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Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η

1 . Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η
Η εταιρική διακυβέρνηση ορίζεται παραδοσιακά ως το σύστημα με το οποίο διοικούνται και ελέγχονται οι εταιρείες και αφορά το 
σύνολο των σχέσεων μεταξύ της ∆ιοίκησης μιας εταιρείας, του ∆ιοικητικού της Συμβουλίου, των μετόχων της και των λοιπών ενδι-
αφερομένων μερών της. Το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης των εισηγμένων εταιρειών είναι ένας συνδυασμός νομοθεσίας και μη 
δεσμευτικών κανόνων (soft law), που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και κώδικες εταιρικής διακυβέρνησης. 

Η εταιρική διακυβέρνηση προσδιορίζει μία δομή μέσω της οποίας προσεγγίζονται και τίθενται οι στόχοι της εταιρείας, εντοπίζονται οι 
βασικοί κίνδυνοι, προσδιορίζονται τα μέσα επίτευξης των εταιρικών στόχων, οργανώνεται το σύστημα διαχείρισης κινδύνων και καθί-
σταται δυνατή η παρακολούθηση της απόδοσης της ∆ιοίκησης. Η συστηματική εφαρμογή των αρχών εταιρικής διακυβέρνησης ενισχύει 
την εμπιστοσύνη των μετόχων, των εργαζομένων και άλλων ενδιαφερομένων μερών και βελτιώνει την οργανωτική αποτελεσματικό-
τητα της εταιρείας.

Ως ανώνυμη εταιρεία εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με τις μετοχές της να διαπραγματεύονται επίσης στο Χρηματιστήριο του 
Λονδίνου (LSE), ο ΟΤΕ ακολουθεί την κείμενη εγχώρια και ξένη νομοθεσία σε σχέση με τις αρχές και τις πρακτικές εταιρικής διακυ-
βέρνησης. 

Σημειώνεται ότι σε συνέχεια της εξόδου του ΟΤΕ από το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, οι Αμερικάνικοι Αποθετήριοι Τίτλοι (ADSs) 
διαπραγματεύονται πλέον στην αγορά OTC (Over the Counter) με το πρόγραμμα Level I ADSs. Ενισχύοντας τις διαδικασίες και τις δομές 
της, η εταιρεία εξασφαλίζει όχι μόνο τη συμμόρφωση με το κανονιστικό πλαίσιο, αλλά και την ανάπτυξη εταιρικής κουλτούρας που 
θεμελιώνεται στις αξίες της επιχειρηματικής ηθικής και της προάσπισης των συμφερόντων των μετόχων καθώς και όλων των ενδια-
φερομένων μερών. 

Το θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο, αλλά και οι πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης που εφαρμόζει η εταιρεία αποτυπώνονται στους 
κανονισμούς, νόμους και σχετικές αποφάσεις που αναφέρονται στο παρόν έντυπο. 

Σύστημα Εταιρικής ∆ιακυβερνησης

Σε εφαρμογή του Ν. 3873/2010, ο ΟΤΕ συμμορφώνεται με τις ειδικές πρακτικές που προβλέπει ο Κώδικας Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης 
για τις Εισηγμένες Εταιρείες του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, ο οποίος είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα: 
http://www.sev.org.gr/online/index.aspx.

Η ∆ήλωση Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης του ΟΤΕ δημοσιεύεται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση της εταιρείας για το έτος 2012, η οποία 
συμπεριλαμβάνεται στον Ετήσιο Απολογισμό 2012 της εταιρείας. 

Τα στοιχεία τα οποία βρίσκονται στο επίκεντρο της χρηστής εταιρικής διακυβέρνησης αφορούν στο ρόλο του ∆ιοικητικού Συμβου-
λίου και της εκτελεστικής διοίκησης, στην προστασία και τον ρόλο των μετόχων και στην ενίσχυση της διαφάνειας, του ελέγχου 
και της δημοσιοποίησης πληροφοριών από την εταιρεία.
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2 . ∆ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Ο  Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο
2.1 Ρόλος και αρμοδιότητες ∆ιοικητικού Συμβουλίου

Το ∆ιοικητικό Συμβούλιο (∆Σ) είναι το ανώτατο διοικητικό όργανο της εταιρείας, με κύριο έργο την προάσπιση του γενικότερου εται-
ρικού συμφέροντος και τη διασφάλιση της απόδοσης της εταιρείας. Το ∆Σ του ΟΤΕ, σύμφωνα με το Καταστατικό, στο πλαίσιο των 
αρμοδιοτήτων του:

 – Συγκαλεί τακτικές ή έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων και εισηγείται των θεμάτων τους
 – Καταρτίζει και εγκρίνει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας και τις υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων
 – Εγκρίνει τη στρατηγική της εταιρείας και αποφασίζει σχετικά με την ίδρυση θυγατρικών εταιρειών, με συμμετοχές σε άλλες εται-

ρείες, εγχώριες και μη
 – Ενημερώνεται συστηματικά για την πορεία της εταιρείας και την υλοποίηση του προγράμματός της με σκοπό την προάσπιση του 

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

ομολογίες, μετατρέψιμες σε μετοχές, αφού προηγηθεί απαραίτητη εξουσιοδότηση από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων
 – Αποφασίζει την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ή ομολογιακού δανείου με ανταλλάξιμες μετοχές

Ο Πρόεδρος του ∆Σ καθορίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, προεδρεύει των συνεδριάσεών του και διευθύνει τις εργασίες του. 
Το ∆Σ έχει την δυνατότητα να αναθέτει τις εξουσίες του σε μέλη του ή στελέχη της εταιρείας ή σε τρίτους ή σε Επιτροπές. Τα μέλη του 
διακρίνονται σε εκτελεστικά και μη εκτελεστικά εκ των οποίων τουλάχιστον τα δύο είναι ανεξάρτητα. Εκλέγονται από τη Γενική Συνέ-
λευση των Μετόχων, από την οποία επίσης ορίζονται τα εξ αυτών ανεξάρτητα μέλη. 

Το ∆Σ συνεδριάζει όποτε αυτό κριθεί αναγκαίο ή 
κατόπιν αιτήσεως προς τον Πρόεδρό του από δύο 
τουλάχιστον μέλη του. Με την επιφύλαξη σχετικών 
άρθρων του Καταστατικού, όπου προβλέπονται ει-
δικές απαρτίες και πλειοψηφίες, το ∆Σ βρίσκεται σε 
απαρτία και συνεδριάζει νόμιμα όταν παρίστανται 
τα μισά πλέον ενός του συνόλου των μελών του, 
όμως ο αριθμός των παρόντων μελών δεν μπορεί 
να είναι μικρότερος των τριών. Οι αποφάσεις του 
λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία, εκτός αν ορίζε-
ται διαφορετικά από το Ν. 2190/1920, όπως ισχύει 
ή από το Καταστατικό της εταιρείας. Κατά τη διάρ-
κεια του έτους 2012 πραγματοποιήθηκαν συνολι-
κά 25 συνεδριάσεις του ∆ιοικητικού Συμβουλίου.

2.2 Σύνθεση ∆ιοικητικού Συμβουλίου

Σύμφωνα με το Kαταστατικό της εταιρείας, το ∆Σ αποτελείται από εννέα έως έντεκα μέλη, τα οποία μπορεί να είναι ή να μην είναι μέτο-
χοι της εταιρείας. Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας της 15ης Ιουνίου 2012 το ∆Σ της εταιρείας 
αποτελείται από 11 μέλη.
  
Η σημερινή σύνθεση του ∆Σ περιλαμβάνει δύο εκτελεστικά μέλη και εννέα μη εκτελεστικά μέλη, εκ των οποίων τέσσερα είναι ανε-
ξάρτητα. Βάσει της Συμφωνίας Μετόχων Ελληνικού ∆ημοσίου – Deutsche Telekom AG στο ∆Σ συμμετέχουν μέλη προτεινόμενα από τη 
Deutsche Telekom και από το Ελληνικό ∆ημόσιο.

Σύμφωνα με το Καταστατικό της εταιρείας, τα μέλη του ∆Σ εκλέγονται για τρία χρόνια και η θητεία κάθε μέλους του ∆Σ αρχίζει την 
ημέρα της εκλογής του από τη Γενική Συνέλευση και λήγει κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους κατά το οποίο έχει ήδη συ-
μπληρωθεί η τριετία από την εκλογή. 
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Παρατίθεται πίνακας με τα μέλη του ∆Σ, όπου περιλαμβάνονται οι ημερομηνίες ανάληψης καθηκόντων τους και οι ημερομηνίες λήξης 
της θητείας καθενός.

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΟΤΕ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 
ΚΑΙ ΠΙΟ ΠΡΟΣΦΑΤΗΣ ΕΠΑΝΕΚΛΟΓΗΣ

ΛΗΞΗ ΘΗΤΕΙΑΣ

Μιχαήλ Τσαμάζ 
Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος, 

Εκτελεστικό μέλος
Ανάληψη 3/11/2010

Επανεκλογή 15/6/2012
2015

Δημήτριος Τζουγανάτος 
Αντιπρόεδρος, Ανεξάρτητο

μη εκτελεστικό μέλος
Ανάληψη 23/6/2010

Επανεκλογή 15/6/2012
2015

Klaus Müller Μη εκτελεστικό μέλος
Ανάληψη 15/11/2011

Επανεκλογή 15/6/2012
2015

Claudia Nemat Μη εκτελεστικό μέλος
Ανάληψη 26/10/2011

Επανεκλογή 15/6/2012
2015

Ευστάθιος Ανέστης Μη εκτελεστικό μέλος
Ανάληψη 23/6/2010

Επανεκλογή 15/6/2012
2015

Νικόλαος Καραμούζης Μη εκτελεστικό μέλος
Ανάληψη 23/6/2010

Επανεκλογή 15/6/2012
2015

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

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

Επανεκλογή 15/6/2012
2015

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

Επανεκλογή 15/6/2012
2015

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

Επανεκλογή 15/6/2012
2015

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

Kevin Copp* Εκτελεστικό μέλος
Ανάληψη 6/2/2009

Επανεκλογή 15/6/2012
19/7/2012

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

Επανεκλογή 15/6/2012
23/5/2013

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

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΜΕΛΩΝ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Μιχαήλ Τσαμάζ

Ο κ. Μιχαήλ Τσαμάζ ανέλαβε τη θέση του Προέδρου και ∆ιευθύνοντος Συμβούλου του ΟΤΕ στις 3 Νοεμβρίου 2010. Ο κ. Τσαμάζ 
εντάχθηκε στον Όμιλο ΟΤΕ το 2001 και από το 2007 κατέχει τη θέση του ∆ιευθύνοντος Συμβούλου της COSMOTE. Πριν τη μετακίνησή 
του στην COSMOTE κατείχε ανώτατες διευθυντικές θέσεις σε διάφορες θυγατρικές του Ομίλου ΟΤΕ, συνεισφέροντας στην εξυγίανση 
των διεθνών δραστηριοτήτων, ενώ διατελεί μέλος ∆ιοικητικών Συμβουλίων πολλών θυγατρικών του ΟΤΕ και της COSMOTE. Πριν την 
ένταξή του στον ΟΤΕ, ο κ. Τσαμάζ είχε αναλάβει διαδοχικά υψηλόβαθμες διοικητικές θέσεις σε πολυεθνικές εταιρείες (στους τομείς 
του Marketing και των Πωλήσεων, αλλά και Γενικής ∆ιεύθυνσης) όπως οι Vodafone Ελλάδος και Philip Morris Europe, αποκτώντας 
σημαντική εμπειρία στους τομείς των τηλεπικοινωνιών και των καταναλωτικών προϊόντων. Ο κ. Τσαμάζ κατέχει πτυχίο ∆ιοίκησης Επι-
χειρήσεων από το Πανεπιστήμιο του New Brunswick του Καναδά. 
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Δημήτριος Τζουγανάτος 

Ο κ. ∆ημήτριος Τζουγανάτος, δικηγόρος παρ’ Aρείω Πάγω, γεννήθηκε το 1953 και είναι καθηγητής νομικής του Πανεπιστημίου Αθηνών. 
Είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, διδάκτορας της Νομικής Σχολής του Πανεπιστήμιου Eberhard-Karls του 
Tübingen και επίσης διαθέτει LL.M. από τη Νομική Σχολή τoυ Πανεπιστήμιου του Michigan. Από το ∆εκέμβριο 1988 μέχρι τον Ιούνιο 2000 
εργάστηκε ως δικηγόρος και από τον Οκτώβριο του 2003 μέχρι τον Ιούλιο 2004 ως Νομικός Σύμβουλος-Γενικός ∆ιευθυντής Νομικών 
Υπηρεσιών Ομίλου ΟΤΕ. Από τον Ιούλιο 2004 μέχρι τον Ιούνιο 2006 διετέλεσε Ειδικός Νομικός Σύμβουλος-Γενικός ∆ιευθυντής Ρυθμιστικών 
Θεμάτων ΟΤΕ. Από το 1995 μέχρι το 1999 διετέλεσε μέλος και από τον Οκτώβριο 2000 έως τον Οκτώβριο 2003 Πρόεδρος της Επιτροπής 
Ανταγωνισμού. Από τον Ιούλιο 2006 μέχρι τον Ιανουάριο 2008 ήταν Νομικός Σύμβουλος της EFG Eurobank.

Klaus Müller 

Ο κ. Klaus Müller, γεννημένος το 1965, είναι μέλος του Ομίλου της Deutsche Telekom από το 1997. Κατέχει τη θέση του Αντιπροέδρου στον 
τομέα Υλοποίησης Στρατηγικής και ∆ιαχείρισης της Απόδοσης για την περιοχή της Ευρώπης. Μέχρι τον Σεπτέμβριο 2011, διετέλεσε Εκτελε-
στικός Γενικός ∆ιευθυντής στη θυγατρική κινητής τηλεφωνίας της Deutsche Telekom στη FYROM και Αναπληρωτής ∆ιευθύνων Σύμβουλος 
στη θυγατρική σταθερής τηλεφωνίας της DΤ στη FYROM. Πριν από αυτές τις θέσεις είχε διατελέσει Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος Στρατηγικής 
Ρυθμιστικών Θεμάτων στον Όμιλο της Deutsche Telekom και κατά τη περίοδο 2000-2005, ∆ιευθυντής των Υπηρεσιών Χονδρικής στη 
Magyar Telekom. O κ. Müller κατέχει Πτυχίο Οικονομικών και PhD στην Πολιτική Οικονομία από το Πανεπιστήμιο της Νυρεμβέργης στη 
Γερμανία.

Claudia Nemat 
 
H κ. Claudia Nemat, γεννημένη το 1968, είναι μέλος του Συμβουλίου ∆ιοίκησης της Deutsche Telekom AG από τον Οκτώβριο του 2011 και 
υπεύθυνη για την περιοχή της Ευρώπης και τις στρατηγικές κατευθύνσεις τεχνολογίας. Πριν ενταχθεί στην Deutsche Telekom, η κ. Claudia 
Nemat εργάστηκε για 17 χρόνια στην συμβουλευτική εταιρεία McKinsey & Company. Στην τελευταία της θέση εκεί, ήταν υπεύθυνη για τον 
τομέα υψηλής τεχνολογίας στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική. Επιπλέον, η κ. Claudia Nemat ήταν υπεύθυνη για έργα στους 
τομείς της σύγκλισης τεχνολογιών επικοινωνίας και πληροφορικής (ICT), της βιώσιμης πληροφορικής, καθώς και της ιατρικής τεχνολογίας 
για διεθνείς εταιρείες. Ως σύμβουλος, η κ. Claudia Nemat ασχολήθηκε, επίσης, με θέματα ηγεσίας στο εταιρικό περιβάλλον, με τη κουλ-
τούρα της αποδοτικότητας, καθώς και με ζητήματα που αφορούν στην επίδραση της διαφορετικότητας στην απόδοση μιας εταιρείας. Η κ. 
Claudia Nemat σπούδασε Φυσική στο Πανεπιστήμιο της Κολωνίας, όπου επίσης δίδαξε στο τμήμα θεωρητικής φυσικής και μαθηματικών.

Ευστάθιος Ανέστης 
 
Ο κ. Ευστάθιος Ανέστης γεννήθηκε το 1952 και είναι Ηλεκτρονικός Μηχανικός Τ.Ε.. Προσελήφθη στον ΟΤΕ το 1979, ως Τεχνικός Τηλεπι-
κοινωνιών. Εργάσθηκε στα Τηλεπικοινωνιακά συστήματα κατασκευών Υπεραστικών & ∆ιεθνών επικοινωνιών. ∆ιετέλεσε Γ. Γραμματέας και 
Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εργαζομένων ΟΤΕ (ΟΜΕ-ΟΤΕ) παίρνοντας μέρος σε δεκάδες επιτροπές επεξεργασίας συστημάτων Οργάνωσης, 
Λειτουργίας, Κρίσης & Αξιολόγησης Προσωπικού, Ανθρώπινων πόρων κ.λπ. Ως εκπρόσωπος των εργαζομένων συμμετείχε στην ΟΚΕ Βρυ-
ξελλών (Ομάδα Τηλεπικοινωνιών) και στην Παγκόσμια Ένωση Εργαζομένων Ταχυδρομείων & Τηλεπικοινωνιών από την οποία ορίσθηκε 
υπεύθυνος Νοτιοανατολικής Ευρώπης. ∆ιετέλεσε πρόεδρος της ΟΤΕplus, καθώς και εντεταλμένος σύμβουλος της Ε∆ΕΚΤ ΟΤΕ. Από το 2002 
έως το 2004 διετέλεσε Πρόεδρος του Οργανισμού Ασφάλισης Προσωπικού ∆.Ε.Η.. Από το 2006 είναι μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής και 
του Προεδρείου της ΓΣΕΕ ως Αναπληρωτής Γ. Γραμματέας και Γραμματέας Τύπου & ∆ημοσίων Σχέσεων.   

Νικόλαος Καραμούζης 
 
Ο κ. Νικόλαος Καραμούζης γεννήθηκε το 1952 και είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, στο Τμήμα Χρηματοοικονομικής και 
Τραπεζικής ∆ιοικητικής. Κατέχει τη θέση του Αναπληρωτή ∆ιευθύνοντος Συμβούλου του ομίλου Eurobank, επικεφαλής για τις δρα-
στηριότητες Wholesale Banking του Ομίλου [Τραπεζική Επιχειρήσεων, Συναλλακτική Τραπεζική, Leasing & Factoring, Κεφαλαιαγορές, 
Χρηματιστηριακές Συναλλαγές και Επενδυτική Τραπεζική, Private Banking και ∆ιαχείριση Περιουσίας, Θεματοφυλακή και ∆ιεθνείς Πλη-
ρωμές, ∆ιεθνείς ∆ραστηριότητες (Κύπρος, Λουξεμβούργο, Λονδίνο & Τουρκία), Οικονομικές Μελέτες & Προβλέψεις]. Ο κ. Καραμούζης 
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είναι μέλος του ∆ιοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας Eurobank Ergasias ΑΕ καθώς και θυγατρικών εταιρειών του ομίλου Eurobank 
στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Παράλληλα, συμμετέχει σε ∆ιοικητικά Συμβούλια εκτός ομίλου Eurobank [Μη Εκτελεστικό Μέλος ∆Σ 
του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος (ΟΤΕ Α.Ε.), Αντιπρόεδρος ∆Σ του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ), 
Αντιπρόεδρος ∆Σ του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ), Μη Εκτελεστικό Μέλος ∆Σ της εταιρείας CHIPITA Α.Ε., 
Μη Εκτελεστικός Πρόεδρος ∆Σ της Global Finance A.E., Πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής Αγορών και Κεφαλαίου της Ελληνικής 
Ένωσης Τραπεζών (ΕΕΤ)]. Έχει διατελέσει Υποδιοικητής της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, υπεύθυνος του Ομίλου για τις δραστηριό-
τητες Wholesale Banking, τις Κεφαλαιαγορές και το ∆ιεθνές ∆ίκτυο, Πρόεδρος της ΕΤΕΒΑ, Υποδιοικητής της ETBA, ∆ιευθυντής Συναλ-
λάγματος της Τράπεζα της Ελλάδος, Σύμβουλος στην Ομοσπονδιακή Τράπεζα στο Cleveland (ΗΠΑ). Ο κ. Καραμούζης κατέχει ∆ιδακτο-
ρικό στα Οικονομικά, με εξειδίκευση σε Θέματα Νομισματικής Πολιτικής & ∆ιεθνών Οικονομικών από το Πανεπιστήμιο Pennsylvania 
State University (ΗΠΑ), Μεταπτυχιακό στα Οικονομικά με εξειδίκευση σε θέματα ∆ιεθνούς Οικονομικής Ανάπτυξης από το American 
University (ΗΠΑ) και Πτυχίο στα Οικονομικά από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

Χαράλαμπος Μαζαράκης
 
Ο κ. Χαράλαμπος Μαζαράκης διαθέτει 20ετή επαγγελματική εμπειρία κυρίως σε ανώτατες διοικητικές θέσεις στην Ελλάδα και στο εξω-
τερικό. Πριν την ένταξή του στον Όμιλο του ΟΤΕ, την 1η Ιουλίου 2012, ως Γενικός ∆ιευθυντής Χρηματοοικονομικών Θεμάτων Ομίλου 
ΟΤΕ, ο κ. Μαζαράκης διετέλεσε Γενικός ∆ιευθυντής Οικονομικών του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, εταιρεία εισηγμένη 
στα Χρηματιστήρια Αθηνών και Ν. Υόρκης, ενώ από το 2008 έως το 2010 ήταν Οικονομικός ∆ιευθυντής Ομίλου και Μέλος της ∆ιοικού-
σας Επιτροπής στον Όμιλο Τσιμεντοβιομηχανίας ΤΙΤΑΝ, εταιρεία εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Από το 1999 έως το 2008 ο κ. 
Μαζαράκης εργάστηκε σε επιτελικές θέσεις στον Όμιλο της  Vodafone. Αρχικά, διετέλεσε Οικονομικός ∆ιευθυντής Ομίλου και μέλος 
∆Σ στην Ελλάδα (1999-2006), στη συνέχεια ανέλαβε καθήκοντα ∆ιευθύνοντος Συμβούλου στην Ουγγαρία (2006-2007), ενώ το 2007 
επέστρεψε στην Ελλάδα ως Γενικός ∆ιευθυντής Λειτουργιών και Αντιπρόεδρος του ∆Σ. Κατά το διάστημα 1997-1999 ήταν Οικονομικός 
∆ιευθυντής και Μέλος ∆Σ στην Georgia Pacific-Delica στην Ελλάδα, ενώ από το 1992 έως το 1997 εργάστηκε στην Procter & Gamble, 
όπου κατείχε αρχικά τη θέση του ∆ιευθυντή Οικονομικής Ανάλυσης στην Ελλάδα και μετέπειτα του ∆ιευθυντή Οικονομικής Ανάλυσης 
Ομίλου στο Ευρωπαϊκό Κέντρο στις Βρυξέλλες. Ο κ. Μαζαράκης είναι κάτοχος πτυχίου ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων από το Πανεπιστήμιο 
Πειραιά (με άριστα) και MBA από το Ohio State University, The Fischer School of Business (υποτροφία Wielder Scholar), όπου και 
διετέλεσε Βοηθός ∆ιδασκαλίας στη Χρηματοοικονομική. Έχει συμπεριληφθεί ανάμεσα στους 30 πιο διακεκριμένους Οικονομικούς 
∆ιευθυντές της Ευρώπης κάτω των 40 ετών (2002, περιοδικό CFO Europe).

Μιχαήλ Μπλέτσας 
 
Ο κ. Μιχαήλ Μπλέτσας είναι Ερευνητής και ∆ιευθυντής Πληροφορικής στο Media Lab του ΜΙΤ όπου και εργάζεται από το 1996. Ήταν 
από τα ιδρυτικά μέλη της προσπάθειας «Ένα Laptop Ανά Παιδί» (OLPC) όπου και είχε κεντρική συνεισφορά στον σχεδιασμό και την 
υλοποίηση του πρωτοπόρου φορητού υπολογιστή “ΧΟ”, καθώς και της συνδεσιμότητάς του στο διαδίκτυο. Ήταν συνιδρυτής της Velti 
A.E., μιας πολύ επιτυχημένης εταιρείας που δραστηριοποιείται στον χώρο της διαφήμισης στην κινητή τηλεφωνία και έχει πολυποίκιλη 
συμβουλευτική επιχειρηματική δραστηριότητα. Έχει υλοποιήσει δίκτυα ευρυζωνικής πρόσβασης βασισμένα σε τεχνολογίες αιχμής, 
συμπεριλαμβανομένης μιας από τις πρώτες δοκιμαστικές πλατφόρμες ADSL και διαφόρων ασυρμάτων τεχνολογιών. Ο κ. Μπλέτσας 
έχει δώσει πολλές κεντρικές ομιλίες σε διεθνή συνέδρια και έχει εκτεταμένη κοινωφελή δραστηριότητα. Είναι απόφοιτος του τμήματος 
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του ΑΠΘ και κάτοχος MSc Μηχανικού Η/Υ από το Boston University.

Παναγιώτης Ταμπούρλος  
 
Ο κ. Παναγιώτης Ταμπούρλος είναι απόφοιτος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Πειραιώς και κάτοχος Master of Business Administration 
(MBA) από το Πανεπιστήμιο McGill στο Μόντρεαλ του Καναδά. Εργάστηκε από το 1980 σε διάφορες πολυεθνικές επιχειρήσεις όπως 
την Milchem International, Hilti S.A. American Express, I.C.I. στη θέση του Οικονομικού ∆ιευθυντή, και από το 1990 έως το 2003 στην 
Εταιρεία Warner Lambert A.E. θυγατρική της Pfizer, απ’ όπου απεχώρησε κατέχοντας τη θέση του Οικονομικού ∆ιευθυντή για Ευρώπη, 
Μέση Ανατολή και Αφρική. Από τον Ιούνιο του 2003 έως και τον Απρίλιο του 2004 κατείχε τη θέση του Γενικού ∆ιευθυντή Χρηματοοικο-
νομικών Θεμάτων της ΟΤΕ Α.Ε. Έκτοτε έχει αναλάβει τη θέση του Οικονομικού ∆ιευθυντή του Ομίλου Frigoglass. Είναι επίσης Πρόεδρος 
της Επιτροπής Ελέγχου και χρηματοοικονομικός εμπειρογνώμων αυτής. 
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Βασίλειος Φουρλής 
 
Ο κ. Βασίλειος Φουρλής γεννήθηκε το 1960 στην Αθήνα. Είναι κάτοχος Masters Degree in Economic Development and Regional 
Planning από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια ΗΠΑ/Berkeley και Masters Degree in International Business από το Πανεπιστήμιο της 
Boστώνης/Bρυξέλλες. Είναι Πρόεδρος της εταιρείας Fourlis A.E. Συμμετοχών, καθώς και της House Market A.E. (IKEA). Επίσης είναι 
μέλος των ∆ιοικητικών Συμβουλίων της Τράπεζας Πειραιώς, της Τιτάν Α.Ε. και της Frigoglass A.E.

Raphael Kübler 

O κ. Raphael Kübler είναι Ανώτατος Αντιπρόεδρος σε θέματα Ελέγχου Ομίλου στην Deutsche Telekom AG από το 2009, υπεύθυνος για 
το χρηματοοικονομικό προγραμματισμό, την ανάλυση και την οργάνωση όλου του Ομίλου της Deutsche Telekom, καθώς και τη χρη-
ματοοικονομική διαχείριση της κεντρικής διοίκησης και των κοινών υπηρεσιών του Ομίλου της Deutsche Telekom. Από το 2003 έως το 
2009 ο κ. Kübler διετέλεσε Γενικός ∆ιευθυντής Χρηματοοικονομικών Θεμάτων της T-Mobile Deutschland GmbH, την εταιρεία κινητής 
τηλεφωνίας της Deutsche Telekom AG στη Γερμανία. Στη θέση αυτή ολοκλήρωσε διάφορα προγράμματα μείωσης κόστους, ανέπτυξε 
μηχανισμούς καθοδήγησης για τις πωλήσεις και τις επενδύσεις στην αγορά και εισήγαγε μία νέα κουλτούρα προσανατολισμένη στην 
παροχή υπηρεσιών σε όλες τις χρηματοοικονομικές λειτουργίες που έχουν επαφή με τον πελάτη. Από το 2000 έως το 2003 ο κ. Kübler 
διετέλεσε Ανώτατος Αντιπρόεδρος σε θέματα Συγχωνεύσεων & Εξαγωγών του Ομίλου της Deutsche Telekom. Ο κ. Kübler είναι μέλος 
των εποπτικών συμβουλίων της T-Systems International, της T-Mobile USA, Inc. και της Deutsche Telekom Kundenservices GmbH, της 
θυγατρικής εταιρείας της Deutsche Telekom AG σε θέματα εξυπηρέτησης πελατών.

Timotheus Höttges 

Ο κ. Timotheus Höttges, γεννημένος το 1962, είναι μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης της Deutsche Telekom, υπεύθυνος για χρηματο-
οικονομικά θέματα και θέματα ελέγχου από το Μάρτιο του 2009. Από το Δεκέμβριο 2006 μέχρι την ανάληψη των καθηκόντων του ως 
Γενικός Διευθυντής Χρηματοοικονομικών Θεμάτων, ήταν μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης του Ομίλου της Deutsche Telekom, υπεύθυ-
νος για τις δραστηριότητες σταθερής τηλεφωνίας. Στη θέση αυτή ήταν υπεύθυνος για το δίκτυο σταθερής τηλεφωνίας και τις ευρυζω-
νικές υπηρεσίες, καθώς και για τις πωλήσεις και την εξυπηρέτηση στη Γερμανία. Υπό την ηγεσία του, η σταθερή τηλεφωνία Γερμανίας 
κατέκτησε τη πρώτη θέση στην αγορά, σε επίπεδο νέων πελατών ADSL, και αναδείχθηκαν οι υπηρεσίες τηλεόρασης μέσω Internet, 
Entertain, σε προϊόν ευρείας κατανάλωσης με σταθερή κερδοφορία. Μετά την επιτυχημένη ολοκλήρωση διαφόρων προγραμμάτων 
μείωσης κόστους στη σταθερή τηλεφωνία και στις Ευρωπαϊκές θυγατρικές κινητής τηλεφωνίας, ο κ. Höttges ανέλαβε το πρόγραμμα 
ενίσχυσης αποδοτικότητας του Ομίλου της Deutsche Telekom «Save for Service». Από το 2005 και πριν συμμετάσχει στο Συμβούλιο 
Διοίκησης του Ομίλου Deutsche Telekom, ο κ. Höttges ήταν υπεύθυνος των Ευρωπαϊκών δραστηριοτήτων, ως μέλος του Συμβουλίου 
Διοίκησης των διεθνών δραστηριοτήτων κινητής τηλεφωνίας. Από το 2000 μέχρι το τέλος του 2004 διετέλεσε Γενικός Διευθυντής 
Χρηματοοικονομικών Θεμάτων και Θεμάτων Ελέγχου, πριν αναλάβει την Προεδρία του Συμβουλίου Διοίκησης των δραστηριοτήτων 
κινητής τηλεφωνίας Γερμανίας. Ο κ. Höttges σπούδασε Διοίκηση Επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο της Κολωνίας. Μετά το πέρας των 
σπουδών του, εργάστηκε 3 χρόνια, ως υπεύθυνος έργου, σε συμβουλευτική εταιρεία. Στο τέλος του 1992 εντάχθηκε στον Όμιλο VIAG 
στο Μόναχο. Ήταν διευθυντής τομέα, το 1997, και αργότερα, μέλος του διευρυμένου Συμβουλίου Διοίκησης, υπεύθυνος για θέματα 
ελέγχου, εταιρικού σχεδιασμού και εξαγορών και συγχωνεύσεων. Ως υπεύθυνος έργου, είχε κύριο ρόλο στη συγχώνευση της VIAG AG 
και της VEBA AG που σχημάτισαν την Ε.on AG στις 27 Σεπτεμβρίου, 2000.
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2.3 Επιλογή, αντικατάσταση και αποχώρηση των μελών του ∆ιοικητικού Συμβουλίου

Στο ∆ιοικητικό Συμβούλιο συμμετέχουν πρόσωπα που διαθέτουν την απαραίτητη τεχνογνωσία, επιστημονική και επαγγελματική κατάρ-
τιση, ώστε να εξασφαλίζεται με τη συμμετοχή τους, η κατά το δυνατόν αποτελεσματικότερη λειτουργία του Συμβουλίου. 

Τα μέλη του ∆Σ είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και μπορούν να ανακληθούν οποτεδήποτε από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων. 
Το ισχύον Καταστατικό προβλέπει ότι σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου, ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο έκπτωσης ενός ή περισ-
σοτέρων μελών πριν από την λήξη της θητείας τους, τα εναπομείναντα μέλη του ∆Σ, είτε εκλέγουν (εφόσον είναι παρόντα ή εκπρο-
σωπούνται, τουλάχιστον πέντε) αντικαταστάτη ή αντικαταστάτες για τον υπόλοιπο χρόνο μέχρι τη λήξη της θητείας των μελών που 
αντικαθίστανται και ορίζουν την ιδιότητα του κάθε μέλους ως εκτελεστικού ή μη εκτελεστικού. Εναλλακτικά, συνεχίζουν τη διαχείριση 
και εκπροσώπηση της εταιρείας χωρίς την εκλογή αντικαταστάτη ή αντικαταστατών. Αν εκλεγεί από το ∆Σ μέλος σε αναπλήρωση άλλου 
ανεξάρτητου, το μέλος που εκλέγεται πρέπει να είναι και αυτό ανεξάρτητο. Η εκλογή αυτή ανακοινώνεται στην αμέσως επόμενη Γενική 
Συνέλευση (τακτική ή έκτακτη) η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες ακόμη και αν δεν έχει περιληφθεί μεταξύ των θεμά-

των της ημερησίας διάταξης της εν λόγω Γενικής 
Συνέλευσης. Οι ενέργειες μέλους που αντικαθιστά 
παραιτηθέν ή εκλιπόν μέλος, παραμένουν ισχυρές 
ακόμη και αν η Γενική Συνέλευση δεν επικυρώσει 
την εκλογή του.  

Το μέλος εκπίπτει αν δεν μετέχει ή δεν εκπροσω-
πείται στις συνεδριάσεις του ∆Σ για διάστημα μεγα-
λύτερο από έξι μήνες. Η έκπτωση από το αξίωμά 
του διαπιστώνεται με απόφαση του ∆Σ η οποία θα 
λαμβάνεται στην πρώτη συνεδρίασή του μετά την 
συμπλήρωση των παραπάνω προϋποθέσεων έκ-
πτωσης.

Η παραίτηση οποιουδήποτε μέλους γίνεται εγγρά-
φως και επιφέρει τα αποτελέσματά της όταν περι-
έλθει στην εταιρεία, χωρίς να χρειάζεται αποδοχή 
της.

2.4 Πολιτική αμοιβών των μελών του ∆ιοικητικού Συμβουλίου

Οι όροι αποζημίωσης, αντιμισθίας, λοιπών παροχών προτείνονται από το ∆Σ και εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση. Τα μέλη του 
∆Σ, σε περίπτωση που ανήκουν στο προσωπικό της εταιρείας, κατά τη διάρκεια της θητείας τους σ’ αυτό, λαμβάνουν τις αποδοχές της 
υπηρεσιακής τους θέσης και δεν δικαιούνται της αποζημίωσης την οποία λαμβάνουν τα άλλα μέλη του ∆Σ. 

Για τη χρήση 2012 η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων ΟΤΕ της 15ης Ιουνίου 2012, όρισε:
 – Την αποζημίωση των μελών του ∆Σ για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του, στο ποσό των 2.000 ευρώ “καθαρά” ανά μήνα, 

ανεξαρτήτως αριθμού συνεδριάσεων
 – Την αποζημίωση του Προέδρου και των μελών της Επιτροπής Ελέγχου για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις αυτές, ως εξής:

α) Πρόεδρος: στο ποσό των 1.200 ευρώ “καθαρά” ανά συνεδρίαση
β) Μέλη: στο ποσό των 960 ευρώ “καθαρά” ανά συνεδρίαση

 – Την αποζημίωση του Προέδρου και των μελών της Επιτροπής Αμοιβών & Ανθρώπινου ∆υναμικού για τη συμμετοχή τους στις συ-
νεδριάσεις αυτής, στο ποσό των 480 ευρώ “καθαρά” ανά συνεδρίαση
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Επίσης, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των 
Μετόχων της εταιρείας, ο ΟΤΕ καλύπτει τα έξοδα 
μετακίνησης/διαμονής μελών του ∆Σ από και προς 
τη χώρα μόνιμης κατοικίας τους για συμμετοχή 
στις συνεδριάσεις του και στις συνεδριάσεις των 
Επιτροπών του, υπό την προϋπόθεση ότι τα έξοδα 
αυτά δεν καλύπτονται από τους εργοδότες τους 
ως ακολούθως:
– Σε περίπτωση αεροπορικής μετακίνησης να 

καλύπτεται διακεκριμένη θέση για τις πτήσεις 
διαρκείας άνω των τεσσάρων ωρών και οικο-
νομική θέση για τις πτήσεις κάτω των τεσσά-
ρων ωρών

– Να καλύπτονται από τον ΟΤΕ τα έξοδα δια-
μονής τους στον τόπο πραγματοποίησης των 
συνεδριάσεων μέχρι και δύο διανυκτερεύσεις 
ανά μετακίνηση.

O Κανονισμός λειτουργίας του ∆Σ διατίθεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: 
https://www.ote.gr/web/guest/corporate/ir/corporate-governance/transparency-information/regulations

2.5 Ενημέρωση των μελών του ∆ιοικητικού Συμβουλίου από τη ∆ιοίκηση της εταιρείας 

Σύμφωνα με την ισχύουσα πρακτική, πραγματοποιείται ενημέρωση των μελών του ∆Σ για θέματα που αφορούν στην εταιρεία, κατά 
τη διάρκεια των συνεδριάσεων του ∆Σ ή στο περιθώριο της συζήτησης των θεμάτων της Ημερήσιας ∆ιάταξης, καθώς και κάθε φορά 
που υπάρχει ανάγκη σχετικής ενημέρωσής τους μέσω επικοινωνίας του Προέδρου με τα μέλη (με αποστολή σχετικών ενημερωτικών 
σημειωμάτων του).

2.6 Επιτροπές ∆ιοικητικού Συμβουλίου

Επιτροπή Ελέγχου

H ∆ιοίκηση του ΟΤΕ θέσπισε την Επιτροπή Ελέγχου τον Απρίλιο του 1999. Σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008, τα μέλη της 
Επιτροπής Ελέγχου ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση των Mετόχων και τουλάχιστον ένα έχει αποδεδειγμένη επαρκή γνώση σε θέμα-
τα λογιστικής και ελεγκτικής. H Επιτροπή Ελέγχου της εταιρείας αποτελείται από τρία ανεξάρτητα, μη εκτελεστικά μέλη του ∆Σ από τα 
οποία το ένα ορίζεται Πρόεδρος. Έργο της Επιτροπής είναι η εποπτεία των Εσωτερικών Ελεγκτών της εταιρείας και η αρωγή του ∆Σ στην 
εκπλήρωση της εποπτικής του ευθύνης (επισκόπηση των οικονομικών πληροφοριών που δημοσιοποιούνται, έλεγχος και αξιολόγηση 
των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου, αξιολόγηση και συντονισμός της ελεγκτικής λειτουργίας και των διαδικασιών ελέγχου, με βάση 
την κείμενη νομοθεσία που διέπει την εταιρεία).

Από την Επιτροπή Ελέγχου, κατά τo έτος 2012, αντιμετωπίστηκαν όλα τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Λειτουργίας της θέματα, τα 
κυριότερα από τα οποία αφορούν σε:

 – Έγκριση και παρακολούθηση των δραστηριοτήτων της Υπηρεσίας του Εσωτερικού Ελέγχου
 – Αξιολόγηση των Οικονομικών Καταστάσεων ως προς την πληρότητα και τη συνέπειά τους
 – ∆ιασφάλιση της ανεξαρτησίας των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, ως προς την ανάληψη υπηρεσιών σε εταιρείες του Ομίλου ΟΤΕ
 – Γνωμοδότηση για επιλογή ελεγκτικής εταιρείας
 – ∆ιαχείριση παραπόνων και καταγγελιών
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Επίσης, από την Επιτροπή Ελέγχου κατά το έτος 2012 επισκοπήθηκαν οι τριμηνιαίες Εκθέσεις Κανονιστικής Συμμόρφωσης και η αξιολό-
γηση των αποτελεσμάτων του Internal Control System (ICS).

Οι συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου διακρίνονται σε Τακτικές, οι οποίες πραγματοποιούνται τέσσερις φορές το χρόνο μετά την έκδο-
ση των τριμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων και πριν τη δημοσίευσή τους, και Έκτακτες, οι οποίες πραγματοποιούνται όποτε κριθεί 
αναγκαίο. Η Επιτροπή Ελέγχου βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει νόμιμα όταν παρίστανται ο Πρόεδρός της και ένα ακόμα μέλος 
της. Εφόσον υπάρχει απαρτία, το τρίτο μέλος της δύναται να εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο ή το παρόν μέλος της. Οι αποφάσεις της 
Επιτροπής Ελέγχου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών της. 

H Επιτροπή Ελέγχου κατά το έτος 2012 πραγματοποίησε συνολικά 12 συνεδριάσεις και η σύνθεσή της είχε ως εξής: Παναγιώτης Τα-
μπούρλος (Πρόεδρος - Ειδικός επί χρηματοοικονομικών θεμάτων), ∆ημήτριος Τζουγανάτος (Μέλος) και Βασίλειος Φουρλής (Μέλος).

O Κανονισμός λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου παρατίθεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: 
https://www.ote.gr/web/guest/corporate/ir/corporate-governance/transparency-information/regulations

Επιτροπή Αμοιβών και Ανθρώπινου Δυναμικού

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

 – Η θέσπιση των αρχών της πολιτικής ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας, οι οποίες θα κατευθύνουν τις αποφάσεις και τις ενέρ-
γειες της ∆ιοίκησης 

 – Η επιλογή της στρατηγικής των αμοιβών, αποζημιώσεων για την εταιρεία
 – Η έγκριση των σχεδίων πλαισίων αμοιβών, παροχών, αποζημιώσεων, προγραμμάτων δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών 

και σχεδίων για επιβράβευση εκπλήρωσης στόχων
 – Η πρόταση προς το ∆ιοικητικό Συμβούλιο για τις αμοιβές και παροχές του ∆ιευθύνοντος Συμβούλου
 – Η μελέτη και επεξεργασία συναφών, με το ανθρώπινο δυναμικό, θεμάτων
 – Η καθιέρωση των αρχών των πολιτικών Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Η Επιτροπή Αμοιβών και Ανθρώπινου ∆υναμικού προτείνει θέματα, σχετικά με τις αρμοδιότητές της, στο ∆Σ το οποίο είτε αποφασίζει το 
ίδιο είτε υποβάλλει και αυτό προτάσεις προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, στις περιπτώσεις που η απόφαση θα πρέπει να ληφθεί 
από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Από την Επιτροπή Αμοιβών και Ανθρώπινου ∆υναμικού, κατά το έτος 2012, αντιμετωπίστηκαν 
τα εξής θέματα:

 – Υλοποίηση της Σύμβασης Παροχής Ανεξάρτητων Υπηρεσιών ∆ιευθύνοντος Συμβούλου ΟΤΕ
 – Καθορισμός (α) των επιμέρους στόχων ετών 2012 και 2013 του Μακροχρόνιου Προγράμματος Κινήτρων του ∆ιευθύνοντος Συμ-

βούλου της ΟΤΕ Α.Ε. για την τριετία 2011-2013, και (β) των επιμέρους στόχων ετών 2012, 2013 και 2014 του Μακροχρόνιου 
Προγράμματος Κινήτρων του ∆ιευθύνοντος Συμβούλου της ΟΤΕ Α.Ε. για την τριετία 2012-2014

Η Επιτροπή Αμοιβών και Ανθρώπινου ∆υναμικού κατά το έτος 2012 πραγματοποίησε 2 συνεδριάσεις. Η σύνθεσή της κατά το 2012 είχε 
ως εξής: Από τον Οκτώβριο του 2011 μέχρι τον Ιούλιο 2012 τα μέλη της ήταν οι κ.κ. Νικόλαος Καραμούζης (Πρόεδρος), Kevin Copp 
και κυρία Claudia Nemat. Από τον Ιούλιο 2012, μετά την παραίτηση του κ. Kevin Copp, μέχρι σήμερα, τα μέλη της είναι οι κ.κ. Νικόλαος 
Καραμούζης (Πρόεδρος), X. Μαζαράκης και κυρία Claudia Nemat.

O Κανονισμός λειτουργίας της Επιτροπής Αμοιβών και Ανθρώπινου ∆υναμικού παρατίθεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: 
https://www.ote.gr/web/guest/corporate/ir/corporate-governance/transparency-information/regulations
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Η συμμετοχή κάθε μέλους του ∆Σ στις συνεδριάσεις του ∆Σ και των Επιτροπών του, κατά τη χρήση 2012, παρουσιάζεται στον παρακάτω 
πίνακα:

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΕΛΩΝ ∆Σ ΣΤΙΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ∆Σ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥ (2012)

ΔΣ Επιτροπή ελέγχου
Επιτροπή αμοιβών 

& ανθρώπινου 
δυναμικού

Ιδιότητα Μέλη
Εκτελεστικό 

μέλος
Μη εκτελεστικό 

μέλος
Ανεξάρτητο 

μέλος
* **  * ** *

Πρόεδρος
Μιχαήλ 
Τσαμάζ

X 100%

Αντιπρόεδρος 
Δημήτριος 

Τζουγανάτος
X X 100% X 100%

Μέλος
Χαράλαμπος 

Μαζαράκης***
X 100% X

-
*****

Μέλος
Timotheus 

Höttges****
X 100%

Μέλος
Klaus 

Müller****
X 100%

 Μέλος
Claudia 

Nemat****
X 100% X 100%

Μέλος
Ευστάθιος 
Ανέστης

X 100%

Μέλος
Νικόλαος 

Καραμούζης
X 100% X 100%

 Μέλος
Μιχαήλ 

Μπλέτσας
X X 100%

Μέλος
Παναγιώτης 
Ταμπούρλος

X X 100% X 100%

 Μέλος
Βασίλειος 
Φουρλής

X X 100% X 100%

Μέλος Kevin Copp*** X 100% X
100%
*****

 

* Η στήλη απεικονίζει το ποσοστό συμμετοχής του εκάστοτε μέλους, εφόσον αυτά εκλήθησαν, στις συνεδριάσεις του ΔΣ και των Επιτροπών του, με βάση το συνολικό αριθμό 
συνεδριάσεων που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της θητείας έκαστου μέλους. Στις συνεδριάσεις που δεν συμμετείχαν, υπήρξε εκπροσώπηση των μελών. Σημειώ-
νεται ότι κατά τη διάρκεια του 2012 υπήρξε αλλαγή σε μέλος του ΔΣ.
** Η ένδειξη «Χ» στη στήλη υποδεικνύει ότι το μέλος του ΔΣ είναι και μέλος Επιτροπής ΔΣ.
*** Το μέλος κ. Kevin Copp υπέβαλε την παραίτησή του στις 19/7/2012 και αντικαταστάθηκε από τον κ. Χαράλαμπο Μαζαράκη.
**** Διευκρινίζεται ότι τα μέλη του ΔΣ κ.κ. Timotheus Höttges, Klaus Müller και κυρία Claudia Nemat δεν εκλήθησαν και δεν συμμετείχαν – με τη σύμφωνη γνώμη τους και 
προς αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων λόγω της εργασιακής τους σχέσης με την Deutsche Telekom – σε 3 από τις 25 συνεδριάσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά το έτος 
2012, λόγω του θέματος που συζητήθηκε στις 3 αυτές συνεδριάσεις. Επίσης, σημειώνεται ότι το μέλος κ. Timotheus Höttges υπέβαλε την παραίτησή του στις 23/5/2013 
και αντικαταστάθηκε από τον κ. Raphael Kübler. 
***** Οι συνεδριάσεις της Επιτροπής αμοιβών και ανθρώπινου δυναμικού εντός του 2012 πραγματοποιήθηκαν με την μέχρι τον Ιούλιο 2012 σύνθεσή της, στην οποία μετείχε 
ο κ. Kevin Copp, ενώ με την τρέχουσα σύνθεσή της, στην οποία μετέχει ο κ. Χαράλαμπος Μαζαράκης, δεν πραγματοποιήθηκε καμία συνεδρίαση.
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2.7 Σύγκρουση συμφερόντων μελών ∆ιοικητικού Συμβουλίου

Για το θέμα αυτό γίνονται αναφορές σε συγκεκριμένους κανονισμούς και πολιτικές της εταιρείας:

α) Στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της εταιρείας: ο Κανονισμός περιέχει διατάξεις που αφορούν στην παρακολούθηση των 
οικονομικών δραστηριοτήτων και σημαντικών συναλλαγών των μελών του ∆Σ και προσώπων που ασκούν διευθυντικά καθήκοντα 
στην εταιρεία, με βασικούς πελάτες ή προμηθευτές της, καθώς και συναλλαγών τους που έχουν σχέση με μετοχές της εταιρείας ή με 
παράγωγα ή με άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα που είναι συνδεδεμένα με αυτές.
β) Στις πολιτικές που έχουν θεσπιστεί στο πλαίσιο της καθιέρωσης ενιαίου Συστήματος ∆ιαχείρισης Κανονιστικής Συμμόρφωσης 
(Compliance Management System) για τον Όμιλο ΟΤΕ. Ειδικότερα, το Σύστημα Κανονιστικής Συμμόρφωσης βασίζεται στις εξής αρχές:

 – Προτεραιότητα στον πελάτη
 – Σεβασμός και ακεραιότητα: το Σύστημα ∆ιαχείρισης Κανονιστικής Συμμόρφωσης προσδιορίζει τα όρια και τις οδηγίες συμπεριφοράς 

προς τους υπαλλήλους προκειμένου να τηρούνται οι νόμοι, οι εσωτερικές πολιτικές και οι κανονισμοί ώστε να αποφεύγονται οι νο-
μικοί κίνδυνοι και οι κίνδυνοι προσβολής της δημόσιας εικόνας του Ομίλου. Επιπροσθέτως, ένα αποτελεσματικό Σύστημα ∆ιαχείρι-
σης Κανονιστικής Συμμόρφωσης προάγει τη διαφάνεια στη λειτουργία της ∆ιοίκησης, των οργάνων και των ελεγκτικών Επιτροπών 
του Ομίλου, ώστε να εφαρμόζουν πρακτικές ευθυγραμμισμένες με το πλαίσιο των εθνικών και διεθνών κανονιστικών διατάξεων

 – «Τίμιο παιχνίδι» (fair play) και διαφάνεια
 – Ομαδικότητα και επαγγελματισμός
 – Αξιοπιστία

Οι πολιτικές του Συστήματος ∆ιαχείρισης Κανονιστικής Συμμόρφωσης που αφορούν στη σύγκρουση συμφερόντων είναι οι εξής:

1. Κώδικας ∆εοντολογίας Ομίλου ΟΤΕ: ο Κώδικας προβλέπει ότι τα μέλη του ∆Σ, καθώς και οι εργαζόμενοι και συνεργάτες της εται-
ρείας, πρέπει να συμπεριφέρονται σύμφωνα με την τοπική νομοθεσία, τις βασικές αρχές εταιρικής συμπεριφοράς και τις εσωτερικές 
πολιτικές της εταιρείας. Ειδικότερα, περιγράφονται οι απαιτήσεις συμπεριφοράς που σχετίζονται με την ακεραιότητα στα εξής:

 – Στις επιχειρηματικές σχέσεις: αφορά σχέσεις με πελάτες, ανταγωνιστές, προμηθευτές, αλλά και τρίτους
 – Στη διαχείριση των πληροφοριών
 – Στην αποτροπή σύγκρουσης συμφερόντων: τα προσωπικά συμφέροντα του προσωπικού δεν πρέπει να συγκρούονται με τα συμ-

φέροντα του Ομίλου ΟΤΕ. Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται η αποτροπή σύγκρουσης συμφερόντων που απορρέει από δευτερεύουσα 
απασχόληση (η οποία αντίκειται στα συμφέροντα του Ομίλου ΟΤΕ), από ιδιωτικές επενδύσεις (συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο 
ανταγωνιστών ή επιχειρηματικών εταίρων του Ομίλου ΟΤΕ, η οποία επιτρέπει την άσκηση επιχειρηματικής επιρροής και αντιβαίνει 
στα συμφέροντα του Ομίλου) ή από προσωπική χρήση της περιουσίας της εταιρείας (η προσωπική χρήση της περιουσίας των 
εταιρειών του Ομίλου ΟΤΕ απαγορεύεται, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά σε νόμο, σε συλλογικές ή ατομικές συμβάσεις ή στις 
επιχειρησιακές διαδικασίες και τους κανονισμούς).

2. Κώδικας ∆εοντολογίας Ομίλου ΟΤΕ για τα Ανώτερα 
Στελέχη Οικονομικών Υπηρεσιών
3. Πολιτική Ομίλου ΟΤΕ περί Αποφυγής Σύγκρουσης 
Συμφερόντων & Καταπολέμησης της ∆ιαφθοράς: Ο 
Όμιλος ΟΤΕ έχει υιοθετήσει συγκεκριμένες πολιτικές, 
οι οποίες προσδιορίζουν τις απαιτήσεις κάθε εταιρείας 
πέραν των ορίων που θέτουν οι νόμοι και συμβάλλουν 
στον καθορισμό σαφέστερων κανόνων συμπεριφοράς 
των εργαζομένων και των μελών των εταιρικών ορ-
γάνων του Ομίλου ΟΤΕ. Η συγκεκριμένη πολιτική δε-
σμεύει όλους τους εργαζόμενους στον OTE και στις 
συνδεδεμένες με αυτόν εταιρείες, τα μέλη των διοική-
σεων, τα στελέχη, τους συμβούλους και τα μέλη των 
εν γένει επιτροπών των εταιρειών αυτών. Οι αρχές της 
Πολιτικής επίσης εφαρμόζονται και δεσμεύουν οποια-
δήποτε άλλα πρόσωπα τα οποία παρέχουν οποιεσδή-
ποτε υπηρεσίες στις άνω εταιρείες, ανεξάρτητα από τη 
σχέση με την οποία συνδέονται με τις εταιρείες
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4. Πολιτική Ομίλου ΟΤΕ περί Αποδοχής & Προσφοράς Ωφελημάτων Ομίλου ΟΤΕ, η οποία ρυθμίζει την αποδοχή και προσφορά ωφελη-
μάτων σε σχέση με τους επιχειρηματικούς συνεργάτες. Στο πλαίσιο της πολιτικής αυτής, ανεξαρτήτως της φύσεως και της αξίας του 
ωφελήματος:

 – Οι εργαζόμενοι (στους εργαζόμενους συμπεριλαμβάνονται και τα μέλη ∆Σ) δεν θα πρέπει ποτέ να ζητούν ρητώς οποιαδήποτε 
ωφελήματα από έναν επιχειρηματικό συνεργάτη για να εκτελέσουν ή να παραλείψουν τα καθήκοντά τους ή να δίνουν στον επιχει-
ρηματικό συνεργάτη να καταλάβει ότι αναμένουν την προσφορά κάποιου ωφελήματος

 – Τα ωφελήματα (προσκλήσεις, δώρα, κ.λπ.) δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτά εάν αποστέλλονται από έναν επιχειρηματικό συνερ-
γάτη στην ιδιωτική διεύθυνση του εργαζόμενου

 – Τα ωφελήματα δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτά εάν ο εργαζόμενος γνωρίζει ή αναμένει ότι, ο επιχειρηματικός συνεργάτης, προ-
σφέροντας του ή υποσχόμενος ένα ωφέλημα, αναμένει ή ελπίζει προνομιακή μεταχείριση από αυτόν στα πλαίσια μίας επιχειρημα-
τικής απόφασης ή επίσημης πράξης

 – Τα ωφελήματα δεν θα πρέπει να γίνονται αποδεκτά εάν, από την άποψη ενός αντικειμενικά τρίτου μέρους, η φύση, η αξία και η 
χρονική στιγμή που προσφέρεται ή υπόσχεται το ωφέλημα θα μπορούσε να εγείρει υποψίες αθέμιτης επιρροής στα πλαίσια μίας 
επιχειρηματικής απόφασης ή επίσημης πράξης

Σχετικά με την προσφορά ωφελημάτων, ανεξαρτήτως της φύσεως και της αξίας του ωφελήματος:
 – ∆εν πρέπει να προσφερθεί ή να υποσχεθεί στους επιχειρηματικούς συνεργάτες οποιοδήποτε ωφέλημα το οποίο συνδέεται με τις 

αρμοδιότητές τους, εάν έχουν προηγουμένως ζητήσει ρητώς ωφελήματα ή άφησαν να εννοηθεί ότι αναμένουν την προσφορά 
ωφελημάτων

 – Τα ωφελήματα (προσκλήσεις, δώρα, κ.λπ.) θα πρέπει να αποστέλλονται στην εταιρική διεύθυνση του παραλήπτη
 – Τα ωφελήματα δεν θα πρέπει να προσφέρονται ή να υπόσχονται σε επιχειρηματικούς συνεργάτες με τον σκοπό, την προσδοκία ή 

την ελπίδα να τους επηρεάσουν σε μία επιχειρηματική απόφαση ή επίσημη πράξη προς όφελος του Ομίλου OTE
 – Τα ωφελήματα δεν πρέπει να υπόσχονται ή να προσφέρονται σε επιχειρηματικούς συνεργάτες παραβιάζοντας ή παρακάμπτοντας 

τους εσωτερικούς κανονισμούς/πολιτικές του επιχειρηματικού συνεργάτη. Σε περίπτωση αμφιβολίας, ο εργαζόμενος του Ομίλου 
ΟΤΕ θα πρέπει να προβεί στα δέοντα ερωτήματα προτού αποστείλει την πρόσκληση

 – Τα ωφελήματα δεν πρέπει να προσφέρονται ή να υπόσχονται σε επιχειρηματικούς συνεργάτες εάν η φύση, η αξία και η χρονική 
στιγμή των προσφερόμενων ή υποσχόμενων ωφελημάτων θα μπορούσε να θεωρηθεί αντικειμενικά, από ένα τρίτο πρόσωπο, ότι 
θα επηρεάσουν αθέμιτα μια επιχειρηματική απόφαση ή επίσημη πράξη

5. Πολιτική Ομίλου ΟΤΕ περί διοργάνωσης εταιρικών εκδηλώσεων
6. Πολιτική Ομίλου ΟΤΕ περί δωρεών και χορηγιών 
7. Πολιτική Ομίλου ΟΤΕ περί εξακρίβωσης οικονομικής απάτης  

Επίσης, σε άλλες Πολιτικές της εταιρείας υπάρχουν επιμέρους ρήτρες καταπολέμησης περιπτώσεων διαφθοράς (λ.χ. Κανονισμός Προ-
μηθειών)

γ) Στην πρακτική που εφαρμόζει η εταιρεία, σύμφωνα με την οποία γνωστοποιούνται στην εταιρεία οι συμμετοχές των μελών του ∆Σ 
στο μετοχικό κεφάλαιο άλλων εταιρειών ποσοστού άνω του 10%.
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3 . Ε Κ Τ Ε Λ Ε Σ Τ Ι Κ Η  ∆ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η
3.1 ∆ιευθύνων Σύμβουλος 

Ο ∆ιευθύνων Σύμβουλος είναι το ανώτατο εκτελεστικό όργανο της εταιρείας, προΐσταται όλων των υπηρεσιών της και έχει τις αρ-
μοδιότητες που του αναθέτει το ∆Σ της εταιρείας. Το ∆Σ, σύμφωνα με το ισχύον Καταστατικό, δύναται να αναθέτει στον ∆ιευθύνοντα 
Σύμβουλο την αρμοδιότητα και εξουσία να αποφασίζει και να εκπροσωπεί την εταιρεία σε θέματα που αφορούν στη διαχείριση των 
υποθέσεών της. 

Ενδεικτικά, στο πλαίσιο αυτό, το ∆Σ έχει αναθέσει, κατά κύριο λόγο, στον ∆ιευθύνοντα Σύμβουλο εξουσία να:
 – Συμμετέχει, εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία σε όλες τις Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων, των συνδεδεμένων με αυτή 

εταιρειών και γενικότερα σε όλες τις σχέσεις της με αυτές
 – Αποφασίζει και υπογράφει συμβάσεις αντικειμένου μέχρι ορισμένου ποσού που ορίζεται από το ∆Σ
 – Αποφασίζει για την εσωτερική οργάνωση της εταιρείας, για την αναβάθμιση και αξιοποίηση του προσωπικού της και την υλοποίηση 

του σκοπού της
 – Υποβάλλει στο ∆Σ τις προτάσεις και εισηγήσεις που απαιτούνται για την υλοποίηση του σκοπού της εταιρείας
 – Εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία στην διαπραγμάτευση και σύναψη επιχειρησιακών συλλογικών συμβάσεων εργασίας
 – Εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον πάσης αρχής

∆ιευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας σήμερα είναι ο κ. Mιχαήλ Τσαμάζ.

3.2 Μέλη της Εκτελεστικής ∆ιοίκησης 

Με στόχο τη διασφάλιση της χρηστής διοίκησης και της αποτελεσματικής λειτουργίας της εταιρείας, το Καταστατικό απαγορεύει 
στα μέλη του ∆Σ και στους συγγενείς αυτών, μέχρι δευτέρου βαθμού, στους Γενικούς ∆ιευθυντές και στους συγγενείς αυτών, μέχρι 
δευτέρου βαθμού, καθώς και στο προσωπικό της εταιρείας:

 –  Να ενεργούν κατά περίσταση ή κατ’ επάγγελμα, χωρίς την άδεια της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, για δικό τους λογαριασμό 
ή για λογαριασμό τρίτων εμπορικές πράξεις συναφείς με τους σκοπούς της εταιρείας

 –  Να είναι μέλη ∆Σ, ∆ιευθυντικά Στελέχη, υπάλληλοι ή αντιπρόσωποι εταιρειών που έχουν συναφείς σκοπούς με αυτούς που επιδιώ-
κει η εταιρεία

 –  Να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή να κατέχουν σημαντική συμμετοχή στο κεφάλαιο εταιρείας, άλλης μορφής, που έχει συνα-
φείς σκοπούς
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Τα μέλη της Εκτελεστικής ∆ιοίκησης κατά τη περίοδο 2012-2013 παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί:

ΜEΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚHΣ ∆ΙΟIΚΗΣΗΣ ΟΤΕ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ

Μιχαήλ Τσαμάζ Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Ζαχαρίας Πιπερίδης Εκτελεστικός Γενικός Διευθυντής Ομίλου ΟΤΕ

Χαράλαμπος Μαζαράκης Γενικός Διευθυντής Χρηματοοικονομικών Θεμάτων Ομίλου ΟΤΕ

Γεώργιος Αθανασόπουλος Γενικός Διευθυντής Τεχνολογιών Πληροφορικής Ομίλου ΟΤΕ

Αριστόδημος Δημητριάδης
Γενικός Δ/ντής Κανονιστικής Συμμόρφωσης, Διαχείρισης Εταιρικών Κινδύνων 

και Ασφάλισης Ομίλου ΟΤΕ

Ειρήνη Νικολαϊδη
Εκτελεστική Γενική Διευθύντρια Νομικών και Ρυθμιστικών Θεμάτων Ομίλου ΟΤΕ

Νομική Σύμβουλος ΟΤΕ και Ομίλου ΟΤΕ 

Έλενα Παπαδοπούλου Γενική Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού Ομίλου ΟΤΕ

Μαρία Ροντογιάννη Γενική Διευθύντρια Εσωτερικού Ελέγχου Ομίλου ΟΤΕ

Γιάννης Κωνσταντινίδης Γενικός Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού και Μετασχηματισμού

Στέφανος Θεοχαρόπουλος
Γενικός Διευθυντής Τεχνολογίας και Λειτουργιών Σταθερής 

και Κινητής Τηλεφωνίας Ομίλου ΟΤΕ
Από 1/4/2013

Κωνσταντίνος Λιαμίδης
Γενικός Διευθυντής Διεθνών Δραστηριοτήτων Ομίλου ΟΤΕ

Γενικός Διευθυντής Τεχνολογιών και Λειτουργιών 
(Από 15/12/2012 έως 31/3/2013)

Ηλίας Δρακόπουλος
Γενικός Διευθυντής Τεχνολογίας και Λειτουργιών

Έως 14/12/2012 

Kevin Copp
Γενικός Διευθυντής Χρηματοοικονομικών Θεμάτων Ομίλου ΟΤΕ

Έως 30/6/2012

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΜΕΛΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 

Μιχαήλ Τσαμάζ 
(Το βιογραφικό σημείωμα του κ. Τσαμάζ παρατίθεται στην ενότητα «Σύνθεση ∆ιοικητικού Συμβουλίου»).

Ζαχαρίας Πιπερίδης 
  
Ο κ. Ζαχαρίας Πιπερίδης ορίστηκε Εκτελεστικός Γενικός ∆ιευθυντής Ομίλου ΟΤΕ τον Φεβρουάριο του 2011. Κατέχει τη θέση του Γενικού 
Εμπορικού ∆ιευθυντή της COSMOTE από το Νοέμβριο του 2007. ∆ιαθέτει μεγάλη εμπειρία στο κλάδο των τηλεπικοινωνιών, τον οποίο 
και υπηρετεί τα τελευταία 17 χρόνια. Έχει εργαστεί στη σταθερή και κινητή τηλεφωνία στον εμπορικό και τεχνικό τομέα σε εταιρείες 
στην Ελλάδα και στο εξωτερικό (Vodafone Ελλάδα, O2 Γερμανία, ΟΤΕ Investments, RomΤelecom Ρουμανία, Wind Ελλάδα). Ο κ. 
Πιπερίδης κατέχει πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Master Of Science in Communications & 
Signal Processing από το Imperial College of Science Technology & Medicine του Λονδίνου, καθώς και τίτλο ΜΒΑ από το Heriot – Watt 
University του Edinburgh Business School. 

Χαράλαμπος Μαζαράκης
(Το βιογραφικό σημείωμα του κ. Μαζαράκη παρατίθεται στην ενότητα «Σύνθεση ∆ιοικητικού Συμβουλίου»).
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Γεώργιος Αθανασόπουλος
  
Ο κ. Γεώργιος Αθανασόπουλος ορίστηκε Γενικός ∆ιευθυντής Τεχνολογιών Πληροφορικής Ομίλου ΟΤΕ τον Φεβρουάριο του 2011. Κατέ-
χει τη θέση του Γενικού ∆ιευθυντή Λειτουργιών και Συστημάτων Πληροφορικής της COSMOTE από τον Οκτώβριο του 2007. Εντάχθηκε 
στον Όμιλο OTE το 2002, ως Εκτελεστικός ∆ιευθυντής Συστημάτων Πληροφορικής στην OTE Investments, ενώ από το Σεπτέμβριο του 
2006 ανέλαβε τα καθήκοντα του Εκτελεστικού ∆ιευθυντή Λειτουργιών στην OTEGLOBE. Πριν από τον Όμιλο ΟΤΕ, ο κ. Αθανασόπουλος 
είχε εργαστεί στην Atos Origin, αλλά και στη Vodafone Ελλάδος. Ο κ. Αθανασόπουλος είναι πτυχιούχος της Οικονομικής Σχολής του 
Πανεπιστημίου Αθηνών (1991) και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου M.Sc. (Master of Science) in Computing από το Πανεπιστήμιο του 
Cardiff (1993).

Αριστόδημος Δημητριάδης
  
O κ. Αριστόδημος ∆ημητριάδης ορίστηκε Γενικός ∆ιευθυντής Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ομίλου ΟΤΕ τον Ιανουάριο του 2010. Εί-
ναι ∆ιευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου και Κανονιστικής Συμμόρφωσης του Ομίλου COSMOTE και ανήκει στο στελεχιακό δυναμικό της 
COSMOTE από το 2005. Πριν από τον Όμιλο COSMOTE εργάστηκε επί σειρά ετών στον τραπεζικό τομέα πρώτα στην ABN AMRO και στην 
συνέχεια στην FBB-Πρώτη Επιχειρηματική Τράπεζα ως Υπεύθυνος Εσωτερικού Ελέγχου. O κ. ∆ημητριάδης είναι κάτοχος πτυχίου Οικο-
νομικών και Πολιτικής από το Kent University του Ηνωμένου Βασιλείου καθώς και μεταπτυχιακού τίτλου στη ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων 
από το ίδιο πανεπιστήμιο. Τέλος, διαθέτει τις πιστοποιήσεις Εσωτερικού Ελεγκτή (CIA) και Εσωτερικού Ελεγκτή Χρηματοπιστωτικών 
Υπηρεσιών (CFSA) από το ∆ιεθνές Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών. 

Ειρήνη Νικολαΐδη
  
Η κ. Ειρήνη Νικολαΐδη κατέχει τη θέση της Νομικού Συμβούλου OTE και Ομίλου ΟΤΕ και της Εκτελεστικής Γενικής ∆ιευθύντριας 
Νομικών και Ρυθμιστικών Θεμάτων Ομίλου ΟΤΕ, από τις 19 Ιανουαρίου 2011. Η κ. Νικολαΐδη είναι η Νομική Σύμβουλος και Γενική 
∆ιευθύντρια Νομικών Υπηρεσιών, Ρυθμιστικών Θεμάτων και Ανταγωνισμού της COSMOTE. Ξεκίνησε να παρέχει υπηρεσίες στον ΟΤΕ από 
το 1996 ως Ειδική Σύμβουλος σε θέματα τηλεπικοινωνιών, ενώ εντάχθηκε στην COSMOTE ως Νομική Σύμβουλος, από την ίδρυσή της. 
Κατέχει πτυχίο Νομικής από το Πανεπιστήμιο Αθηνών και μεταπτυχιακό τίτλο (LLM) στο ∆ιεθνές Επιχειρησιακό ∆ίκαιο από το University 
of London (UCL), όπου ειδικεύτηκε μεταξύ άλλων στο ∆ιεθνές Εμπορικό ∆ίκαιο και στη ∆ιεθνή Χρηματοδότηση. 

Έλενα Παπαδοπούλου 
  
H κ. Έλενα Παπαδοπούλου ορίστηκε Γενική ∆ιευθύντρια Ανθρώπινου ∆υναμικού Ομίλου ΟΤΕ τον ∆εκέμβριο του 2011. Είναι Γενική 
∆ιευθύντρια Ανθρώπινου ∆υναμικού της COSMOTE από το 2008, ενώ από τον Οκτώβριο του 2005 είχε αναλάβει τη θέση της ∆ιευθύ-
ντριας Ανθρώπινου ∆υναμικού στην εταιρεία. Πριν την COSMOTE, η κ. Παπαδοπούλου εργάστηκε στην εταιρεία SHELL HELLAS S.A στην 
Οικονομική ∆ιεύθυνση, από όπου και μετακινήθηκε στην KRAFT FOODS INTERNATIONAL στη θέση του Human Resources Manager. 
Τα τελευταία δέκα χρόνια κατείχε τη θέση του Human Resources Director και ήταν μέλος της ∆ιοικητικής ομάδας των εταιρειών 
MERCEDES BENZ HELLAS, Π.Ν ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ και PRAKTIKER HELLAS του Ομίλου METRO. 
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Μαρία Ροντογιάννη
  
Η κ. Μαρία Ροντογιάννη είναι πτυχιούχος Public Accounting & Marketing του τμήματος College of Business του Fordham University της 
Νέας Υόρκης. Έχει εργαστεί ως εσωτερικός ελεγκτής σε διάφορους κλάδους και θέσεις, συμπεριλαμβανομένης αυτής του ρυθμιστή 
και συμβούλου, για τα τελευταία 19 χρόνια. Ξεκίνησε τη σταδιοδρομία της στη National Futures Association, την αυτόνομη ρυθμιστική 
αρχή για την αγορά συμβολαίων μελλοντικής προεξόφλησης των ΗΠΑ. Μετακινήθηκε στον χρηματοπιστωτικό κλάδο όπου ασχολήθη-
κε με τις αναδυόμενες αγορές, την αγορά ξένου συναλλάγματος και εμπορευμάτων, ως αντιπρόεδρος της JP Morgan (New York) και 
αργότερα στo Private Banking της JPM. Στα τέλη του 2001 εγκαταστάθηκε στην Αθήνα και εργάστηκε ως σύμβουλος στην Andersen 
Consulting, πριν αναλάβει τη θέση του Εσωτερικού Ελεγκτή στη Lamda Development, εταιρεία του Ομίλου Λάτση εισηγμένη στο ΧΑ, 
που δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη και διαχείριση ακινήτων στην Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Στη Lamda Development 
η κ. Ροντογιάννη ασχολήθηκε με τον έλεγχο έργων και διαδικασιών που αφορούν στην ανάπτυξη της αγοράς ακινήτων. Πιο πρόσφατη 
θέση της, πριν τον ΟΤΕ, ήταν αυτή της ∆ιευθύντριας Εσωτερικού Ελέγχου και ∆ιασφάλισης Εσόδων στη WIND Telecommunications, 
θέση από την οποία ανέπτυξε διαδικασίες, μεθόδους και τα απαραίτητα εργαλεία για τις λειτουργίες ∆ιαχείρισης Κινδύνων και ∆ιασφά-
λισης Εσόδων. Κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής της πορείας, έχει επίσης ασχοληθεί με την προσέλκυση και ανάπτυξη Ανθρώπινου 
∆υναμικού. Ορίστηκε Γενική ∆ιευθύντρια Εσωτερικού Ελεγχου το Σεπτέμβριο του 2009.

Γιάννης Κωνσταντινίδης 
  
Ο κ. Γιάννης Κωνσταντινίδης ορίστηκε Γενικός ∆ιευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού και Μετασχηματισμού τον Ιούνιο του 2011. Τα τε-
λευταία 11 χρόνια κατείχε σειρά ανώτατων διευθυντικών θέσεων στην OTEGLOBE, θυγατρική εταιρεία του Ομίλου ΟΤΕ. Συγκεκριμένα, 
κατείχε τις θέσεις του Εκτελεστικού ∆ιευθυντή Τεχνολογίας, Εκτελεστικού Εμπορικού ∆ιευθυντή και Εκτελεστικού Γενικού ∆ιευθυντή 
(COO), ενώ παράλληλα διατελεί και μέλος του ∆ιοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας. Πριν από τον Όμιλο ΟΤΕ συνεργάστηκε με την 
εταιρεία Global One Hellas S.A, στην οποία κατείχε τη θέση του Επικεφαλής της Τεχνικής ∆ιεύθυνσης. Ο κ. Κωνσταντινίδης είναι κάτοχος 
πτυχίου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, με εξειδίκευση στις Τηλεπικοινωνίες.

Στέφανος Θεοχαρόπουλος 
Ο κ. Στέφανος Θεοχαρόπουλος ορίστηκε Γενικός ∆ιευθυντής Τεχνολογίας και Λειτουργιών Σταθερής και Κινητής Τηλεφωνίας του Ομί-
λου ΟΤΕ το 2013. ∆ιετέλεσε ∆ιευθύνων Σύμβουλος της COSMOTE Ρουμανίας από τον Ιανουάριο του 2008 και της Romtelecom από 
τον Ιούλιο του 2011. ∆ιετέλεσε επίσης Εκτελεστικός ∆ιευθυντής Επιχειρησιακής Ανάπτυξης της OTEGLOBE, Εκτελεστικός ∆ιευθυντής 
Τεχνολογίας της OTE Investment Services, καθώς και μέλος ∆ιοικητικών Συμβουλίων πολλών εταιρειών του Ομίλου ΟΤΕ. Ο κ. Θεοχα-
ρόπουλος έχει πτυχίο BEng in Electronic Engineer από το Πανεπιστήμιο του Sussex και μεταπτυχιακό τίτλο M.Sc. in Mobile & Satellite 
Communications από το Πανεπιστήμιο του Westminster. 

Κωνσταντίνος Λιαμίδης

Ο κ. Κώστας Λιαμίδης ορίστηκε Γενικός ∆ιευθυντής ∆ιεθνών ∆ραστηριοτήτων τον Φεβρουάριο του 2011. Από το ∆εκέμβριο του 2012 
έως το Μάρτιο του 2013 διετέλεσε Γενικός ∆ιευθυντής Tεχνολογίας και Λειτουργιών. Ο κ. Λιαμίδης εντάχθηκε στην COSMOTE ως Ανα-
πληρωτής Εμπορικός ∆ιευθυντής από την ίδρυσή της το 1996. Στις αρχές του 2000 ορίστηκε ∆ιευθυντής Πωλήσεων ∆ικτύου. Το Μάιο 
του 2003 ο κ. Λιαμίδης ανέλαβε τα καθήκοντα του Γενικού Εμπορικού ∆ιευθυντή. Ξεκίνησε την καριέρα του στον ΟΤΕ και αργότερα 
διετέλεσε ανώτερο στέλεχος του Εμπορικού Τμήματος του Οργανισμού. Ο κ. Λιαμίδης κατέχει πτυχίο Φυσικής και Μαθηματικών από το 
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.
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3.3 Πρόγραμμα διάθεσης μετοχών σε ανώτερα στελέχη της εταιρείας

Με βάση το ισχύον Πρόγραμμα Παροχής ∆ικαιωμάτων Προαίρεσης Αγοράς μετοχών της ΟΤΕ Α.Ε., το οποίο θεσπίστηκε το 2008 
κατά την Επαναληπτική της 56ης Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 9ης Ιουλίου 2008, χορηγήθηκαν σε 
στελέχη της ΟΤΕ Α.Ε., και συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών κατά την έννοια της διάταξης του άρθρου 42ε του Κ.Ν. 2190/1920, 
καθώς επίσης και σε στελέχη του Ομίλου COSMOTE, Βασικά ή/και Επιπλέον ∆ικαιώματα Προαίρεσης Αγοράς Μετοχών ΟΤΕ. 

Ο μέγιστος αριθμός των προς χορήγηση ∆ικαιωμάτων (από τα 15.500.000 σε 22.100.000) αποφασίστηκε κατά την Ετήσια 
Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 23ης Ιουνίου 2011 με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση όρων του ισχύοντος 
Προγράμματος. Η ∆ιάρκεια του Προγράμματος όσον αφορά τη χορήγηση είναι τριετής από το έτος 2008 (πρώτη χορήγηση) 
μέχρι και το έτος 2010 (τελευταία χορήγηση). Στο Πρόγραμμα συμμετέχουν:

1. Ο ∆ιευθύνων Σύμβουλος, οι Γενικοί ∆ιευθυντές, οι Βοηθοί Γενικοί ∆ιευθυντές, ο Νομικός Σύμβουλος, οι Προϊστάμενοι 
∆ιευθύνσεων, και οι Προϊστάμενοι Υποδιευθύνσεων/∆ιαμερισμάτων/Συγκροτημάτων της ΟΤΕ Α.Ε. 

2. Οι ∆ιευθύνοντες Σύμβουλοι των παρακάτω εταιρειών που συνδέονται με την εταιρεία κατά την έννοια της διάταξης του 
άρθρου 42ε του Κ.Ν. 2190/1920:

 – ΟΤΕ ∆ιεθνείς Λύσεις Α.Ε. με διακριτικό τίτλο ΟΤΕ Globe
 – OTE AKINHTA A.E. με διακριτικό τίτλο ΟΤΕ Estate και 
 – ROMTELECOM S.A.

3. Στελέχη της COSMOTE και των εταιρειών του Ομίλου COSMOTE ως εξής:
 –  Στελέχη της COSMOTE: Ο Πρόεδρος του ∆Σ, ο ∆ιευθύνων Σύμβουλος, ο τυχόν Αναπληρωτής ∆ιευθύνων Σύμβουλος, ο 

Νομικός Σύμβουλος, οι Γενικοί ∆ιευθυντές, οι ∆ιευθυντές, οι Υποδιευθυντές και οι Προϊστάμενοι της COSMOTE
 –  Στελέχη των Θυγατρικών κινητής τηλεφωνίας Εξωτερικού της COSMOTE: Οι ∆ιευθύνοντες Σύμβουλοι, οι Νομικοί Σύμβου-

λοι, οι Γενικοί ∆ιευθυντές και οι ∆ιευθυντές των Θυγατρικών κινητής τηλεφωνίας εξωτερικού της COSMOTE
 –  Στελέχη του Ομίλου ΓΕΡΜΑΝΟΣ:  

• Στελέχη της θυγατρικής της COSMOTE, ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΒΕΕ («ΓΕΡΜΑΝΟΣ»), που το επίπεδο θέσης τους είναι αντίστοιχο 
με το επίπεδο Γεν. ∆ιευθυντή, ∆ιευθυντή, Υποδιευθυντή ή Προϊσταμένου της COSMOTE, όπως η αντιστοιχία του εν λόγω 
επιπέδου καθορίζεται από την COSMOTE

• Στελέχη των θυγατρικών εταιριών της ΓΕΡΜΑΝΟΣ στο εξωτερικό, που το επίπεδο θέσης τους είναι αντίστοιχο με το 
επίπεδο Γεν. ∆ιευθυντή ή ∆ιευθυντή των Θυγατρικών κινητής τηλεφωνίας εξωτερικού της COSMOTE, όπως η αντιστοιχία 
του εν λόγω επιπέδου καθορίζεται από την COSMOTE 

• Ο Γενικός ∆ιευθυντής της θυγατρικής της ΓΕΡΜΑΝΟΣ εταιρείας E-VALUE 
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Τα Βασικά ∆ικαιώματα Προαίρεσης (άπαξ χορήγηση στα Στελέχη που εντάσσονται για πρώτη φορά στο Πρόγραμμα και δεν επανα-
χορηγούνται κατά τη διάρκεια ισχύος του) και τα Επιπλέον ∆ικαιώματα Προαίρεσης (χορήγηση σε ετήσια βάση σε Στελέχη στα οποία 
έχουν ήδη χορηγηθεί Βασικά ∆ικαιώματα Προαίρεσης) χορηγήθηκαν με βάση τους προβλεπόμενους όρους και προϋποθέσεις του 
Προγράμματος. 

Καταληκτική χρονιά άσκησης των εν λόγω ∆ικαιωμάτων Προαίρεσης Αγοράς Μετοχών ∆ικαιωμάτων, τα οποία έχουν μετατραπεί σε 
Οριστικά ∆ικαιώματα Απόκτησης Μετοχών ΟΤΕ, είναι το έτος 2016.
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4 .  Μ Ε Τ Ο Χ Ο Ι
4.1 Λειτουργία της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

Σύμφωνα με το Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, και το Καταστατικό της εταιρείας, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων είναι το ανώτατο 
όργανό της και μπορεί να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από το Καταστατικό.  
Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το ∆Σ τακτικά μία φορά το χρόνο κατά το πρώτο εξάμηνο μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, οπό-
τε και εγκρίνει τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρείας και απαλλάσσει τα μέλη του ∆Σ και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη 
αποζημίωσης. Επίσης, η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το ∆Σ έκτακτα, όποτε κριθεί σκόπιμο.

Ο Ν. 3884/2010, ο οποίος αφορά ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2007/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 11ης Ιουλίου 2007, σχετικά με την άσκηση ορισμένων δικαιωμάτων από μετόχους εισηγμένων εταιρειών, επέβαλλε 
αλλαγές στο περιεχόμενο της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης, στη σχετική πληροφόρηση που αναρτάται στην ιστοσελίδα της 
εταιρείας, καθώς και στις διαδικασίες συμμετοχής των μετόχων στη Γενική Συνέλευση. 

Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει νόμιμα 
όταν παρίσταται το 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από ει-
δικές περιπτώσεις που ορίζονται από το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας και 
απαιτείται εξαιρετική απαρτία δηλαδή παρουσία των 2/3 του μετοχικού κεφαλαίου. 
Στην περίπτωση αυτή, σύμφωνα με το άρθρο 20 του Καταστατικού της εταιρείας η 
Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων 
της ημερήσιας διάταξης, εάν εκπροσωπούνται σε αυτήν τα 2/3 του καταβεβλημένου 
μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν σε:
– Συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας
– Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εξαιρουμένων των περιπτώσεων 

που από το Νόμο ή το Καταστατικό ρυθμίζονται διαφορετικά
– Έκδοση δανείου με ομολογίες μετατρέψιμες σε μετοχές
– Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών
– Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων
– Περιορισμό ή κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων 

στις περιπτώσεις αυξήσεως κεφαλαίου με καταβολή μετρητών ή με εισφορά 
σε είδος

– Μεταβολή της ειδικής πλειοψηφίας του ∆Σ που προβλέπεται στο άρθρο 6 παρ. 
1 του Καταστατικού

– Τροποποίηση του άρθρου 20 του Καταστατικού

Εάν η προβλεπόμενη από το νόμο και το Καταστατικό απαρτία δεν συντελεστεί, συ-
νέρχεται πρώτη Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, η οποία, στη μεν περίπτωση συνήθους απαρτίας συνεδριάζει έγκυρα, 
οποιοδήποτε και αν είναι το ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται, στη δε περίπτωση εξαιρετικής απαρτίας απαιτείται η 
εκπροσώπηση του 1/2 του μετοχικού κεφαλαίου, διαφορετικά συγκαλείται και δεύτερη Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων 
όπου απαιτείται η εκπροσώπηση του 1/5 του μετοχικού κεφαλαίου. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, στις περιπτώ-
σεις που απαιτείται συνήθης απαρτία, λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία ενώ στις περιπτώσεις που απαιτείται εξαιρετική απαρτία με 
πλειοψηφία των 2/3 των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

4.2 ∆ικαιώματα των μετόχων μειοψηφίας

Σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας οι μέτοχοι μειοψηφίας έχουν τα δικαιώματα που προβλέπει κάθε φορά ο ΚΝ. 2190/1920. 
Τα δικαιώματα μειοψηφίας, σύμφωνα με τον ΚΝ. 2190/1920 είναι συνοπτικά τα εξής: 

 –  Αίτηση για ονομαστική κλήση στη Γενική Συνέλευση 
 –  Ακύρωση αποφάσεων Γενικής Συνέλευσης
 –  Αναβολή λήψης απόφασης Γενικής Συνέλευσης 
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 –  Αντιρρήσεις στη λήψη αποφάσεων Γενικής Συνέλευσης
 –  Άσκηση απαιτήσεων αποζημίωσης της εταιρείας κατά των 

μελών ∆Σ εκ της διοικήσεως των εταιρικών υποθέσεων
 –  Έλεγχος διαχείρισης
 –  Σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης
 –  Αίτηση για εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια δι-

άταξη της Γενικής Συνέλευσης
 –  Αίτηση για λήψη σχεδίων αποφάσεων για θέματα που έχουν 

περιληφθεί στην αρχική ή αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη 
της Γενικής Συνέλευσης

 –  Αίτηση για παροχή συγκεκριμένων πληροφοριών στη Γενι-
κή Συνέλευση για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο 
που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των 
θεμάτων της ημερήσιας διάταξης

 –  Αίτηση για παροχή πληροφοριών στη Γενική Συνέλευση για 
την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή 
κατάσταση της εταιρείας.  

4.3 ∆ιάθεση κερδών και καταβολή μερίσματος 

Σύμφωνα με το Καταστατικό της εταιρείας, η διάθεση των καθαρών κερδών γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο νόμο, όπως 
κάθε φορά ισχύει.

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

O παρακάτω πίνακας παρουσιάζει ένα ιστορικό διανομής μερισμάτων από τον ΟΤΕ:
ΕΤΟΣ ΜΕΡΙΣΜΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ 
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

1999 0,60 29 Ιουνίου 2000

2000 0,70 26 Ιουνίου 2001

2001 0,70 19 Ιουνίου 2002

2002 0,70 30 Ιουνίου 2003

2003 0,35 17 Ιουνίου 2004 

2004 - 16 Ιουνίου 2005

2005 - 22 Ιουνίου 2006

2006 0,55 21 Ιουνίου 2007

2007 0,75 26 Ιουνίου 2008

2008 0,75 24 Ιουνίου 2009

2009 0,19 16 Ιουνίου 2010

2010 0,1179 23 Ιουνίου 2011

2011 - 15 Ιουνίου 2012

2012 -
Θα υποβληθεί προς έγκριση στην

Τακτική Γενική Συνέλευση του 2013
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5 .  Ε Λ Ε Γ Κ Τ Ι Κ Ο Ι  Μ Η Χ Α Ν Ι Σ Μ Ο Ι
5.1 Εσωτερικός έλεγχος

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

Η λειτουργία του Εσωτερικού Ελέγχου βασίζεται στο νομοθετικό πλαίσιο που ορίζεται από τον Ν3016/2002, με τις ισχύουσες τροπο-
ποιήσεις του, καθώς και στο Καταστατικό Εσωτερικού Ελέγχου και τα διεθνή πρότυπα του Ινστιτούτου Εσωτερικού Ελέγχου.

Το 2012, η Γενική ∆ιεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου πραγματοποίησε το σύνολο των ελέγχων που περιλαμβάνονταν στο Ετήσιο Πλάνο 
Ελέγχου το οποίο έχει εγκριθεί από την Επιτροπή Ελέγχου καθώς και ελέγχους κατόπιν εντολής της ∆ιοίκησης. Επίσης, ο Εσωτερικός 
Ελεγχος συμμετείχε με επιτυχία στο πρόγραμμα των κοινών ελέγχων του Ομίλου Deutsche Telekom στα πλαίσια της μεταφοράς 
τεχνογνωσίας μεταξύ των εταιρειών του ομίλου. Η σύνταξη του Πλάνου Ελέγχου βασίζεται στα αποτελέσματα που προκύπτουν από 
την αναγνώριση και αξιολόγηση κινδύνων βάσει μεθοδολογίας που ακολουθείται σε επίπεδο ομίλου καθώς και σε θέματα που έχουν 
επισημανθεί από τη ∆ιοίκηση. Τα αποτελέσματα των ελέγχων και η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Εσωτερικού 
Ελέγχου γνωστοποιούνται στη ∆ιοίκηση και παρακολουθούνται σε συστηματική βάση από την Επιτροπή Ελέγχου. 
Ακόμα, στα πλαίσια της επίτευξης των στόχων του Εσωτερικού Ελέγχου, ολοκληρώθηκε ο σχεδιασμός της επικαιροποίησης των δι-

αδικασιών και του πληροφοριακού συστήματος υποστήριξης του ελεγκτικού έργου του Εσωτερικού Ελέγχου ώστε να διασφαλίζεται 
διαρκώς η ποιότητα της ελεγκτικής δραστηριότητας και παράλληλα να καλύπτονται όσα προβλέπονται από τα διεθνή πρότυπα του 
Εσωτερικού Ελέγχου όπως ορίζονται από το ΙΕΕ (Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών).
 
Οι στόχοι του Εσωτερικού Ελέγχου για το έτος 2013 αφορούν σε:

 – Επιτυχή υλοποίηση του Ετήσιου Πλάνου Ελέγχου
 – Συμμετοχή και υλοποίηση των κοινών ελέγχων οι οποίοι θα πραγματοποιηθούν κατά το ίδιο χρονικό διάστημα σε όλες τις εταιρείες 

του Ομίλου Deutsche Telekom
 – Υλοποίηση των επικαιροποιημένων διαδικασιών για τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας του εσωτερικού ελέγχου
 – Εφαρμογή του νέου πληροφοριακού συστήματος υποστήριξης των εργασιών του Εσωτερικού Ελέγχου σε εναρμόνιση με τον Όμιλο
 – Αξιοποίηση της τεχνογνωσίας και βέλτιστης πρακτικής που διαθέτουν οι εταιρείες του Ομίλου
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5.2 Εξωτερικός έλεγχος

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

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων του ΟΤΕ τον Ιούνιο 2012 εγκρίθηκε η ανάθεση του τακτικού ελέγχου των οικονομικών 
καταστάσεων της διαχειριστικής χρήσης 2012 στην ελεγκτική εταιρεία «ΠΡΑΪΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙ-
ΡΕΙΑ», καθώς και καθορίστηκε  η αμοιβή της εταιρείας αυτής για τον έλεγχο των ατομικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστά-
σεων, στο ποσό των €478.000,00.

5.3 ∆ιαχείριση κινδύνων  

Η διαχείριση κινδύνων για τον Όμιλο ΟΤΕ αποτελεί μια συνεχή 
διεργασία για την έγκαιρη αναγνώριση, αξιολόγηση, διαχείρι-
ση και κοινοποίηση, καθώς και για τον έλεγχο των κινδύνων. 
Κύριος στόχος είναι η διαφύλαξη της ύπαρξης καθώς και της 
μελλοντικής επιχειρηματικής επιτυχίας των εταιρειών του Ομί-
λου. Συνεπώς, η ύπαρξη λειτουργικού συστήματος διαχείρισης 
εταιρικών κινδύνων (Enterprise Risk Management System) εί-
ναι βασικό στοιχείο της αξιακής εταιρικής διοίκησης, δεδομένου 
ότι στηρίζει τις προσπάθειες διασφάλισης της επιχειρηματικής 
επιτυχίας με βιώσιμο τρόπο.

Ως εκ τούτου, η διαχείριση κινδύνων συνεπάγεται την επαρ-
κή αποτύπωση της κατάστασης επιχειρηματικών κινδύνων ως 
βάση για τη λήψη αποφάσεων που βελτιστοποιούνται αυξά-
νοντας την αξία του Ομίλου. Στο πλαίσιο αυτό, κίνδυνος είναι 
η αβεβαιότητα αναφορικά με τις μελλοντικές εξελίξεις. Για να 
γίνεται η διάκριση ανάμεσα σε θετικές και αρνητικές συνέπει-
ες ως αποτέλεσμα πιθανών αποκλίσεων από τις αναμενόμενες 
εξελίξεις, οι θετικές συνέπειες συνήθως ονομάζονται ευκαιρίες, 
ενώ οι αρνητικές συνέπειες ονομάζονται κίνδυνοι.

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

Είδη Κινδύνων

Το σύστημα διαχείρισης κινδύνων του Ομίλου ΟΤΕ, ταξινομεί τους κινδύνους σε στρατηγικούς, λειτουργικούς και χρηματοοικονομικούς:
 – Στρατηγικοί κίνδυνοι είναι εκείνοι που θέτουν σε κίνδυνο την επίτευξη των μακροπρόθεσμων εταιρικών στόχων. Οι στρατηγικοί κίν-

δυνοι προκύπτουν από αποφάσεις όπως για παράδειγμα ποιες επιχειρηματικές δραστηριότητες θα πρέπει να διεξαχθούν με ποιους 
πελάτες και σε ποιες αγορές. Τέτοιου είδους κίνδυνοι αποτελούν συνήθως αντικείμενο θεμελιωδών επιχειρηματικών αποφάσεων 
μακροπρόθεσμου χαρακτήρα, που επηρεάζουν τη στρατηγική, την πορεία και τις προοπτικές της εταιρείας. Στις πηγές κινδύνου που 
επηρεάζουν αποφασιστικά την επιτυχία αυτών των αποφάσεων περιλαμβάνονται οι δημογραφικές, οικονομικές, πολιτικές, νομικές, 
κανονιστικές και τεχνολογικές εξελίξεις
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 – Λειτουργικοί κίνδυνοι είναι εκείνοι που προκύπτουν κυρίως κατά τη διεξαγωγή των βασικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. 
Κατά κανόνα είναι αποτέλεσμα αποφάσεων που λαμβάνονται στο εσωτερικό της εταιρείας. Εδώ η προσοχή εστιάζεται στις δι-
εργασίες της παροχής υπηρεσιών, της πληροφόρησης και της επικοινωνίας. Στις πηγές κινδύνου μπορεί να συμπεριλαμβάνονται 
ανθρώπινα λάθη, δυσλειτουργίες των συστημάτων ή ελλείψεις στις διεργασίες διαχείρισης και ελέγχου

 – Οι χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι προκύπτουν επειδή η εταιρεία έχει στην κατοχή της, ή χρησιμοποιεί, χρηματοπιστωτικά μέσα. 
Οι πηγές κινδύνου περιλαμβάνουν κυρίως τον κίνδυνο μεταβολών της αγοραίας τιμής σε ό,τι αφορά στις συναλλαγματι-
κές ισοτιμίες, στα επιτόκια, στη ρευστότητα και στις τιμές των εμπορευμάτων. Περιλαμβάνουν, επίσης, πιστωτικούς κινδύνους.  
Το στοιχείο που διακρίνει τους χρηματοπιστωτικούς από τους στρατηγικούς και τους λειτουργικούς κινδύνους είναι η σχέση τους 
με τη βασική επιχειρηματική δραστηριότητα. Οι χρηματοπιστωτικοί κίνδυνοι προκύπτουν μετά τη λήψη της απόφασης σχετικά με 
την υποκείμενη συναλλαγή και τη συμμετοχή σε αυτή

Ρόλοι και Αρμοδιότητες

Η Επιτροπή Ελέγχου είναι αρμόδια για την παρακολούθηση της αποτελεσματικής λειτουργίας των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου 
και διαχείρισης κινδύνων της εταιρείας. Η Επιτροπή Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης*, καθορίζει τα στρατηγικά ζητήματα που άπτονται της 
εταιρικής διακυβέρνησης και παρέχει υποστήριξη για θέματα κινδύνων και συμμόρφωσης. Μόνιμα μέλη της είναι ο Νομικός Σύμβουλος 
Ομίλου OTE - Γενικός ∆ιευθυντής Νομικών Υπηρεσιών & Ρυθμιστικών Θεμάτων Ομίλου OTE, ο Γενικός ∆ιευθυντής Χρηματοοικονο-
μικών Θεμάτων Ομίλου ΟΤΕ, ο Γενικός ∆ιευθυντής Ανθρώπινου ∆υναμικού Ομίλου OTE, ο Γενικός ∆ιευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου 
Ομίλου ΟΤΕ και ο Γενικός ∆ιευθυντής Κανονιστικής Συμμόρφωσης, ∆ιαχείρισης Εταιρικών Κινδύνων και Ασφάλισης Ομίλου ΟΤΕ, ενώ 
αν κρίνεται απαραίτητο προσκαλούνται στελέχη από άλλες αντίστοιχες οργανωτικές μονάδες.

Οι επιχειρησιακοί προϊστάμενοι και οι προϊστάμε-
νοι λειτουργιών των μονάδων του Ομίλου (π.χ. 
ένας επικεφαλής έργου, οποιοσδήποτε κατέχει 
θέση ευθύνης, μέλη ∆Σ) είναι υπεύθυνοι για τον 
εντοπισμό των κινδύνων και τη διαχείριση αυτών 
στους τομείς ευθύνης τους. Η ευθύνη αυτή καλύ-
πτει την αναγνώριση, αξιολόγηση και διαχείριση 
κινδύνων στο πλαίσιο του συστήματος διαχείρισης 
κινδύνων της επιχειρηματικής μονάδας.

Η Γενική ∆ιεύθυνση Κανονιστικής Συμμόρφωσης, 
∆ιαχείρισης Εταιρικών Κινδύνων και Ασφάλισης 
Ομίλου ΟΤΕ είναι αρμόδια για τη συνεχή ανάπτυξη 
του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης και δια-
χείρισης κινδύνων –επίσης εκδίδει πρότυπα προς 
εφαρμογή για το σύνολο του Ομίλου, προκειμένου 
να διασφαλίζεται η εφαρμογή τους μεθοδικά και 
με συνέπεια. Η Γενική ∆ιεύθυνση Κανονιστικής 
Συμμόρφωσης, ∆ιαχείρισης Εταιρικών Κινδύνων 
και Ασφάλισης Ομίλου ΟΤΕ είναι επίσης αρμόδια 
για τη στρατηγική ασφάλισης για το σύνολο του 

* To 2013, σε αντικατάσταση της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης συστάθηκε η Επιτροπή Κανονιστικής Συμμόρφωσης, Εταιρικών Κινδύνων και Εταιρικής Διακυ-
βέρνησης. Πρωταρχικός σκοπός της Επιτροπής είναι ο καθορισμός των στρατηγικών ζητημάτων που άπτονται της εταιρικής διακυβέρνησης και η παροχή υποστήριξης 
για θέματα διαχείρισης κινδύνων. Μόνιμα μέλη της είναι ο Γενικός Διευθυντής Κανονιστικής Συμμόρφωσης, Διαχείρισης Εταιρικών Κινδύνων και Ασφάλισης Ομίλου 
ΟΤΕ (Πρόεδρος της Επιτροπής), η Γενική Διευθύντρια Εσωτερικού Ελέγχου Ομίλου ΟΤΕ, η Νομική Σύμβουλος Ομίλου ΟΤΕ - Εκτελεστική Γενική Διευθύντρια Νομικών 
και Ρυθμιστικών Θεμάτων Ομίλου ΟΤΕ, ο Γενικός Διευθυντής Χρηματοοικονομικών Θεμάτων Ομίλου ΟΤΕ, η Γενική Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού Ομίλου ΟΤΕ 
και ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Επιχειρησιακής Ασφάλειας και Συνέχειας Ομίλου ΟΤΕ, ενώ αν κρίνεται απαραίτητο, προσκαλούνται στελέχη από άλλες αντίστοιχες 
οργανωτικές μονάδες.
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Ομίλου και την παρακολούθηση της επάρκειας 
των καλύψεων και ισχύος των ασφαλιστικών συμ-
βολαίων του Ομίλου ΟΤΕ εν γένει. Οι υπεύθυνοι 
διαχείρισης κινδύνων είναι τα πρόσωπα επικοινω-
νίας για κάθε ερώτημα που αφορά στη διαχείριση 
κινδύνων για τη μονάδα του Ομίλου στην οποία 
ανήκουν. Τα καθήκοντά τους περιλαμβάνουν την 
αναφορά και παρακολούθηση της κατάστασης 
κινδύνων, καθώς και την τήρηση της μεθοδολο-
γίας στο πλαίσιο της ανάλυσης και αξιολόγησης 
κινδύνων αναφορικά με την αντίστοιχη μονάδα.

Οι εξωτερικοί ελεγκτές είναι επιφορτισμένοι με 
το καθήκον να κρίνουν κατά πόσον ένα σύστημα 
παρακολούθησης έχει εγκατασταθεί σύμφωνα με 
τα ελληνικά και ευρωπαϊκά ελεγκτικά πρότυπα 
και αν επαρκεί για την κάλυψη των απαιτήσεων 
που του έχουν τεθεί. Ο έλεγχος αυτός προσδιορίζει 

κατά πόσον τα μέτρα που λαμβάνονται εντοπίζουν και κοινοποιούν όλους τους δυνητικά ζημιογόνους κινδύνους αρκετά έγκαιρα, ώστε 
η ∆ιοίκηση να είναι σε θέση να λάβει τα κατάλληλα μέτρα. Οι εξωτερικοί ελεγκτές κρίνουν, επίσης, κατά πόσον το σύστημα διαχείρισης 
κινδύνων, καθώς και οι κίνδυνοι και οι ευκαιρίες που απορρέουν από μελλοντικές εξελίξεις, περιγράφονται με ακρίβεια στην Έκθεση 
∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συμβουλίου.

Βήματα ∆ιαχείρισης Κινδύνων

Η διαχείριση επιχειρηματικών κινδύνων διαιρείται σε τέσσερα βασικά βήματα: 1) Ανάλυση Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος, 2) Ανάλυ-
ση Κατάστασης Κινδύνου, 3) Ανταπόκριση στην Κατάσταση Κινδύνου, 4) Εφαρμογή και Παρακολούθηση Σχεδίου ∆ράσης. Στόχος είναι 
να ελέγχεται το σύνολο των κινδύνων του Ομίλου, έτσι ώστε να μπορεί να επιτευχθεί το αποδεκτό προφίλ κινδύνου.

1) Ανάλυση Εσωτερικού και Εξωτερικού Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος
Η ανάλυση του εξωτερικού περιβάλλοντος εστιάζεται στην έγκαιρη ανίχνευση κοινωνικών, πολιτικών, κανονιστικών και οικονομικών 
ευκαιριών και κινδύνων, καθώς και ευκαιριών και κινδύνων σχετικών με την αγορά που μπορεί να επηρεάσουν την αξία του Ομίλου. 
Για τον εντοπισμό τους μπορούν να αξιοποιηθούν πηγές δεδομένων όπως οι εσωτερικές αναφορές, εκδόσεις και έρευνες διεθνών 
ινστιτούτων και οργανισμών, κ.λπ. Η εσωτερική κατάσταση του Ομίλου αναλύεται προκειμένου να διευκρινιστεί ποια είναι η θέση του 
σε σχέση με τις εξωγενείς ευκαιρίες και τους εξωγενείς κινδύνους, και να εντοπιστούν τα δυνατά και αδύνατα σημεία του. Σημαντι-
κές πηγές πληροφόρησης για την εσωτερική ανάλυση είναι οι οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, κατάσταση ταμειακών ροών, 
κατάσταση αποτελεσμάτων). Αυτό το βήμα της διαχείρισης κινδύνων αντιστοιχεί στην ανάλυση SWOT (δυνατών, αδύνατων σημείων, 
ευκαιριών, απειλών).

2) Ανάλυση της Κατάστασης Κινδύνων
Αφού εντοπιστούν οι ευκαιρίες και οι κίνδυνοι, αναλύονται και αξιολογούνται. Για το σκοπό αυτό προσδιορίζονται οι αντίστοιχες πι-
θανότητες και οι σχετικές επιπτώσεις όλων των εντοπισμένων ευκαιριών και κινδύνων για τον Όμιλο (λαμβάνοντας υπόψη τυχόν 
αλληλεξαρτήσεις). 

Οι πιθανότητες εκφράζονται με τιμές από το 0% μέχρι το 100%, ενώ οι επιπτώσεις παρουσιάζονται με βάση το χρηματοοικονομικό 
αντίκτυπο (δηλαδή ένα ποσό αναφοράς για κάθε καθορισμένη χρονική περίοδο). Αν είναι αδύνατη η ποσοτική έκφραση του κινδύνου, 
ορίζονται κατάλληλες ποιοτικές κατηγορίες (π.χ. «χαμηλός, μεσαίος, υψηλός») για την αξιολόγησή του. Μέτρα που ήδη εφαρμόζονται 
και μπορεί να επηρεάσουν την κατάσταση κινδύνου λαμβάνονται επίσης υπόψη.
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3) Ανταπόκριση στην Κατάσταση Κινδύνου
Σε ό,τι αφορά στην κατάσταση κινδύνου και τους επιμέρους κινδύνους που έχουν αναγνωριστεί, διακρίνονται τέσσερις δυνατό-
τητες ανταπόκρισης:
A. Αποφυγή κινδύνου: εκμηδένιση του σχετικού κινδύνου, είτε μέσω εξάλειψης της πηγής κινδύνου εντός ενός έργου ή μέσω 

της πλήρους αποφυγής έργων που ενέχουν αυτό τον κίνδυνο
B. Περιορισμός κινδύνου: μιας και η σημασία ενός κινδύνου εξαρτάται τόσο από την πιθανότητά του, όσο και από τις συνέπειές 

του για το αποτέλεσμα του έργου, ο περιορισμός κινδύνου προϋποθέτει τον περιορισμό είτε της πιθανότητας είτε των συνε-
πειών (είτε και των δύο)

Γ. Μεταβίβαση κινδύνου: με αυτό το μέτρο οι πιθανές συνέπειες ενός κινδύνου μεταβιβάζονται σε κάποιο άλλο μέρος. Συγκε-
κριμένα, το μέτρο αυτό περιλαμβάνει ασφαλιστικές λύσεις

∆. Αποδοχή κινδύνου: η προσέγγιση αυτή συνεπάγεται ότι, εάν προκύψει κάποιος κίνδυνος, ο ίδιος ο Όμιλος θα υποστεί τις 
συνέπειες. Σε ιδανική περίπτωση, ο κίνδυνος γίνεται αποδεκτός σε ό,τι αφορά προϊόντα και υπηρεσίες που προέρχονται από 
τον Όμιλο, καθώς και σε ό,τι αφορά στις κύριες του δραστηριότητες, δηλαδή, στην περίπτωση κινδύνων που ο ίδιος ο Όμιλος 
είναι στην κατάλληλη θέση να διαχειριστεί και τους οποίους μπορεί να αποδεχθεί με χαμηλότερο κόστος απ' ό,τι οι εξωτερικοί 
εταίροι του

Ομοίως με τις διαφορετικές δυνατότητες ανταπόκρισης σε αναγνωρισμένους κινδύνους, γίνεται διάκριση και ανάμεσα σε τέσσε-
ρις διαφορετικούς τρόπους ανταπόκρισης σε ευκαιρίες:
Α. Παραίτηση από ευκαιρίες: δεν αξιοποιείται καμία ευκαιρία πέραν των προγραμματισμένων δυνητικών ευκαιριών. Αυτό σημαί-

νει ότι δεν προκύπτουν ούτε περαιτέρω κίνδυνοι που πιθανώς συνδέονται με αυτές
Β. Αξιοποίηση ευκαιριών: αξιοποιούνται ευκαιρίες πέραν των προγραμματισμένων δυνητικών ευκαιριών. Η προσέγγιση αυτή 

μπορεί, παράλληλα, να δημιουργήσει νέους κινδύνους
Γ. Επέκταση ευκαιριών: οι ευκαιρίες μπορεί να επεκταθούν με τη λήψη μέτρων που στηρίζουν την αξιοποίηση ευκαιριών. Αυτό, 

ωστόσο, μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση του βαθμού κινδύνου
∆. Καταμερισμός ευκαιριών: από τη συνεργασία με τρίτα μέρη μπορεί να υλοποιηθούν ευκαιρίες που ο Όμιλος δεν θα ήταν σε 

θέση να χειριστεί μόνος. Συχνά αυτό συνεπάγεται και τον καταμερισμό του κόστους και των κινδύνων που συνδέονται με αυτή 
την ευκαιρία

Η απόφαση για το ποιά θα είναι η ανταπόκριση στην κατάσταση κινδύνων και ευκαιριών του Ομίλου οδηγεί στην εκπόνηση σχε-
δίου δράσης, που έχει στόχο να συμβάλλει στην επίτευξη του σχεδιαζόμενου προφίλ κινδύνου.

4) Εφαρμογή και Παρακολούθηση του Σχεδίου ∆ράσης
Το τελευταίο βήμα της διαχείρισης κινδύνων περιλαμβάνει την εφαρμογή, τη συνεχή παρακολούθηση και την τακτική αξιολόγηση 
του σχεδίου δράσης που έχει αναπτυχθεί. Για το σκοπό αυτό, εφαρμόζεται ένα σύστημα παρακολούθησης για την αξιολόγηση 
επαναλαμβανόμενων ή μη γεγονότων. Το σύστημα αυτό συμβάλλει στην έγκαιρη ανίχνευση και αντιμετώπιση κάθε μεταβολής 
στην κατάσταση κινδύνων και της απορρέουσας ανάγκης να γίνουν αναπροσαρμογές στο σχέδιο δράσης.
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Εφαρμογή και Πληροφόρηση 

Οι υπεύθυνοι διαχείρισης κινδύνων σε συνεργασία με τη Γενική ∆ιεύθυνση Κανονιστικής Συμμόρφωσης, ∆ιαχείρισης Εταιρικών 
Κινδύνων και Ασφάλισης Ομίλου ΟΤΕ, είναι υπεύθυνοι για την λειτουργική υλοποίηση της διαχείρισης κινδύνων στον οργανισμό 
τους. Οι υπεύθυνοι διαχείρισης κινδύνων συλλέγουν τις πληροφορίες, ελέγχουν τη λογικότητα τους και συντάσσουν την ανα-
φορά κινδύνων. Αφού εγκριθεί από την Ανώτατη ∆ιοίκηση, η αναφορά κινδύνων προωθείται στη Γενική ∆ιεύθυνση Κανονιστικής 
Συμμόρφωσης, ∆ιαχείρισης Εταιρικών Κινδύνων και Ασφάλισης Ομίλου ΟΤΕ σε τριμηνιαία βάση (και σε περίπτωση σημαντικών 
αλλαγών, αμέσως).

Η Γενική ∆ιεύθυνση Κανονιστικής Συμμόρφωσης, ∆ιαχείρισης Εταιρικών Κινδύνων και Ασφάλισης Ομίλου ΟΤΕ εξετάζει ότι όλες οι 
εισερχόμενες αναφορές κινδύνων αναλύονται και αξιολογούνται για όλους τους τομείς. Επίσης, διεξάγει συσκέψεις συντονισμού 
και πληροφόρησης με τις κεντρικές λειτουργίες και τις μονάδες του Ομίλου. Τα αποτελέσματα των εσωτερικών και εξωτερικών 
ερευνών ενσωματώνονται στην Αναφορά Κινδύνων Ομίλου ΟΤΕ. Η Γενική ∆ιεύθυνση Κανονιστικής Συμμόρφωσης, ∆ιαχείρισης 
Εταιρικών Κινδύνων και Ασφάλισης Ομίλου ΟΤΕ υποβάλει σε τριμηνιαία βάση την Αναφορά Κινδύνων Ομίλου ΟΤΕ στην Επιτροπή 
Κανονιστικής Συμμόρφωσης, Εταιρικών Κινδύνων και Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης για την αξιολόγηση της πληρότητας, της ορθό-
τητας και ακρίβειας της αναφοράς. Στη συνέχεια την υποβάλει στην Επιτροπή Ελέγχου για την ενημέρωσή της και την παροχή 
σύμφωνης γνώμης, και τέλος την υποβάλει στο ∆Σ του ΟΤΕ για την ενημέρωσή του και την αξιολόγηση της αναφοράς.

Στόχοι για το 2013

Οι στόχοι για το 2013 αφορούν στα εξής:
∆ημιουργία Εγχειριδίου ∆ιαχείρισης Εταιρικών Κινδύνων Ομίλου ΟΤΕ 
Εκπαίδευση/ενημέρωση στελεχών Ομίλου ΟΤΕ αναφορικά με τη ∆ιαχείριση Εταιρικών Κινδύνων
Ορισμός υπευθύνων διαχείρισης εταιρικών κινδύνων στις εταιρείες του Ομίλου
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6 . ∆ Ι Α Φ Α Ν Ε Ι Α  Κ Α Ι  Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Η Σ Η
6.1. Θεσμοθετημένες διαδικασiες 

Η εταιρεία, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση της διαφάνειας, εφαρμόζει σχετικές διαδικασίες που απορρέουν από το ισχύον 
θεσμικό πλαίσιο:
α) ∆ιαδικασία γνωστοποίησης ρυθμιζόμενων πληροφοριών, η οποία εφαρμόζεται στο πλαίσιο του Ν. 3556/2007, της Απόφασης 
1/434/3.7.2007 και της εγκυκλίου αριθ. 33 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς που αφορούν στις προϋποθέσεις διαφάνειας για την πλη-
ροφόρηση σχετικά με εκδότες, των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά. Σκοπός της 
διαδικασίας είναι αφενός η έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού και λοιπών ενδιαφερομένων σχετικά με περιπτώ-
σεις μεταβολών (απόκτηση ή διάθεση) σημαντικών συμμετοχών, όπως ορίζονται από τον Ν. 3556/2007 και αφετέρου η εναρμόνιση 
της λειτουργίας του ΟΤΕ με το θεσμικό πλαίσιο

β) ∆ιαδικασίες στο πλαίσιο του Ν. 3340/2005 για την προστασία της κεφαλαιαγοράς από πράξεις προσώπων που κατέχουν προνομι-
ακές πληροφορίες και πράξεις χειραγώγησης της αγοράς και του Ν. 3016/2002 περί Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης. Σε εφαρμογή των 
παραπάνω Νόμων η εταιρεία έχει θεσπίσει:

 –  ∆ιαδικασία γνωστοποίησης συναλλαγών από τα υπόχρεα πρόσωπα: τα πρόσωπα που ασκούν διευθυντικά καθήκοντα στην εται-
ρεία, καθώς και άτομα που έχουν στενό δεσμό με αυτά, οφείλουν να γνωστοποιούν στον ΟΤΕ τις συναλλαγές που διενεργούνται 
για δικό τους λογαριασμό και αφορούν μετοχές της εταιρείας, ή άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα που είναι συνδεδεμένα με αυτές   

 –  ∆ιαδικασία για την αποφυγή κατάχρησης προνομιακών πληροφοριών: πρόσωπα τα οποία κατέχουν προνομιακές πληροφορίες που 
αφορούν στην εταιρεία, απαγορεύεται να χρησιμοποιούν τις πληροφορίες αυτές για να αποκτήσουν ή να διαθέσουν άμεσα ή έμμεσα 
χρηματοπιστωτικά μέσα στα οποία αφορούν οι πληροφορίες αυτές  

 – ∆ιαδικασία παρακολούθησης των οικονομικών δραστηριοτήτων των προσώπων που ασκούν διευθυντικά καθήκοντα στην εταιρεία 
οι οποίες σχετίζονται με την εταιρεία και με βασικούς πελάτες και προμηθευτές: τα πρόσωπα που ασκούν διευθυντικά καθήκοντα 
στην εταιρεία οφείλουν να ενημερώνουν σχετικά με τις οικονομικές δραστηριότητες που πραγματοποιούν με βασικούς πελάτες και 
προμηθευτές της εταιρείας
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6.2 Κανονιστική Συμμόρφωση

Στον Όμιλο OΤΕ εφαρμόζεται ένα Σύστημα ∆ιαχείρισης Κανονιστικής Συμμόρφωσης, το οποίο αφορά στη συμμόρφωση με τη νομοθεσία 
αλλά και τις εσωτερικές πολιτικές με σκοπό την αποφυγή κινδύνων και άλλων νομικών συνεπειών για την εταιρεία και τους εργαζό-
μενους. 

Επίσης, το 2012 λειτουργούσε Επιτροπή Κανονιστικής Συμμόρφωσης* ΟΤΕ με κύρια αποστολή την υποστήριξη, τον έλεγχο και 
την εξασφάλιση της εφαρμογής των Πολιτικών Κανονιστικής Συμμόρφωσης στα πλαίσια του Προγράμματος για το Σύστημα  
∆ιαχείρισης Κανονιστικής Συμμόρφωσης. Ενδεικτικά, έργο της Επιτροπής ήταν ο προσδιορισμός και η εφαρμογή του Συστήματος ∆ια-
χείρισης Κανονιστικής Συμμόρφωσης, ο έλεγχος των εκθέσεων και των αποτελεσμάτων των διαδικασιών κανονιστικής συμμόρφωσης, 
η υποστήριξη του σχεδιασμού της εκτέλεσης των ελέγχων συμμόρφωσης, ο καθορισμός των προγραμμάτων κανονιστικής συμμόρ-
φωσης και η λήψη απόφασης για τα κατάλληλα μέτρα, προτείνοντας στην αρμόδια Υπηρεσιακή Λειτουργία κατάλληλες κυρώσεις/
πειθαρχικά μέτρα σε περίπτωση παραπτώματος και παρέχοντας αναφορές στο ∆Σ του ΟΤΕ και την Επιτροπή Ελέγχου. Τακτικά μέλη 
της επιτροπής ήταν ο Γενικός ∆ιευθυντής Κανονιστικής Συμμόρφωσης, ∆ιαχείρισης Εταιρικών Κινδύνων και Ασφάλισης Ομίλου ΟΤΕ 
(Πρόεδρος της Επιτροπής), η Γενική ∆ιευθύντρια Εσωτερικού Ελέγχου Ομίλου ΟΤΕ, η Νομική Σύμβουλος Ομίλου ΟΤΕ- Εκτελεστική 
Γενική ∆ιευθύντρια Νομικών και Ρυθμιστικών Θεμάτων Ομίλου ΟΤΕ, η Γενική ∆ιευθύντρια Ανθρώπινου ∆υναμικού Ομίλου ΟΤΕ, ο Γενι-
κός ∆ιευθυντής Ρυθμιστικών Θεμάτων και ο προϊστάμενος της ∆ιεύθυνσης Επιχειρησιακής Ασφάλειας και Συνέχειας Ομίλου ΟΤΕ, ενώ 
προβλεπόταν, εκτάκτως, η συμμετοχή μελών αναλόγως του θέματος της ημερησίας διάταξης.

Βασικές δράσεις που πραγματοποιήθηκαν σε εφαρμογή των πολιτικών του συστήματος, κατά το 2012, ήταν οι εξής:
 –  Αξιολόγηση Κινδύνων: ∆ιενεργήθηκε Αξιολόγηση Κινδύνων για τον ΟΤΕ για το έτος 2013 και προέκυψε το Πρόγραμμα Κανονιστι-

κής Συμμόρφωσης ΟΤΕ για το 2013
 –  Κώδικες/Πολιτικές Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ομίλου ΟΤΕ: 

•  Υιοθέτηση του Νέου Κώδικα ∆εοντολογίας για όλες τις εταιρείες του Ομίλου ΟΤΕ στην Ελλάδα και στο εξωτερικό
•  Υιοθέτηση Πολιτικών Κανονιστικής Συμμόρφωσης για όλες τις εταιρείες του Ομίλου ΟΤΕ στην Ελλάδα και στο εξωτερικό:   

α) για την Αποτροπή Σεξουαλικής Παρενόχλησης εντός του Ομίλου ΟΤΕ και β) για την Αποδοχή & Προσφορά Ωφελημάτων σε 
αντικατάσταση της “Πολιτικής περί Αποδοχής και Προσφοράς Εταιρικών ∆ώρων”

•  Υιοθέτηση της Πολιτικής Ανθρώπινου ∆υναμικού για τις Εργασιακές Σχέσεις εντός του Ομίλου ΟΤΕ
 –  Εκπαιδεύσεις: 

•  ∆ιενεργήθηκαν εκπαιδεύσεις σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα & Κρήτη για την Αποφυγή Σύγκρουσης Συμφερόντων και για την 
Καταπολέμηση της ∆ιαφθοράς (ποσοστό συμμετοχής 82,97 %) και σε θέματα του Κώδικα ∆εοντολογίας (ποσοστό συμμετοχής 
82,02 %)

•  Ολοκληρώθηκαν οι εκπαιδεύσεις από τη Γενική ∆ιεύθυνση Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ομίλου ΟΤΕ και τη Γενική ∆ιεύθυνση 
Ρυθμιστικών Θεμάτων ΟΤΕ με θέμα «Επιτόπιοι αιφνίδιοι έλεγχοι από τις αρμόδιες Ρυθμιστικές Αρχές»

 –  Επικοινωνία θεμάτων που σχετίζονται με την Κανονιστική Συμμόρφωση: Έμφαση δόθηκε στην επικοινωνία σημαντικών θεμάτων 
από την πλευρά της Κανονιστικής Συμμόρφωσης προς τη ∆ιοίκηση της εταιρείας και τους υπόλοιπους εργαζόμενους

 –  ∆ηλώσεις των Ανώτερων Στελεχών Οικονομικών Υπηρεσιών, βάσει των διατάξεων του Κώδικα ∆εοντολογίας για τα Ανώτερα 
Στελέχη Οικονομικών Υπηρεσιών: Τα Ανώτερα Στελέχη Οικονομικών Υπηρεσιών (υπόχρεα πρόσωπα) υπέγραψαν και υπέβαλαν τις 
σχετικές ∆ηλώσεις περί γνώσης και εφαρμογής των διατάξεων του εν λόγω Κώδικα

 –  Eφαρμογή ∆ήλωσης περί μη Σύγκρουσης Συμφερόντων για υποψήφια προς πρόσληψη υψηλόβαθμα στελέχη (Γενικούς ∆ιευθυντές 
& ∆ιευθυντές) στον ΟΤΕ και στις θυγατρικές αυτού

 –  Υποβολή αναφορών από τον Γενικό ∆ιευθυντή Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ομίλου προς τη ∆ιοίκηση της Εταιρείας (Επιτροπή 
Κανονιστικής Συμμόρφωσης, Επιτροπή Ελέγχου, ∆ιοικητικό Συμβούλιο) σε τριμηνιαία βάση. Οι τριμηνιαίες αναφορές καλύπτουν το 
σύνολο των δραστηριοτήτων Κανονιστικής Συμμόρφωσης και εμπεριέχουν στοιχεία τόσο του ΟΤΕ όσο και των θυγατρικών αυτού

* To 2013, σε αντικατάσταση της Επιτροπής Κανονιστικής Συμμόρφωσης, συστάθηκε η Επιτροπή Κανονιστικής Συμμόρφωσης, Εταιρικών Κινδύνων και Εταιρικής 
Διακυβέρνησης. Πρωταρχικός σκοπός της Επιτροπής είναι ο καθορισμός των στρατηγικών ζητημάτων που άπτονται της εταιρικής διακυβέρνησης και η παροχή υπο-
στήριξης για θέματα διαχείρισης κινδύνων. Μόνιμα μέλη της είναι ο Γενικός Διευθυντής Κανονιστικής Συμμόρφωσης, Διαχείρισης Εταιρικών Κινδύνων και Ασφάλισης 
Ομίλου ΟΤΕ (Πρόεδρος της Επιτροπής), η Γενική Διευθύντρια Εσωτερικού Ελέγχου Ομίλου ΟΤΕ, η Νομική Σύμβουλος Ομίλου ΟΤΕ - Εκτελεστική Γενική Διευθύντρια 
Νομικών και Ρυθμιστικών Θεμάτων Ομίλου ΟΤΕ, ο Γενικός Διευθυντής Χρηματοοικονομικών Θεμάτων Ομίλου ΟΤΕ, η Γενική Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού 
Ομίλου ΟΤΕ και ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Επιχειρησιακής Ασφάλειας και Συνέχειας Ομίλου ΟΤΕ, ενώ αν κρίνεται απαραίτητο, προσκαλούνται στελέχη από άλλες 
αντίστοιχες οργανωτικές μονάδες.
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 – - Καταγγελίες: Το 2012 αναφέρθηκαν συνολικά 143 παράπονα/καταγγελίες, εκ των οποίων τα 38 σχετίζονταν με θέματα Κανονι-
στικής Συμμόρφωσης και ειδικότερα με θέματα κατάχρησης/κλοπής/απάτης, παραβιάσεων του Κανονισμού Προμηθειών, δεδομέ-
νων προσωπικού χαρακτήρα, του Κώδικα ∆εοντολογίας και λοιπών Πολιτικών/∆ιαδικασιών

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

Στόχοι για το 2013

Οι στόχοι σε θέματα κανονιστικής συμμόρφωσης για το 2013 είναι οι εξής: 
 –  Πιστοποίηση του Συστήματος Κανονιστικής Συμμόρφωσης σε ΟΤΕ, COSMOTE και RomTelecom. Η Πιστοποίηση θα διεξαχθεί για 

τον ΟΤΕ από ανεξάρτητο εξωτερικό ελεγκτή το Σεπτέμβριο του 2013 και πέραν των διαδικασιών/ελεγκτικών μηχανισμών του ΟΤΕ 
(Ask me, Tell me-Case Mng, Organization, Reporting, Risk Assessment κ.λπ.) θα επεκταθεί και σε ελέγχους αποτελεσματικότητας 
των διαδικασιών/ελεγκτικών μηχανισμών που σχετίζονται κύρια με την αποτροπή της διαφθοράς σε άλλες οργανωτικές μονάδες 
(Προμήθειες, Πωλήσεις, Εσωτερικός Έλεγχος, Ανθρώπινο ∆υναμικό)

 –  ∆ιενέργεια Αξιολόγησης Κινδύνων (Compliance Risk Assessment) από πλευράς Κανονιστικής Συμμόρφωσης εντός του Γ’ τριμήνου 
του τρέχοντος έτους, με σκοπό τη διαμόρφωση Προγράμματος Κανονιστικής Συμμόρφωσης για το έτος 2014

 –  Υιοθέτηση νέων Πολιτικών σε επίπεδο Ομίλου ΟΤΕ (λ.χ. Πολιτική/∆ιαδικασία περί Συγχωνεύσεων/Εξαγορών) και τροποποίηση 
υφιστάμενων Πολιτικών Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ομίλου ΟΤΕ (λ.χ. της Πολιτικής περί Σύγκρουσης Συμφερόντων και Καταπο-
λέμησης ∆ιαφθοράς, της Πολιτικής περί ∆ιοργάνωσης Εταιρικών Εκδηλώσεων)

 –  Εκπαιδεύσεις (e- learning ή classroom) σε θέματα (α) Καταπολέμησης της ∆ιαφθοράς, (β) Αποδοχής και Προσφοράς Εταιρικών 
∆ώρων, (γ) Κώδικα ∆εοντολογίας για τα Ανώτερα Οικονομικά Στελέχη και Καταπολέμησης της Οικονομικής Απάτης

6.3 Επικοινωνία με τους μετόχους

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

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

– Την έκδοση εταιρικών εντύπων (Ετήσιο Απο-
λογισμό, Απολογισμό Εταιρικής ∆ιακυβέρνη-
σης, Απολογισμό Εταιρικής Υπευθυνότητας), 
που ενισχύουν την ενημέρωση σχετικά με τις 
δραστηριότητες, τη στρατηγική, τους στόχους 
και την απόδοση της εταιρείας

– Την αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ εκπροσώ-
πων της εταιρείας και της επενδυτικής κοινό-
τητας, που εξασφαλίζεται μέσω συνεδρίων, 
εταιρικών παρουσιάσεων, ημερίδων επενδυ-
τών, roadshows (στο εξωτερικό και στο εσω-
τερικό) και τηλε-συνδιασκέψεων
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Οι δραστηριότητες του ΟΤΕ ως εισηγμένη εταιρεία στο Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ) και στο Χρηματιστήριο Λονδίνου (LSE), αποτελούν 
αντικείμενο της ∆ιεύθυνσης Σχέσεων με Μετόχους ΟΤΕ. Στις αρμοδιότητες της Υπηρεσίας αυτής περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων:

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

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

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

 –  Η έκδοση του Ετήσιου Απολογισμού της εταιρείας και του Απολογισμού Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης
 –  Η διαχείριση των σχέσεων με τα Χρηματιστήρια και τις Επιτροπές Κεφαλαιαγοράς των χωρών στις οποίες είναι εισηγμένη η μετοχή 

της εταιρείας 
 –  Η εξασφάλιση της συμμόρφωσης της εταιρείας με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τις κεφαλαι-

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

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

Ιστοσελίδα επενδυτικών σχέσεων: 
https://www.ote.gr/web/guest/corporate/ir





ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ , 
ΝΟΜΟΙ  KA I 
ΑΠΟΦΑΣΕ ΙΣ
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7 .  Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Ι ,  Ν Ο Μ Ο Ι  Κ Α Ι  Α Π Ο Φ Α Σ Ε Ι Σ
Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας
O Κανονισμός Λειτουργίας του ΟΤΕ αναφέρεται στα όργανα διοίκησης της εταιρείας και τις αρμοδιότητές τους, στην οργανωτική δομή 
της εταιρείας, σε θέματα πρόσληψης και αξιολόγησης ανωτάτων στελεχών, σε εσωτερικές Επιτροπές και Κανονισμούς και σε ρυθμίσεις 
τόσο για τις συναλλαγές των υπόχρεων προσώπων όσο και μεταξύ των συνδεδεμένων επιχειρήσεων.

Κανονισμός Λειτουργίας ∆ιοικητικού Συμβουλίου
Ο Κανονισμός Λειτουργίας του ∆ιοικητικού Συμβουλίου ρυθμίζει τις λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο που προσκαλούνται - συνεδρι-
άζουν και λαμβάνουν αποφάσεις τα μέλη του ∆Σ. Επίσης, αναφέρεται στις αρμοδιότητες του Προέδρου του ∆ιοικητικού Συμβουλίου 
και του Αντιπροέδρου. 

Κανονισμός Επιτροπής Ελέγχου
Ο Κανονισμός της Επιτροπής Ελέγχου αποτελεί 
προσάρτημα του Εσωτερικού Κανονισμού Λει-
τουργίας του ΟΤΕ και ρυθμίζει τον τρόπο λειτουρ-
γίας της Επιτροπής Ελέγχου.

Κανονισμός Επιτροπής Αμοιβών 
& Ανθρώπινου ∆υναμικού
Ο Κανονισμός της Επιτροπής Αμοιβών & Ανθρώ-
πινου ∆υναμικού ορίζει τις αρμοδιότητες και τον 
τρόπο λειτουργίας της Επιτροπής Αμοιβών & Αν-
θρώπινου ∆υναμικού.

Κανονισμός Εσωτερικού Ελέγχου
Ο Κανονισμός Εσωτερικού Ελέγχου, ο οποίος έχει 
εγκριθεί με απόφαση του ∆ιοικητικού Συμβουλίου 
και υιοθετηθεί από την Επιτροπή Ελέγχου, ρυθ-
μίζει τη λειτουργία του Εσωτερικού Ελέγχου της 
εταιρείας. 

Κανονισμός Προμηθείων 
Ο Κανονισμός Προμηθειών της εταιρείας, ο οποίος έχει εγκριθεί από το ∆ιοικητικό Συμβούλιο, περιγράφει τις διαδικασίες με τις οποίες 
πραγματοποιούνται οι προμήθειες προϊόντων/υπηρεσιών της εταιρείας.

Πολιτικές Κανονιστικής Συμμόρφωσης
 – Πολιτική για την Αποτροπή Σεξουαλικής Παρενόχλησης εντός του Ομίλου ΟΤΕ 
 – Πολιτική περί Κατάχρησης Προνομιακών Πληροφοριών Ομίλου ΟΤΕ
 – Πολιτική περί ∆ωρεών και Χορηγιών Ομίλου ΟΤΕ 
 – Πολιτική περί Αποδοχής και Προσφοράς Ωφελημάτων Ομίλου ΟΤΕ 
 – Πολιτική Εξακρίβωσης Οικονομικής Απάτης Ομίλου ΟΤΕ 
 – Πολιτική ∆ιοργάνωσης Εταιρικών Εκδηλώσεων Ομίλου ΟΤΕ
 – Πολιτική ∆ιαχείρισης Παραπόνων και Καταγγελιών Ομίλου ΟΤΕ
 – Πολιτική του Ομίλου ΟΤΕ για τις Εργασιακές Σχέσεις
 – Πολιτική Αποφυγής Σύγκρουσης Συμφερόντων και Καταπολέμησης της ∆ιαφθοράς 
 – Κώδικας ∆εοντολογίας για την Προστασία των ∆ικαιωμάτων του Ατόμου κατά την Επεξεργασία των Προσωπικών ∆εδομένων του 

εντός του Ομίλου ΟΤΕ 
 – Κώδικας ∆εοντολογίας για Ανώτερα Στελέχη Οικονομικών Υπηρεσιών
 – Κώδικας ∆εοντολογίας Ομίλου ΟΤΕ
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Νόμοι και Απόφασεις
Βασικοί Νόμοι και Αποφάσεις που καθορίζουν θέματα εταιρικής διακυβέρνησης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό είναι: 

 – Ν. 2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιρειών και τροποποίησή του με τον Ν. 3604/2007
 – Ν. 3016/2002 για την εταιρική διακυβέρνηση και τροποποίησή του με τον Ν. 3091/2002 
 – Ν. 3340/2005 για την προστασία της κεφαλαιαγοράς από πράξεις προσώπων που κατέχουν προνομιακές πληροφορίες και πράξεις 

χειραγώγησης της αγοράς 
 – Ν. 3556/2007 περί διαφάνειας
 – Ν. 3693/2008 Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2006/43/ΕΚ περί υποχρεωτικών ελέγχων των ετήσιων και 

των ενοποιημένων λογαριασμών, για την τροποποίηση των Οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου και για την 
κατάργηση της Οδηγίας 84/253/ΕΟΚ του Συμβουλίου και άλλες διατάξεις

 – Ν. 3873/2010 Ενσωμάτωση στην ελληνική έννομη τάξη της Οδηγίας 2006/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ-
βουλίου σχετικά με τους ετήσιους και ενοποιημένους λογαριασμούς εταιρειών ορισμένων μορφών και της οδηγίας 2007/63/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την απαίτηση για τη σύνταξη έκθεσης από ανεξάρτητο εμπειρογνόμωνα σε 
περίπτωση συγχώνευσης ή διάσπασης ανωνύμων εταιρειών

 – Ν. 3884/2010 Ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2007/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
11ης Ιουλίου 2007, σχετικά με την άσκηση ορισμένων δικαιωμάτων ψήφου από μετόχους εισηγμένων εταιρειών - Τροποποίηση 
και προσαρμογή του κωδικοποιημένου Ν. 2190/1920 Περί ανωνύμων εταιρειών και του Ν. 2396/1996

 – Απόφαση 5/204/14-11-2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σχετικά με κανόνες συμπεριφοράς των εταιρειών που έχουν εισαγάγει 
τις μετοχές τους στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών και των συνδεομένων με αυτές προσώπων και τροποποίησή της με την Απόφαση 
7/372/2006 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

 – Απόφαση 3/347/12-7-2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σχετικά με υποχρεώσεις των εκδοτών για τη δημοσιοποίηση προνομι-
ακών πληροφοριών

 – U.K. Bribery Act.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Εταιρική ∆ιακυβέρνηση στον ΟΤΕ μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα: 
https://www.ote.gr/web/guest/corporate/ir/corporate-governance



ΟΤΕ Α.Ε.

Υπεύθυνος Έκδοσης 
∆ημήτρης Τζελέπης
∆ιευθυντής Επενδυτικών Σχέσεων Ομίλου ΟΤΕ

Συντακτική Ομάδα και Επιμέλεια  Ύλης
Ελένη Αγογλωσσάκη
Ευτυχία Τουρνά
Μανούσος Αποστολάκης
Κώστας Μασέλης
Σοφία Ζιάβρα
Χριστίνα Χατζηγεωργίου

Υπεύθυνη Συντονισμού  Έκδοσης & Εικαστικού Σχεδιασμού
Ντέπη Τζιμέα
∆ιευθύντρια Εταιρικής Επικοινωνίας Ομίλου ΟΤΕ

Ομάδα Συντονισμού  Έκδοσης & Εικαστικού Σχεδιασμού 
Κυριακή Ζαννιά 
Πόλλυ Κατσούλη
Άννα Κυριαζή
Νάντια Τσώκου

Επιμέλεια  Ύλης Ετήσιας Οικονομικής  Έκθεσης
Κώστας Βασιλόπουλος, ∆ιευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών 
Τάσος Καπενής

Σχεδιασμός και Παραγωγή  Έκδοσης
Proximity ZZ.DOT 

Εκτύπωση 
Μάιος 2013

Αντίτυπα της έκδοσης διατίθενται από την ∆ιεύθυνση Επενδυτικών Σχέσεων/Υπηρεσία Μετοχολογίου, Σταδίου 15, Τ.Κ. 105 61, Αθήνα.

Ο Ετήσιος Απολογισμός 2012 διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στη διεύθυνση: 
https://www.ote.gr/web/guest/corporate/ir/publications/annual-reports


