνίας κατά 9,2%, από την σημαντική αύξηση των εσόδων από ADSL και Internet κατά 96,9%, από την αύξηση των 

εσόδων από τέλη διασύνδεσης κατά 15,6% και των εσόδων από παροχή υπηρεσιών κατά 11,7%.

Τα Λειτουργικά Έξοδα του Ομίλου ανήλθαν στα Ευρώ 5.272,9 εκατ. και είναι αυξημένα κατά 9,8%, σε σχέση με τα αντίστοιχα της 

προηγούμενης χρήσης 2006. Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στο αυξημένο κόστος τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού κατά 85,1%, λόγω 

ενσωμάτωσης των ετησίων αποτελεσμάτων της ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε. κατά τη χρήση 2007, σε αντίθεση με τη χρήση 2006, κατά την οποία στα 

ενοποιημένα αποτελέσματα περιλαμβάνονταν μόνο αυτά του δ ΄ τριμήνου της ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε..

Επίσης η μεταβολή οφείλεται στην αύξηση των λοιπών λειτουργικών εξόδων κατά 8,7%, που προέκυψε από:

• Την αύξηση των προμηθειών σε εμπορικούς αντιπροσώπους κατά 20,2%.

• Την αύξηση των εξόδων προβολής και διαφήμισης κατά 27,0%.

• Την αύξηση των διαφόρων φόρων, εκτός του φόρου εισοδήματος κατά 19,5%.

• Την αύξηση των αμοιβών σε τρίτους κατά 5,6%.

• Τη μείωση στις προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις κατά 10,1%.

• Τη μείωση στις παροχές σε τρίτους κατά 4,5%.

Τέλος, τα λειτουργικά έξοδα του 2007 επιβαρύνθηκαν με Ευρώ 22,1 εκατ. που αφορούν στο κόστος αποχώρησης προσωπικού του ΟΤΕ με 

κίνητρα κατά τη χρήση αυτή, ενώ στο 2006 τα λειτουργικά έξοδα είχαν μειωθεί με ποσό Ευρώ 49,8 εκατ. ως προσαρμογή της πρόβλεψης 

κόστους του προγράμματος εθελούσιας εξόδου του 2005.

Τα Λειτουργικά Έξοδα της Εταιρείας ανήλθαν στα Ευρώ 2.346,2 εκατ. και είναι μειωμένα κατά 2,3%, σε σχέση με τα αντίστοιχα της 

προηγουμένης χρήσης 2006.

Οι μεταβολές που πραγματοποιήθηκαν στις επιμέρους κατηγορίες των Λειτουργικών Εξόδων είναι οι εξής:

• Μείωση κατά 5,4% των αποδοχών προσωπικού.

• Μείωση κατά 11,7% των αποδόσεων προς τους εγχώριους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους.

• Μείωση κατά 4,9% των αποσβέσεων.

• Μείωση κατά 21,2% του κόστους τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, λόγω της μη επιβάρυνσης της κλειόμενης χρήσης από κόστος ύψους 

Ευρώ 25,9 εκατ., οφειλόμενου κυρίως στο έργο ΣΥΖΕΥΞΙΣ που υπήρχε κατά την προηγουμένη χρήση.
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Ως αποτέλεσμα όλων των παραπάνω, τα Λειτουργικά Κέρδη προ Χρηματοοικονομικών Αποτελεσμάτων του Ομίλου ανήλθαν σε 

Ευρώ 1.046,9 εκατ., έναντι Ευρώ 1.088,3 εκατ. στην περυσινή χρήση, παρουσιάζοντας μείωση κατά 3,8%. Τα Λειτουργικά Κέρδη προ 

Χρηματοοικονομικών Αποτελεσμάτων της Εταιρείας ανήλθαν το 2007 σε Ευρώ 310,7 εκατ. παραμένοντας σχεδόν αμετάβλητα σε σχέση με 

το 2006.

Στα Χρηματοοικονομικά Αποτελέσματα του Ομίλου, οι χρεωστικοί τόκοι δανείων ανήλθαν σε Ευρώ 238,7 εκατ., σημειώνοντας μείωση σε 

σχέση με το 2006 κατά 14,4 %, γεγονός που οφείλεται στο αυξημένο κατά τη χρήση 2006 κόστος προεξόφλησης του δανείου της Εταιρείας 

προς το Ταμείο Αρωγής, επειδή είχε χορηγηθεί με επιτόκιο χαμηλότερο από τις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς. Οι πιστωτικοί τόκοι 

παρουσίασαν αύξηση κατά 9,9% σε σχέση με το 2006. Τα έσοδα από μερίσματα μειώθηκαν κατά 27,0% εξαιτίας κυρίως του μειωμένου κατά την 

τρέχουσα χρήση μερίσματος από την TELEKOM SRBIJA, ενώ τα κέρδη από συμμετοχές είναι αυξημένα κατά 45,7%, αντανακλώντας κυρίως τα 

κέρδη του Ομίλου ύψους Ευρώ 244,7 εκατ. από την πώληση της θυγατρικής INFOTE Α.Ε. μέσα στη χρήση 2007.

Ο Φόρος Εισοδήματος (έξοδο) του Ομίλου παρουσιάζει αύξηση κατά 8,2% σε σχέση με το 2006, γεγονός που προέρχεται κυρίως από την 

Εταιρεία στην οποία η αύξηση του φόρου εισοδήματος ανέρχεται σε 70,0% σε σχέση με την περυσινή περίοδο, λόγω καταλογισμού προσθέτων 

φόρων κατά την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου για τις χρήσεις 2002 έως 2005.

Ως αποτέλεσμα όλων των παραπάνω, τα Καθαρά Αποτελέσματα Χρήσης του Ομίλου μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας καταλήγουν σε κέρδη 

Ευρώ 662,6 εκατ., έναντι κερδών Ευρώ 574,6 εκατ. στην περυσινή χρήση, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 15,3%.

Το Επενδυτικό Πρόγραμμα του Ομίλου που ανήλθε σε Ευρώ 1.101,3 εκατ., είναι αυξημένο κατά 14,4% σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό, 

που ανέρχονταν σε Ευρώ 962,4 εκατ.. Η αύξηση οφείλεται κυρίως στο σημαντικά αυξημένο επενδυτικό πρόγραμμα της COSMOTE και των 

επενδύσεών της στο εξωτερικό, αλλά και στις αυξημένες επενδύσεις της Εταιρείας και της OTE-GLOBE.

Ο Δανεισμός του Ομίλου αυξήθηκε κατά περίπου 20,4% σε σχέση με τη προηγούμενη χρήση και ανήλθε σε Ευρώ 5.527,8 εκατ., εξαιτίας της 

σύναψης βραχυπροθέσμου δανεισμού από την OTE PLC για την χρηματοδότηση της εξαγοράς της COSMOTE από τον ΟΤΕ, ενώ ο Καθαρός 

Δανεισμός του Ομίλου αυξήθηκε κατά 65,3% και ανήλθε σε Ευρώ 4.211,5 εκατ..

Σχετικά με τα αποτελέσματα των βασικών θυγατρικών του ΟΤΕ που περιλαμβάνονται στις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις, αξίζει να 

σημειωθούν τα ακόλουθα:

ΟΜΙΛΟΣ COSMOTE: Διατήρηση της κυρίαρχης θέσης της στην αγορά κινητής τηλεφωνίας με αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 28,5% 

και του EBITDA κατά 12,5% περίπου, σε σχέση με το 2006. Η πελατειακή βάση σημείωσε σημαντική αύξηση σε σχέση με τη χρήση 2006 

ξεπερνώντας τα 15 εκατομμύρια συνδρομητές, επιτυγχάνοντας πολύ νωρίτερα το στόχο που είχε θέσει για το 2009, κυρίως λόγω της 

σημαντικής συνεισφοράς της ΓΕΡΜΑΝΟΣ τόσο στην Ελλάδα όσο και στις αγορές του εξωτερικού. Κατά τη διάρκεια του 2007, οι συνολικές 

επενδύσεις του Ομίλου COSMOTE ανήλθαν σε Ευρώ 547 εκατ. περίπου, κυρίως λόγω των επενδύσεων των θυγατρικών στη Ρουμανία και τη 

Βουλγαρία. Το Διοικητικό Συμβούλιο της COSMOTE, θα προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, τη διανομή μερίσματος για τη 

χρήση του 2007, συνολικού ύψους Ευρώ 245,3 εκατ. (Ευρώ 0,73 ανά μετοχή).

ROMTELECOM: Σημειώθηκε μείωση κύκλου εργασιών κατά 2,6% περίπου και το μετά φόρων αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε ζημίες ύψους 

Ευρώ 21,2 εκατ. Το αποτέλεσμα οφείλεται στα μειωμένα έσοδα λόγω ανταγωνισμού, στην αύξηση των λειτουργικών δαπανών της, ιδίως των 

αποσβέσεων, των εξόδων προβολής και διαφήμισης, του κόστους τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και τέλος του φόρου εισοδήματος των 

ανέλεγκτων χρήσεων 2001 έως 2005, ως αποτέλεσμα πρόβλεψης πρόσθετων φόρων από το φορολογικό έλεγχο που βρίσκεται στο στάδιο 

ολοκλήρωσής του.

ΟΜΙΛΟΣ ΟΤΕΝΕΤ: Αύξηση κύκλου εργασιών κατά 15,0% σε σχέση με το 2006, κυρίως λόγω αύξησης της συνδρομητικής της βάσης ιδιαίτερα 

των ευρυζωνικών ADSL συνδέσεων.

ΣΤ. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Τα σημαντικότερα γεγονότα μεταγενέστερα της 31 Δεκεμβρίου 2007 και μέχρι την ημερομηνία έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων από 

το Διοικητικό Συμβούλιο, αναλύονται στη Σημείωση 29 των Οικονομικών Καταστάσεων.

Ζ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 11α ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3371/2005

(α) Διάρθρωση μετοχικού κεφαλαίου, δικαιώματα και υποχρεώσεις μετόχων

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε ένα δισεκατομμύριο εκατόν εβδομήντα ένα εκατομμύρια τετρακόσιες πενήντα εννέα χιλιάδες 

τετρακόσια είκοσι εννέα Ευρώ και εβδομήντα ένα λεπτά (Ευρώ 1.171.459.429,71) και είναι διαιρεμένο σε τετρακόσια ενενήντα εκατομμύρια 

εκατόν πενήντα χιλιάδες τριακόσιες ογδόντα εννέα (490.150.389) μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο Ευρώ και τριάντα εννέα λεπτών (Ευρώ 2,39) 

η καθεμία.
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Mε βάση το μετοχολόγιο στις 31 Δεκεμβρίου 2007, η μετοχική σύνθεση της Εταιρείας ήταν η ακόλουθη:

Μέτοχος Αριθμός μετοχών Ποσοστό %

 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ 122.350.712 24,96%

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ Α.Ε. (έμμεση συμμετοχή Ελληνικού Δημοσίου) 15.052.773 3,07%

 MARFIN INVESTMENT GROUP (άμεσα και έμμεσα) 92.592.156 18,89%

ΘΕΣΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ 260.154.748 53,08%

ΣΥΝΟΛΟ 490.150.389 100,00%

Το σύνολο (100%) των μετοχών της Εταιρείας είναι άυλες κοινές, ονομαστικές με δικαίωμα ψήφου και δεν υπάρχουν ειδικές κατηγορίες 

μετοχών. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, στην κατηγορία Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης.

Κάθε μετοχή ενσωματώνει όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που πηγάζουν από το νόμο (Κ.Ν. 2190/1920) και το καταστατικό της 

Εταιρείας, οι ρυθμίσεις του οποίου δεν διαφοροποιούνται από τις ρυθμίσεις του Νόμου.

Μέτοχος που έχει στη κυριότητά του οποιονδήποτε αριθμό μετοχών έχει δικαίωμα να λαμβάνει μέρος στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 

Εταιρείας είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, δεσμεύοντας είτε το σύνολο των μετοχών του είτε ένα μέρος αυτών. Το Ελληνικό Δημόσιο, 

ως μέτοχος, εκπροσωπεί στη Γενική Συνέλευση ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών ή εκπρόσωπός του.

Κάθε μια μετοχή δίνει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

Οι μέτοχοι της Εταιρείας δικαιούνται μερίσματος. Ως ελάχιστο προβλεπόμενο όριο μερίσματος, που διανέμεται στο σύνολο των μετόχων, 

ορίζεται ποσό ίσο είτε με το έξι τοις εκατό (6%) του μετοχικού κεφαλαίου είτε με το τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) των καθαρών κερδών (ισχύει 

το μεγαλύτερο από τα δύο ποσά).

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 κατέχουν.

Τα δικαιώματα των μετόχων είναι αυτά που προσδιορίζονται από τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως σήμερα ισχύει.

(β) Περιορισμοί στη μεταβίβαση μετοχών της Εταιρείας

Οι μετοχές της Εταιρείας, που είναι σε άυλη μορφή, είναι 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 συνδεμένες 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, δικαιωμάτων ψήφου από 20% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και άνω, προϋποθέτει την προγενέστερη έγκριση 

της Διυπουργικής Επιτροπής Αποκρατικοποιήσεων 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 Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας δεν 

μπορούν, μεταξύ άλλων, να κατέχουν μετοχές της σε ποσοστό πάνω από 0,5% του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 3340/2005 τα πρόσωπα που ασκούν διευθυντικά καθήκοντα και οι έχοντες στενό δεσμό με αυτά τα 

πρόσωπα, χωρίς να περιορίζονται κατά την απόκτηση ή εκχώρηση μετοχών της Εταιρείας, οφείλουν να γνωστοποιούν τις συναλλαγές τους 

που υπερβαίνουν τα Ευρώ 5.000 κάθε έτος, διενεργούνται, άμεσα ή έμμεσα, για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτων και αφορούν 

μετοχές της Εταιρείας. Την υποχρέωση γνωστοποίησης επιβάλλει ο Νόμος και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής 

Κεφαλαιαγοράς, οι οποίες προσδιορίζουν τον τρόπο και χρόνο γνωστοποίησης.

Σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν.3431/2006 περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, η αλλαγή ελέγχου της Εταιρείας γίνεται με έγκριση της Ε.Ε.Τ.Τ.. 

Η έγκριση της Ε.Ε.Τ.Τ. 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 Επικοινωνιών).
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(γ) Σημαντικές άμεσες ή έμμεσες συμμετοχές

Σημαντική άμεση συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, που κατείχαν μέτοχοί της την 31 Δεκεμβρίου 2007, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Ν. 3556/2007 (ΦΕΚ Α’ 91/2007), ήταν:

(α) Η συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου, το οποίο ως μέτοχος κατέχει άμεσα το 24,96% 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., 

διαμορφώνοντας το συνολικό ποσοστό συμμετοχής του στο 28,03% του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

(β) Η συμμετοχή της εταιρείας με την επωνυμία MARFIN Investment Group – Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, η οποία είναι μέτοχος σε 

ποσοστό 18,89% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου ως εξής:

i) Ποσοστό 6,29% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου, που αντιστοιχεί σε 30.819.186 μετοχές με τα αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου, που 

ασκούνται άμεσα από την MARFIN Investment Group – Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών.

ii) Ποσοστό 8,52% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου, που αντιστοιχεί σε 41.772.970 μετοχές, που ενσωματώνουν τα αντίστοιχα 

δικαιώματα ψήφου και τις οποίες η MARFIN Investment Group – Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών κατέχει έμμεσα μέσω της COMMERZBANK 

AG και έχει δικαίωμα να αποκτήσει, σύμφωνα με τους όρους χρηματοπιστωτικών μέσων και των οποίων τα δικαιώματα ψήφου ασκούνται 

σύμφωνα με τις οδηγίες της.

iii) Ποσοστό 4,08% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου, που αντιστοιχεί σε 20.000.000 μετοχές, που ενσωματώνουν τα αντίστοιχα 

δικαιώματα ψήφου και τις οποίες η MARFIN Investment Group – Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών κατέχει έμμεσα μέσω της ROYAL BANK OF 

SCOTLAND PLC και έχει δικαίωμα να αποκτήσει, σύμφωνα με τους όρους χρηματοπιστωτικών μέσων και των οποίων τα δικαιώματα ψήφου 

ασκούνται σύμφωνα με τις οδηγίες της.

Την 31 Δεκεμβρίου 2007, δεν υπάρχουν άλλοι μέτοχοι, γνωστοί στην Εταιρεία που να κατέχουν, να απέκτησαν ή να εκχώρησαν απ’ ευθείας ή 

μέσω τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου, ποσοστό ανώτερο του 5% του μετοχικού της κεφαλαίου και, αντίστοιχα, των δικαιωμάτων ψήφου.

(δ) Κάτοχοι μετοχών που παρέχουν ειδικά δικαιώματα ελέγχου

Δεν υπάρχουν μετοχές της Εταιρείας που παρέχουν ειδικά δικαιώματα ελέγχου.

(ε) Περιορισμοί στο δικαίωμα ψήφου - Προθεσμίες άσκησης σχετικών δικαιωμάτων

Δεν προβλέπονται στο Καταστατικό της Εταιρείας περιορισμοί στο δικαίωμα ψήφου. Τέτοιοι περιορισμοί πηγάζουν έμμεσα από τις διατάξεις 

του ως άνω άρθρου 11 του Ν. 3631/2008, όπως παραπάνω αναφέρθηκαν.

(στ)  Συμφωνίες Μετόχων για περιορισμούς στη μεταβίβαση μετοχών ή στην άσκηση δικαιωμάτων ψήφου

Δεν είναι γνωστή στην Εταιρεία η ύπαρξη συμφωνιών μεταξύ των μετόχων της, οι οποίες συνεπάγονται περιορισμούς στη μεταβίβαση μετοχών 

ή στην άσκηση δικαιωμάτων ψήφου που απορρέουν από τις μετοχές της.

(ζ) Κανόνες διορισμού / αντικατάστασης μελών Δ.Σ. και τροποποίησης Καταστατικού εφόσον διαφοροποιούνται από τα 

προβλεπόμενα στον Κ.Ν.2190/1920

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ορίζονται και αντικαθίστανται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920. Οι διατάξεις 

με βάση τις οποίες τροποποιείται το καταστατικό της Εταιρείας είναι οι προβλεπόμενες από τον Κ.Ν. 2190/1920.

Οι διατάξεις του καταστατικού της Εταιρείας για το ορισμό και την αντικατάσταση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της και την 

τροποποίηση του καταστατικού της δεν διαφοροποιούνται από τα προβλεπόμενα στον Κ.Ν. 2190/1920.

Ειδικότερα, κατά τις διατάξεις του καταστατικού, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι εννέα (9) ή έντεκα (11), εκλέγονται από 

την Γενική Συνέλευση, η θητεία τους είναι τριετής και ανανεώνονται κατά το 1/3 ανά έτος. Όταν τα μέλη είναι έντεκα (11), για την εξεύρεση του 

αριθμού των ανανεούμενων ανά έτος μελών, παραλείπεται για τα δυο πρώτα χρόνια το κλάσμα που προκύπτει. Στην περίπτωση αυτή, για τον 

τρίτο χρόνο θητείας ανανεώνονται τα υπολειπόμενα μέλη μέχρι τη συμπλήρωση των έντεκα (11) μελών. Η θητεία τους αρχίζει την ημέρα της 

εκλογής καθενός από την Γενική Συνέλευση και λήγει κατά την τακτική Γενική Συνέλευση του έτους στο οποίο συμπληρώνεται η τριετία από 

την εκλογή.

Ηδη με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι έντεκα (11).

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και μπορούν να ανακληθούν οποτεδήποτε από την Γενική Συνέλευση των 

μετόχων.

(η) Αρμοδιότητα Διοικητικού Συμβουλίου για έκδοση νέων μετοχών / αγορά ίδιων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920
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Σύμφωνα με το άρθρο 6 του καταστατικού της Εταιρείας, η Γενική Συνέλευση των μετόχων της, μπορεί με απόφασή της (που υπόκειται στις 

διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920) να εκχωρεί στο Διοικητικό Συμβούλιο την εξουσία να αποφασίζει αυτό, με 

πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των μελών του, μέσα σε πέντε (5) χρόνια από τη λήψη της σχετικής απόφασής της:

Ι. Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης, δεν μπορεί να υπερβαίνει το συνολικό ποσόν του 

μετοχικού κεφαλαίου που έχει ληφθεί κατά την ημερομηνία που εκχωρήθηκε από τη Γενική Συνέλευση η σχετική εξουσία στο Διοικητικό 

Συμβούλιο.

ΙΙ. Την έκδοση ομολογιακών δανείων για ποσόν που δεν μπορεί να υπερβεί το καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο, με την έκδοση ομολογιών 

μετατρέψιμων σε μετοχές.

Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση, για περίοδο που δεν υπερβαίνει τα 

πέντε (5) χρόνια για κάθε ανανέωση. 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 έκδοση ομολογιακού δανείου με ομολογίες μετατρέψιμες σε μετοχές, απαιτείται 

πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Δεν υπάρχουν σε ισχύ αποφάσεις Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων της Εταιρείας, με τις οποίες να εκχωρούνται οι παραπάνω αρμοδιότητές 

της στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Επίσης, η Εταιρεία, μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, μπορεί να αποκτήσει 

μετοχές της, που αντιστοιχούν κατ’ ανώτατο όριο, στο 10% του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της. Η υλοποίηση τέτοιων αποφάσεων της 

Γενικής Συνέλευσης γίνεται με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, με την από 8 Νοεμβρίου 2007 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. Μέχρι 

σήμερα δεν έχει ληφθεί απόφαση από το Διοικητικό Συμβούλιο για την υλοποίησή της.

(θ) Σημαντικές συμφωνίες της Εταιρείας που ισχύουν / τροποποιούνται / λήγουν σε περίπτωση αλλαγής στον έλεγχο της Εταιρείας 

κατόπιν δημόσιας πρότασης

Η Εταιρεία έχει συνάψει επιμέρους δανειακές συμβάσεις και συμβάσεις έκδοσης ομολόγων στις οποίες περιλαμβάνεται ρήτρα αλλαγής 

ελέγχου του ΟΤΕ, με την ενεργοποίηση της οποίας ο ΟΤΕ οφείλει να προβεί σε προπληρωμή του δανείου στο πλαίσιο συμβατικά οριζόμενων 

περιπτώσεων.

Η διατύπωση της συγκεκριμένης ρήτρας διαφέρει σε κάθε συμβατικό κείμενο και αναλυτικότερα προβλέπονται τα εξής:

1) Κοινοπρακτικό δάνειο Ευρώ 850 εκατ. λήξης Σεπτεμβρίου 2012 και βραχυπρόθεσμο δάνειο Ευρώ 2.700 εκατ. λήξης Νοεμβρίου 2008

Στις δανειακές συμβάσεις των εν λόγω δανείων, η ρήτρα ενεργοποιείται εφόσον επέλθει αλλαγή στον έλεγχο του ΟΤΕ η οποία θα οδηγήσει το 

βαθμό αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας (credit rating) του OTE ή της νέας νομικής οντότητας που θα προκύψει, σε επίπεδο χαμηλότερο 

του ΒBB/Baa2.

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.

Διευκρινίζεται ότι το βραχυπρόθεσμο δάνειο ποσού Ευρώ 2.700 εκατ. αποπληρώθηκε εξολοκλήρου το Φεβρουάριο 2008.

2) Ομόλογα OTE PLC με εγγύηση του ΟΤΕ:

• Ευρώ 900 εκατ. λήξης Μαΐου 2016 και Ευρώ 600 εκατ. λήξης Νοεμβρίου 2009 και

• Ευρώ 1.500 εκατ. λήξης Φεβρουαρίου 2011 και Ευρώ 600 εκατ. λήξης Φεβρουαρίου 2015.

Στους όρους των εν λόγω ομολόγων, η ρήτρα 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 

(Sub-Investment grade), εντός συγκεκριμένης προθεσμίας και με συγκεκριμένους όρους.
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Σύμφωνα με τους όρους των ομολόγων, σε περίπτωση 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 απαιτήσουν από την OTE ΡLC 

την προπληρωμή τους, ήτοι το κεφάλαιο και τους τόκους που αναλογούν έως την ημέρα προπληρωμής.

Στους όρους των λοιπών ομολόγων του Ομίλου, δεν υφίσταται αντίστοιχη ρήτρα.

(ι) Συμφωνίες αποζημίωσης μελών Δ.Σ. 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 τερματισθεί η θητεία τους ή η απασχόλησή τους.

Αθήνα, 19 Μαρτίου 2008

Παναγής Βουρλούμης

Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος
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4
Πιστοποιητικό Ελέγχου των Ορκωτών Λογιστών
Επί των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων
Εταιρείας και Ομίλου
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KPMG Κυριάκου Ορκωτοί Ελεγκτές ΑΕ
Στρατηγού Τόμπρα 3
153 42 Αγία Παρασκευή Ελλάς
ΑΡΜΑΕ 29527/01AT/B/93/162/96

Telephone Τηλ: +30 210 60 62 100
Fax Φαξ: +30 210 60 62 111
Internet www.kpmg.gr
e-mail postmaster@kpmg.gr

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή

Προς τους Μετόχους της

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων

Ελέγξαμε τις συνημμένες Ατομικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις (οι «Οικονομικές Καταστάσεις») της ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (η «Εταιρεία») που αποτελούνται από τον ατομικό και ενοποιημένο ισολογισμό της 

31 Δεκεμβρίου 2007 και τις ατομικές και ενοποιημένες καταστάσεις αποτελεσμάτων, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών για τη 

χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και μία περίληψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπών επεξηγηματικών σημειώσεων.

Ευθύνη Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις

Η Διοίκηση της Εταιρείας έχει την ευθύνη για τη σύνταξη και την εύλογη παρουσίαση αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα 

Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει 

το σχεδιασμό, εφαρμογή και διατήρηση συστήματος εσωτερικού ελέγχου σχετικά με τη σύνταξη και εύλογη παρουσίαση οικονομικών 

καταστάσεων, οι οποίες είναι απαλλαγμένες από ουσιώδεις ανακρίβειες, που οφείλονται σε απάτη ή λάθος επιλέγοντας και εφαρμόζοντας 

κατάλληλες λογιστικές πολιτικές και πραγματοποιώντας λογιστικές εκτιμήσεις οι οποίες είναι εύλογες για την περίσταση.

Ευθύνη Ελεγκτή

Δική μας ευθύνη είναι η έκφραση γνώμης επί αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων, με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας 

σύμφωνα με τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα που είναι εναρμονισμένα με τα Διεθνή Πρότυπα της Ελεγκτικής. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν τη 

συμμόρφωσή μας με κανόνες ηθικής δεοντολογίας και το σχεδιασμό και διενέργεια του ελέγχου μας κατά τρόπο που να διασφαλίζει εύλογη 

βεβαιότητα ότι οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδεις ανακρίβειες.

Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για τη συγκέντρωση ελεγκτικών τεκμηρίων σχετικά με τα ποσά και τις πληροφορίες 

που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις. Οι διαδικασίες επιλέγονται κατά την κρίση του ελεγκτή και περιλαμβάνουν την 

εκτίμηση του κινδύνου ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται σε απάτη ή λάθος. Για την εκτίμηση του 

κινδύνου αυτού, ο ελεγκτής λαμβάνει υπόψη του το σύστημα εσωτερικού ελέγχου, σχετικά με τη σύνταξη και την εύλογη παρουσίαση των 

οικονομικών καταστάσεων, με σκοπό το σχεδιασμό κατάλληλων ελεγκτικών διαδικασιών για την περίσταση και όχι για την έκφραση γνώμης 

επί της αποτελεσματικότητας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της 

καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που εφαρμόστηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση, καθώς και 

αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων.

Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης.

Γνώμη

Κατά τη γνώμη μας, οι Οικονομικές Καταστάσεις απεικονίζουν ακριβοδίκαια την ατομική και ενοποιημένη οικονομική κατάσταση της Εταιρείας 

κατά την 31 Δεκεμβρίου 2007 και την ατομική και ενοποιημένη χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ατομικές και ενοποιημένες ταμειακές 

ροές της για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης όπως αυτά 

έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αναφορά επί άλλων νομικών και κανονιστικών θεμάτων

Το περιεχόμενο της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου είναι συνεπές με τις Οικονομικές Καταστάσεις.

Αθήνα, 19 Μαρτίου 2008

KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε

 Μάριος Τ. Κυριάκου Μιχαήλ Κόκκινος

 Ορκωτός Ελεγκτής Ορκωτός Ελεγκτής

 ΑΜ ΣΟΕΛ 11121 ΑΜ ΣΟΕΛ 12701
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5
Έκθεση Συναλλαγών Εταιρείας
Με συνδεδεμένες Επιχειρήσεις
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ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 4 του Ν. 3016/2002, σχετικά με την εταιρική διακυβέρνηση και τον κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, 

το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχει υποχρέωση γνωστοποίησης στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και στο Χρηματιστήριο Αθηνών της 

Ετήσιας Έκθεσης, στην οποία αναφέρονται αναλυτικά οι συναλλαγές της Εταιρείας με τις συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις του άρθρου 42ε 

παρ. 5 του Κ. Ν. 2190/1920.

2. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Ι. Συναλλαγές από επενδυτικές δραστηριότητες

Κατά τη διάρκεια της κλειόμενης χρήσης 2007, οι συναλλαγές του ΟΤΕ από επενδυτικές δραστηριότητες με τις θυγατρικές του εταιρείες, 

έχουν ως εξής:

• Cosmote: Αγορά μέσω χρηματιστηριακών συναλλαγών 80.152.904 μετοχών, έναντι € 2.097,6 εκατ. με αποτέλεσμα την αύξηση κατά 

23,72% του ποσοστού συμμετοχής του, το οποίο την 31.12.2007 ανέρχεται στο 90,72%.

• ΟΤΕ Plus: Αύξηση κατά 1% της συμμετοχής του ΟΤΕ στη θυγατρική του έναντι € 0,04 εκατ., με αποτέλεσμα το ποσοστό στο μετοχικό 

κεφάλαιό της να ανέρχεται την 31.12.2007 στο 100%.

• Hellascom: Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Hellascom κατά € 12,0 εκατ. και επιστροφή του συνολικού ποσού στον ΟΤΕ ως κάτοχο 

του 100% του μετοχικού της κεφαλαίου, με ισόποση μείωση της αξίας συμμετοχής του στην εν λόγω θυγατρική.

• OTEnet: Απόκτηση από τον ΟΤΕ ποσοστού 5,41% στο μετοχικό κεφάλαιο της OTEnet, έναντι € 7,4 εκατ., αυξάνοντας το ποσοστό 

συμμετοχής στη θυγατρική του στο 100%.

• Infote: Πώληση κατά το Δ’ τρίμηνο 2007, του συνολικού ποσοστού (100%), που κατείχε στο μετοχικό κεφάλαιο της θυγατρικής του, 

αναγνωρίζοντας κέρδος προ φόρων ύψους € 282,4 εκατ. περίπου.

• OTE Globe: Απόσχιση του κλάδου διεθνών εγκαταστάσεων και καλωδιακών υποδομών του ΟΤΕ, καθώς και των αδειών χρήσης του 

συστήματος τιμολόγησης INTEC-ITU και εισφοράς αυτών στη θυγατρική εταιρεία OTE Globe. Η καθαρή θέση του κλάδου, όπως αυτή 

προσδιορίστηκε βάσει λογιστικής κατάστασης με ημερομηνία 31 Μαρτίου 2007, ανέρχεται σε € 132,8 εκατ., ποσό κατά το οποίο αυξήθηκε 

το μετοχικό κεφάλαιο της OTE Globe, με έκδοση 45.330.534 ονομαστικών μετοχών αξίας Ευρώ 2,93 η κάθε μια και με ισόποση αύξηση της 

συμμετοχής του ΟΤΕ σ’ αυτήν. Επιπλέον ο ΟΤΕ συμμετείχε σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της OTE Globe, με καταβολή μετρητών 

ύψους € 30,0 εκατ., η οποία πραγματοποιήθηκε με έκδοση 10.238.907 ονομαστικών μετοχών αξίας € 2,93 η κάθε μια. Η συμμετοχή του 

ΟΤΕ στη συνολική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής του μέσα στη χρήση ανέρχεται σε € 162,8 εκατ..

ΙΙ. Συναλλαγές από λειτουργικές δραστηριότητες

Παρακάτω αναλύονται οι διεταιρικές συναλλαγές από λειτουργικές δραστηριότητες μεταξύ του ΟΤΕ και των εταιρειών του ομίλου, με διάκριση 

ανά συνδεδεμένη εταιρεία, ανά είδος συναλλαγής (αγορές ή πωλήσεις), καθώς και το αντίστοιχο ετήσιο ύψος τους μέσα στην κλειόμενη 

χρήση.

α. Αγορές ΟΤΕ

Το σύνολο των αγορών του ΟΤΕ από τις συνδεδεμένες εταιρείες κατά τη χρήση 2007 ανέρχεται σε € 350,5 εκατ. και περιλαμβάνουν κυρίως 

χρεώσεις από εγχώριους και διεθνείς παρόχους, χρεώσεις ένεκα της διέλευσης τηλεπικοινωνιακής κίνησης μέσω διεθνών δικτύων τρίτων, 

μισθώσεις κυκλωμάτων, αμοιβές και προμήθειες τρίτων, ενοίκια, λοιπές παροχές τρίτων, καθώς και αγορές εμπορευμάτων. Οι αγορές από 

συνδεδεμένες εταιρείες αναλύονται ανά εταιρεία ως εξής:

• Ποσό € 125,6 εκατ. αφορά στην Cosmote και αντιπροσωπεύει ποσοστό 35,8% επί του συνόλου των αγορών. Αναλύεται δε περαιτέρω 

κυρίως σε αποδόσεις προς την Cosmote, έναντι τερματισμού εθνικής και διεθνούς κίνησης στο δίκτυό της, ύψους € 111,3 εκατ., σε αγορές 

εμπορευμάτων ύψους € 10,7 εκατ., σε δαπάνες έναντι τελών κινητής τηλεφωνίας ύψους € 1,4 εκατ., σε τιμολογήσεις έναντι δανεισμού 

προσωπικού ύψους € 0,3 εκατ., καθώς και σε δαπάνες. προώθησης προϊόντων από το δίκτυο καταστημάτων της θυγατρικής εταιρείας 

ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε., η οποία ενοποιείται πλήρως από την Cosmote ύψους € 1,9 εκατ.

• Ποσό € 64,3 εκατ. ή ποσοστό 18,3%, αφορά σε αμοιβές της θυγατρικής εταιρείας OTE Globe έναντι της διάθεσης και διαχείρισης για 

λογαριασμό του ΟΤΕ των υπηρεσιών του σχετικά με τη διεθνή τηλεφωνία προς τους διεθνείς παρόχους, σε τιμολογήσεις έναντι της 

διέλευσης της τηλεπικοινωνιακής κίνησης πελατών του ΟΤΕ από τα διεθνή δίκτυα της OTE Globe, καθώς και σε μισθώσεις κυκλωμάτων 

προς τον ΟΤΕ.

• Ποσό € 59,7 εκατ. ή ποσοστό 17,0%, αφορά σε ενοίκια προς τη θυγατρική OTE Estate, στην οποία έχουν μεταβιβασθεί τα ακίνητα 

(οικόπεδα και κτίρια) του ΟΤΕ.
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• Ποσό € 44,8 εκατ. ή ποσοστό 12,8% κυρίως έναντι παροχών Internet, αγορών εξοπλισμού, καθώς και αμοιβών και λοιπών παροχών από την 

ΟTEnet και από τη θυγατρική της Voicenet.

• Ποσό € 30,4 εκατ. ή ποσοστό 8,7% έναντι παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών από την OTE Plus στον ΟΤΕ

• Ποσό € 6,6 εκατ. ή ποσοστό 1,9%, κυρίως έναντι εργολαβιών εκτέλεσης τεχνικών έργων από την Hellascom.

• Ποσό € 5,5 εκατ. ή ποσοστό 1,6%, έναντι προμηθειών διαχείρισης επενδύσεων εξωτερικού και δανεισμού προσωπικού από την OTE 

International Investments Ltd.

• Ποσό € 5,1 εκατ. ή ποσοστό 1,5%, κυρίως έναντι παροχής εκπαιδευτικών υπηρεσιών από την ΟΤΕ-Academy.

• Τέλος οι αγορές από τις υπόλοιπες εταιρείες του ομίλου, όπως OTESat-Maritel, Cosmo-One, Hellas Sat Consortium Ltd και Infote 

ανέρχονται αθροιστικά σε € 8,5 εκατ. ή σε ποσοστό 2,4% επί του συνόλου των αγορών.

β. Πωλήσεις ΟΤΕ.

Το σύνολο των πωλήσεων του ΟΤΕ προς συνδεδεμένες εταιρείες κατά τη χρήση 2007 ανέρχεται σε € 263,2 εκατ. και περιλαμβάνει κυρίως 

έσοδα από υπηρεσίες διασύνδεσης κινητής τηλεφωνίας, από εκμισθώσεις κυκλωμάτων, από τη διέλευση τηλεπικοινωνιακής κίνησης μέσω 

των διεθνών τηλεφωνικών κέντρων του, από προμήθειες έναντι πωλήσεων προϊόντων και παροχής υπηρεσιών κυρίως κινητής τηλεφωνίας και 

internet, από εργασίες για λογαριασμό τρίτων, καθώς και έσοδα έναντι δαπανών μισθοδοσίας αποσπασμένου προσωπικού από τον ΟΤΕ στις 

συνδεδεμένες εταιρείες. Οι πωλήσεις προς συνδεδεμένες εταιρείες αναλύονται ανά εταιρεία ως εξής:

• Ποσό € 192,9 εκατ. αφορά στην Cosmote και αντιπροσωπεύει ποσοστό 73,3% επί του συνόλου των πωλήσεων. Αναλύεται περαιτέρω 

κυρίως σε τέλη διεθνούς εξερχόμενης κίνησης της Cosmote μέσω του δικτύου του ΟΤΕ ύψους € 21,2 εκατ., σε τέλη διασύνδεσης λόγω 

τερματισμού κλήσεων κινητών στο δίκτυο του ΟΤΕ ύψους € 10,1 εκατ., σε έσοδα από μισθωμένα κυκλώματα στην Cosmote ύψους € 19,1 

εκατ., σε έσοδα από παροχή υπηρεσιών ύψους € 5,2 εκατ., σε έσοδα από επιδοτήσεις συσκευών κινητής τηλεφωνίας, από ανανεώσεις 

συσκευών και από επιτεύξεις στόχων πωλήσεων, καθώς και από προμήθειες επί των πωλήσεων της Cosmote, συνολικού ύψους € 82,9 εκατ., 

σε έσοδα από μισθοδοσία αποσπασμένων στη θυγατρική ύψους € 4,0 εκατ., σε έσοδα από ενοίκια σταθμών βάσης της Cosmote ύψους 

€ 0,2 εκατ., σε τηλεφωνικά έσοδα ύψους € 0,5 εκατ. και τέλος σε έσοδα ύψους € 49,7 εκατ. από πωλήσεις τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού 

του ΟΤΕ προς τη θυγατρική εταιρεία του ομίλου Cosmote ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε.

• Ποσό € 38,3 εκατ. ή ποσοστό 14,6% επί του συνόλου των πωλήσεων προς συνδεδεμένες εταιρείες προέρχεται από την OTEnet και 

αναλύεται κυρίως σε έσοδα από εκμισθώσεις κυκλωμάτων ύψους € 27,4 εκατ., σε έσοδα από προμήθειες έναντι των συμβολαίων internet 

που συνάπτει ο ΟΤΕ για λογαριασμό της εταιρείας ύψους € 5,2 εκατ., καθώς και σε έσοδα από μισθοδοσία αποσπασμένων στη θυγατρική 

ύψους € 1,0 εκατ. Επίσης περιλαμβάνονται έσοδα ύψους € 4,7 εκατ. που προέρχονται από εκμισθώσεις κυκλωμάτων, καθώς και από 

τηλεπικοινωνιακή κίνηση της εταιρείας Voicenet, θυγατρικής της OTEnet που λειτουργεί ως πάροχος.

• Ποσό € 22,4 εκατ. ή ποσοστό 8,5% επί του συνόλου των πωλήσεων προς συνδεδεμένες εταιρείες προέρχεται από την OTE Globe και αφορά 

σε έσοδα ύψους € 18,3 εκατ. έναντι της διέλευσης της τηλεπικοινωνιακής κίνησης πελατών της από τα διεθνή τηλεφωνικά κέντρα του ΟΤΕ, 

σε έσοδα ύψους € 2,0 εκατ. από εκμισθώσεις προς την OTE Globe κυκλωμάτων εθνικών χωρητικοτήτων και τοπικών προσβάσεων υπό τη 

μορφή ανεκκλήτων δικαιωμάτων χρήσης και τέλος σε λοιπά έσοδα από παροχή υπηρεσιών και σε τηλεφωνικά έσοδα, ύψους € 2,1 εκατ. 

συνολικά.

• Ποσό € 4,7 εκατ. ή ποσοστό 1,8% επί του συνόλου προέρχεται από την Infote και αφορά κυρίως σε προμήθειες επί των πωλήσεων 

ονομαστικών καταλόγων.

• Ποσό € 2,3 εκατ. ή ποσοστό 0,9% επί του συνόλου προέρχεται από την OTE Estate και αφορά σε έσοδα έναντι εντολών προσθηκών και 

βελτιώσεων από τον Ο.Τ.Ε. επάνω στα ακίνητα της εταιρείας OTE Estate, καθώς και σε έσοδα από παροχή υπηρεσιών.

• Τέλος, αθροιστικά έσοδα ύψους € 2,6 εκατ. ή ποσοστό 0,9% περίπου αποφέρουν συνολικά οι συναλλαγές με τις υπόλοιπες εταιρείες του 

ομίλου όπως: OTE International Investments Ltd., Hellas Sat Consortium Ltd, OTESat-Maritel, OTE Plus, Hellascom & OTE Academy.

III. Συναλλαγές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες

α. Χρηματοοικονομικά έξοδα

Ποσό € 73,7 εκατ. αφορά στην OTE PLC και αντιπροσωπεύει χρεωστικούς τόκους, από δανειακές συμβάσεις που έχει συνάψει ο ΟΤΕ με την 

OTE PLC.

β. Χρηματοοικονομικά έσοδα

Τα χρηματοοικονομικά έσοδα του ΟΤΕ από συνδεδεμένες εταιρείες για την χρήση 2007 ανέρχονται στο ποσό € 5,7 εκατ. και περιλαμβάνουν 

πιστωτικούς τόκους δανείων. Περαιτέρω αναλύονται σε:

• Ποσό € 2,1 εκατ. από τόκους δανείου ύψους € 60,0 εκατ., που χορήγησε ο ΟΤΕ κατά το Α’ τρίμηνο 2007 στη θυγατρική του OTE PLC. Μέρος 

του δανείου ίσο με € 25,0 εκατ. αποπληρώθηκε κατά το Δ’ τρίμηνο 2007.
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• Ποσό € 3,6 εκατ. από τόκους δύο δανείων προς την Cosmofon συνολικού ύψους € 56,2 εκατ., ενώ μέρος δανείου ίσο με € 5,0 εκατ. 

αποπληρώθηκε κατά το Δ’ τρίμηνο 2007.

γ.  Έσοδα από μερίσματα

Έσοδα ύψους € 225,5 εκατ. προέρχονται από μερίσματα που έχει εγγράψει ο ΟΤΕ από συνδεδεμένα μέρη. Από τα συνολικά έσοδα από 

μερίσματα, ποσό ύψους € 163,2 εκατ. ή ποσοστό 72,4% επί των συνολικών μερισμάτων της χρήσης 2007, προέρχεται από την Cosmote. Επίσης 

ποσό ύψους € 57,3 εκατ. ή ποσοστό 25,4% του συνόλου έχει εγγράψει από τη θυγατρική του OTE International Investments, προερχόμενα 

από τα διανεμηθέντα μερίσματα έναντι κερδών χρήσης 2006 της εταιρείας Romtelecom, της οποίας η OTE International Investments 

αποτελεί εταιρεία Holding. Τέλος μερίσματα ύψους € 5,0 εκατ. που αντιστοιχούν σε ποσοστό 2,2% προέρχονται από την Infote.

IV. Υπόλοιπα συναλλαγών με συνδεδεμένες εταιρείες

Παρακάτω παρατίθενται αναλυτικά τα ανοικτά υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων του Ο.Τ.Ε. με τις συνδεδεμένες εταιρείες κατά την 

31.12.2007.

Όσον αφορά στις Απαιτήσεις του ΟΤΕ από συνδεδεμένες εταιρείες, που προέρχονται από τις μεταξύ τους τρέχουσες συναλλαγές, ανέρχονται 

συνολικά σε € 129,2 εκατ. και αναλύονται ανά εταιρεία ως εξής:

• Hellas Sat Consortium Ltd., ποσό ύψους € 4,6 εκατ.

• Cosmote, ποσό ύψους € 39,4 εκατ.

• OTE Globe, ποσό ύψους € 49,4 εκατ.

• OTE Estate, ποσό ύψους € 3,1 εκατ.

• OTEnet, ποσό ύψους € 30,9 εκατ.

• OTE International Investments Ltd., ποσό ύψους € 0,2 εκατ.

• OTE Sat – Maritel, ποσό ύψους € 0,3 εκατ.

• OTE Plus, ποσό ύψους € 0,8 εκατ.

• OTE Academy, ποσό ύψους € 0,5 εκατ.

Όσον αφορά στις Απαιτήσεις του ΟΤΕ από χορηγηθέντα δάνεια προς συνδεδεμένες εταιρείες, συνολικού ύψους € 87,2 εκατ., αυτές 

αναλύονται σε:

• OTE PLC, υπόλοιπο δανείου πλέον τόκοι εισπρακτέοι, ποσό ύψους € 35,4 εκατ. και

• Cosmofon, θυγατρική εταιρεία της Cosmote, υπόλοιπο δύο δανείων πλέον τόκοι εισπρακτέοι, ποσό ύψους € 51,8 εκατ.

Όσον αφορά στις Υποχρεώσεις του ΟΤΕ προς συνδεδεμένες εταιρείες, από τις μεταξύ τους τρέχουσες συναλλαγές, ανέρχονται συνολικά σε 

€ 179,0 εκατ., και αναλύονται ανά εταιρεία ως εξής:

• OTE Estate, ποσό ύψους € 31,7 εκατ.

• Cosmote, ποσό ύψους € 34,4 εκατ.

• OTE Globe, ποσό ύψους € 73,2 εκατ.

• OTE International Investments Ltd., ποσό ύψους € 1,4 εκατ.

• OTEnet, ποσό ύψους € 22,0 εκατ.

• OTE Plus, ποσό ύψους € 12,8 εκατ.

• OTE Academy, ποσό ύψους € 0,8 εκατ.

• Cosmo – One, ποσό ύψους € 0,2 εκατ.

• Hellascom, ποσό ύψους € 1,4 εκατ.

• OTE Sat – Maritel, ποσό ύψους € 0,5 εκατ.

• Hellas Sat Consortium Ltd., ποσό ύψους € 0,6 εκατ.

Τέλος, όσον αφορά στις Υποχρεώσεις του ΟΤΕ λόγω αναληφθέντων δανείων από συνδεδεμένες εταιρείες, αυτές συνίστανται σε δάνεια από 

την OTE PLC που ανέρχονται, συνολικά με τους δεδουλευμένους τόκους, σε € 2.787,0 εκατ.
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6
Ενσωμάτωση Πληροφοριών άρθρου 10 Ν.3401/2005
Μέσω παραπομπών
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Ο Παρακάτω πίνακας ενσωματώνει μέσω παραπομπής τις πληροφορίες του άρθρου 10 του νόμου 3401/2005 που αφορούν στην Εταιρεία, 

στις μετοχές της καθώς και στην αγορά κινητών αξιών στην οποία διαπραγματεύονται οι μετοχές της και τις οποίες δημοσίευσε και κατέστησε 

διαθέσιμες στο κοινό κατά τη διάρκεια του έτους 2007 καθώς και στις αρχές του έτους 2008, σύμφωνα με το νόμο.

Ημερομηνία Πληροφορία Θέση στην Ιστοσελίδα της Εταιρείας

Αποφάσεις Γενικών Συνελεύσεων

9/11/2007 Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 8ης Νοεμβρίου 2007 www.ote.gr/ Επενδυτικές Σχέσεις/ Νέα

22/6/2007 55η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση ΟΤΕ www.ote.gr/ Επενδυτικές Σχέσεις/ Νέα

4/4/2007
Πραγματοποίηση Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ΟΤΕ 
στις 3 Απριλίου 2007

www.ote.gr/ Επενδυτικές Σχέσεις/ Νέα

Προσκλήσεις Γενικών Συνελεύσεων

17/10/2007 Πρόσκληση για Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 8/11/2007 www.ote.gr/ Επενδυτικές Σχέσεις/ Νέα

31/5/2007 Πρόσκληση στην 55η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση www.ote.gr/ Επενδυτικές Σχέσεις/ Νέα

23/3/2007
Γνωστοποίηση μετάθεσης της ημερομηνίας της πρώτης Επαναληπτικής 
Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ΟΤΕ από 27/3/2007 σε 3/4/2007

www.ote.gr/ Επενδυτικές Σχέσεις/ Νέα

15/3/2007 Στις 27 Μαρτίου Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση ΟΤΕ www.ote.gr/ Επενδυτικές Σχέσεις/ Νέα

20/2/2007
Πρόσκληση για Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων ΟΤΕ 
στις 14 Μαρτίου 2007

www.ote.gr/ Επενδυτικές Σχέσεις/ Νέα

Μερίσματα

22/6/2007 Ανακοίνωση για τη διανομή μερίσματος χρήσης 2006 www.ote.gr/ Επενδυτικές Σχέσεις/ Νέα

Εταιρικές Πράξεις-Συναλλαγές

21/5/2008
Ανακοίνωση- Το ποσοστό συμμετοχής της ROYAL BANK OF SCOTLAND 
GROUP PLC στο μετοχικό κεφάλαιο και τα δικαιώματα ψήφου του ΟΤΕ 
κατήλθε του 5% την 15/5/2008

www.ote.gr/ Επενδυτικές Σχέσεις/ Νέα

21/5/2008
Ανακοίνωση- Το ποσοστό συμμετοχής της Commerzbank AG 
στο μετοχικό κεφάλαιο και τα δικαιώματα ψήφου του ΟΤΕ κατήλθε 
του 5% την 15/5/2008

www.ote.gr/ Επενδυτικές Σχέσεις/ Νέα

21/5/2008

Ανακοίνωση- Το ποσοστό συμμετοχής της DEUTSCHE TELECOM AG 
επί του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου 
του ΟΤΕ ανήλθε σε 19,999234 % κατόπιν απόκτησης δικαιωμάτων ψήφου 
την 15/5/2008

www.ote.gr/ Επενδυτικές Σχέσεις/ Νέα

20/5/2008
Ανακοίνωση- Το ποσοστό συμμετοχής της MARFIN INVESTMENT GROUP 
στο μετοχικό κεφάλαιο του ΟΤΕ κατήλθε του 5% την 15/5/2008

www.ote.gr/ Επενδυτικές Σχέσεις/ Νέα

9/4/2008 Ανακοίνωση- Ο ΟΤΕ κατέχει πλέον το 100% των μετοχών της COSMOTE www.ote.gr/ Επενδυτικές Σχέσεις/ Νέα

20/3/2008
Ανακοίνωση έγκρισης από το ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 
του αιτήματος της ΟΤΕ Α.Ε. για εξαγορά των μετοχών της COSMOTE 
και ορισμός της ημέρας παύσης διαπραγμάτευσης

www.ote.gr/ Επενδυτικές Σχέσεις/ Νέα

31/1/2008
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων Προαιρετικής Δημόσιας Πρότασης 
του ΟΤΕ για την αγορά μετοχών της Cosmote.

www.ote.gr/ Επενδυτικές Σχέσεις/ Νέα
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28/1/2008
H Royal Bank of Scotland, ανακοινώνει ότι κατέχει το 6,49% 
του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου του ΟΤΕ.

www.ote.gr/ Επενδυτικές Σχέσεις/ Νέα

21/12/2007 Ολοκλήρωση πώλησης της INFOTE, Θυγατρικής του ΟΤΕ www.ote.gr/ Επενδυτικές Σχέσεις/ Νέα

7/12/07
Ανακοίνωση σχετικά με τη συμμετοχή της Marfin Investment Group 
στο μετοχικό κεφάλαιο του ΟΤΕ

www.ote.gr/ Επενδυτικές Σχέσεις/ Νέα

6/12/2007 Ανακοίνωση- Η ΟΤΕ ΑΕ κατέχει πλέον το 90,72% της COSMOTE www.ote.gr/ Επενδυτικές Σχέσεις/ Νέα

5/12/2007 Ανακοίνωση- Η ΟΤΕ ΑΕ κατέχει πλέον το 90,33% της COSMOTE www.ote.gr/ Επενδυτικές Σχέσεις/ Νέα

4/12/2007 Ανακοίνωση- Η ΟΤΕ ΑΕ κατέχει πλέον το 90,08% της COSMOTE www.ote.gr/ Επενδυτικές Σχέσεις/ Νέα

3/12/2007 Ανακοίνωση- Η ΟΤΕ ΑΕ κατέχει πλέον το 89,93% της COSMOTE www.ote.gr/ Επενδυτικές Σχέσεις/ Νέα

30/11/2007 Ανακοίνωση- Η ΟΤΕ ΑΕ κατέχει πλέον το 89,09% της COSMOTE www.ote.gr/ Επενδυτικές Σχέσεις/ Νέα

30/11/2007
Υπογραφή οριστικής συμφωνίας πώλησης της INFOTE, 
θυγατρικής του ΟΤΕ

www.ote.gr/ Επενδυτικές Σχέσεις/ Νέα

29/11/2007 Ανακοίνωση- Η ΟΤΕ ΑΕ κατέχει πλέον το 88,68% της COSMOTE www.ote.gr/ Επενδυτικές Σχέσεις/ Νέα

28/11/2007 Ανακοίνωση- Η ΟΤΕ ΑΕ κατέχει πλέον το 88,55% της COSMOTE www.ote.gr/ Επενδυτικές Σχέσεις/ Νέα

27/11/2007
Ο ΟΤΕ ανακοινώνει ότι το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου του ΟΤΕ 
που κατέχει η CommerzBank AG, ανέρχεται σε 5,06%.

www.ote.gr/ Επενδυτικές Σχέσεις/ Νέα

27/11/2007
Το ποσοστό συμμετοχής της Marfin Investment Group 
στο μετοχικό κεφάλαιο του ΟΤΕ ανέρχεται πλέον σε 17,0735%

www.ote.gr/ Επενδυτικές Σχέσεις/ Νέα

27/11/2007 Ανακοίνωση- Η ΟΤΕ ΑΕ κατέχει πλέον το 88,16% της COSMOTE www.ote.gr/ Επενδυτικές Σχέσεις/ Νέα

26/11/2007 Ανακοίνωση- Η ΟΤΕ ΑΕ κατέχει πλέον το 87,96% της COSMOTE www.ote.gr/ Επενδυτικές Σχέσεις/ Νέα

23/11/2007 Ανακοίνωση- Η ΟΤΕ ΑΕ κατέχει πλέον το 86,78% της COSMOTE www.ote.gr/ Επενδυτικές Σχέσεις/ Νέα

22/11/2007 Ανακοίνωση- Η ΟΤΕ ΑΕ κατέχει πλέον το 86,47% της COSMOTE www.ote.gr/ Επενδυτικές Σχέσεις/ Νέα

21/11/2007 Ανακοίνωση- Η ΟΤΕ ΑΕ κατέχει πλέον το 86,16% της COSMOTE www.ote.gr/ Επενδυτικές Σχέσεις/ Νέα

20/11/2007 Ανακοίνωση- Η ΟΤΕ ΑΕ κατέχει πλέον το 85,98% της COSMOTE www.ote.gr/ Επενδυτικές Σχέσεις/ Νέα

19/11/2007 Ανακοίνωση- Η ΟΤΕ ΑΕ κατέχει πλέον το 85,37% της COSMOTE www.ote.gr/ Επενδυτικές Σχέσεις/ Νέα

19/11/2007
Ανακοίνωση-Το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου 
της Commerzbank AG στον ΟΤΕ έχει κατέλθει του 5%

www.ote.gr/ Επενδυτικές Σχέσεις/ Νέα

16/11/2007 Ανακοίνωση- Η ΟΤΕ ΑΕ κατέχει πλέον το 85,18% της COSMOTE www.ote.gr/ Επενδυτικές Σχέσεις/ Νέα

15/11/2007 Ανακοίνωση- Η ΟΤΕ ΑΕ κατέχει πλέον το 84,51% της COSMOTE www.ote.gr/ Επενδυτικές Σχέσεις/ Νέα

14/11/2007 Ανακοίνωση- Η ΟΤΕ ΑΕ κατέχει πλέον το 82,97% της COSMOTE www.ote.gr/ Επενδυτικές Σχέσεις/ Νέα

13/11/2007 Ανακοίνωση- Η ΟΤΕ ΑΕ κατέχει πλέον το 77,97% της COSMOTE www.ote.gr/ Επενδυτικές Σχέσεις/ Νέα

2/11/2007
Ανακοίνωση σχετικά με τη συμμετοχή της Marfin 
στο μετοχικό κεφάλαιο της ΟΤΕ Α.Ε

www.ote.gr/ Επενδυτικές Σχέσεις/ Νέα
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24/10/2007
Ανακοίνωση -Η Marfin Investment Group κατέχει το 13,94% 
στο μετοχικό Κεφάλαιο του ΟΤΕ με τα αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου

www.ote.gr/ Επενδυτικές Σχέσεις/ Νέα

22/10/2007 Ανακοίνωση σχετικά με τη συμμετοχή της CommerzBank AG στον ΟΤΕ www.ote.gr/ Επενδυτικές Σχέσεις/ Νέα

1/10/2007 Αγορά μετοχών της COSMOTE από την ΟΤΕ Α.Ε. www.ote.gr/ Επενδυτικές Σχέσεις/ Νέα

18/9/2007
Γνωστοποίηση-Η συμμετοχή της Marfin Investment Group  
στο μετοχικό κεφάλαιο του ΟΤΕ ανέρχεται πλέον σε 10,805% 
με τα αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου.

www.ote.gr/ Επενδυτικές Σχέσεις/ Νέα

20/8/2007
Το ποσοστό της Marfin Investment Group στο μετοχικό κεφάλαιο 
του ΟΤΕ με τα αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου ανέρχεται σε 5,30%

www.ote.gr/ Επενδυτικές Σχέσεις/ Νέα

3/7/2007
Ανακοίνωση – Το Ελληνικό Δημόσιο εκχώρησε στις 29/6/2007, 
μετοχές που αντιστοιχούν στο 10,7% του Μετοχικού Κεφαλαίου του ΟΤΕ

www.ote.gr/ Επενδυτικές Σχέσεις/ Νέα

29/6/2007
Επιτυχημένη διάθεση του 10,7% του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών 
Ελλάδος από το Ελληνικό Δημόσιο

www.ote.gr/ Επενδυτικές Σχέσεις/ Νέα

5/3/2007 Πρόγραμμα Σκοπούμενων Εταιρικών Πράξεων www.ote.gr/ Επενδυτικές Σχέσεις/ Νέα

18/1/2007
Η COSMOHOLDING CYPROUS Ltd. συνεχίζει να κατέχει το 99,14% 
επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΒΕΕ

www.ote.gr/ Επενδυτικές Σχέσεις/ Νέα

17/1/2007
Ανακοίνωση για την μεταβολή του ποσοστού συμμετοχής της COSMOTE 
στη μετοχική σύνθεση της ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΒΕΕ 

www.ote.gr/ Επενδυτικές Σχέσεις/ Νέα

Δελτία Τύπου

20/5/2008
Ανακοίνωση- Η εταιρεία Moodys κατέταξε τον ΟΤΕ στην κατηγορία 
πιστοληπτικής αξιολόγησης Βaa2 

www.ote.gr/ Επενδυτικές Σχέσεις/ Νέα

8/5/2008
Ανακοίνωση Οικονομικών Αποτελεσμάτων πρώτου τριμήνου 2008 
στις 29 Μαΐου 2008

www.ote.gr/ Επενδυτικές Σχέσεις/ Νέα

16/4/2008
Απάντηση σε επιστολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σχετικά 
με δημοσιεύματα που αναφέρονται στην είσοδο του ΟΤΕ 
στην αγορά real estate

www.ote.gr/ Επενδυτικές Σχέσεις/ Νέα

14/4/2008
Οδηγίες προς τους μετόχους της cosmote για είσπραξη τυχόν αντιτίμου 
των μετοχών τους μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξαγοράς της 
από τον ΟΤΕ

www.ote.gr/ Επενδυτικές Σχέσεις/ Νέα

9/4/2008 Ενσωμάτωση πληροφοριών μέσω παραπομπών, έτους 2007 www.ote.gr/ Επενδυτικές Σχέσεις/ Νέα

1/4/2008
Ανακοίνωση- Υποχρεωτική εξαγορά από την ΟΤΕ Α.Ε των εναπομενουσών 
μετοχών της COSMOTE μετά την 31 Μαρτίου 2008

www.ote.gr/ Επενδυτικές Σχέσεις/ Νέα

11/3/2008 Ανακοίνωση Οικονομικού Ημερολογίου 2008 www.ote.gr/ Επενδυτικές Σχέσεις/ Νέα

6/3/2008
Ανακοίνωση Οικονομικών Αποτελεσμάτων έτους 2007 
στις 20 Μαρτίου 2008

www.ote.gr/ Επενδυτικές Σχέσεις/ Νέα

28/2/2008 Πρόγραμμα αποχώρησης εργαζομένων με κίνητρα www.ote.gr/ Επενδυτικές Σχέσεις/ Νέα

28/2/2008 Ανακοίνωση για OTENET Κύπρου www.ote.gr/ Επενδυτικές Σχέσεις/ Νέα

7/2/2008
Ο ΟΤΕ ανακοινώνει ότι ολοκληρώθηκε με επιτυχία η διαδικασία βιβλίου 
προσφορών για την έκδοση ομολογιών σταθερού επιτοκίου.

www.ote.gr/ Επενδυτικές Σχέσεις/ Νέα
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28/1/2008
Ανακοίνωση - Το Διοικητικό Συμβούλιο της Romtelecom 
ενέκρινε το επιχειρησιακό σχέδιο της Εταιρείας για το 2008

www.ote.gr/ Επενδυτικές Σχέσεις/ Νέα

28/12/2007
Ανακοίνωση-Έγκριση συμπληρώματος πληροφοριακού Δελτίου ΟΤΕ 
για τη Δημόσια πρόταση απόκτησης του συνόλου των κοινών ονομαστικών 
μετοχών της COSMOTE, από το ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

www.ote.gr/ Επενδυτικές Σχέσεις/ Νέα

24/12/2007 Ανακοίνωση μη σύγκλησης έκτακτης Γενικής συνέλευσης www.ote.gr/ Επενδυτικές Σχέσεις/ Νέα

20/12/2007 Νέες μειωμένες τιμές για το Conn-X και νέα ταχύτητα www.ote.gr/ Επενδυτικές Σχέσεις/ Νέα

20/12/2007 Ο ΟΤΕ ανακοινώνει τη σύσταση δύο νέων Γενικών Δ/νσεων στον ΟΤΕ www.ote.gr/ Επενδυτικές Σχέσεις/ Νέα

11/12/2007 Επιστολή Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου ΟΤΕ προς τους μετόχους www.ote.gr/ Επενδυτικές Σχέσεις/ Νέα

4/12/2007
Διακρίσεις ΟΤΕ στην ετήσια κατάταξη INVESTOR RELATIONS 
της THOMSON-EXTEL

www.ote.gr/ Επενδυτικές Σχέσεις/ Νέα

3/12/2007
Έγκριση πληροφοριακού Δελτίου ΟΤΕ για τη Δημόσια πρόταση 
απόκτησης του συνόλου των κοινών ονομαστικών μετοχών της COSMOTE, 
από το ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

www.ote.gr/ Επενδυτικές Σχέσεις/ Νέα

19/11/2007
Απάντηση σε επιστολή του Χ.Α σχετικά με το ενδεχόμενο εισαγωγής 
της δραστηριότητας real estate του ΟΤΕ στο Χ.Α

www.ote.gr/ Επενδυτικές Σχέσεις/ Νέα

16/11/2007
Ο ΟΤΕ ανακοινώνει τα αποτελέσματα τρίτου Τριμήνου 2007, στις 
29/11/2007

www.ote.gr/ Επενδυτικές Σχέσεις/ Νέα

12 /11/2007 
Ανακοίνωση - Υποβολή Προαιρετικής δημόσιας πρότασης για την απόκτηση 
του συνόλου των κοινών μετοχών της COSMOTE από τον ΟΤΕ

www.ote.gr/ Επενδυτικές Σχέσεις/ Νέα

9/11/2007
Ανακοίνωση-Η Marfin Investment Group εξουσιοδοτεί τον κ.Βουρλούμη 
να ασκήσει κατά την κρίση του για λογαριασμό της τα δικαιώματα ψήφου 
της στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 8ης Νοεμβρίου 2007.

www.ote.gr/ Επενδυτικές Σχέσεις/ Νέα

9/11/2007 Απάντηση σε επιστολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς www.ote.gr/ Επενδυτικές Σχέσεις/ Νέα

2/11/2007
Ανακοίνωση οικονομικών αποτελεσμάτων τρίτου τριμήνου 2007 
στις 29 Νοεμβρίου 2007

www.ote.gr/ Επενδυτικές Σχέσεις/ Νέα

31/10/2007
Διευκρινίσεις σχετικά με τα θέματα της Ημερήσιας διάταξης 
της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 8ης Νοεμβρίου 2007

www.ote.gr/ Επενδυτικές Σχέσεις/ Νέα

19/10/2007
Απάντηση σε δημοσιεύματα σχετικά με την τροποποίηση 
του Καταστατικού του ΟΤΕ

www.ote.gr/ Επενδυτικές Σχέσεις/ Νέα

10/10/2007 Επιβολή προστίμου στον ΟΤΕ από την Ε.Ε.Τ.Τ www.ote.gr/ Γραφείο Τύπου/Δελτία Τύπου

3/10/2007
Απάντηση σε άρθρο εφημερίδας σχετικά με το ενδεχόμενο εξαγοράς 
του συνόλου των μετοχών της COSMOTE από την ΟΤΕ Α.Ε.

www.ote.gr/ Επενδυτικές Σχέσεις/ Νέα

26/9/2007
Αποδοχή της παραίτησης του Διευθύνοντος συμβούλου της COSMOTE 
από το Διοικητικό της Συμβούλιο

www.ote.gr/ Επενδυτικές Σχέσεις/ Νέα

20/9/2007
Ολοκλήρωση προγράμματος εκποίησης ενσώματων ονομαστικών 
μετοχών του ΟΤΕ που δεν είχαν κατατεθεί για αποϋλοποίηση.

www.ote.gr/ Επενδυτικές Σχέσεις/ Νέα

5/9/2007 Ανακοίνωση Νέων πακέτων Υπηρεσιών www.ote.gr/ Επενδυτικές Σχέσεις/ Νέα

29/8/2007
Ανακοίνωση οικονομικών αποτελεσμάτων δευτέρου τριμήνου 2007 
στις 30 Αυγούστου 2007

www.ote.gr/ Επενδυτικές Σχέσεις/ Νέα
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2/8/2007
Ανακοίνωση οικονομικών αποτελεσμάτων δευτέρου τριμήνου 2007 
στις 30 Αυγούστου 2007

www.ote.gr/ Επενδυτικές Σχέσεις/ Νέα

30/7/2007
Απάντηση σε επιστολή του Χρηματιστηρίου Αθηνών σχετικά 
με την επιβολή προστίμου στον ΟΤΕ από την ΕΕΤΤ

www.ote.gr/ Επενδυτικές Σχέσεις/ Νέα

18/7/2007
Ανακοίνωση των Οικονομικών Αποτελεσμάτων δευτέρου τριμήνου 2007 
στις 30 Αυγούστου

www.ote.gr/ Επενδυτικές Σχέσεις/ Νέα

18/7/2007
Ανακοίνωση σχετική με την εκποίηση μετοχών ΟΤΕ που δεν έχουν 
αποϋλοποιηθεί

www.ote.gr/ Επενδυτικές Σχέσεις/ Νέα

28/6/2007
Ανακοίνωση σχετικά με προγραμματιζόμενη πώληση μετοχών ΟΤΕ 
από το ελληνικό Δημόσιο

www.ote.gr/ Επενδυτικές Σχέσεις/ Νέα

22/6/2007 
Έγκριση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών από τη Γενική Συνέλευση 
των μετόχων

www.ote.gr/ Επενδυτικές Σχέσεις/ Νέα

19/6/2007
Απάντηση προς Χ.Α σχετικά με τη λήψη προσωρινών μέτρων της ΕΕΤΤ 
για θέματα αδεσμοποίητης πρόσβασης στον τοπικό βρόχο

www.ote.gr/ Επενδυτικές Σχέσεις/ Νέα

30//5/2007 Ο κ.Ιορδάνης Αϊβάζης νέος Εκτελεστικός Γενικός Διευθυντής www.ote.gr/ Επενδυτικές Σχέσεις/ Νέα

25/5/2007
Aνακοίνωση Οικονομικών αποτελεσμάτων πρώτου τριμήνου 2007 
σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π στις 30 Μαΐου 2007

www.ote.gr/ Επενδυτικές Σχέσεις/ Νέα

14/5/2007
Απάντηση στο Χ.Α σχετικά με το ενδεχόμενο αγοράς από τον ΟΤΕ του 
συνόλου των μετοχών της COSMOTE.

www.ote.gr/ Επενδυτικές Σχέσεις/ Νέα

10/5/2007
Ανακοίνωση Οικονομικών Αποτελεσμάτων πρώτου Τριμήνου 2007 στις 30 
Μαΐου 2007

www.ote.gr/ Επενδυτικές Σχέσεις/ Νέα

30/4/2007
Απάντηση στο Χ.Α σχετικά με το ενδεχόμενο πώλησης της Θυγατρικής 
Εταιρείας του ΟΤΕ, Infote

www.ote.gr/ Επενδυτικές Σχέσεις/ Νέα

5/4/2007
Πληροφοριακό έγγραφο βάσει άρθρου 10 νόμου 3401/2005, έτους 2006-
Ενσωμάτωση πληροφοριών μέσω παραπομπών

www.ote.gr/ Επενδυτικές Σχέσεις/ Νέα

22/3/2007 Παρουσίαση του τριετούς Επιχειρησιακού Σχεδίου ΟΤΕ, 2007-2009 www.ote.gr/ Επενδυτικές Σχέσεις/ Νέα

16/3/2007
Αποτελέσματα Ομίλου ΟΤΕ Τετάρτου Τριμήνου και έτους 2006, 
Παρουσίαση Επιχειρησιακού Σχεδίου 2007-2009 στις 22 Μαρτίου 2007

www.ote.gr/ Επενδυτικές Σχέσεις/ Νέα

28/2/2007
Ο ΟΤΕ ανακοινώνει την υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας για 
αποχώρηση προσωπικού με κίνητρα

www.ote.gr/ Επενδυτικές Σχέσεις/ Νέα

23/2/2007

Ανακοίνωση οικονομικών αποτελεσμάτων Τετάρτου τριμήνου 2006 
σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 
(Δ.Π.Χ.Π) και κυριότερων σημείων Επιχειρησιακού Σχεδίου 2007-2009 στις 
22 Μαρτίου 2007

www.ote.gr/ Επενδυτικές Σχέσεις/ Νέα

15/2/2007
Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ) επέβαλλε 
πρόστιμο στον ΟΤΕ

www.ote.gr/ Επενδυτικές Σχέσεις/ Νέα

9/2/2007 Ανακοίνωση Τοποθετήσεων νέων στελεχών www.ote.gr/ Επενδυτικές Σχέσεις/ Νέα

1/2/2007 Ο ΟΤΕ ανακοινώνει το νέο Διευθύνοντα Σύμβουλο της ROMTELECOM www.ote.gr/ Επενδυτικές Σχέσεις/ Νέα

30/1/2007
Ανακοίνωση – Ο ΟΤΕ επιλέγει σύμβουλο κατά τη διαδικασία διάθεσης 
ποσοστού από το Ελληνικό Δημόσιο

www.ote.gr/ Επενδυτικές Σχέσεις/ Νέα
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24/1/2007
Ανακοίνωση- Ο ΟΤΕ προχωρεί σε προσωρινή διακοπή του 85% των 
κυκλωμάτων διασύνδεσης με την Εταιρεία LANNET

www.ote.gr/ Επενδυτικές Σχέσεις/ Νέα

Γνωστοποίηση Συναλλαγών υπόχρεων προσώπων (Σύμφωνα με το Νόμο 3340/2005 
& την απόφαση 3/347/12.7.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)

www.ote.gr/ Επενδυτικές Σχέσεις/ 
Εταιρική Διακυβέρνηση/Γνωστοποιήσεις 
συναλλαγών (Ν.3340/2005)

Οικονομικά Αποτελέσματα

20/3/2008
Αποτελέσματα Ομίλου ΟΤΕ Τετάρτου Τριμήνου του 2007 
και έτους 2007, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π)

www.ote.gr/ Επενδυτικές Σχέσεις/ Νέα

29/11/2007
Αποτελέσματα Ομίλου ΟΤΕ Εννεαμήνου του 2007 σύμφωνα 
με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π)

www.ote.gr/ Επενδυτικές Σχέσεις/ Νέα

30/8/2007
Αποτελέσματα Ομίλου ΟΤΕ Δευτέρου Τριμήνου του 2007 σύμφωνα 
με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π)

www.ote.gr/ Επενδυτικές Σχέσεις/ Νέα

30/5/2007
Αποτελέσματα Ομίλου ΟΤΕ Πρώτου Τριμήνου του 2007 σύμφωνα 
με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π)

www.ote.gr/ Επενδυτικές Σχέσεις/ Νέα

22/3/2007
Αποτελέσματα Ομίλου ΟΤΕ για τη χρήση 2006 σύμφωνα με τα Διεθνή 
Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π)

www.ote.gr/ Επενδυτικές Σχέσεις/ Νέα

Οικονομικές Καταστάσεις- Στοιχεία και Πληροφορίες

20/3/2008 Στοιχεία και πληροφορίες Ομίλου ΟΤΕ και ΟΤΕ ΑΕ Δωδεκαμήνου 2007
www.ote.gr/ Επενδυτικές Σχέσεις/ 
Οικονομικά Αποτελέσματα/ Οικονομικές 
Καταστάσεις Ομίλου ΟΤΕ και ΟΤΕ Α.Ε

20/3/2008
Οικονομικές Καταστάσεις Ομίλου ΟΤΕ και ΟΤΕ ΑΕ Δωδεκαμήνου, σύμφωνα 
με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π)

www.ote.gr/ Επενδυτικές Σχέσεις/ 
Οικονομικά Αποτελέσματα/ Οικονομικές 
Καταστάσεις Ομίλου ΟΤΕ και ΟΤΕ Α.Ε

29/11/2007 Στοιχεία και πληροφορίες Ομίλου ΟΤΕ και ΟΤΕ ΑΕ Τρίτου Τριμήνου 2007
www.ote.gr/ Επενδυτικές Σχέσεις/ 
Οικονομικά Αποτελέσματα/ Οικονομικές 
Καταστάσεις Ομίλου ΟΤΕ και ΟΤΕ Α.Ε

29/11/2007
Οικονομικές Καταστάσεις Ομίλου ΟΤΕ και ΟΤΕ ΑΕ Τρίτου Τριμήνου, 
σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 
(Δ.Π.Χ.Π)

www.ote.gr/ Επενδυτικές Σχέσεις/ 
Οικονομικά Αποτελέσματα/ Οικονομικές 
Καταστάσεις Ομίλου ΟΤΕ και ΟΤΕ Α.Ε

30/8/2007 Στοιχεία και πληροφορίες Ομίλου ΟΤΕ και ΟΤΕ ΑΕ Δευτέρου Τριμήνου 2007
www.ote.gr/ Επενδυτικές Σχέσεις/ 
Οικονομικά Αποτελέσματα/ Οικονομικές 
Καταστάσεις Ομίλου ΟΤΕ και ΟΤΕ Α.Ε

30/8/2007
Οικονομικές Καταστάσεις Ομίλου ΟΤΕ και ΟΤΕ ΑΕ Δευτέρου Τριμήνου, 
σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 
(Δ.Π.Χ.Π)

www.ote.gr/ Επενδυτικές Σχέσεις/ 
Οικονομικά Αποτελέσματα/ Οικονομικές 
Καταστάσεις Ομίλου ΟΤΕ και ΟΤΕ Α.Ε

30/5/2007 Στοιχεία και πληροφορίες Ομίλου ΟΤΕ και ΟΤΕ ΑΕ Πρώτου Τριμήνου 2007
www.ote.gr/ Επενδυτικές Σχέσεις/ 
Οικονομικά Αποτελέσματα/ Οικονομικές 
Καταστάσεις Ομίλου ΟΤΕ και ΟΤΕ Α.Ε

30/5/2007
Οικονομικές Καταστάσεις Ομίλου ΟΤΕ και ΟΤΕ ΑΕ Πρώτου Τριμήνου, 
σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 
(Δ.Π.Χ.Π)

www.ote.gr/ Επενδυτικές Σχέσεις/ 
Οικονομικά Αποτελέσματα/ Οικονομικές 
Καταστάσεις Ομίλου ΟΤΕ και ΟΤΕ Α.Ε

22/3/2007 Στοιχεία και πληροφορίες Ομίλου ΟΤΕ και ΟΤΕ ΑΕ Δωδεκαμήνου 2006
www.ote.gr/ Επενδυτικές Σχέσεις/ 
Οικονομικά Αποτελέσματα/ Οικονομικές 
Καταστάσεις Ομίλου ΟΤΕ και ΟΤΕ Α.Ε

22/3/2007
Οικονομικές Καταστάσεις Ομίλου ΟΤΕ και ΟΤΕ ΑΕ Δωδεκαμήνου 2006, 
σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 
(Δ.Π.Χ.Π)

www.ote.gr/ Επενδυτικές Σχέσεις/ 
Οικονομικά Αποτελέσματα/ Οικονομικές 
Καταστάσεις Ομίλου ΟΤΕ και ΟΤΕ Α.Ε
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7
Παραπομπές για τις Ετήσιες Οικονομικές
Καταστάσεις των Θυγατρικών του Ομίλου
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Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τα πιστοποιητικά ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή και οι εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου των 

εταιρειών που ενσωματώνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας βρίσκονται στις ηλεκτρονικές δ/νσεις:

http://www.ote.gr//english/investorrelations/financial_results_all.asp για το αγγλικό site

http://www.ote.gr/greek/investorrelations/financial_results_all.asp για το ελληνικό site

OteEtisioDeltio07-Soma_Final.ind107   107OteEtisioDeltio07-Soma_Final.ind107   107 2/6/2008   10:07:03 πμ2/6/2008   10:07:03 πμ



Ετήσιο Δελτίο 2007

108

Σημειώσεις
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Σημειώσεις

OteEtisioDeltio07-Soma_Final.ind110   110OteEtisioDeltio07-Soma_Final.ind110   110 2/6/2008   10:07:03 πμ2/6/2008   10:07:03 πμ



Ετήσιο Δελτίο 2007

111

OteEtisioDeltio07-Soma_Final.ind111   111OteEtisioDeltio07-Soma_Final.ind111   111 2/6/2008   10:07:03 πμ2/6/2008   10:07:03 πμ



Ετήσιο Δελτίο 2007

112

Σημειώσεις
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ΟΤΕ Α.Ε.

Συντονισμός  Έκδοσης και Eπιμέλεια  Ύλης

Διεύθυνση Σχέσεων με Μετόχους

Δημήτρης Τζελέπης

Ευτυχία Τουρνά

Τηλ: 210 611 7236, 210 611 1574,  Fax: 210 611 1030

Επιμέλεια  Ύλης

Κώστας Βασιλόπουλος

Θωμάς Παπακώστας

Υποστήριξη  Έκδοσης

Γιάννης Κάντζαρης

Σχεδιασμός  Έκδοσης

mnp

www.mnpdesign.gr

Παραγωγή  Έκδοσης

Μπάξας Α.Ε., Γραφικές Τέχνες

Εκτύπωση

Μάιος 2008

Αντίτυπα της έκδοσης διατίθενται από την Υπηρεσία Μετοχολογίου OTE, Σταδίου 15, Τ.Κ. 105 61, Αθήνα

Το Ετήσιο Δελτίο διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στη διεύθυνση: www.ote.gr/greek/investorrelations
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