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Ως ανώνυµη εταιρεία εισηγµένη στο Χρηµατιστήριο Αθηνών, 

µε τις µετοχές της να διαπραγµατεύονται επίσης στο 

Χρηµατιστήριο του Λονδίνου (LSE)1, ο ΟΤΕ ακολουθεί την 

κείµενη εγχώρια και ξένη νοµοθεσία σε σχέση µε τις αρχές και 

τις πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης.

Η εταιρική διακυβέρνηση ορίζεται παραδοσιακά ως το 

σύστημα με το οποίο διοικούνται και ελέγχονται οι εταιρείες 

και αφορά το σύνολο των σχέσεων μεταξύ της Διοίκησης 

μιας εταιρείας, του Διοικητικού της Συμβουλίου, των μετόχων 

της και των λοιπών ενδιαφερομένων μερών της. Το πλαίσιο 

εταιρικής διακυβέρνησης των εισηγμένων εταιρειών είναι ένας 

συνδυασμός νομοθεσίας και μη δεσμευτικών κανόνων (soft 

law), που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και κώδικες εταιρικής 

διακυβέρνησης. 

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 καθίσταται δυνατή η παρακολούθηση 

της απόδοσης της Διοίκησης. 

Ενισχύοντας τις διαδικασίες και τις δοµές της, η εταιρεία 

εξασφαλίζει τη συµµόρφωση µε το κανονιστικό πλαίσιο, την 

οργανωτική αποτελεσματικότητά της, αλλά και την ανάπτυξη 

εταιρικής κουλτούρας που θεµελιώνεται στις αξίες της 

επιχειρηµατικής ηθικής, της εμπιστοσύνης και της προάσπισης 

των συµφερόντων των µετόχων καθώς και όλων των 

ενδιαφεροµένων 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.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ 
∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Ο ΟΤΕ συμμορφώνεται με τις ειδικές πρακτικές που προβλέπει ο 

Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης για τις Εισηγμένες Εταιρείες 

του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, όπως αυτός ισχύει, 

ως Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ), μετά από 

την αναθεώρηση / τροποποίησή του από το Ελληνικό Συμβούλιο 

Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΣΕΔ) τον Οκτώβριο 2013.

Η Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης του ΟΤΕ δημοσιεύεται, όπως 

προβλέπεται από το Νόμο, στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση της 

εταιρείας, η οποία συμπεριλαμβάνεται στον Ετήσιο Απολογισμό 

2013 της εταιρείας.

Τα στοιχεία τα οποία βρίσκονται στο επίκεντρο της χρηστής 

εταιρικής διακυβέρνησης αφορούν στο ρόλο του ∆ιοικητικού 

Συμβουλίου 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.

1Σημειώνεται 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.
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απόδοσης της εταιρείας. Το ∆Σ του ΟΤΕ, σύµφωνα µε το 

Καταστατικό, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, έχει τους 

ακόλουθους ενδεικτικούς τομείς δραστηριότητας:

ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο (∆Σ) είναι το ανώτατο διοικητικό 

όργανο της εταιρείας, µε κύριο έργο την προάσπιση του

γενικότερου εταιρικού συµφέροντος και τη διασφάλιση της
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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 πρέπει να είναι ανεξάρτητα. Εκλέγονται από τη 

Γενική Συνέλευση των Μετόχων, από την οποία επίσης ορίζονται 

ειδικότερα και τα ανεξάρτητα µέλη.

Το ∆Σ συνεδριάζει όποτε αυτό κριθεί αναγκαίο ή κατόπιν αίτησης 

προς τον Πρόεδρό του από δύο τουλάχιστον µέλη του. Με 

την επιφύλαξη των σχετικών άρθρων του Καταστατικού, όπου 

προβλέπονται ειδικές 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 ορίζεται διαφορετικά 

από το Ν. 2190/1920, όπως ισχύει ή από το Καταστατικό της 

εταιρείας. 

Κατά τη διάρκεια του έτους 2013 πραγματοποιήθηκαν συνολικά 29 

συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

> Βασικοί ρόλοι και αρμοδιότητες

Πρόεδρος ΔΣ

•  Καθορίζει τα θέµατα της ημερήσιας διάταξης

•  Προεδρεύει των συνεδριάσεων του ΔΣ και διευθύνει τις

   εργασίες του

•  Συντονίζει και κατευθύνει τη λειτουργία του ΔΣ 

Κατά τα λοιπά έχει τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις όπως 

κάθε άλλο μέλος του ΔΣ, καθώς και όσα άλλα ρητά προβλέπονται 

από το Νόμο, το Καταστατικό και τον Κανονισμό Λειτουργίας του 

Διοικητικού Συμβουλίου.

Αντιπρόεδρος ΔΣ

Ο Αντιπρόεδρος του ΔΣ αναπληρώνει τον Πρόεδρο σε περίπτωση 

απουσίας του ή κωλύματος να ασκήσει οποιοδήποτε από τα 

καθήκοντά του. 

Γραμματεία ΔΣ

•  Παρέχει τη γραμματειακή υποστήριξη του Διοικητικού

    Συμβουλίου

•  Συγκεντρώνει, ταξινομεί, επεξεργάζεται τις εισηγήσεις προς

   το ΔΣ και το Συμβούλιο Διεύθυνσης

•  Προετοιμάζει τις συνεδριάσεις των παραπάνω Οργάνων

•  Συντάσσει, μεριμνά για την επικύρωση, τηρεί και διανέμει τα

   πρακτικά και τις αποφάσεις και διαχειρίζεται το σχετικό αρχείο.

Ο διορισμός και η ανάκληση του Γραμματέα του Διοικητικού 

Συμβουλίου εγκρίνεται από το ΔΣ. 
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Η σημερινή σύνθεση του ΔΣ περιλαμβάνει δύο εκτελεστικά 

μέλη και εννέα μη εκτελεστικά μέλη, εκ των οποίων πέντε είναι 

ανεξάρτητα. Βάσει της Συμφωνίας Μετόχων Ελληνικού Δημοσίου 

– Deutsche Telekom AG στο ΔΣ συμμετέχουν μέλη προτεινόμενα 

από τη Deutsche Telekom και από το Ελληνικό Δημόσιο.

Παρατίθεται πίνακας με τα μέλη του ΔΣ (κατά το 2013), όπου 

περιλαμβάνονται οι ημερομηνίες ανάληψης καθηκόντων τους και 

οι ημερομηνίες λήξης της θητείας καθενός.

ΣΥΝΘΕΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύμφωνα με το Kαταστατικό της εταιρείας, το ΔΣ αποτελείται 
από εννέα έως έντεκα μέλη, τα οποία μπορεί να είναι ή να μην 
είναι μέτοχοι της εταιρείας και ο ακριβής αριθμός των μελών 
προσδιορίζεται κάθε φορά από τη Γενική Συνέλευση. 

Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 
εταιρείας της 15ης  Ιουνίου 2012 το ΔΣ της εταιρείας αποτελείται 
από 11 μέλη. 

Το Διοικητικό
Συμβούλιο της εταιρείας

αποτελείται από

11 μέλη
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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
27/9/2013

Raphael Kübler Μη εκτελεστικό μέλος Ανάληψη 23/5/2013 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

Χρήστος Καστώρης Ανεξάρτητο
μη εκτελεστικό μέλος

Ανάληψη 11/10/2013 2015

Χαράλαμπος Μαζαράκης Eκτελεστικό μέλος Ανάληψη 19/7/2012 2015

Θεόδωρος Ματάλας
Ανεξάρτητο

μη εκτελεστικό μέλος
Ανάληψη 11/10/2013 2015

Στυλιανός Πέτσας Μη εκτελεστικό μέλος Ανάληψη 3/9/2013 2015

Παναγιώτης Ταμπούρλος
Ανεξάρτητο

μη εκτελεστικό μέλος

Ανάληψη 17/6/2004
Επανεκλογή 15/6/2012

(η πιο πρόσφατη)
2015

Λεωνίδας Φιλιππόπουλος
Ανεξάρτητο

μη εκτελεστικό μέλος
Ανάληψη 11/10/2013 2015

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

3/10/2013

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

12/8/2013

Μιχαήλ Μπλέτσας* 
Ανεξάρτητο

μη εκτελεστικό μέλος
Ανάληψη 23/6/2010

Επανεκλογή 15/6/2012
27/9/2013

Βασίλειος Φουρλής* 
Ανεξάρτητο

μη εκτελεστικό μέλος
Ανάληψη 23/6/2010

Επανεκλογή 15/6/2012
27/9/2013

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

23/5/2013

Νικόλαος Καραβίτης

Αντιπρόεδρος, Μη εκτελεστικό μέλος
μέχρι 29/12/2013,

Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
από 30/12/2013

Ανάληψη 11/10/2013 2015

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΑΝΑΛΗΨΗΣ  ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 
ΚΑΙ ΤΥΧΟΝ ΕΠΑΝΕΚΛΟΓΗΣ

ΛΗΞΗ
ΘΗΤΕΙΑΣ

Διοικητικό Συμβούλιο ΟΤΕ
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πρότασης του Μετόχου Ελληνικό Δημόσιο, ορίστηκε ως Ανεξάρτητο μη 

εκτελεστικό μέλος.

**Το μέλος κ. Νικόλαος Καραμούζης υπέβαλε την παραίτησή του στις 

12/8/2013 και εν συνεχεία (στις 3/9/2013) αντικαταστάθηκε από τον κ. 

Στυλιανό Πέτσα.

***Tο μέλος κ. Timotheus Höttges υπέβαλε την παραίτησή του στις 

23/5/2013 και αντικαταστάθηκε από τον κ. Raphael Kübler.

Οι ως άνω αντικαταστάσεις ανακοινώθηκαν στην αμέσως επόμενη της 

εκλογής τους Γενική Συνέλευση των Μετόχων. 

Συμμετοχή
Ανεξάρτητων

και μη Ανεξάρτητων
Μελών στο ΔΣ

του ΟΤΕ

Μη Ανεξάρτητα Μέλη 55% Ανεξάρτητα Μέλη45%

*Ο Αντιπρόεδρος κ. Δ. Τζουγανάτος και τα μέλη κ.κ. Ευστάθιος Ανέστης, 

Μιχαήλ Μπλέτσας και Βασίλειος Φουρλής υπέβαλαν τις παραιτήσεις τους 

(κατά τις ημερομηνίες που αναφέρονται στον παραπάνω πίνακα) και στις 

11/10/2013 αντικαταστάθηκαν από τους κ.κ. Χρήστο Καστώρη, Νικόλαο 

Καραβίτη, Θεόδωρο Ματάλα και Λεωνίδα Φιλιππόπουλο, αντίστοιχα, 

για το υπόλοιπο της θητείας τους. Ως Αντιπρόεδρος του ΔΣ ορίστηκε 

ο κ. Νικόλαος Καραβίτης, ο οποίος αρχικά (στις 11/10/2013) έλαβε την 

ιδιότητα του Μη Εκτελεστικού μέλους, ενώ στη συνέχεια με απόφαση της 

Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων στις 30/12/2013, κατόπιν
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ΜΙΧΑΗΛ ΤΣΑΜΑζ

Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος, Εκτελεστικό μέλος 

Έτος Γέννησης: 1959 

Θητεία στο ΔΣ: 3 χρόνια και 7 μήνες

Ο κ. Μιχάλης Τσαμάζ ορίστηκε Πρόεδρος και Διευθύνων 

Σύμβουλος του ΟΤΕ στις  3 Nοεμβρίου 2010. Ο κ. Μιχάλης Τσαμάζ 

εντάχθηκε στον Όμιλο ΟΤΕ το 2001 και από το 2007 κατέχει τη 

θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της COSMOTE.

Πριν από την μετακίνηση στην COSMOTE, κατείχε ανώτατες 

διευθυντικές θέσεις σε διάφορες θυγατρικές του Ομίλου ΟΤΕ, 

συνεισφέροντας στην εξυγίανση των διεθνών δραστηριοτήτων, 

ενώ διατελεί μέλος Διοικητικών Συμβουλίων πολλών θυγατρικών 

του ΟΤΕ και της COSMOTE.

Πριν την μετακίνησή του στον Όμιλο ΟΤΕ, ο κ. Τσαμάζ κατείχε 

ανώτατες διευθυντικές θέσεις σε πολυεθνικές εταιρείες (στους 

τομείς του Marketing, των Πωλήσεων και Γενικής Διεύθυνσης), 

όπως οι Vodafone Ελλάδας και Phillip Morris Europe, αποκτώντας 

σημαντική εμπειρία στους τομείς των Τηλεπικοινωνιών και των 

καταναλωτικών προϊόντων.

Ο κ. Τσαμάζ κατέχει πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων από το 

Πανεπιστήμιο του New Brunswick του Καναδά.

 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΜΕΛΩΝ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
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Στατιστικού Προγράμματος (Eurostat). Ο κ. Καραβίτης μιλάει 

Αγγλικά και Ισπανικά.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΒΙΤΗΣ

Αντιπρόεδρος – Ανεξάρτητο, Μη εκτελεστικό μέλος

Έτος Γέννησης: 1959 

Θητεία στο ΔΣ: 8 μήνες

Συμμετοχή σε Επιτροπές: Επιτροπή Ελέγχου

Ο κ. Νικόλαος Καραβίτης είναι αναπληρωτής καθηγητής 

Δημόσιας Οικονομικής στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης 

του Παντείου Πανεπιστημίου. Σπούδασε Οικονομικά στο 

Πανεπιστήμιο Αθηνών και στο Πανεπιστήμιο του Λέστερ 

στην Αγγλία, όπου έκανε μεταπτυχιακά στην Οικονομική της 

Ανάπτυξης και διδακτορικό στα Δημόσια Οικονομικά.

Από το 1989 έως το 1997 ο κ. Καραβίτης εργάστηκε στο 

Συμβούλιο Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων (Μονάδα 

Οικονομικής Έρευνας και Ανάλυσης) του Υπουργείου 

Οικονομίας και Οικονομικών, όπου ασχολήθηκε κυρίως με 

θέματα δημοσιονομικής πολιτικής και αγοράς εργασίας.

Τον Ιανουάριο του 1997 ανέλαβε καθήκοντα Γενικού Γραμματέα 

της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας (νυν Ελληνική Στατιστική 

Αρχή), όπου παρέμεινε μέχρι το Μάρτιο του 2004.

Από το Μάρτιο του 2010 είναι επιστημονικός συνεργάτης του 

Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ), 

υπεύθυνος για το Παρατηρητήριο του Δημόσιου Τομέα.

O κ. Καραβίτης είναι συγγραφέας πολλών άρθρων και βιβλίων 

για δημοσιονομικά θέματα, συμπεριλαμβανομένων των 

δημοσίων δαπανών, της φορολογικής πολιτικής, της κοινωνικής 

ασφάλισης και του δημοσίου χρέους και ελλείμματος.

Έχει διατελέσει μέλος πολλών Επιτροπών σε εθνικό και διεθνές 

επίπεδο, μεταξύ άλλων της Επιτροπής Οικονομικής Πολιτικής 

(EPC, EU), της Νομισματικής Επιτροπής (νυν EFC), της 

Στατιστικής Επιτροπής ΟΗΕ (αντιπρόεδρος) και της Επιτροπής
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State University, The Fischer School of Business (υποτροφία 

Wielder Scholar), όπου και διετέλεσε Βοηθός Διδασκαλίας στη 

Χρηματοοικονομική. Έχει συμπεριληφθεί ανάμεσα στους 30 πιο 

διακεκριμένους Οικονομικούς Διευθυντές της Ευρώπης κάτω των 

40 ετών (2002, περιοδικό CFO Europe).

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑζΑΡΑΚΗΣ

Εκτελεστικό μέλος

Έτος Γέννησης: 1964

Θητεία στο ΔΣ: 1 χρόνος και 11 μήνες

Συμμετοχή σε Επιτροπές: 

Επιτροπή Αμοιβών και Ανθρώπινου Δυναμικού

Ο κ. Χαράλαμπος Μαζαράκης  διαθέτει 20ετή επαγγελματική 

εμπειρία κυρίως σε ανώτατες διοικητικές θέσεις στην Ελλάδα και 

στο εξωτερικό. Πριν την ένταξή του στον Όμιλο του ΟΤΕ, την 

1η Ιουλίου 2012, ως Γενικός Διευθυντής Χρηματοοικονομικών 

Θεμάτων Ομίλου ΟΤΕ, ο κ. Μαζαράκης διετέλεσε Γενικός 

Διευθυντής 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 

Διευθυντής Ομίλου και Μέλος της Διοικούσας 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 Διευθυντής Ομίλου και μέλος ΔΣ στην Ελλάδα 

(1999-2006), στη συνέχεια ανέλαβε καθήκοντα Διευθύνοντος 

Συμβούλου στην Ουγγαρία (2006-2007), ενώ το 2007 

επέστρεψε στην Ελλάδα ως Γενικός Διευθυντής Λειτουργιών και 

Αντιπρόεδρος του ΔΣ.

Κατά το διάστημα 1997-1999 ήταν Οικονομικός Διευθυντής και 

Μέλος ΔΣ στην Georgia Pacific-Delica στην Ελλάδα, ενώ από 

το 1992 έως το 1997 εργάστηκε στην Procter & Gamble, όπου 

κατείχε αρχικά τη θέση του Διευθυντή Οικονομικής Ανάλυσης 

στην Ελλάδα και μετέπειτα του Διευθυντή Οικονομικής Ανάλυσης 

Ομίλου στο Ευρωπαϊκό Κέντρο στις Βρυξέλλες.

Ο κ. Μαζαράκης είναι κάτοχος πτυχίου Διοίκησης Επιχειρήσεων 

από το Πανεπιστήμιο Πειραιά (με άριστα) και MBA από το Ohio
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Klaus Müller

Μη εκτελεστικό μέλος

Έτος Γέννησης: 1965 

Θητεία στο ΔΣ: 2 χρόνια και 7 μήνες

Ο κ. Klaus Müller είναι μέλος του Ομίλου της Deutsche Telekom 

από το 1997. Κατέχει τη θέση του Αντιπρόεδρου στον τομέα 

Υλοποίησης Στρατηγικής και Διαχείρισης της Απόδοσης  για την 

περιοχή της Ευρώπης.

Μέχρι τον Σεπτέμβριο 2011, διετέλεσε Εκτελεστικός Γενικός 

Διευθυντής στην θυγατρική κινητής τηλεφωνίας της Deutsche 

Telekom στη FYROM και Αναπληρωτής Διευθύνων 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, 

Διευθυντής των Υπηρεσιών Χονδρικής στη Magyar Telekom.

O κ. Müller κατέχει Πτυχίο Οικονομικών και PhD στην Πολιτική 

Οικονομία από το Πανεπιστήμιο της Νυρεμβέργης στη 

Γερμανία.
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ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΑΜΠΟΥΡΛΟΣ

Ανεξάρτητο, Μη εκτελεστικό μέλος

Έτος Γέννησης: 1952 

Θητεία στο ΔΣ: 10 χρόνια

Συμμετοχή σε Επιτροπές: Επιτροπή Ελέγχου (Πρόεδρος 

και Χρηματοοικονομικός εμπειρογνώμων αυτής)

Επιτροπή Αμοιβών και Ανθρώπινου Δυναμικού (Πρόεδρος)

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 Διευθυντή, και από το 1990 έως το 

2003 στην Εταιρεία Pfizer/Warner Lambert, απ' όπου αποχώρησε 

κατέχοντας τη θέση του Οικονομικού Διευθυντή για Ευρώπη, 

Μέση Ανατολή και Αφρική.

Από τον Ιούνιο του 2003 έως και τον Απρίλιο του 2004 κατείχε 

τη θέση του Γενικού Διευθυντή Χρηματοοικονομικών Θεμάτων 

ΟΤΕ. Από το Μάιο του 2004 έως και τα μέσα Οκτωβρίου του 2013 

κατείχε τη θέση Οικονομικού Διευθυντή του Ομίλου Frigoglass.

Έκτοτε έχει αναλάβει τη θέση του Διευθυντή Εταιρικής Ανάπτυξης 

στον ίδιο Όμιλο. Ο κ. Ταμπούρλος είναι Πρόεδρος της Επιτροπής 

Ελέγχου ΟΤΕ και Χρηματοοικονομικός εμπειρογνώμων αυτής. 

Επίσης είναι Πρόεδρος της Επιτροπής Αμοιβών & Ανθρώπινου 

Δυναμικού ΟΤΕ, καθώς και μέλος του  ΔΣ της COSMOTE.
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Claudia NeMat

Μη εκτελεστικό μέλος

Έτος Γέννησης: 1968 

Θητεία στο ΔΣ: 2 χρόνια και 7 μήνες 

Συμμετοχή σε Επιτροπές: Επιτροπή Αμοιβών και 

Ανθρώπινου Δυναμικού

H κα Claudia Nemat, γεννημένη το 1968, είναι μέλος του 

Συμβουλίου Διοίκησης της Deutsche Telekom AG από τον 

Οκτώβριο του 2011 και υπεύθυνη για την περιοχή της Ευρώπης 

και τις στρατηγικές κατευθύνσεις της τεχνολογίας.

Πριν ενταχθεί στην Deutsche Telekom, η κα Nemat εργάστηκε 

για 17 χρόνια στη 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 κα 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 κα Nemat ασχολήθηκε, επίσης, με θέματα 

ηγεσίας στο εταιρικό περιβάλλον, με τη κουλτούρα της 

αποδοτικότητας, καθώς και με ζητήματα που αφορούν στην 

επίδραση της διαφορετικότητας στην απόδοση μιας εταιρείας.

Η κα Nemat σπούδασε Φυσική στο Πανεπιστήμιο της Κολωνίας, 

όπου επίσης δίδαξε στο τμήμα θεωρητικής φυσικής και 

μαθηματικών.
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raphael Kübler

Μη εκτελεστικό μέλος

Έτος Γέννησης: 1963 

Θητεία στο ΔΣ: 1 χρόνος

O κ. Raphael Kübler είναι Ανώτατος Αντιπρόεδρος σε θέματα 

Ελέγχου Ομίλου στην Deutsche Telekom AG από το 2009, 

υπεύθυνος για τον χρηματοοικονομικό προγραμματισμό, την 

ανάλυση και την οργάνωση όλου του Ομίλου της Deutsche 

Telekom, καθώς και τη χρηματοοικονομική διαχείριση της 

κεντρικής διοίκησης και των κοινών υπηρεσιών του Ομίλου της 

Deutsche Telekom.

Από το 2003 έως το 2009 ο κ. Kübler διετέλεσε Γενικός 

Διευθυντής Χρηματοοικονομικών Θεμάτων της T-Mobile 

Deutschland GmbH, την εταιρεία κινητής τηλεφωνίας της  

Deutsche Telekom AG στην 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 & Εξαγορών 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.
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μεταρρυθμίσεων και ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Ο κ. Πέτσας μιλάει 

αγγλικά και γαλλικά, είναι έγγαμος και πατέρας δυο κοριτσιών.

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ

Μη εκτελεστικό μέλος

Έτος Γέννησης: 1970 

Θητεία στο ΔΣ: 9 μήνες

Ο κ. Στυλιανός Πέτσας είναι στέλεχος του Υπουργείου 

Οικονομικών και σήμερα Διευθυντής του Γραφείου του 

Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών.

Κατά την υπηρεσία του στο Υπουργείο Οικονομικών διετέλεσε, 

μεταξύ άλλων, Προϊστάμενος του Τμήματος Εσόδων της 

Διεύθυνσης Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης του Γενικού 

Λογιστηρίου του Κράτους, Οικονομικός Σύμβουλος της 

Ελλάδας στον ΟΟΣΑ, συμμετείχε ως εθνικός εμπειρογνώμονας 

σε Προγράμματα Οικοδόμησης Θεσμών της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής (Twinning Projects) και εκπροσώπησε την Ελλάδα σε 

Ομάδες Εργασίας και Επιτροπές της Ε.Ε. για θέματα Κοινοτικού 

Προϋπολογισμού και διαμόρφωσης των Δημοσιονομικών 

Προοπτικών 2007-2013.

Ο κ. Πέτσας διετέλεσε μέλος επιτροπών και ομάδων εργασίας 

για, μεταξύ άλλων, θέματα μισθολογίου στο Δημόσιο Τομέα 

και τις Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές, το σύστημα ιδίων 

πόρων της Ε.Ε., την αναμόρφωση του Κώδικα Φορολογίας 

Εισοδήματος και του Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών. 

Έχει διατελέσει μέλος του Προεδρείου της Economic and 

Development Review Committee (EDRC) του ΟΟΣΑ, του ΔΣ 

της Ένωσης Νέων Επιστημόνων Ευρωπαϊκών Σπουδών και της 

Ένωσης Αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης. 

Ο κ. Πέτσας είναι απόφοιτος της Εθνικής Σχολής Δημόσιας 

Διοίκησης και κάτοχος πτυχίου και μεταπτυχιακού διπλώματος 

στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές. 

Επίσης, έχει δημοσιεύσει βιβλία και άρθρα για θέματα 

δημοσιονομικής πολιτικής, διεθνών οικονομικών, διαρθρωτικών
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ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΣΤΩΡΗΣ

Ανεξάρτητο, Μη εκτελεστικό μέλος

Έτος Γέννησης: 1950 

Θητεία στο ΔΣ: 8 μήνες

Συμμετοχή σε Επιτροπές: Επιτροπή Ελέγχου

Ο κ. Χρήστος Καστώρης είναι Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος 

Μηχανικός και Διδάκτωρ Μηχανικός από το Πανεπιστήμιο Πατρών.

Από το 1973 έως το 1976 διετέλεσε έμμισθος βοηθός ερευνητής 

στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου 

Πατρών και από το 1976 έως το 1977, Τακτικός Επιμελητής της 

Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών.

Από το 1977 έως το 1980 εργάστηκε ως Εξειδικευμένος Μηχανικός 

Συστημάτων Μετάδοσης στη Διεύθυνση Ερευνών ΟΤΕ και από το 

1980 έως το 1987 ως Μηχανικός Δικτύων, καθώς και Προϊστάμενος 

Τηλεφωνικών Κέντρων στο Νομό Μαγνησίας. 

Κατείχε επίσης τη θέση του Senior System Engineer των κέντρων 

AXE της  Ericsson/Intracom από το 1988 έως το 1992 και τη θέση 

του System Engineer στην εταιρεία ΑΤ&Τ το 1992. Από το 1992 

έως το 1996 ο κ. Καστώρης διετέλεσε Προϊστάμενος Διεθνών 

Υπεραστικών Κέντρων Θεσσαλονίκης, ενώ από το 1996 έως 

το 2006 διετέλεσε Περιφερειακός Διευθυντής του ΟΤΕ στην 

Θεσσαλία. 

Ο κ. Καστώρης έχει πραγματοποιήσει σειρά δημοσιεύσεων 

και έχει συμμετάσχει σε πολυάριθμα συνέδρια με θέμα τις 

τηλεπικοινωνίες. Σήμερα, ο κ. Καστώρης είναι μέλος του 

Συμβουλίου του ΤΕΙ Θεσσαλίας. Ο κ. Καστώρης  μιλάει Αγγλικά, 

Γερμανικά και Τούρκικα.
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ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΑΤΑΛΑΣ

Ανεξάρτητο, Μη εκτελεστικό μέλος

Έτος Γέννησης: 1968 

Θητεία στο ΔΣ: 8 μήνες

Ο κ. Θεόδωρος Ματάλας γεννήθηκε το 1968 και είναι 

Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός από το Δημοκρίτειο 

Πανεπιστήμιο Θράκης. 

Έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στην Οικονομία και το Δίκαιο 

στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. O κ. Ματάλας 

ασκεί από το 1994 το επάγγελμα του Πολιτικού Μηχανικού 

και έχει συμμετάσχει σε πολυάριθμες μελέτες και επιβλέψεις 

δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από το 1996 έως και σήμερα 

είναι Γενικός Διευθυντής και Διαχειριστής του κοινωφελούς 

εκπαιδευτικού ιδρύματος "Καθίδρυμα Αθανασίου Ματάλα". 

Από το 2007 έως το 2009 διετέλεσε Διευθύνων Σύμβουλος 

της ΑΓΡΟΓΗ Α.Ε. και το 2009, Ειδικός Γραμματέας του Σώματος 

Επιθεώρησης Εργασίας. Από το 2012 έως το Μάρτιο του 2013 

διετέλεσε μέλος της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής 

του τέως Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας και του τέως 

Οργανισμού Εργατικής Εστίας. 

Ο κ. Ματάλας έχει διατελέσει επίσης, Πρόεδρος του 

Ελληνοαμερικανικού Συνδέσμου και Αντιπρόεδρος της AEIAR 

(Πανευρωπαϊκή οργάνωση εταιρειών του Δημοσίου που έχουν 

ως σκοπό την περιφερειακή ανάπτυξη). Είναι επίσης, μέλος του 

ΤΕΕ. Ο κ. Ματάλας μιλάει Αγγλικά και Γερμανικά.
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ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ

Ανεξάρτητο, Μη εκτελεστικό μέλος

Έτος Γέννησης: 1968 

Θητεία στο ΔΣ: 8 μήνες

Ο κ. Λεωνίδας Φιλιππόπουλος, γενήθηκε το 1968, κατέχει πτυχίο 

στις Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις και μεταπτυχιακό τίτλο 

σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το Πανεπιστήμιο της 

Σόφιας, καθώς και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη Διοίκηση 

Επιχειρήσεων από το Middlesex University of London. 

Από τον Ιανουάριο του 2013 είναι Πρόεδρος και Διευθύνων 

Σύμβουλος της «Galaxy ΑΕ Τουριστικές και Ξενοδοχειακές 

Επιχειρήσεις» στην οποία συμμετείχε και ως μέλος του 

Διοικητικού Συμβουλίου από το 2004. 

Στο παρελθόν διετέλεσε Πρόεδρος του Κ.Ε.Π.Ε.Ψ.Ο. (Κέντρο 

Ενημέρωσης Πληροφόρησης και Ευαισθητοποίησης για 

Ψυχοδραστικές Ουσίες), οικονομικός σύμβουλος των TITANIUM AE 

και BNF ΕΠΕ, καθώς και διευθυντής σε χρηματιστηριακή εταιρεία. 

Ο κ. Φιλιππόπουλος μιλάει Αγγλικά, Βουλγάρικα και Ρώσικα. 



25

Το μέλος εκπίπτει αν δεν μετέχει ή δεν εκπροσωπείται στις 

συνεδριάσεις του ΔΣ για διάστημα μεγαλύτερο από έξι μήνες. 

Η έκπτωση από το αξίωμά του διαπιστώνεται με απόφαση του 

ΔΣ η οποία θα λαμβάνεται στην πρώτη συνεδρίασή του μετά την 

συμπλήρωση των παραπάνω προϋποθέσεων έκπτωσης.

Η παραίτηση οποιουδήποτε μέλους γίνεται εγγράφως και επιφέρει 

τα αποτελέσματά της όταν περιέλθει στην εταιρεία, χωρίς να 

χρειάζεται αποδοχή της.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ 
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Οι όροι αποζημίωσης, αντιμισθίας και λοιπών παροχών των μελών του 

ΔΣ, προτείνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και εγκρίνονται από τη 

Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Τα μέλη του ΔΣ, 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 την αποζημίωση την οποία λαμβάνουν τα άλλα 

μέλη του ΔΣ. 

Για το 2013 η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 26ης Ιουνίου 

2013, όρισε:

• Την αποζημίωση των μελών του ΔΣ 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 αυτής, ως εξής:

   - Πρόεδρος: στο ποσό των 1.200 ευρώ "καθαρά" ανά συνεδρίαση

   - Μέλη: στο ποσό των 960 ευρώ "καθαρά" ανά συνεδρίαση

• Την αποζημίωση του Προέδρου και των μελών της Επιτροπής Αμοιβών

   & Ανθρώπινου Δυναμικού για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις

   αυτής, στο ποσό των 480 ευρώ "καθαρά" ανά συνεδρίαση.

Σημειώνεται ότι κάποια από τα μέλη του ΔΣ έχουν παραιτηθεί από 

την καταβολή σε αυτούς αποζημίωσης για τη συμμετοχή τους  στις 

Συνεδριάσεις του ΔΣ και των Επιτροπών του. 
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ΕΠΙΛΟΓΗ, ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ 
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Στο Διοικητικό Συμβούλιο συμμετέχουν πρόσωπα που 

διαθέτουν την απαραίτητη τεχνογνωσία, επιστημονική και 

επαγγελματική κατάρτιση, ώστε να εξασφαλίζεται με τη 

συμμετοχή τους, η κατά το δυνατόν αποτελεσματικότερη 

λειτουργία του Συμβουλίου.

Σύμφωνα με το Καταστατικό της εταιρείας, τα μέλη του 

ΔΣ εκλέγονται για τρία χρόνια και η θητεία κάθε 

μέλους του ΔΣ αρχίζει την ημέρα της εκλογής του από τη 

Γενική Συνέλευση και λήγει κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση 

του έτους κατά το οποίο έχει ήδη συμπληρωθεί η τριετία από 

την εκλογή.

Τα μέλη του ΔΣ είναι 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 

περισσοτέρων μελών πριν από την λήξη της θητείας τους, 

τα εναπομείναντα μέλη του ΔΣ, είτε εκλέγουν (εφόσον 

είναι παρόντα ή εκπροσωπούνται, 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 ΔΣ μέλος σε αναπλήρωση 

άλλου ανεξάρτητου, το μέλος που εκλέγεται πρέπει να είναι και 

αυτό ανεξάρτητο. Η εκλογή αυτή ανακοινώνεται στην αμέσως 

επόμενη Γενική Συνέλευση (τακτική ή έκτακτη) η οποία μπορεί 

να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες ακόμη και αν δεν έχει 

περιληφθεί μεταξύ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της εν 

λόγω Γενικής Συνέλευσης. Οι ενέργειες μέλους που αντικαθιστά 

παραιτηθέν ή εκλιπόν μέλος, παραμένουν ισχυρές ακόμη και αν 

η Γενική Συνέλευση δεν επικυρώσει την εκλογή του.
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Πέρα από την αρχική ενημέρωση των νέων μελών, αμέσως μετά 

την εκλογή τους, πραγματοποιείται η καθιερωμένη ενημέρωσή 

τους για θέματα που αφορούν στην εταιρεία, κατά τη διάρκεια 

των συνεδριάσεων του ΔΣ ή στο περιθώριο της συζήτησης των 

θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, καθώς και κάθε φορά που 

προκύψει ανάγκη σχετικής ενημέρωσής τους μέσω προσωπικής 

επικοινωνίας του Προέδρου με τα μέλη (με αποστολή σχετικών 

ενημερωτικών σημειωμάτων του).

Επίσης, υπόψη των μελών του ΔΣ τίθενται σε τακτά χρονικά 

διαστήματα:

• Η Έκθεση Κανονιστικής Συμμόρφωσης του Ομίλου ΟΤΕ για

   πληροφορίες σχετικά με το σχεδιασμό και την

   αποτελεσματικότητα της λειτουργίας του Συστήματος

   Κανονιστικής Συμμόρφωσης συμπεριλαμβανομένων και τυχόν

   αδυναμιών ή σημαντικών υποθέσεων (περιστατικά/ καταγγελίες)

   Κανονιστικής Συμμόρφωσης που περιήλθαν σε γνώση της

   εταιρείας

• Η Έκθεση Εταιρικών Κινδύνων του Ομίλου ΟΤΕ για πληροφορίες

  σχετικά με τους σημαντικούς εταιρικούς κινδύνους (αποτίμηση,

  γενική αξιολόγηση κινδύνων, ανάγκη λήψης μέτρων,

  χαρακτηρισμό των τάσεων του κινδύνου, λειτουργία έγκαιρης

  προειδοποίησης) και τη λειτουργία του Συστήματος Διαχείρισης

  Εταιρικών Κινδύνων (Risk Management System) 

• Ο Απολογισμός Δραστηριοτήτων Εσωτερικού Ελέγχου. 

Επίσης, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η εταιρεία καλύπτει 

τα έξοδα  μετακίνησης / διαμονής μελών του ΔΣ 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. 

Καλύπτονται επίσης από την εταιρεία - με απόφαση της Έκτακτης 

Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 30ής Δεκεμβρίου 2013 - τα 

έξοδα μετακίνησης / διαμονής  μελών του ΔΣ για τη συμμετοχή 

τους στις συνεδριάσεις του και στις συνεδριάσεις των Επιτροπών 

του, από και προς τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους, εφόσον αυτός 

βρίσκεται μεν στο εσωτερικό αλλά εκτός του νομού της έδρας 

της εταιρείας και σε απόσταση πλέον των εκατόν πενήντα (150) 

χιλιομέτρων και εφόσον αυτά τα έξοδα δεν καλύπτονται από τους 

εργοδότες τους. 

O Κανονισμός λειτουργίας του ΔΣ διατίθεται ηλεκτρονικά στη 

διεύθυνση: https://www.ote.gr/web/guest/corporate/ir/corporate-

governance/transparency-information/regulations

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟ 
ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Αναφορικά με την ενημέρωση των νέων μελών του ΔΣ, 

παραδίδεται σε αυτά, μετά την εκλογή τους, φάκελος με θεσμικά 

κείμενα που αφορούν στη λειτουργία της εταιρείας και του ΔΣ 

(Καταστατικό, Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας, Κανονισμός 

Λειτουργίας Διοικητικού Συμβουλίου, Κανονισμός Προσωπικού, 

Νόμος 3676/11-7-2008, Πολιτικές / Κώδικες/ Κανονισμοί που έχουν 

θεσπιστεί και ισχύουν στην εταιρεία στο πλαίσιο της Κανονιστικής 

Συμμόρφωσης) και οργανώνεται, αμέσως μετά την εκλογή τους, 

συνάντησή τους με τη Διοίκηση της εταιρείας κατά την οποία 

ενημερώνονται για τη δομή της εταιρείας και των θυγατρικών της, 

για τα κρίσιμα θέματα σε επίπεδο εταιρείας και Ομίλου, καθώς και 

για θέματα λειτουργίας της εταιρείας.
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ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

Πρόεδρος: Παναγιώτης Ταμπούρλος

Μέλη: Χρήστος Καστώρης, Νικόλαος Καραβίτης 

Σημειώνεται ότι η σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου μέχρι 

τον Σεπτέμβριο 2013 είχε ως εξής: Παναγιώτης Ταμπούρλος 

(Πρόεδρος - Ειδικός επί χρηματοοικονομικών θεμάτων «Finan-

cial Expert»), Δημήτριος Τζουγανάτος (Μέλος) και Βασίλειος 

Φουρλής (Μέλος). Μετά την παραίτηση των κ.κ. Δημητρίου 

Τζουγανάτου και Βασιλείου Φουρλή, η Έκτακτη Γενική 

Συνέλευση των Μετόχων όρισε στις 30/12/2013 ως νέα μέλη της 

Επιτροπής τους κ.κ. Νικόλαο Καραβίτη και Χρήστο Καστώρη. Ο κ. 

Παναγιώτης Ταμπούρλος παρέμεινε Πρόεδρος της Επιτροπής - 

Ειδικός επί χρηματοοικονομικών θεμάτων.

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΟΛΟΣ

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 θέµατα 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).

Η Επιτροπή Ελέγχου έχει συχνή επικοινωνία με τον Εσωτερικό 

Έλεγχο στο πλαίσιο της εκτέλεσης των αρμοδιοτήτων της. 

Στο πλαίσιο αυτό, η Γενική Διευθύντρια Εσωτερικού Ελέγχου 

Ομίλου ΟΤΕ καλείται και μετέχει στις περισσότερες από τις 

συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου. Οι εξωτερικοί ορκωτοί 

ελεγκτές, επίσης, καλούνται και μετέχουν στις συνεδριάσεις 

όταν επισκοπούνται οι εξαμηνιαίες και οι ετήσιες Οικονομικές 

Καταστάσεις της εταιρείας.
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ΤΟ 2013  ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ

Η Επιτροπή Ελέγχου το 2013 προχώρησε σε:

•  Έγκριση και παρακολούθηση των δραστηριοτήτων της

   Υπηρεσίας του Εσωτερικού Ελέγχου

•  Αξιολόγηση των Οικονομικών Καταστάσεων ως προς την

   πληρότητα και τη συνέπειά τους

•  Διασφάλιση της ανεξαρτησίας των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών,

   ως προς την ανάληψη υπηρεσιών σε εταιρείες του Ομίλου ΟΤΕ

•  Γνωμοδότηση για επιλογή ελεγκτικής εταιρείας

•  Διαχείριση παραπόνων και καταγγελιών.

Επίσης, από την Επιτροπή Ελέγχου κατά το έτος 2013 

επισκοπήθηκαν και αξιολογήθηκαν ως προς την πληρότητα, 

ορθότητα και ακρίβειά τους οι τριμηνιαίες Εκθέσεις Κανονιστικής 

Συμμόρφωσης – στις οποίες περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, 

πληροφόρηση σχετικά με τη διαχείριση παραπόνων και 

καταγγελιών και τα αποτελέσματα αυτής - και οι τριμηνιαίες 

Εκθέσεις Εταιρικών Κινδύνων. 

O Κανονισμός λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου παρατίθεται 

ηλεκτρονικά στη διεύθυνση:https://www.ote.gr/web/guest/corpo-

rate/ir/corporate-governance/transparency-information/regulations

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ

•  Οι συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου διακρίνονται σε

   Τακτικές, οι οποίες πραγματοποιούνται τέσσερις φορές

   το χρόνο µετά την έκδοση 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 2013 πραγματοποίησε 

συνολικά 9 συνεδριάσεις. Οι 9 συνεδριάσεις της εντός του 2013 

πραγματοποιήθηκαν με την μέχρι τον Σεπτέμβριο 2013 σύνθεσή 

της, ενώ με την τρέχουσα σύνθεσή της, στην οποία μετέχουν 

οι κ.κ. Νικόλαος Καραβίτης και Χρήστος Καστώρης, 

δεν πραγματοποιήθηκε εντός του 2013 καμία συνεδρίαση.
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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 

∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ

Πρόεδρος: Παναγιώτης Ταμπούρλος

Μέλη: Χαράλαμπος Μαζαράκης, Claudia Nemat

Σημειώνεται ότι η σύνθεση της Επιτροπής Αμοιβών και 

Ανθρώπινου Δυναμικού μέχρι τον Αύγουστο 2013 είχε ως εξής: 

Νικόλαος Καραμούζης (Πρόεδρος), X. Μαζαράκης (Μέλος) 

και κα. Claudia Nemat (Μέλος). Μετά την παραίτηση του κ. 

Νικολάου Καραμούζη, το ΔΣ όρισε στις 26/9/2013 ως νέο μέλος 

και Πρόεδρο της Επιτροπής τον κ. Παναγιώτη Ταμπούρλο.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΟΛΟΣ

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 ενέργειες 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.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Αμοιβών και Ανθρώπινου Δυναμικού κατά το έτος

2013 πραγματοποίησε 4 συνεδριάσεις.

ΤΟ 2013  ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ

Η Επιτροπή Αµοιβών και Ανθρώπινου ∆υναµικού το 2013 

προχώρησε σε:

•  Υλοποίηση/ Τροποποίηση της Σύμβασης Παροχής Ανεξαρτήτων

   Υπηρεσιών του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΟΤΕ Α.Ε.

•  Τροποποίηση όρων της σύμβασης του Γενικού Δ/ντή

    Χρηματοοικονομικών Θεμάτων Ομίλου ΟΤΕ και καταβολή

   έκτακτης αμοιβής

•  Καθορισμός των επιμέρους στόχων του Ετήσιου Μπόνους

   Απόδοσης για το έτος 2013 και των επιμέρους στόχων ετών

   2013, 2014 και 2015 του Μακροχρόνιου Προγράμματος Κινήτρων

   του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΟΤΕ Α.Ε. για την περίοδο

   αξιολόγησης 2013 - 2015. 

O Κανονισμός λειτουργίας της Επιτροπής Αμοιβών και Ανθρώπινου 

Δυναμικού παρατίθεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: https://www.

ote.gr/web/guest/corporate/ir/corporate-governance/transparen-

cy-information/regulations
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Συμμετοχή μελών ∆Σ στις συνεδριάσεις του ∆Σ και των επιτροπών του (2013)

ΔΣ

Ιδιότητα Μέλη Εκτελεστικό
Μέλος

ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΛΕΓΧΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΜΟΙΒΩΝ &
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Ανεξάρτητο
Μέλος ** *

Μη Εκτελεστικό
Μέλος *

ΧΠρόεδρος Μιχαήλ Τσαμάζ 100%

Aντιπρόεδρος Νικόλαος Καραβίτης 2 Χ Χ _***100%

Μέλος Raphael Kübler Χ 100%

Μέλος Χρήστος Καστώρης Χ Χ _***Χ 100%

Μέλος Θεόδωρος Ματάλας ΧΧ 100%

Μέλος Λεωνίδας Φιλιππόπουλος ΧΧ 100%

Μέλος Στυλιανός Πέτσας Χ 100%

Μέλος Δημήτριος Τζουγανάτος 4 Χ Χ 100%Χ 100%

Μέλος Klaus Müller 3 Χ 93%

Μέλος Ευστάθιος Ανέστης  4 Χ 100%

Μέλος Μιχαήλ Μπλέτσας  4 ΧΧ 100%

Μέλος Βασίλειος Φουρλής 4 Χ Χ 100%Χ 100%

Μέλος Timotheus Höttges 3 Χ 75%

**

Μέλος Χαράλαμπος Μαζαράκης Χ 100% Χ 100%

*

Μέλος Claudia Nemat 3 Χ 93% Χ 100%

Μέλος Παναγιώτης Ταμπούρλος Χ Χ 100%Χ 100% Χ 100%

Μέλος Νικόλαος Καραμούζης 5 Χ 100% Χ 100%

Η συμμετοχή κάθε μέλους του ΔΣ στις συνεδριάσεις του ΔΣ και των 

Επιτροπών του, κατά τη χρήση 2013, παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:

* 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. Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια του 2013 υπήρξαν αλλαγές σε μέλη του ΔΣ. 

** Η ένδειξη «Χ» στη στήλη υποδεικνύει ότι το μέλος του ΔΣ είναι και μέλος Επιτροπής ΔΣ.

*** Οι 9 συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου εντός του 2013 πραγματοποιήθηκαν με τη σύνθεση που είχε η Επιτροπή μέχρι τον Σεπτέμβριο 2013, ενώ με την 
τρέχουσα σύνθεσή της (στην οποία μετέχουν οι κ.κ. Νικόλαος Καραβίτης και Χρήστος Καστώρης), δεν πραγματοποιήθηκε εντός του 2013 καμία συνεδρίαση. 
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ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 
ΜΕΛΩΝ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Για το θέμα αυτό γίνονται αναφορές στους παρακάτω 

κανονισμούς και πολιτικές της εταιρείας:

> Στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της εταιρείας: 
Ο Κανονισμός περιέχει διατάξεις που αφορούν στην 

παρακολούθηση των οικονομικών δραστηριοτήτων και 

σημαντικών συναλλαγών των μελών του ΔΣ 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. 

> Στον Κώδικα Δεοντολογίας Ομίλου ΟΤΕ: 

Ο Κώδικας προβλέπει ότι τα μέλη του ΔΣ, καθώς και οι 

εργαζόμενοι και συνεργάτες της εταιρείας, πρέπει να 

συμπεριφέρονται σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, τις βασικές 

αρχές εταιρικής συμπεριφοράς και τις εσωτερικές πολιτικές της 

εταιρείας. 

> Στην Πολιτική Ομίλου ΟΤΕ περί Αποφυγής της 
Διαφθοράς και άλλων Συγκρούσεων Συμφερόντων 

> Στην Πολιτική περί Αποδοχής και Προσφοράς 
Ωφελημάτων Ομίλου ΟΤΕ   

> Στην Πολιτική Ομίλου ΟΤΕ περί Δωρεών και Χορηγιών

> Στην Πολιτική Ομίλου ΟΤΕ περί Εξακρίβωσης 
Οικονομικής Απάτης

> Στην πρακτική που εφαρμόζει η εταιρεία, σύμφωνα με 
την οποία γνωστοποιούνται σε αυτήν οι συμμετοχές των 
μελών του ΔΣ στο μετοχικό κεφάλαιο άλλων εταιρειών 
ποσοστού άνω του 10%.
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2 Ο κ. Καραβίτης ήταν Μη εκτελεστικό μέλος μέχρι 29/12/2013 και Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος από 30/12/2013 
3 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 2 από τις 29 συνεδριάσεις 

που πραγματοποιήθηκαν κατά το έτος 2013, λόγω του θέματος που συζητήθηκε στις 2 αυτές συνεδριάσεις. Επίσης, το μέλος κ. Timotheus Höttges 

υπέβαλε την παραίτησή του στις 23/5/2013 και αντικαταστάθηκε από τον κ. Raphael Kübler.
4 Ο Αντιπρόεδρος κ. Δ. Τζουγανάτος και τα μέλη κ.κ. Ευστάθιος Ανέστης, Μιχαήλ Μπλέτσας και Βασίλειος Φουρλής υπέβαλαν τις παραιτήσεις τους (κατά 

τις ημερομηνίες που αναφέρονται στον παραπάνω πίνακα) και στις 11/10/2013 αντικαταστάθηκαν από τους κ.κ. Χρήστο Καστώρη, Νικόλαο Καραβίτη, 

Θεόδωρο Ματάλα και Λεωνίδα Φιλιππόπουλο, αντίστοιχα, για το υπόλοιπο της θητείας τους.  Ως Αντιπρόεδρος του ΔΣ ορίστηκε ο κ. Νικόλαος Καραβίτης, 

ο οποίος αρχικά (στις 11/10/2013) έλαβε την ιδιότητα του Μη Εκτελεστικού μέλους, ενώ στη συνέχεια με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των 

Μετόχων στις 30/12/2013, κατόπιν πρότασης του Μετόχου Ελληνικό Δημόσιο, ορίστηκε ως Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.
5Το μέλος κ. Νικόλαος Καραμούζης υπέβαλε την παραίτησή του στις 12/8/2013 και εν συνεχεία (στις 3/9/2013) αντικαταστάθηκε από τον κ. Στυλιανό Πέτσα.



3
Εκτελεστική
Διοίκηση
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∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ∆ιευθύνων Σύμβουλος είναι το ανώτατο εκτελεστικό όργανο 

της εταιρείας και έχει τις αρμοδιότητες που του αναθέτει το 

∆Σ της εταιρείας. Το ∆Σ, σύµφωνα µε το ισχύον Καταστατικό, 

αναθέτει στον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο την αρµοδιότητα και 

την εξουσία να αποφασίζει και να εκπροσωπεί την εταιρεία σε 

θέματα που αφορούν στη διαχείριση των υποθέσεών της.

Στο πλαίσιο αυτό, το ∆Σ έχει αναθέσει, μεταξύ άλλων, 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 προς κάθε Αρχή. 

   ∆ιευθύνων Σύµβουλος της εταιρείας σήµερα είναι ο κ. Mιχαήλ

   Τσαμάζ.

ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ 
∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ

Τα µέλη της Εκτελεστικής Διοίκησης κατά τη περίοδο 2013-2014 

παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί:

Εκτελεστική Διοίκηση

Μιχαήλ Τσαμάζ Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Εκτελεστικός Γενικός Διευθυντής Ομίλου ΟΤΕ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ

Ζαχαρίας Πιπερίδης 

Γενικός Διευθυντής Χρηματοοικονομικών Θεμάτων Ομίλου ΟΤΕΧαράλαμπος Μαζαράκης

Γενικός Διευθυντής Τεχνολογιών Πληροφορικής Ομίλου ΟΤΕΓεώργιος Αθανασόπουλος

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

Αριστόδημος Δημητριάδης

Νομική Σύμβουλος και Εκτελεστική Γενική  Διευθύντρια Νομικών
Υπηρεσιών και Ρυθμιστικών Θεμάτων Ομίλου ΟΤΕ

Ειρήνη Νικολαϊδη

Γενικός Διευθυντής Τεχνολογιών και Λειτουργιών Σταθερής και
Κινητής Τηλεφωνίας Ομίλου ΟΤΕ (Από 2/4/2013)

Στέφανος Θεοχαρόπουλος

Γενική Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού Ομίλου ΟΤΕΈλενα Παπαδοπούλου

Γενική Διευθύντρια Εσωτερικού Ελέγχου Ομίλου ΟΤΕΜαρία Ροντογιάννη

Γενικός Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού και ΜετασχηματισμούΙωάννης Κωνσταντινίδης 

Διευθύντρια Εταιρικής Επικοινωνίας Ομίλου ΟΤΕ Ντέπη Τζιμέα

Γενικός Διευθυντής Διεθνών Δραστηριοτήτων Ομίλου ΟΤΕ με
παράλληλα καθήκοντα Γενικού Διευθυντή Τεχνολογιών και
Λειτουργιών (Από 15/12/2012 έως 1/4/2013) 

Κωνσταντίνος Λιαμίδης
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ΜΙΧΑΗΛ ΤΣΑΜΑζ

Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος
(Το βιογραφικό σηµείωµα του κ. Τσαμάζ παρατίθεται στην ενότητα 

«Σύνθεση ∆ιοικητικού Συμβουλίου» σελ. 14).

ζΑΧΑΡΙΑΣ ΠΙΠΕΡΙΔΗΣ

Εκτελεστικός Γενικός Διευθυντής Ομίλου ΟΤΕ

Ο κ. Ζαχαρίας Πιπερίδης ορίστηκε Εκτελεστικός Γενικός 

Διευθυντής Ομίλου ΟΤΕ τον Φεβρουάριο του 2011. Κατέχει τη 

θέση του Γενικού Εμπορικού Διευθυντή της COSMOTE από το 

Νοέμβριο του 2007. Διαθέτει 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 εταιρίες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό 

(Vodafone Ελλάδα, O2 Γερμανία, ΟΤΕ Investments, Romtelecom 

Ρουμανία, Wind Ελλάδα).

Ο κ. Πιπερίδης κατέχει πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού από το 

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Master Of Science in Communica-

tions & 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.

 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΜΕΛΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
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ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑζΑΡΑΚΗΣ

Γενικός Διευθυντής Χρηματοοικονομικών Θεμάτων 

Ομίλου ΟΤΕ
(Το βιογραφικό σηµείωµα του κ. Mαζαράκη παρατίθεται στην 

ενότητα «Σύνθεση ∆ιοικητικού Συμβουλίου» σελ. 16).

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

Γενικός Διευθυντής Τεχνολογιών Πληροφορικής 

Ομίλου ΟΤΕ

Ο κ. Γεώργιος Αθανασόπουλος ορίστηκε Γενικός Διευθυντής 

Τεχνολογιών Πληροφορικής Ομίλου ΟΤΕ τον Φεβρουάριο του 

2011. Κατέχει τη θέση του Γενικού Διευθυντή Λειτουργιών και 

Συστημάτων Πληροφορικής της COSMOTE από τον Οκτώβριο 

του 2007. 

Εντάχθηκε στον Όμιλο OTE το 2002, ως Εκτελεστικός 

Διευθυντής Συστημάτων Πληροφορικής στην OTE Investments, 

ενώ από το Σεπτέμβριο του 2006 ανέλαβε τα καθήκοντα του 

Εκτελεστικού Διευθυντή 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).
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ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ

Γενικός Δ/ντής Κανονιστικής Συμμόρφωσης, 

Διαχείρισης Εταιρικών Κινδύνων και Ασφάλισης Ομίλου 

ΟΤΕ

O κ. Αριστόδηµος ∆ηµητριάδης ορίστηκε Γενικός ∆ιευθυντής 

Κανονιστικής Συµµόρφωσης Οµίλου ΟΤΕ τον Ιανουάριο του 

2010. Είναι ∆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 Οικονοµικών 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.
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ΕΙΡΗΝΗ ΝΙΚΟΛΑΐΔΗ

Νομική Σύμβουλος και Εκτελεστική Γενική

Διευθύντρια Νομικών Υπηρεσιών και Ρυθμιστικών 

Θεμάτων του Ομίλου ΟΤΕ

Η κα Ειρήνη Νικολαΐδη είναι η Νομική Σύμβουλος και Γενική 

Εκτελεστική Διευθύντρια Νομικών Υπηρεσιών και Ρυθμιστικών 

Θεμάτων του Ομίλου ΟΤΕ και ανήκει στο στελεχιακό δυναμικό του 

Ομίλου από το 1996 οπότε και ανέλαβε τα καθήκοντα της Νομικής 

Συμβούλου της COSMOTE θέση την οποία διατηρεί και σήμερα.

H κα Νικολαΐδη είναι μέλος των Επιτροπών Διοίκησης του ΟΤΕ και 

της COSMOTE, καθώς και μέλος των Διοικητικών Συμβουλίων των 

θυγατρικών εταιριών του Ομίλου στη Ρουμανία (Romtelecom και 

COSMOTE Romania) και στην Αλβανία (ΑΜC).

Κατέχει πτυχίο Νομικής από το Πανεπιστήμιο Αθηνών και 

μεταπτυχιακό τίτλο (LLM) στο Διεθνές Επιχειρησιακό Δίκαιο από 

το University of London (UCL), όπου ειδικεύτηκε μεταξύ άλλων 

στο Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο και στη Διεθνή Χρηματοδότηση. Είναι 

ειδική σε θέματα τηλεπικοινωνιών και μέλος του Δικηγορικού 

Συλλόγου Αθηνών.
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ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

Γενικός Διευθυντής Τεχνολογιών και Λειτουργιών 

Σταθερής και Κινητής Τηλεφωνίας Ομίλου ΟΤΕ

Ο κ. Στέφανος Θεοχαρόπουλος ορίστηκε Γενικός Διευθυντής 

Τεχνολογίας και Λειτουργιών Σταθερής και Κινητής Τηλεφωνίας 

του Ομίλου ΟΤΕ το 2013. Διετέλεσε Διευθύνων Σύμβουλος της 

COSMOTE Ρουμανίας από τον Ιανουάριο του 2008 και της 

Romtelecom από τον Ιούλιο του 2011.

Διετέλεσε Εκτελεστικός Διευθυντής Επιχειρησιακής Ανάπτυξης 

της OTEGLOBE, Εκτελεστικός Διευθυντής Τεχνολογίας της OTE 

Investment Services καθώς και μέλος Διοικητικών Συμβουλίων

των εταιρειών του Ομίλου ΟΤΕ.

Ο κ. Θεοχαρόπουλος 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.
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΙΑΜΙΔΗΣ

Γενικός Διευθυντής Διεθνών Δραστηριοτήτων Ομίλου 

ΟΤΕ

Ο κ. Κωνσταντίνος Λιαμίδης ορίστηκε Γενικός Διευθυντής 

Διεθνών Δραστηριότητων το Φεβρουάριο του 2011. Ο κ. 

Λιαμίδης εντάχθηκε στην COSMOTE ως Αναπληρωτής 

Εμπορικός Διευθυντής από την ίδρυσή της το 1996.

Στις αρχές του 2000 ορίστηκε Διευθυντής Πωλήσεων Δικτύου. 

Το Μάιο του 2003 ο κ. Λιαμίδης ανέλαβε τα καθήκοντα του 

Γενικού Εμπορικού Διευθυντή. 

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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ΕΛΕΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Γενική Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού Ομίλου ΟΤΕ

H κα Έλενα Παπαδοπούλου ορίστηκε Γενική Διευθύντρια 

Ανθρώπινου Δυναμικού Ομίλου ΟΤΕ τον Δεκέμβριο του 2011.

Είναι Γενική Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού της COSMOTE 

από το 2008, ενώ από τον Οκτώβριο του 2005 είχε αναλάβει τη 

θέση της Διευθύντριας Ανθρώπινου Δυναμικού στην εταιρεία.

Πριν την COSMOTE, η κα Παπαδοπούλου εργάστηκε στην εταιρία 

SHELL HELLAS S.A στην Οικονομική Διεύθυνση, 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 Διοικητικής ομάδας των εταιριών 

MERCEDES BENZ HELLAS, Π.Ν ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ και PRAKTIKER 

HELLAS του Ομίλου METRO. 
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ασχοληθεί με την προσέλκυση και ανάπτυξη Ανθρώπινου 

Δυναμικού. Ορίστηκε Γενική ∆ιευθύντρια Εσωτερικού Ελεγχου τον 

Σεπτέµβριο του 2009.

ΜΑΡΙΑ ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ 

Γενική Διευθύντρια Εσωτερικού Ελέγχου Ομίλου ΟΤΕ

Η κα Μαρία Ροντογιάννη είναι πτυχιούχος Public Account-

ing & 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 Associa-

tion, την αυτόνομη ρυθμιστική αρχή για την αγορά συμβολαίων 

μελλοντικής προεξόφλησης των ΗΠΑ. Μετακινήθηκε στον 

χρηματοπιστωτικό κλάδο όπου ασχολήθηκε με τις αναδυόμενες 

αγορές, την αγορά ξένου συναλλάγματος και εμπορευμάτων, 

ως αντιπρόεδρος της JP Morgan (New York) και αργότερα στo 

Private Bank της JPM. 

Στα τέλη του 2001 εγκαταστάθηκε στην Αθήνα εργάστηκε ως 

σύμβουλος στην Andersen Consulting, πριν αναλάβει τη θέση 

του Εσωτερικού Ελεγκτή στη Lamda Development, εταιρεία 

του Ομίλου Λάτση εισηγμένη στο ΧΑΑ, που δραστηριοποιείται 

στην ανάπτυξη και διαχείρηση ακινήτων στην Ελλάδα και τη 

Νοτιοανατολική Ευρώπη. 

Στη Lamda Development η κα. Ροντογιάννη ασχολήθηκε με τον 

έλεγχο έργων και διαδικασιών που αφορούν την ανάπτυξη της 

αγοράς ακινήτων. 

Πιο πρόσφατη πριν τον ΟΤΕ θέση της ήταν αυτή της 

Διευθύντριας Εσωτερικού Ελέγχου και Διασφάλισης Εσόδων 

στην WIND Telecommunications, θέση από την οποία ανέπτυξε 

διαδικασίες, μεθόδους και τα απαραίτητα εργαλεία για τις 

λειτουργίες Διαχείρισης Κινδύνων και Διασφάλισης Εσόδων.

Κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής της πορείας, έχει επίσης
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ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ

Γενικός Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού και 

Μετασχηματισμού

Ο κ. Ιωάννης Κωνσταντινίδης ορίστηκε Γενικός Διευθυντής 

Στρατηγικού Σχεδιασμού και Μετασχηματισμού τον Ιούνιο του 

2011.

Τα τελευταία 11 χρόνια κατείχε σειρά ανώτατων διευθυντικών 

θέσεων στην OTEGLOBE, θυγατρική εταιρεία του Ομίλου ΟΤΕ. 

Συγκεκριμένα, κατείχε τις θέσεις του Εκτελεστικού Διευθυντή 

Τεχνολογίας, Εκτελεστικού Εμπορικού Διευθυντή και Εκτελεστικού 

Γενικού Διευθυντή (COO), ενώ παράλληλα διατελεί και μέλος του 

Διοικητικού 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 Διεύθυνσης. Ο κ. Κωνσταντινίδης είναι κάτοχος πτυχίου 

Ηλεκτρολόγου Μηχανικού από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 

με εξειδίκευση στις Τηλεπικοινωνίες.
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ΝteΠh tZiMea

Διευθύντρια Εταιρικής Επικοινωνίας Ομίλου ΟΤΕ

Η κα Ντέπη Τζιμέα είναι Διευθύντρια Εταιρικής Επικοινωνίας 

Ομίλου ΟΤΕ από τον Ιούλιο του 2011, ενώ κατέχει και τη 

θέση της Διευθύντριας Εταιρικής Επικοινωνίας του ΟΤΕ 

από το Φεβρουάριο του 2001. Εργάζεται στο χώρο των 

τηλεπικοινωνιών από το 1995 σε εταιρείες σταθερής και 

κινητής τηλεφωνίας στους τομείς Marketing και Corporate 

Communications. 

Έχει σημαντική εμπειρία στο χώρο της διαφήμισης, όπου 

εργάστηκε, μεταξύ άλλων, στην Adel Saatchi & Saatchi. Κατέχει 

μεταπτυχιακό στην Επικοινωνία και τις Δημόσιες Σχέσεις από 

το Πανεπιστήμιο του Stirling. Είναι απόφοιτος του Τμήματος 

Πολιτικών Επιστημών & Δημοσίου Δικαίου της Νομικής Σχολής 

του Πανεπιστημίου Αθηνών.
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ΑΛΛΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ, ΕΠΟΠΤΙΚΑ
ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 

Στα διοικητικά και εποπτικά όργανα και επιτροπές περιλαμβάνονται 

και τα παρακάτω:

> Συμβούλιο Διεύθυνσης

Με απόφαση του Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου της 

εταιρείας έχει συσταθεί και λειτουργεί το Συμβούλιο Διεύθυνσης 

Oμίλου ΟΤΕ, το έχει οποίο ως κύρια αποστολή:

•  το συντονισμό και την εξασφάλιση της απαραίτητης συνοχής
   της λειτουργίας της ΟΤΕ Α.Ε. και των συνδεδεμένων µε αυτήν
   εταιρειών 
•  την επίλυση σημαντικών προβλημάτων της τρέχουσας
    διαχείρισης και 
•  την εξέταση και λήψη απόφασης επί κάθε άλλου θέματος που
    αναθέτει στο Συμβούλιο είτε το Διοικητικό Συμβούλιο είτε ο

    Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας. 

Το Συμβούλιο συνεδριάζει εβδομαδιαία, και στις συνεδριάσεις 

του προεδρεύει ο Διευθύνων Σύμβουλος ή αναπληρωτής του τον 

οποίο ορίζει ο ίδιος µε απόφασή του. Στο Συμβούλιο συμμετέχουν, 

εκτός από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, τα εξής στελέχη: 

•  Νομική Σύμβουλος Ομίλου ΟΤΕ / Εκτελεστική Γενική

   Διευθύντρια Νομικών και Ρυθμιστικών Θεμάτων Ομίλου ΟΤΕ

•  Εκτελεστικός Γενικός Διευθυντής Ομίλου ΟΤΕ

•  Γενικός Διευθυντής Χρηματοοικονομικών Θεμάτων Ομίλου ΟΤΕ

•  Γενικός Διευθυντής Τεχνολογιών Πληροφορικής Ομίλου ΟΤΕ

•  Γενική Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού Ομίλου ΟΤΕ

•  Γενικός Διευθυντής Τεχνολογίας & Λειτουργιών Ομίλου ΟΤΕ

•  Γενικός Δ/ντής Στρατηγικού Σχεδιασμού & Μετασχηματισμού

•  Γενικός Διευθυντής Διεθνών Δραστηριοτήτων Ομίλου ΟΤΕ

•  Προϊστάμενος Διεύθυνσης Εταιρικής Επικοινωνίας Ομίλου

   ΟΤΕ και όσα άλλα στελέχη προσκληθούν από τον πρόεδρο του

   Συμβουλίου.

> Επιτροπή Κανονιστικής Συμμόρφωσης, Εταιρικών 
Κινδύνων και Εταιρικής Διακυβέρνησης Ομίλου ΟΤΕ

Ενδεικτικά, η Επιτροπή Κανονιστικής Συμμόρφωσης, Εταιρικών Κινδύνων 

& Εταιρικής Διακυβέρνησης έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

•  καθορίζει τα στρατηγικά ζητήματα που άπτονται της εταιρικής

   διακυβέρνησης, κανονιστικής συμμόρφωσης και εταιρικών

   κινδύνων 

•  προσδιορίζει και παρακολουθεί την υλοποίηση προγράμματος

   για την αποτελεσματική λειτουργία των συστημάτων διαχείρισης

   κανονιστικής συμμόρφωσης, εταιρικών κινδύνων και εταιρικής

   διακυβέρνησης

•  εισηγείται μέτρα/πολιτικές στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της,

•  υποστηρίζει τις επιχειρησιακές μονάδες στην ανάλυση των

   κινδύνων τους και εξασφαλίζει την αποτελεσματική επικοινωνία

   των εργαζομένων και της Διοίκησης σχετικά με τα προγράμματα

   διαχείρισης συστήματος κανονιστικής συμμόρφωσης και

   συστήματος εταιρικών κινδύνων 

•  προτείνει τα κατάλληλα μέτρα που πρέπει να ληφθούν επί των

   θεμάτων της αρμοδιότητάς της και υποστηρίζει τον σχεδιασμό

   της εκτέλεσης των μέτρων αυτών

•  αναθέτει αρμοδιότητες σχετικά με τις έρευνες για καταγγελίες

   περί μη συμμόρφωσης και δικαιούται να προτείνει στην

   εκάστοτε αρμόδια υπηρεσιακή λειτουργία κατάλληλες κυρώσεις,

   σε περίπτωση παραπτώματος, στο πλαίσιο του προγράμματος

   κανονιστικής συμμόρφωσης 

•  ελέγχει τις εκθέσεις και τα αποτελέσματα των διαδικασιών

   κανονιστικής συμμόρφωσης και εταιρικών κινδύνων και

   αξιολογεί την πληρότητα, ορθότητα και ακρίβεια των εκθέσεων

   που υποβάλλονται στα αρμόδια εταιρικά όργανα 

•  υποβάλλει αναφορές/εκθέσεις στο ΔΣ ΟΤΕ και στην Επιτροπή

   Ελέγχου ΟΤΕ για θέματα κανονιστικής συμμόρφωσης, εταιρικών

   κινδύνων και εταιρικής διακυβέρνησης. 

Τακτικά μέλη της Επιτροπής είναι ο Γενικός Διευθυντής 

Κανονιστικής Συμμόρφωσης, Διαχείρισης Εταιρικών Κινδύνων 

και Ασφάλισης Ομίλου ΟΤΕ (Πρόεδρος της Επιτροπής), η Νομική 

Σύμβουλος Ομίλου ΟΤΕ – Εκτελεστική Γενική Διευθύντρια 

Νομικών και Ρυθμιστικών Θεμάτων, ο Γενικός Διευθυντής 

Χρηματοοικονομικών Θεμάτων Ομίλου ΟΤΕ, ο Γενικός Διευθυντής 

Ανθρώπινου Δυναμικού Ομίλου ΟΤΕ, ο Γενικός Διευθυντής 

Εσωτερικού Ελέγχου Ομίλου ΟΤΕ, ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης 

Επιχειρησιακής Ασφάλειας και Συνέχειας Ομίλου ΟΤΕ, ενώ 

προβλέπεται και η συμμετοχή μελών εκτάκτως αναλόγως του 

θέματος της ημερησίας διάταξης.
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•   Στελέχη των Θυγατρικών κινητής τηλεφωνίας Εξωτερικού της

    COSMOTE: Οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι, οι Νομικοί Σύμβουλοι,

    οι Γενικοί Διευθυντές και οι Διευθυντές των Θυγατρικών 

    κινητής τηλεφωνίας εξωτερικού της COSMOTE  

•   Στελέχη του Ομίλου ΓΕΡΜΑΝΟΣ: 

    — Στελέχη της θυγατρικής της COSMOTE, ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΒΕΕ,

       που το επίπεδο θέσης τους είναι αντίστοιχο με το επίπεδο 

       Γενικού Διευθυντή, Διευθυντή, 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 Γενικού Διευθυντή ή Διευθυντή των Θυγατρικών

      κινητής τηλεφωνίας Εξωτερικού της COSMOTE, όπως η

      αντιστοιχία του εν λόγω επιπέδου καθορίζεται από την 

      COSMOTE, και 

   — Ο Γενικός Διευθυντής της θυγατρικής της ΓΕΡΜΑΝΟΣ

      εταιρίας E-VALUE.

Τα Βασικά Δικαιώματα Προαίρεσης (άπαξ χορήγηση στα Στελέχη 

που εντάσσονται για πρώτη φορά στο Πρόγραμμα και δεν 

επαναχορηγούνται κατά τη διάρκεια ισχύος του) και τα Επιπλέον 

Δικαιώματα Προαίρεσης (χορήγηση σε ετήσια βάση σε Στελέχη 

στα οποία έχουν ήδη χορηγηθεί Βασικά Δικαιώματα Προαίρεσης) 

χορηγήθηκαν με βάση τους προβλεπόμενους όρους και 

προϋποθέσεις του Προγράμματος. 

Τα δικαιώματα τα οποία χορηγήθηκαν το 2007 και είχαν 

μετατραπεί  σε Οριστικά Δικαιώματα Aπόκτησης μετοχών δεν 

ασκήθηκαν εντός του καθορισμένου, από το Πρόγραμμα, χρονικού 

διαστήματος και ως εκ τούτου έχουν απολεσθεί.

Μέχρι στιγμής έχουν ασκηθεί από πλευράς στελεχών ΟΤΕ - Ομίλου 

COSMOTE 277.755 οριστικά δικαιώματα και ακολούθως διατέθηκαν 

σε αυτούς ισάριθμες ίδιες μετοχές.

Καταληκτική χρονιά άσκησης των Δικαιωμάτων Προαίρεσης 

Αγοράς Μετοχών Δικαιωμάτων τα οποία χορηγήθηκαν το 2010 και 

τα οποία έχουν μετατραπεί σε Οριστικά Δικαιώματα Απόκτησης 

Μετοχών ΟΤΕ, είναι το έτος 2016.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ 
ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΑΝΩΤΕΡΑ
ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Με βάση το ισχύον Πρόγραμμα Παροχής Δικαιωμάτων 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 

Δικαιώματα Προαίρεσης Αγοράς Μετοχών ΟΤΕ. 

Ο μέγιστος αριθμός των προς χορήγηση Δικαιωμάτων (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 Διάρκεια 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 Διευθύνων Σύμβουλος, οι Γενικοί Διευθυντές, οι Βοηθοί

    Γενικοί Διευθυντές, ο Νομικός Σύμβουλος, οι Προϊστάμενοι

    Διευθύνσεων, και οι Προϊστάμενοι Υποδιευθύνσεων /

    Διαμερισμάτων / Συγκροτημάτων της ΟΤΕ Α.Ε. 

2. Οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι των παρακάτω εταιρειών που

    συνδέονται με την εταιρεία κατά την έννοια της διάταξης του

    άρθρου 42ε του Κ.Ν. 2190/1920:

    •  ΟΤΕ Διεθνείς Λύσεις Α.Ε. με διακριτικό τίτλο ΟΤΕGLOBE 

    •  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 ΔΣ, ο Διευθύνων

        Σύμβουλος, ο τυχόν Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος,

        ο Νομικός Σύμβουλος, οι Γενικοί Διευθυντές, οι Διευθυντές,

        οι Υποδιευθυντές και οι Προϊστάμενοι της COSMOTE
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Μέτοχοι
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Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, στις 

περιπτώσεις 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. Εάν η προβλεπόµενη από το 

νόμο και το Καταστατικό απαρτία δεν συντελεστεί, συνέρχεται 

πρώτη Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, η οποία, 

στη µεν περίπτωση συνήθους απαρτίας συνεδριάζει έγκυρα, 

οποιοδήποτε και αν είναι το ποσοστό του µετοχικού κεφαλαίου 

που εκπροσωπείται, στη δε περίπτωση εξαιρετικής απαρτίας 

απαιτείται η εκπροσώπηση του 1/2 του µετοχικού κεφαλαίου, 

διαφορετικά συγκαλείται και δεύτερη Επαναληπτική Γενική 

Συνέλευση των Μετόχων όπου απαιτείται η εκπροσώπηση του 1/5 

του µετοχικού κεφαλαίου. 

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, οπότε και εγκρίνει τις Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις 

της εταιρείας και απαλλάσσει τα µέλη του ∆Σ και τους ελεγκτές 

από κάθε ευθύνη αποζηµίωσης. Επίσης, η Γενική Συνέλευση 

συγκαλείται από το ∆Σ έκτακτα, όποτε κριθεί σκόπιµο.

Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων βρίσκεται σε απαρτία και 

συνεδριάζει νόµιµα όταν παρίσταται το 1/5 του καταβεβλημένου 

µετοχικού κεφαλαίου, εκτός από ειδικές περιπτώσεις που 

ορίζονται από το Νόµο και το Καταστατικό της εταιρείας και 

απαιτείται εξαιρετική απαρτία δηλαδή παρουσία των 2/3 του 

µετοχικού κεφαλαίου. Τέτοιες περιπτώσεις θεμάτων που απαιτούν 

εξαιρετική απαρτία είναι:

•  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 ΔΣ που προβλέπεται 

   στο άρθρο 6 παρ. 1 του Καταστατικού

•  Τροποποίηση του άρθρου 20 του Καταστατικού 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
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Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν 

περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια 

διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό 

Συμβούλιο επτά τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία 

της Γενικής Συνέλευσης. 

• Την αναβολή λήψης απόφασης

Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα 

εικοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο 

πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μια μόνο 

φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, τακτική 

ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα 

συνέχισης της συνεδρίασης, αυτή που ορίζεται στην αίτηση

των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο 

από τριάντα ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής.

• Την παροχή συγκεκριμένων πληροφοριών για την εταιρεία, 

τα μέλη του ΔΣ και τους διευθυντές της εταιρείας

Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται 

στην εταιρεία πέντε τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη 

Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να 

παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις συγκεκριμένες πληροφορίες 

που αιτείται ο μέτοχος για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο 

μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση 

των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. 

Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό 

του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό 

Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, 

εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, 

καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή 

τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα 

πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας 

με αυτούς. 

Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο 

του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό 

Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση 

πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την 

περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. 

∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 
ΜΕΙΟψΗΦΙΑΣ

Οι μέτοχοι μειοψηφίας έχουν κάποια δικαιώματα ως προς:

• Τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό 

του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό 

Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση 

των μετόχων, ορίζοντας την ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία 

δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε ημέρες 

από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του 

Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της 

ημερήσιας διάταξης.

• Τα πρόσθετα θέματα

Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό 

του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό 

Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη 

Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα 

θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό 

Συμβούλιο δεκαπέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική 

Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή 

να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, 

(κατά το άρθρο 26), επτά τουλάχιστον ημέρες πριν από τη 

Γενική Συνέλευση. H αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων 

θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση 

ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση 

και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον 

ίδιο τρόπο, όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς 

ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και 

ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα 

της εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης 

που έχει υποβληθεί από τους μετόχους. 

• Τα σχέδια αποφάσεων 

Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό 

του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό 

Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα 

στο άρθρο 27 παράγραφος 3 του Κ.Ν. 2190/1920, έξι 

τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής



49

• Αίτημα για ονομαστική κλήση

Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του 

καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης 

για κάποιο θέμα της ημερήσιας διάταξης Γενικής Συνέλευσης 

μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω ονομαστικής κλήσης. 

∆ΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ ΚΑΙ 
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

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

ΕΤΟΣ ΜΕΡIΣΜΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΣΜ

1999 0,60 29 Ιουνίου 2000

2000 0,70 26 Ιουνίου, 2001

2001 0,70 19 Ιουνίου, 2002

2002 0,70 30 Ιουνίου, 2003

2003 0,35 17 Ιουνίου, 2004

2004 _ 16 Ιουνίου, 2005

2005 _ 22 Ιουνίου, 2006

2006 0,55 21 Ιουνίου, 2007

2007 0,75 26 Ιουνίου, 2008

2008 0,75 24 Ιουνίου, 2009

2009 0,19 16 Ιουνίου, 2010 

2010 0,1179 23 Ιουνίου, 2011

2011 _ 15 Ιουνίου, 2012

2012 _ 26 Ιουνίου, 2013
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ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Η εταιρεία διαθέτει ανεξάρτητη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικού 

Ελέγχου Ομίλου η οποία ελέγχει 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 (E.E.) διέπεται από τις 

διατάξεις του νομοθετικού πλαισίου (που ορίζεται από τον 

Ν3016/2002 με τις ισχύουσες τροποποιήσεις του) και είναι 

σύμφωνη με το Καταστατικό Εσωτερικού Ελέγχου και τα διεθνή 

πρότυπα του Εσωτερικού Ελέγχου.

ΤΟ 2013 ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ

Το 2013, η Γενική Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου Ομίλου ΟΤΕ 

πραγματοποίησε το  Ετήσιο Πλάνο Ελέγχου το οποίο έχει εγκριθεί 

από την Επιτροπή Ελέγχου και επίσης διενέργησε ειδικούς 

ελέγχους κατόπιν αιτήματος  της Διοίκησης.  

Η σύνταξη του Πλάνου Ελέγχου βασίζεται στα αποτελέσματα που 

προκύπτουν από την ετήσια αναγνώριση και αξιολόγηση κινδύνων 

βάσει μεθοδολογίας που ακολουθείται σε επίπεδο Ομίλου.  Οι 

εκθέσεις ελέγχων και η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του 

Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου γνωστοποιούνται στη Διοίκηση 

και οι ενέργειες διοίκησης που προκύπτουν παρακολουθούνται σε 

περιοδική βάση και ενημερώνεται η Επιτροπή Ελέγχου, καθώς και 

η Διοίκηση. 

Επίσης στα πλαίσια της επίτευξης των στόχων του Ε.Ε., έχει 

διασφαλιστεί η εναρμόνιση των διαδικασιών σε επίπεδο 

Εσωτερικού Ελέγχου Ομίλου, ώστε να εξασφαλίζεται σταθερά 

η ποιότητα της ελεγκτικής δραστηριότητας και παράλληλα να 

καλύπτονται όσα προβλέπονται από τα διεθνή πρότυπα του 

Εσωτερικού Ελέγχου.

ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΟ 2014

•  Επιτυχής υλοποίηση του Ετήσιου Πλάνου Ελέγχου 

   προσθέτοντας προστιθέμενη αξία στην εύρυθμη λειτουργία 

   του Ομίλου

•  Εφαρμογή των νέων εναρμονισμένων ομιλικών διαδικασιών 

   για τη λειτουργία του Εσωτερικού Ελέγχου.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

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 

2013 εγκρίθηκε η ανάθεση του τακτικού ελέγχου των οικονομικών 

καταστάσεων της διαχειριστικής χρήσης 2013 στην ελεγκτική 

εταιρεία «ΠΡΑΪΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ», καθώς και καθορίστηκε η αμοιβή της εταιρείας αυτής 

για τον έλεγχο των ατομικών και ενοποιημένων οικονομικών 

καταστάσεων, στο ποσό των €478.000,00.
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ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ 
ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

Το Σύστημα Διαχείρισης Εταιρικών Κινδύνων (RMS: Risk Manage-

ment System) στον όμιλο ΟΤΕ περιλαμβάνει μια συνεχή διαδικασία 

για τον έγκαιρο εντοπισμό, την αξιολόγηση, τη διαχείριση, 

την επικοινωνία και τον έλεγχο των κινδύνων. Βασικός στόχος 

είναι η διαφύλαξη της ύπαρξης καθώς και της μελλοντικής 

επιχειρηματικής επιτυχίας του Ομίλου ΟΤΕ. Για την επίτευξη 

αυτού του στόχου το Σύστημα Διαχείρισης Εταιρικών Κινδύνων 

(RMS) επιχειρεί την ανάλυση κινδύνου και ευκαιρίας σε όλους 

τους τομείς της εταιρείας, πέρα από την καθαρά οικονομική 

αποτίμηση αυτών. Αυτό συμπεριλαμβάνει όλα τα στρατηγικά, 

επιχειρησιακά και οργανωτικά μέτρα ελέγχου και παρακολούθησης 

που χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση εταιρικών κινδύνων, 

διασφαλίζοντας τα ακόλουθα: 

•  Συστηματικό εντοπισμό των υφιστάμενων κινδύνων, ανάλυση

   και αξιολόγηση των πληροφοριών που σχετίζονται με τους

   κινδύνους ή/και τις αντίστοιχες ευκαιρίες και άμεση κοινοποίησή

   τους στους αντίστοιχους φορείς λήψης αποφάσεων

•  Έγκαιρη ενημέρωση και αναφορά των κινδύνων που έχουν

    σημαντική επίπτωση στην επιχείρηση, είτε σε οικονομικό

    επίπεδο όσων αφορά την διαχείριση διαθεσίμων και την

    απώλεια εσόδων, είτε διαδικαστικά όσων αφορά την εύρυθμη 

    και απρόσκοπτη  λειτουργία της εταιρείας

•  Καταγραφή της άμεσης ανταπόκρισης του Ομίλου ΟΤΕ με

   σκοπό να μετριάσει και να αμβλύνει τους κινδύνους εκείνους

   που έχουν αναγνωριστεί, αναλυθεί και επικοινωνηθεί σε όλα τα

   ενδιαφερόμενα μέρη

•   Αξιολόγηση εναλλακτικών επιλογών για άμβλυνση κινδύνου 

    και μεταφορά σε τρίτους φορείς (π.χ. Ασφαλιστικές Εταιρείες

    για τους κινδύνους που ασφαλίζονται)

•  Καθιέρωση κατώτατων ορίων ανοχής (thresholds) για

   κάθε επίπεδο αξιολόγησης των κινδύνων, προκαλώντας

   και διασφαλίζοντας έτσι την υποβολή σχετικής αναφοράς

   σε περίπτωση υπέρβασης αυτών.

H διαδικασία καθορισμού και διαχείρισης κινδύνων απεικονίζεται 

διαγραμματικά στο ακόλουθο σχήμα: 
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3. Ορισμοί στρατηγικών διαχείρισης κινδύνων,
π.χ. αντιστάθμιση κινδύνου

Χαρτοφυλάκιο Κινδύνων

Αποφυγή

4. Έλεγχος κινδύνου

Έγκαιρη αναγνώριση

Πληροφορίες

Eπικοινωνία

Παρακολούθηση

Μείωση

Μεταφορά

Ανοχή

Σ
υ

νο
λι

κό
ς 

κί
νδ

υ
νο

ς

Υπολειπόμενοι
Κίνδυνοι

1. Επικοινωνία κατευθυντήριων γραμμών
Αποσαφήνιση των προσδοκιών της εταιρείας

2. Ανάλυση κινδύνου

Αναγνώριση
κινδύνων

Εκτίμηση
κινδύνων
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Ορισμός
Κινδύνων

Πολύ κρίσιμος

Περιγραφή

Άμεση δράση κρίνεται
απαραίτητη

Πιθανότητα
Εμφάνισης

Σχεδόν βέβαιο,
πάνω από 50%

Πιθανές
Οικονομικές
Επιπτώσεις

> 50 εκατ.

Κρίσιμος
Πρέπει να 

προγραμματιστούν άμεσα μέτρα
Πιθανόν, από 25% και

πάνω και κάτω από 50%
25 -  50 εκατ.

Μεσαίος:
Διαχείρηση - Περιορισμός

Υποχρεωτικός μετριασμός/
αντιστάθμιση κινδύνου

Δυνατόν, από
5% και πάνω και κάτω από 25%

5 - 25 εκατ.

Κίνδυνος υπό
παρακολούθηση:

Αποδοχή-Σχεδιασμός

H διοίκηση αποφασίζει εάν θα
αποδεχθεί τον κίνδυνο χωρίς τη λήψη
περαιτέρω δράσης ή τον περιστασιακό

προγραμματισμό ενεργειών

Απίθανο, λιγότερο από 5% < 5 εκατ.

Η διαχείριση εταιρικών κινδύνων συνεπάγεται την επαρκή 

αποτύπωση των επιχειρηματικών κινδύνων ως βάση για 

τη λήψη βέλτιστων αποφάσεων, μεγιστοποιώντας την 

αξία του Ομίλου. Στο πλαίσιο αυτό, κατηγοριοποιούνται οι 

εταιρικοί κίνδυνοι, με σκοπό να μπορούν να απεικονιστούν 

διαγραμματικά οι πιο σημαντικές περιοχές κινδύνου και 

παρέχεται ένα πλαίσιο για τη διαχείριση των κινδύνων, 

θέτοντας το αποδεκτό επίπεδο ανοχής που έχει καθοριστεί

από το Διοικητικό Συμβούλιο και την Ανώτατη Διοίκηση. Αυτό 

περιλαμβάνει τον εντοπισμό συγκεκριμένων γεγονότων ή 

περιστάσεων που σχετίζονται με τους στόχους του οργανισμού 

(κίνδυνοι και ευκαιρίες), την αξιολόγησή τους όσον αφορά την 

πιθανότητα και το μέγεθος της επίπτωσης αυτών, καθορίζοντας 

μια στρατηγική για ανταπόκριση και παρακολούθηση.
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> Επιχειρησιακοί προϊστάμενοι 

Οι επιχειρησιακοί προϊστάμενοι του Ομίλου (π.χ. ένας επικεφαλής 

έργου, οποιοσδήποτε κατέχει θέση ευθύνης) είναι υπεύθυνοι για 

την αξιολόγηση, τον έλεγχο και τον περιορισμό των κινδύνων 

σε συνδυασμό με τη διατήρηση αποτελεσματικών εσωτερικών 

ελέγχων. Τα εκτελεστικά στελέχη του Ομίλου έχουν την κυριότητα 

και ευθύνη για την καθημερινή διαχείριση των κινδύνων, τη 

συμμόρφωση με τους νόμους και τους εσωτερικούς κανονισμούς 

και την εφαρμογή των εσωτερικών ελέγχων στον τομέα εργασίας 

τους.

> Γενική Διεύθυνση Κανονιστικής Συμμόρφωσης, 
Διαχείρισης Εταιρικών Κινδύνων και Ασφάλισης Ομίλου 
ΟΤΕ

Η Γενική Διεύθυνση Κανονιστικής Συμμόρφωσης, Διαχείρισης

Εταιρικών Κινδύνων και Ασφάλισης Ομίλου ΟΤΕ είναι αρμόδια 

για την ανάπτυξη, τήρηση και αναθεώρηση των Πολιτικών/ 

Διαδικασιών Κανονιστικής Συμμόρφωσης, Διαχείρισης Εταιρικών 

Κινδύνων & Ασφάλισης και τη διασφάλιση της εφαρμογής τους 

σε όλες της εταιρείες του Ομίλου ΟΤΕ, την ανάπτυξη διαδικασιών 

παρακολούθησης και διερεύνησης περιστατικών/ καταγγελιών, 

τη διενέργεια σχετικών ελέγχων και ερευνών, την υλοποίηση 

διορθωτικών ενεργειών και την εισαγωγή προληπτικών μέτρων, 

τον εντοπισμό, την καταγραφή και την τήρηση εταιρικού μητρώου 

κινδύνων, την παρακολούθηση / αξιολόγηση και διαχείριση 

κινδύνων και θεμάτων ασφάλισης και τον εντοπισμό και 

αξιοποίηση ασφαλιστικών συνεργειών στον Όμιλο καθώς και τις 

σχετικές αναφορές και εισηγήσεις στις αρμόδιες επιτροπές. 

ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 

ΠΟΥ ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

> Επιτροπή Ελέγχου 

Η Επιτροπή Ελέγχου είναι αρμόδια για την παρακολούθηση της 

αποτελεσματικής λειτουργίας των συστημάτων εσωτερικού 

ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων της εταιρείας. 

> Επιτροπή Κανονιστικής Συμμόρφωσης, Εταιρικών 
Κινδύνων & Εταιρικής Διακυβέρνησης

Η Επιτροπή Κανονιστικής Συμμόρφωσης, Εταιρικών Κινδύνων 

& Εταιρικής Διακυβέρνησης καθορίζει τα στρατηγικά ζητήματα 

που άπτονται της εταιρικής διακυβέρνησης, κανονιστικής 

συμμόρφωσης και διαχείρισης εταιρικών κινδύνων και 

παρέχει υποστήριξη για θέματα κινδύνων και συμμόρφωσης. 

Μόνιμα μέλη της είναι ο Γενικός Διευθυντής Κανονιστικής 

Συμμόρφωσης, Διαχείρισης Εταιρικών Κινδύνων και 

Ασφάλισης Ομίλου ΟΤΕ (Πρόεδρος), η Νομική Σύμβουλος 

Ομίλου OTE - Εκτελεστική Γενική Διευθύντρια Νομικών & 

Ρυθμιστικών Θεμάτων Ομίλου OTE, ο Γενικός Διευθυντής 

Χρηματοοικονομικών Θεμάτων Ομίλου ΟΤΕ, η Γενική 

Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού Ομίλου OTE, η Γενική 

Διευθύντρια Εσωτερικού Ελέγχου Ομίλου ΟΤΕ, ο Προϊστάμενος 

της Διεύθυνσης Επιχειρησιακής Ασφάλειας και Συνέχειας 

Ομίλου ΟΤΕ, ενώ, αν κρίνεται απαραίτητο, προσκαλούνται 

στελέχη από τις άλλες αντίστοιχες οργανωτικές μονάδες.
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ΤΟ 2013 ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ

•  Καθιέρωση και εφαρμογή της Πολιτικής Διαχείρισης Κινδύνων

   και Ασφάλισης (Risk & Insurance policy) και του Οδηγού

   Εργασιών (Risk Manual) της Υποδιεύθυνσης Διαχείρισης

   Εταιρικών Κινδύνων

•  Σύνταξη σε τριμηνιαία βάση της  Έκθεσης Εταιρικών Κινδύνων

   (Risk Report), στην οποία αναλύονται οι εταιρικοί κίνδυνοι που

   έχουν εντοπιστεί και παρακολουθούνται από την Υποδιεύθυνση

   Διαχείρισης Εταιρικών Κινδύνων, παράλληλα με τις αντίστοιχες

   ενέργειες που ακολουθεί η εταιρεία με σκοπό την αντιστάθμιση

   των κινδύνων και τον περιορισμό του αντίκτυπου αυτών

•  Σύνταξη της τριμηνιαίας οικονομικής επισκόπησης (Risk Coc-

   pit), με θέματα που αφορούν την οικονομική επικαιρότητα, τον

   ανταγωνισμό στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών, καθώς επίσης και  

   γενικά νομικά και ρυθμιστικά θέματα, που επηρεάζουν ή δύναται

   να επηρεάσουν τον Όμιλο ΟΤΕ

•  Σύνταξη και παρακολούθηση του μητρώου εταιρικών

   κινδύνων (Risk Register), έτσι όπως αυτοί αναλύονται και έχουν

   καταχωρηθεί ανά εταιρεία και χώρα δραστηριοποίησης του Ομίλου

•  Αναγνώριση και προσδιορισμός διαφόρων εσωτερικών και

   εξωτερικών καναλιών επικοινωνίας και πληροφόρησης, όπως

   μέσα μαζικής ενημέρωσης, εξωτερικές έρευνες σχετικές με

   διαχείριση κινδύνων, εσωτερικές πολιτικές και διαδικασίες

   της εταιρείας και καθιέρωση συνεργασίας με άλλες υπηρεσίες,

   όπως της Επιχειρησιακής Συνέχειας, της Υγείας & Ασφάλειας,

   της Περιβαλλοντολογικής Διαχείρισης, της Νομικής Υπηρεσίας,

   της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου, κ.α., με σκοπό την

   σταδιακή ανάπτυξη του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης

   (Early Warning System) αλλά και την διερεύνηση νέων πιθανών

   κινδύνων

•  Καθιέρωση της μεθοδολογίας υπολογισμού της Μέγιστης

   Εκτιμώμενης Απώλειας, με σκοπό τον εντοπισμό των κρίσιμων

   εγκαταστάσεων του Ομίλου ΟΤΕ, από πλευράς αξίας ακινήτου,

   τεχνολογικού εξοπλισμού που φιλοξενείται στο κάθε κτήριο και

   απώλειας εσόδων από τη διακοπή των υπηρεσιών συγκεκριμένου

> Υπεύθυνοι διαχείρισης κινδύνων

Η Υποδιεύθυνση Διαχείρισης Εταιρικών Κινδύνων είναι το σημείο 

επαφής για όλα τα θέματα που άπτονται της διαχείρισης κινδύνων.

> Εξωτερικοί Ελεγκτές 

Ο εξωτερικός έλεγχος παρέχει εγγύση στους μετόχους, το ΔΣ και 

τη Διοίκηση της εταιρείας αναφορικά μετην αληθή και αξιόπιστη 

απεικόνιση των οικονομικών καταστάσεων του οργανισμού.

Οι εξωτερικοί ελεγκτές είναι επιφορτισμένοι με το καθήκον 

να κρίνουν κατά πόσον ένα σύστημα παρακολούθησης έχει 

εγκατασταθεί σύμφωνα με τα ελληνικά και ευρωπαϊκά ελεγκτικά 

πρότυπα, και αν επαρκεί για την κάλυψη των απαιτήσεων που του 

έχουν τεθεί. Ο έλεγχος αυτός προσδιορίζει κατά πόσον τα μέτρα 

που λαμβάνονται εντοπίζουν και κοινοποιούν όλους τους δυνητικά 

ζημιογόνους κινδύνους αρκετά έγκαιρα, ώστε η Διοίκηση να είναι 

σε θέση να λάβει τα κατάλληλα μέτρα. Οι εξωτερικοί ελεγκτές 

κρίνουν, επίσης, κατά πόσον το σύστημα διαχείρισης κινδύνων, 

καθώς και οι κίνδυνοι και οι ευκαιρίες που απορρέουν από 

μελλοντικές εξελίξεις, περιγράφονται με ακρίβεια στην Έκθεση 

Διαχείρισης Κινδύνων η οποία υποβάλλεται από τον Γενικό Δ/ντή 

Κανονιστικής Συμμόρφωσης, Διαχείρισης Εταιρικών Κινδύνων και 

Ασφάλισης Ομίλου ΟΤΕ στο Διοικητικό Συμβούλιο.
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εγκαταστάσεων του Ομίλου ΟΤΕ, από πλευράς αξίας ακινήτου, 

τεχνολογικού εξοπλισμού που φιλοξενείται στο κάθε κτήριο 

και απώλειας εσόδων από τη διακοπή των υπηρεσιών του 

συγκεκριμένου κτηρίου, ως αποτέλεσμα ενός απροσδόκητου 

συμβάντος (σεισμός, έκρηξη, πλημμύρα, κ.ά.).

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟ 2014

•  Ευθυγράμμιση όλων των αξιολογήσεων και εκτιμήσεων των

   εταιρειών του Ομίλου ΟΤΕ  κάτω από ένα κοινό

   επιχειρηματικό πλαίσιο και μια ενιαία μεθοδολογία

   διαχείρισης εταιρικών κινδύνων, έτσι ώστε να βελτιωθεί η

   αποτελεσματικότητα των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων,

   αλλά και ο έλεγχος που ασκείται από άλλες μονάδες της

   εταιρείας, όπως της Επιχειρησιακής Συνέχειας, της Υγείας &

   Ασφάλειας, της Περιβαλλοντολογικής Διαχείρισης, της

   Νομικής Υπηρεσίας, τον Εσωτερικό Έλεγχο, κ.ά.

•  Υλοποίηση κοινής μεθοδολογίας, κοινού πλαισίου αναφορών

   και επικοινωνίας, εκπαίδευση και υιοθέτηση μιας κοινής

   γλώσσας αναφοράς σε όλες τις επιχειρησιακές μονάδες, ως

   μέρος της καθημερινής δραστηριότητας του Ομίλου ΟΤΕ

•  Πιστοποίηση με το ISO 31000 μέχρι το τέλος του 4ου

   τριμήνου του 2014.

Η Γενική Διεύθυνση Κανονιστικής Συμμόρφωσης, Διαχείρισης 

Εταιρικών Κινδύνων και Ασφάλισης Ομίλου ΟΤΕ σε τριμηνιαία 

βάση υποβάλλει τις εκθέσεις Κανονιστικής Συμμόρφωσης 

και Εταιρικών Κινδύνων στην Επιτροπή Κανονιστικής 

Συμμόρφωσης, Εταιρικών Κινδύνων & Εταιρικής Διακυβέρνησης 

για την επισκόπηση, αξιολόγηση και υποβολή της στα αρμόδια 

εταιρικά όργανα, την Επιτροπή Ελέγχου και το Διοικητικό 

Συμβούλιο.
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ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΕΣ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣiΕΣ 

Η εταιρεία, δίνοντας ιδιαίτερη έµφαση στην ενίσχυση της 

διαφάνειας, εφαρμόζει σχετικές διαδικασίες που απορρέουν 

από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο:

•  Διαδικασία γνωστοποίησης ρυθμιζόμενων πληροφοριών,

   η οποία εφαρμόζεται στο πλαίσιο του Ν. 3556/2007, της

   Απόφασης 1/434/3.7.2007 και της εγκυκλίου αριθ. 33 της

   Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς που αφορούν στις προϋποθέσεις

   διαφάνειας για την πληροφόρηση σχετικά µε εκδότες, των

   οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγµάτευση

   σε οργανωµένη αγορά. Σκοπός της διαδικασίας είναι αφενός

   η έγκαιρη και έγκυρη ενηµέρωση του επενδυτικού κοινού και

   λοιπών ενδιαφεροµένων σχετικά µε περιπτώσεις 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

•  Διαδικασίες στο πλαίσιο του Ν. 3340/2005 για την προστασία

   της κεφαλαιαγοράς από πράξεις προσώπων που κατέχουν

   προνοµιακές 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 εταιρεία, καθώς και άτοµα που έχουν στενό δεσµό µε

     αυτά, οφείλουν να γνωστοποιούν στον ΟΤΕ τις συναλλαγές

     που διενεργούνται για δικό τους λογαριασµό και αφορούν

     µετοχές της εταιρείας, ή άλλα 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 

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ

Στον Όμιλο OΤΕ εφαρμόζεται ένα Σύστημα Διαχείρισης 

Κανονιστικής Συμμόρφωσης, το οποίο αφορά στη συμμόρφωση 

με συγκεκριμένες θεσμικές διατάξεις, αλλά και τις εσωτερικές 

πολιτικές με σκοπό την αποφυγή κινδύνων και άλλων νομικών 

συνεπειών για την εταιρεία και τους εργαζόμενους. Στο πλαίσιο 

της εφαρμογής του Συστήματος Κανονιστικής Συμμόρφωσης, 

ισχύουν σε επίπεδο εταιρείας και Ομίλου πολιτικές/κώδικες που 

περιλαμβάνουν τις αρχές και τους κανόνες που εφαρμόζονται στον 

Όμιλο ΟΤΕ και εφαρμόζονται συγκεκριμένες διαδικασίες. 

Το 2013, το Σύστημα Κανονιστικής Συμμόρφωσης 

του ΟΤΕ επιθεωρήθηκε επιτυχώς από 

ανεξάρτητους εξωτερικούς ελεγκτές, οι 

οποίοι επιβεβαίωσαν την αποτελεσματικότητα 

των διαδικασιών / ελεγκτικών μηχανισμών 

κανονιστικής συμμόρφωσης της εταιρείας. 
Η πιστοποίηση συμπεριέλαβε, επίσης, ελέγχους 

αποτελεσματικότητας των διαδικασιών / ελεγκτικών μηχανισμών 

που σχετίζονται, κυρίως, με την αποτροπή της διαφθοράς σε 

άλλες διεργασίες (Προμήθειες, Πωλήσεις, Εσωτερικός Έλεγχος, 

Ανθρώπινο Δυναμικό).

Η αποτελεσματικότητα και επάρκεια του Συστήματος Διαχείρισης 

Κανονιστικής Συμμόρφωσης εποπτεύεται από την Επιτροπή 

Κανονιστικής Συμμόρφωσης, Εταιρικών Κινδύνων & Εταιρικής 

Διακυβέρνησης.
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ΤΟ 2013 ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ

• Κώδικες / Πολιτικές Κανονιστικής Συμμόρφωσης 

Ομίλου ΟΤΕ:  Όλες οι Πολιτικές Κανονιστικής Συμμόρφωσης 

επισκοπούνται, σε περιοδική βάση, ή/και αναθεωρούνται είτε λόγω 

αλλαγών στο νομοθετικό/κανονιστικό πλαίσιο είτε λόγω εταιρικών 

αλλαγών. Για όλες τις Πολιτικές ενημερώνεται το προσωπικό 

της εταιρείας, ενώ παράλληλα, αποστέλλονται στις θυγατρικές 

εταιρείες για έγκριση και υιοθέτηση από τα αρμόδια όργανα. Για το 

έτος 2013, αναθεωρήθηκαν/υιοθετήθηκαν οι ακόλουθες Πολιτικές:

— Αναθεώρηση της «Πολιτικής Ομίλου ΟΤΕ περί Αποφυγής της

   Διαφθοράς και άλλων Συγκρούσεων Συμφερόντων»

— Υιοθέτηση της «Πολιτικής Ομίλου ΟΤΕ για τη Συμμόρφωση στο

   Δίκαιο του Ελεύθερου Ανταγωνισμού» 

— Αναθεώρηση της «Πολιτικής περί Διοργάνωσης Εταιρικών

   Εκδηλώσεων»

— Αναθεώρηση της «Πολιτικής περί Κατάχρησης 

   Προνομιακών Πληροφοριών»

— Αναθεώρηση της «Πολιτικής περί Δωρεών και Χορηγιών»

— Υιοθέτηση της νέας «Πολιτικής Παροχών Ασφάλισης Κινδύνου

    και Συνταξιοδοτικών Προγραμμάτων» Ομίλου ΟΤΕ.

• Εκπαιδεύσεις / ενημέρωση του προσωπικού της εταιρείας 

αναφορικά με τις Πολιτικές Κανονιστικής Συμμόρφωσης: 

Πραγματοποιήθηκε Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα κατά της Διαφθοράς, 

το οποίο περιελάμβανε εκπαίδευση (classroom training) για 

την Ανώτατη Διοίκηση (Γενικοί Δ/ντές, Δ/ντές)  με ποσοστό 

συμμετοχής 74,53% και εκπαίδευση (e-learning) για στελέχη 

με ή χωρίς θέση ευθύνης με ποσοστό συμμετοχής 42,78%. Το 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα κάλυψε θέματα που σχετίζονται με τις 

Πολιτικές περί αποφυγής της διαφθοράς και άλλων συγκρούσεων 

συμφερόντων, περί αποδοχής και προσφοράς ωφελημάτων 

καθώς και περί εξακρίβωσης της οικονομικής απάτης. Επίσης, 

πραγματοποιήθηκε Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα e-learning με θέμα 

την Εξακρίβωση Οικονομικής Απάτης και τον Κώδικα Δεοντολογίας 

για Ανώτερα Στελέχη Οικονομικών Υπηρεσιών εντός Ομίλου ΟΤΕ 

σε στελέχη επιλεγμένων οργανωτικών μονάδων, με ποσοστό 

συμμετοχής 80,99%.  

• Επικοινωνία θεμάτων που σχετίζονται με την Κανονιστική 

Συμμόρφωση: Έμφαση δόθηκε στην επικοινωνία σημαντικών 

θεμάτων από την πλευρά της Κανονιστικής Συμμόρφωσης προς 

την Διοίκηση της εταιρείας και τους εργαζομένους με σχετικές 

ανακοινώσεις.

• Πραγματοποίηση αξιολόγησης κινδύνων Κανονιστικής 

Συμμόρφωσης Ομίλου ΟΤΕ για το έτος 2013: Η σχετική 

διαδικασία αξιολόγησης αρχίζει τον Ιούνιο κάθε έτους, με 

τη διοργάνωση συναντήσεων με τους εκπροσώπους των 

εμπλεκομένων οργανωτικών μονάδων, και ολοκληρώνεται 

με τη σύνταξη και έγκριση του Σχεδίου Μέτρων (Πρόγραμμα 

Κανονιστικής Συμμόρφωσης) το Νοέμβριο του ίδιου έτους. Οι 

εμπλεκόμενες επιχειρησιακές μονάδες αξιολογήθηκαν για τους 

κινδύνους που περιλαμβάνονται στην Περιοχή της Κανονιστικής 

Συμμόρφωσης, όπου συμπεριλαμβάνονται και οι κίνδυνοι της 

Ενεργητικής και Παθητικής Δωροδοκίας. Τα αποτελέσματα της 

Αξιολόγησης Κινδύνων Ομίλου ΟΤΕ 2013 καθώς και το τελικό 

Σχέδιο Μέτρων (Πρόγραμμα Κανονιστικής Συμμόρφωσης) για 

το έτος 2014 παρουσιάστηκαν και εγκρίθηκαν από την Επιτροπή 

Κανονιστικής Συμμόρφωσης, Εταιρικών Κινδύνων & Εταιρικής 

Διακυβέρνησης, από την Επιτροπή Ελέγχου και, τέλος, από το 

Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΤΕ.

• Διαδικασία υπογραφής Ετήσιας Δήλωσης Κανονιστικής 

Συμμόρφωσης και Δήλωσης Σύγκρουσης Συμφερόντων

για όλα τα μέλη ΔΣ των συνδεδεμένων εταιρειών του Ομίλου ΟΤΕ, 

καθώς επίσης και τη Διοίκηση των εταιρειών του Ομίλου. 
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• Δηλώσεις των Ανώτερων Στελεχών Οικονομικών Υπηρεσιών, 

βάσει των διατάξεων του Κώδικα Δεοντολογίας για τα Ανώτερα 

Στελέχη Οικονομικών Υπηρεσιών: Τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου και τα Ανώτερα Στελέχη Οικονομικών Υπηρεσιών 

υπέγραψαν Δηλώσεις περί γνώσης και εφαρμογής των διατάξεων 

του Κώδικα Δεοντολογίας για τα Ανώτερα Στελέχη Οικονομικών 

Υπηρεσιών. 

• Διαδικασία Διενέργειας Ελέγχου Ακεραιότητας και 

Αξιολόγησης Προμηθευτή: Για την αποφυγή κινδύνων κατά 

την συνεργασία με προμηθευτές, καθιερώθηκε η Διαδικασία 

Διενέργειας Ελέγχου Ακεραιότητας και Αξιολόγησης Προμηθευτή. 

Η εν λόγω διαδικασία διενεργείται κατά την έναρξη της 

συνεργασίας με προμηθευτές, λαμβάνοντας υπόψη τις πρακτικές 

κατά της διαφθοράς και τους εσωτερικούς κανονισμούς του ΟΤΕ.
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ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ 
ΜΕΤΟΧΟΥΣ

Πέρα από τις θεσµοθετηµένες διαδικασίες που διασφαλίζουν 

τη διαφάνεια, η εταιρεία εφαρµόζει και άλλες πρακτικές που 

ενισχύουν την πληροφόρηση και την ενηµέρωση όλων των 

ενδιαφεροµένων μερών, και περιλαµβάνουν µεταξύ άλλων:

•  Τη δηµοσίευση εταιρικών πληροφοριών στην ιστοσελίδα της

    εταιρείας, που στοχεύει στην ταχύτερη και ισότιμη

    ενηµέρωση όλων των ενδιαφερόµενων

•  Την έκδοση εταιρικών εντύπων (Ετήσιο Απολογισµό,

   Απολογισµό Εταιρικής Διακυβέρνησης, Απολογισμό Εταιρικής

   Υπευθυνότητας), που ενισχύουν την ενηµέρωση σχετικά

   µε τις δραστηριότητες, τη στρατηγική, τους στόχους και την

   απόδοση της εταιρείας

•   Την αµφίδροµη επικοινωνία µεταξύ εκπροσώπων της

    εταιρείας και της επενδυτικής κοινότητας, που εξασφαλίζεται

    µέσω συνεδρίων, εταιρικών παρουσιάσεων, ηµερίδων

    επενδυτών, roadshows (στο εξωτερικό και στο εσωτερικό) και

    τηλε-συνδιασκέψεων.

Οι δραστηριότητες του ΟΤΕ ως εισηγµένη εταιρεία στο 

Χρηµατιστήριο Αθηνών (ΧΑ) και στο Χρηµατιστήριο Λονδίνου 

(LSE), αποτελούν αντικείµενο της ∆ιεύθυνσης Επενδυτικών 

Σχέσεων Ομίλου 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 

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟ 2014

•  Πιστοποίηση της επάρκειας του Προγράμματος Κανονιστικής

    Συμμόρφωσης αναφορικά με τη Συμμόρφωση στο Δίκαιο του

    Ελεύθερου Ανταγωνισμού 

•  Διαδικασία υιοθέτησης και εφαρμογής του Προτύπου BS 10500

   (Βρετανικό Πρότυπο «Σύστημα Διαχείρισης για την

   Καταπολέμηση της Δωροδοκίας»).
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•  Η ανακοίνωση των αποτελεσµάτων της εταιρείας και γενικότερα

   η άµεση και ισότιµη πληροφόρηση των µετόχων σε σχέση µε την

   πορεία της εταιρείας και το σύστημα Εταιρικής Διακυβέρνησης

   του ΟΤΕ, µέσω παρουσιάσεων, roadshows και συναντήσεων 

•  Παρουσίαση δραστηριοτήτων και ενηµέρωση µετόχων µέσω

   διαφόρων καναλιών επικοινωνίας (ιστοσελίδα Επενδυτικών

   Σχέσεων/Investor Relations, εταιρικές παρουσιάσεις κ.λπ.) 

•  Η έκδοση του Ετήσιου Απολογισµού της εταιρείας και του

    Απολογισµού Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης 

•  Η διαχείριση των σχέσεων µε τις Κανονιστικές Αρχές

   (Χρηµατιστήρια και  Επιτροπές Κεφαλαιαγοράς) των χωρών στις

   οποίες είναι εισηγµένη η µετοχή της εταιρείας

•  Η εξασφάλιση της συµµόρφωσης της εταιρείας µε τις

   υποχρεώσεις που απορρέουν από το θεσµικό πλαίσιο που διέπει

   τις κεφαλαιαγορές και τα χρηµατιστήρια στα οποία είναι

   εισηγµένη η εταιρεία (ΧΑ, LSE) 

•  Η υποστήριξη της πιστοληπτικής αξιολόγησης της εταιρείας

  (rating review) 

•  Η διοργάνωση των Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων και η

   ενίσχυση της πληροφόρησης προς τους μετόχους. 

Προϊστάµενος της ∆ιεύθυνσης Επενδυτικών Σχέσεων Ομίλου 

ΟΤΕ είναι ο κος ∆ηµήτρης Τζελέπης µε τα παρακάτω στοιχεία 

επικοινωνίας:
Τηλ: +30 210 6111574, Fax: +30 210 6111030 Email: dtzelepis@ote.gr

∆ιεύθυνση: Αγίου Λουκά & Ικάρου 1, Παιανία, Αττική

Τηλ. κέντρο: +30 210 611 1000

Ιστοσελίδα επενδυτικών σχέσεων: https://www.ote.gr/web/guest/corporate/ir
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Κανονισμοί,
Νόμοι & Αποφάσεις
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ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

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.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο Κανονισμός Λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου 

ρυθμίζει τις λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο που 

προσκαλούνται - συνεδριάζουν και λαμβάνουν αποφάσεις τα 

μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Επίσης, αναφέρεται στις 

αρμοδιότητες του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και 

του Αντιπροέδρου.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ο Κανονισμός της Επιτροπής Ελέγχου αποτελεί προσάρτημα 

του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του ΟΤΕ και ρυθμίζει 

τον τρόπο λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΜΟΙΒΩΝ & 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Ο Κανονισμός της Επιτροπής Αμοιβών & Ανθρώπινου Δυναμικού 

ορίζει τις αρμοδιότητες και τον τρόπο λειτουργίας της Επιτροπής 

Αμοιβών & Ανθρώπινου Δυναμικού. 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ο Κανονισμός Εσωτερικού Ελέγχου, ο οποίος έχει εγκριθεί με 

απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και υιοθετηθεί από την 

Επιτροπή Ελέγχου, ρυθμίζει τη λειτουργία του Εσωτερικού 

Ελέγχου της εταιρείας.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Η Πολιτική Προμηθειών καθορίζει τους όρους και τους κανόνες 

σύμφωνα με τους οποίους πραγματοποιούνται οι προμήθειες των 

εταιρειών ΟΤΕ και COSMOTE.
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ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

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

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ 

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

•  Κώδικας Δεοντολογίας Ομίλου ΟΤΕ 

•  Κώδικας Δεοντολογίας για Ανώτερα Στελέχη Οικονομικών

   Υπηρεσιών 

•  Κώδικας Δεοντολογίας για την Προστασία των Δικαιωμάτων του

   Ατόμου κατά την Επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων του

   εντός του Ομίλου ΟΤΕ 

•  Πολιτική Διαχείρισης Παραπόνων και Καταγγελιών 

•  Πολιτική Εξακρίβωσης Οικονομικής Απάτης 

•  Πολιτική περί Κατάχρησης Προνομιακών Πληροφοριών 

•  Πολιτική περί Αποφυγής της Διαφθοράς και άλλων Συγκρούσεων

   Συμφερόντων

• Πολιτική περί Αποδοχής και Προσφοράς Ωφελημάτων

• Πολιτική περί Δωρεών και Χορηγιών 

• Πολιτική Διοργάνωσης Εταιρικών Εκδηλώσεων

• Πολιτική για την Αποτροπή Σεξουαλικής Παρενόχλησης εντός

  του Ομίλου ΟΤΕ

• Πολιτική για τη Συμμόρφωση με το Δίκαιο του Ελεύθερου

  Ανταγωνισμού 

• Πολιτική για τις Εργασιακές Σχέσεις εντός του Ομίλου ΟΤΕ

• Πολιτική Παροχών Ασφάλισης Κινδύνου και Συνταξιοδοτικών

  Προγραμμάτων

• Πολιτική Διαχείρισης Κινδύνων και Ασφάλισης
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•  Ν. 3873/2010 Ενσωμάτωση στην ελληνική έννομη τάξη της

   Οδηγίας 2006/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

   του Συμβουλίου 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

   εμπειρογνώμονα 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 συνδεόμενων 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

   προνοµιακών 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
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ΟΤΕ Α.Ε.

Υπεύθυνος Έκδοσης

Δημήτρης Τζελέπης

Διευθυντής Επενδυτικών Σχέσεων Ομίλου ΟΤΕ

Συντακτική Ομάδα και Επιμέλεια Ύλης

Nτάρια Κοζάνογλου

Ελένη Αγογλωσσάκη 

Μανούσος Αποστολάκης

Κώστας Μασέλης

Σοφία Ζιάβρα

Υπεύθυνη Συντονισμού Έκδοσης & Εικαστικού Σχεδιασμού 

Ντέπη Τζιμέα

Διευθύντρια Εταιρικής Επικοινωνίας Ομίλου ΟΤΕ

Ομάδα Συντονισμού Έκδοσης & Εικαστικού Σχεδιασμού

Πόλλυ Κατσούλη

Άννα Κυριαζή

Κατερίνα Σαριδάκη

Σχεδιασμός και Παραγωγή Έκδοσης

Proximity ZZ.DOT

Εκτύπωση

Ιούνιος 2014

Αντίτυπα της έκδοσης του Απολογισμού Εταιρικής Διακυβέρνησης 2013 διατίθενται από την

Διεύθυνση Επενδυτικών Σχέσεων Ομίλου ΟΤΕ / Υπηρεσία Μετοχολογίου, Πατησίων 85, 10434, Αθήνα.

Ο Απολογισμός Εταιρικής Διακυβέρνησης 2013 διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στη διεύθυνση:

http://www.ote.gr/web/guest/corporate/ir/publications/corporate-governance-reports 








