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Η εταιρική διακυβέρνηση αφορά στο σύνολο των αρχών και 
πρακτικών που υιοθετεί μία εταιρεία προκειμένου να διασφαλί-
σει την απόδοσή της, τα συμφέροντα των μετόχων της και τα 
συμφέροντα όλων των ενδιαφερόμενων μερών (stakeholders). 

Η εταιρική διακυβέρνηση συνδέεται θετικά με την απόδοση της 
εταιρείας, καθώς επικεντρώνεται στα παρακάτω θέματα:

•	 	Το	Διοικητικό	Συμβούλιο	και	την	Εκτελεστική	Διοίκηση	
(ποσοστό	ανεξαρτήτων	μελών,	αριθμός	και	σύνθεση	επι-
τροπών	 του	 Διοικητικού	 Συμβουλίου,	 διαδικασία	 αξιο-
λόγησης	 μελών	Διοικητικού	Συμβουλίου,	 διαχωρισμός	
θέσεων	προέδρου-διευθύνοντος	συμβούλου)

•	 	Τα	δικαιώματα	των	μετόχων	(αρχή	μίας	μετοχής-μίας	ψή-
φου,	δικαιώματα	μειοψηφίας)

•	 	Το	επίπεδο	διαφάνειας	και	ελέγχου	(ποιότητα	των	οικο-
νομικών	καταστάσεων,	δημοσιοποίηση	των	αμοιβών	των	
στελεχών,	ποιότητα	εσωτερικού	και	εξωτερικού	ελέγχου	
και	διαχείριση	κινδύνων)

Ο ΟΤΕ επιδιώκει την εφαρμογή των βέλτιστων πρακτικών εται-
ρικής διακυβέρνησης, με γνώμονα τις καλύτερες διεθνείς και 
ευρωπαϊκές πρακτικές, σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων 
του. Ενισχύοντας τις διαδικασίες και τις δομές της, η εταιρεία 
εξασφαλίζει όχι μόνο τη συμμόρφωση με το κανονιστικό πλαίσιο, 
αλλά και την ανάπτυξη εταιρικής κουλτούρας που θεμελιώνεται 
στις αξίες της επιχειρηματικής ηθικής και της προάσπισης των 
συμφερόντων των μετόχων καθώς και όλων των ενδιαφερόμε-
νων μερών. 

Τον Μάρτιο του 2010 απονεμήθηκε στον ΟΤΕ το βραβείο 
καλύτερης εταιρικής διακυβέρνησης στην Ελλάδα για το έτος 
2010 από το διεθνές περιοδικό World Finance. Με τη διάκρι-
ση αυτή, αναγνωρίζεται η διαρκής προσπάθεια της εταιρείας να 
ενισχύει τα κανάλια πληροφόρησης σε θέματα εταιρικής διακυ-

1. Εισαγωγή
βέρνησης, ακολουθώντας τις καλύτερες διεθνείς πρακτικές στον 
συγκεκριμένο τομέα.

Ως ανώνυμη εταιρεία εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με 
τις μετοχές της να διαπραγματεύονται επίσης στο Χρηματιστήριο 
της Νέας Υόρκης (NYSE) και του Λονδίνου (LSE), ο ΟΤΕ ακο-
λουθεί την κείμενη εγχώρια και ξένη νομοθεσία σε σχέση με τις 
αρχές και τις πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης. 

Οι απορρέουσες διατάξεις και πρακτικές για την εταιρεία απο-
τυπώνονται στο Καταστατικό, στον Εσωτερικό Κανονισμό Λει-
τουργίας, στον Κώδικα Δεοντολογίας και Επιχειρηματικής Συ-
μπεριφοράς, στον Γενικό Κανονισμό Προσωπικού και σε άλλους 
κανονισμούς ή πολιτικές της εταιρείας που ρυθμίζουν τις επιμέ-
ρους λειτουργίες της.

Σύστημα Εταιρικής Διακυβέρνησης

Οι τρεις βασικοί άξονες εφαρμογής των κανόνων και πρακτικών 
εταιρικής διακυβέρνησης στον ΟΤΕ αφορούν στο ρόλο του Δι-
οικητικού Συμβουλίου και της εκτελεστικής διοίκησης, στην προ-
στασία των μετόχων και στην ενίσχυση της διαφάνειας και της 
δημοσιοποίησης πληροφοριών. 

O ρόλος του Δ.Σ. και της Εκτελεστικής Διοίκησης

Προστασία των Μετόχων

Διαφάνεια και Δημοσιοποίηση Πληροφορίων
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Οι άξονες αυτοί συνθέτουν το Σύστημα Εταιρικής Διακυβέρνησης 
στον ΟΤΕ. 

Σύστημα Εταιρικής Διακυβέρνης

Είτε Εκλέγει ή Συστήνει ή Εποπτεύει ή Eπιλέγει

Είτε Συγκαλεί ή Λογοδοτεί ή Υποστηρίζει

Γενική 
Συνέλευση

των Mετόχων

Διοικητικό
Συμβούλιο

Πρόεδρος/
Διευθύνων
Σύμβουλος

Πρόεδρος/
Διευθύνων
Σύμβουλος

Επιτροπή
Αμοιβών και
Ανθρώπινου
Δυναμικού

Επιτροπή 
Ελέγχου

Εσωτερικός
Έλεγχος

Εξωτερικός
Έλεγχος
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2.1 Ρόλος και αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) είναι το ανώτατο διοικητικό όργα-
νο της εταιρείας, με κύριο έργο την προάσπιση του γενικότερου 
εταιρικού συμφέροντος και τη διασφάλιση της απόδοσης της 
εταιρείας. Το ΔΣ του ΟΤΕ, σύμφωνα με το ισχύον από 7-4-2009 
Καταστατικό, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του:

•		Συγκαλεί	 τακτικές	 ή	 έκτακτες	 Γενικές	 Συνελεύσεις	 των	
Μετόχων	και	εισηγείται	των	θεμάτων	τους

•		Καταρτίζει	και	εγκρίνει	τις	ετήσιες	οικονομικές	καταστά-
σεις	της	εταιρείας	και	τις	υποβάλλει	στην	Γενική	Συνέλευ-
ση	των	Μετόχων

•		Εγκρίνει	τη	στρατηγική	της	εταιρείας	και	αποφασίζει	σχε-
τικά	με	την	ίδρυση	θυγατρικών	εταιρειών,	με	συμμετοχές	
σε	άλλες	εταιρείες,	εγχώριες	και	μη

•		Αποφασίζει	σχετικά	με	την	αύξηση	του	μετοχικού	κεφα-
λαίου	με	έκδοση	νέων	μετοχών	και	την	έκδοση	ομολο-
γιακού	δανείου	με	ομολογίες,	μετατρέψιμες	σε	μετοχές,	
αφού	προηγηθεί	απαραίτητη	εξουσιοδότηση	από	τη	Γενι-
κή	Συνέλευση	των	Μετόχων

•		Αποφασίζει	 την	έκδοση	κοινού	ομολογιακού	δανείου	ή	
ομολογιακού	δανείου	με	ανταλλάξιμες	μετοχές

Ο Πρόεδρος του ΔΣ καθορίζει τα θέματα της ημερήσιας διάτα-
ξης, προεδρεύει των συνεδριάσεών του και διευθύνει τις εργασί-
ες του. Το ΔΣ 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 (2) είναι ανεξάρτητα. Εκλέγονται 
από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, από την οποία επίσης 
ορίζονται τα εξ αυτών ανεξάρτητα μέλη. Τα μέλη είναι πάντοτε 
επανεκλέξιμα και μπορούν να ανακληθούν οποτεδήποτε από τη 
Γενική Συνέλευση των Μετόχων. 

2. Διοικητικό Συμβούλιο
Το ΔΣ συνεδριάζει όποτε αυτό κριθεί αναγκαίο ή κατόπιν αιτή-
σεως προς τον Πρόεδρό του από δύο (2) τουλάχιστον μέλη 
του. Με την επιφύλαξη σχετικών άρθρων του καταστατικού, όπου 
προβλέπονται ειδικές απαρτίες και πλειοψηφίες, το ΔΣ βρίσκε-
ται σε απαρτία και συνεδριάζει νόμιμα όταν παρίστανται τα μισά 
πλέον ενός του συνόλου των μελών του, όμως ο αριθμός των 
παρόντων μελών δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). 
Οι αποφάσεις του λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία, εκτός αν 
ορίζεται διαφορετικά από το Ν. 2190/1920, όπως ισχύει ή 
από το Καταστατικό της εταιρείας. Κατά τη διάρκεια του έτους 
2009 πραγματοποιήθηκαν 25 συνεδριάσεις του ΔΣ. Οι όροι 
αποζημίωσης, αντιμισθίας, λοιπών παροχών καθώς και οι όροι 
παροχής υπηρεσιών των μελών του ΔΣ, προτείνονται από το ΔΣ 
και εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Τα μέλη 
του ΔΣ, σε περίπτωση που ανήκουν στο προσωπικό της εταιρεί-
ας, κατά τη διάρκεια της θητείας τους σ’ αυτό, λαμβάνουν τις 
αποδοχές της υπηρεσιακής τους θέσης και δεν δικαιούνται της 
αποζημιώσεως την οποία λαμβάνουν τα άλλα μέλη του ΔΣ.

Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου,  ή για οποιονδήποτε άλλο 
λόγο έκπτωσης ενός ή περισσοτέρων μελών πριν από την λήξη 
της θητείας τους, τα εναπομείναντα μέλη του Διοικητικού Συμ-
βουλίου, είτε εκλέγουν προσωρινά, εφόσον είναι παρόντα ή 
εκπροσωπούνται τουλάχιστον πέντε (5), αντικαταστάτη ή αντικα-
ταστάτες για τον υπόλοιπο χρόνο μέχρι τη λήξη της θητείας των 
μελών που αντικαθίστανται και ορίζουν την ιδιότητα του κάθε 
μέλους ως εκτελεστικού ή μη εκτελεστικού, είτε συνεχίζουν τη 
διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας χωρίς εκλογή αντι-
καταστάτη ή αντικαταστατών. Αν εκλεγεί από το Διοικητικό Συμ-
βούλιο προσωρινό μέλος σε αναπλήρωση άλλου ανεξάρτητου, 
το μέλος που εκλέγεται πρέπει να είναι και αυτό ανεξάρτητο. 
Η εκλογή αυτή ανακοινώνεται στην αμέσως επόμενη Γενική Συ-
νέλευση (τακτική ή έκτακτη), η οποία μπορεί να αντικαταστήσει 
τους εκλεγέντες ακόμη και αν δεν έχει περιληφθεί μεταξύ των 
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2. Διοικητικό Συμβούλιο θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της εν λόγω Γενικής Συνε-
λεύσεως. Οι ενέργειες μέλους που αντικαθιστά παραιτηθέν ή 
εκλιπόν μέλος, παραμένουν ισχυρές ακόμη και αν η Γενική Συ-
νέλευση δεν επικυρώσει την εκλογή του. Το μέλος εκπίπτει αν 
δεν μετέχει ή δεν εκπροσωπείται στις συνεδριάσεις του Διοικη-
τικού Συμβουλίου για διάστημα μεγαλύτερο από έξι (6) μήνες. 
Η έκπτωση από το αξίωμά του θα διαπιστώνεται με απόφαση 
του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία θα λαμβάνεται στην πρώτη 
συνεδρίασή του μετά την συμπλήρωση των άνω προϋποθέσεων 
έκπτωσης. Η παραίτηση οποιουδήποτε μέλους γίνεται εγγράφως 
και επιφέρει τα αποτελέσματά της όταν περιέλθει στην εταιρεία, 
χωρίς να χρειάζεται αποδοχή της.

2.2. Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντος καταστατικού της εται-
ρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από εννέα (9) έως 
έντεκα (11) μέλη, τα οποία μπορεί να είναι ή να μην είναι μέτοχοι 
της εταιρείας.  Ο ακριβής αριθμός των μελών προσδιορίζεται 
κάθε φορά από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

Από τον Ιούνιο του 2004 μέχρι τις 4-6-2009 το Διοικητικό Συμ-
βούλιο ήταν ενδεκαμελές. Έκτοτε και μέχρι σήμερα είναι δεκα-
μελές.

Από τις 24-6-2009 μέχρι σήμερα η σύνθεσή του περιλαμβάνει 
τρία (3) εκτελεστικά μέλη και επτά (7) μη εκτελεστικά μέλη, εκ 
των οποίων τέσσερα (4) είναι ανεξάρτητα. Σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του ισχύοντος Καταστατικού της εταιρείας τα μέλη του Διοι-
κητικού Συμβουλίου εκλέγονται, για τρία (3) χρόνια και η θητεία 
εκάστου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου αρχίζει την ημέρα 
της εκλογής του από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων και λήγει 
κατά την τακτική Γενική Συνέλευση του έτους κατά το οποίο έχει 
ήδη συμπληρωθεί η τριετία από την εκλογή. 

Ακολουθεί πίνακας με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του 
ΟΤΕ την περίοδο 2009-2010, όπου περιλαμβάνονται οι ημε-
ρομηνίες ανάληψης καθηκόντων τους (ημερομηνίες εκλογής 
τους από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων- η πιο πρόσφατη για 
τον καθένα) και οι ημερομηνίες λήξης της θητείας καθενός.
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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	 ΙΔΙΟΤΗΤΑ	 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΑΝΑΛΗΨΗΣ	 ΛΗΞΗ	ΘΗΤΕΙΑΣ	
	 	 ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ	(η	πιο	πρόσφατη)
Παναγής Βουρλούμης Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος,  24/6/2009 2012
 Εκτελεστικό μέλος
Ιορδάνης Αϊβάζης  Εκτελεστικό μέλος  24/6/2009 2012 
Χαράλαμπος Δημητρίου Αντιπρόεδρος, μη εκτελεστικό μέλος  24/6/2009 2012
  (ως Αντιπρόεδρος 
  ορίστηκε από το Δ.Σ. 
  στις 6/2/2009) 
Λεωνίδας Ευαγγελίδης  Ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος 24/6/2009 2012
Κωνσταντίνος Μίχαλος  Ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος 24/6/2009 2012
Ιωάννης Μπενόπουλος  Ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος 24/6/2009 2012
Παναγιώτης Ταμπούρλος Ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος 24/6/2009 2012 
Kevin Copp Εκτελεστικό μέλος  24/6/2009 2012
 (ήταν μη εκτελεστικό μέλος μέχρι 
 24/6/2009) 
Guido Kerkhoff  Μη εκτελεστικό μέλος 24/6/2009 2012
Rainer Rathgeber Μη εκτελεστικό μέλος 19/2/2010 2012
Hamid Akhavan  Μη εκτελεστικό μέλος 24/6/2009 19/2/2010
   Λόγω παραίτησης
Martin Walter  Μη εκτελεστικό μέλος 6/2/2009 4/6/2009
   Λόγω παραίτησης
Karl-Gerhard Eick Μη εκτελεστικό μέλος 26/6/2008 26/3/2009
   Λόγω παραίτησης 
Λεωνίδας Κορρές Ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος 26/6/2008 6/2/2009
   Λόγω παραίτησης
Ηλίας Γούναρης Ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος 21/6/2007 6/2/2009
   Λόγω παραίτησης
Γεώργιος Τζοβλάς Μη εκτελεστικό μέλος 21/6/2007 6/2/2009 
 (ήταν ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος   Λόγω παραίτησης
 μέχρι 26/6/2008) 
Γεώργιος Μπήτρος Μη εκτελεστικό μέλος  22/6/2006 6/2/2009
 Αντιπρόεδρος  26/6/2008 Λόγω παραίτησης
Ξένη Σκορίνη  Ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος 22/6/2006 24/6/2009



Aπολογισμός Εταιρικής Διακυβέρνησης    9

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	 ΙΔΙΟΤΗΤΑ	 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΑΝΑΛΗΨΗΣ	 ΛΗΞΗ	ΘΗΤΕΙΑΣ	
	 	 ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ	(η	πιο	πρόσφατη)
Παναγής Βουρλούμης Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος,  24/6/2009 2012
 Εκτελεστικό μέλος
Ιορδάνης Αϊβάζης  Εκτελεστικό μέλος  24/6/2009 2012 
Χαράλαμπος Δημητρίου Αντιπρόεδρος, μη εκτελεστικό μέλος  24/6/2009 2012
  (ως Αντιπρόεδρος 
  ορίστηκε από το Δ.Σ. 
  στις 6/2/2009) 
Λεωνίδας Ευαγγελίδης  Ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος 24/6/2009 2012
Κωνσταντίνος Μίχαλος  Ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος 24/6/2009 2012
Ιωάννης Μπενόπουλος  Ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος 24/6/2009 2012
Παναγιώτης Ταμπούρλος Ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος 24/6/2009 2012 
Kevin Copp Εκτελεστικό μέλος  24/6/2009 2012
 (ήταν μη εκτελεστικό μέλος μέχρι 
 24/6/2009) 
Guido Kerkhoff  Μη εκτελεστικό μέλος 24/6/2009 2012
Rainer Rathgeber Μη εκτελεστικό μέλος 19/2/2010 2012
Hamid Akhavan  Μη εκτελεστικό μέλος 24/6/2009 19/2/2010
   Λόγω παραίτησης
Martin Walter  Μη εκτελεστικό μέλος 6/2/2009 4/6/2009
   Λόγω παραίτησης
Karl-Gerhard Eick Μη εκτελεστικό μέλος 26/6/2008 26/3/2009
   Λόγω παραίτησης 
Λεωνίδας Κορρές Ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος 26/6/2008 6/2/2009
   Λόγω παραίτησης
Ηλίας Γούναρης Ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος 21/6/2007 6/2/2009
   Λόγω παραίτησης
Γεώργιος Τζοβλάς Μη εκτελεστικό μέλος 21/6/2007 6/2/2009 
 (ήταν ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος   Λόγω παραίτησης
 μέχρι 26/6/2008) 
Γεώργιος Μπήτρος Μη εκτελεστικό μέλος  22/6/2006 6/2/2009
 Αντιπρόεδρος  26/6/2008 Λόγω παραίτησης
Ξένη Σκορίνη  Ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος 22/6/2006 24/6/2009

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Παναγής	Βουρλούμης

Ο κ. Βουρλούμης είναι απόφοιτος του London School of 
Economics και του Economic Development Institute. Διετέλεσε 
Επικεφαλής του Τμήματος Nοτιοανατολικής Ασίας του Διεθνούς 
Χρηματοδοτικού Οργανισμού (International Finance Corporation) 
την περίοδο 1966-1973, Επικεφαλής στον Όμιλο της Εμπορι-
κής Τράπεζας την περίοδο 1979-1981, Πρόεδρος και Δ/νων 
Σύμβουλος της ΑLPHA Finance, της ALPHA Aμοιβαίων και της 
ΑLPHA BANK ROMANIA, καθώς και Εντεταλμένος Σύμβουλος 
της Τράπεζας ALPHA την περίοδο 1988-2000. Από το 2000 
έως τα μέσα 2004 διετέλεσε Πρόεδρος της FRIGOGLASS και 
της AΕGEAN BALTIC BANK. Επίσης έχει διατελέσει Πρόεδρος 
της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών, μέλος του Δ.Σ. του Σ.Ε.Β. 

Χαράλαμπος	Δημητρίου	

Ο κ. Δημητρίου είναι Δικηγόρος Αθηνών παρ΄ Αρείω Πάγω 
και πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθη-
νών, με  μεταπτυχιακές Σπουδές (LL.M.) στο  London School 
of Economics του Πανεπιστημίου του Λονδίνου στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοτικό Δίκαιο, το Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο, το Συγκριτικό 
Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο και το Δίκαιο των Ευρωπαϊκών Οργανι-
σμών. Διετέλεσε νομικός σύμβουλος του Ελληνικού Δημοσίου σε 
θέματα αποκρατικοποιήσεων, λέκτορας στο University College 
του Πανεπιστημίου του Λονδίνου και μέλος του επενδυτικού 
συμβουλίου  του ταμείου κεφαλαίου  JEREMIE Greece. Είναι 
μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Ανάπτυξης Νέας 
Οικονομίας και ιδρυτής και διαχειριστής εταίρος της δικηγορικής 
εταιρείας Χ. & Σ. Δημητρίου και Συνεργάτες.

Kevin	Copp

O κ. Kevin Copp από τον Αύγουστο του 2009 κατέχει τη θέση 
του Γενικού Διευθυντή Χρηματοοικονομικών Θεμάτων Ομίλου 
ΟΤΕ. Από το 1995 εως και την ανάληψη της τωρινής θέσης 
του, ανήκε στο στελεχιακό δυναμικό της Deutsche Telekom και 
ήταν εως πρόσφατα Ανώτερος Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος, Επι-

κεφαλής Συγχωνεύσεων και Εξαγορών της Deutsche Telekom, 
υπεύθυνος για την εταιρική ανάπτυξη του Ομίλου της Deutsche 
Telekom παγκοσμίως. Προηγουμένως ήταν επικεφαλής του τμή-
ματος Διεθνών Νομικών Υποθέσεων της Deutsche Telekom. Ο 
κ. Copp είναι κάτοχος διδακτορικού τίτλου νομικών επιστημών 
από το Καθολικό Πανεπιστήμιο της Waschington DC, καθώς 
και πτυχίου ξένων γλωσσών από το West Chester University της 
Pennsylvania.

Guido	Kerkhoff

Ο κ. Guido Kerkhoff, γεννήθηκε το 1967 και κατέχει πτυχίο 
στην Διοίκηση Επιχειρήσεων. Ξεκίνησε τη καριέρα του το 1995 
στην Διεύθυνση Λογιστικής του Ομίλου VEW AG όπου και πα-
ρέμεινε μέχρι το 1996. Από το 1996 έως το 2002 εργάσθηκε 
στην εταιρεία Bertelsmann AG με πλέον πρόσφατη θέση αυτή 
του Διευθυντή Έργων, Γενικής Λογιστικής και Ελέγχου. Από τον 
Απρίλιο του 2002, ο κ. Guido Kerkhoff κατείχε διάφορες Διευ-
θυντικές θέσεις στην Διεύθυνση Χρηματοοικονομικών Θεμάτων 
της Deutsche Telekom AG ενώ από τον Ιούνιο του 2006 είναι 
Διευθυντής των Λογιστικών Υπηρεσιών και Ελέγχου του Ομίλου 
της Deutsche Telekom. Από την 1η Μαρτίου 2009 ο κ. Guido 
Kerkhoff είναι επίσης μέλος του Συμβουλίου Εκτελεστικής Διοίκη-
σης της Deutsche Telekom AG για την Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Ιορδάνης	Αϊβάζης

Ο κ. Ιορδάνης Αϊβάζης είναι κάτοχος πτυχίου Οικονομικών Επι-
στημών του Πανεπιστημίου  Αθηνών, κατέχει Master of Arts (M.A.) 
σε Μarketing και Finance από το Πανεπιστήμιο του Lancaster 
(Aγγλία), καθώς επίσης και Postgraduate Diploma σε Industrial 
Economics από το ίδιο Πανεπιστήμιο. Μιλάει άριστα Αγγλικά και 
Γαλλικά. Από το 1980 έως το 2001 εργάστηκε στον Τραπεζικό 
Τομέα όπου κατείχε διάφορες διευθυντικές θέσεις. Από τον Φε-
βρουάριο του 2001 είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και 
Εκτελεστικός  Αντιπρόεδρος  της OTE Investments. Τον Μάρτιο 
του 2003 ανέλαβε υπεύθυνος Χρηματοοικονομικών Θεμάτων 
του Ομίλου  και τον Απρίλιο του 2004 τοποθετήθηκε Γενικός 
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Διευθυντής Χρηματοοικονομικών Θεμάτων του ΟΤΕ. Από τον 
Ιούνιο του 2007 ο κ. Αϊβάζης είναι Εκτελεστικός Γενικός Διευ-
θυντής του ΟΤΕ.

Λεωνίδας	Ευαγγελίδης	

Ο κ. Λεωνίδας Ευαγγελίδης διετέλεσε Πρέσβης της Ελλάδος 
στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας κατά την περίο-
δο 1987-1990 και Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Ελλάδος στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση από το 1992 έως το 1993. Από το 1995 
έως το 2000 ο κος Ευαγγελίδης κατείχε την θέση του Γενικού 
Διευθυντή Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλεί-
ας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης.  

Κωσταντίνος	Μίχαλος

Ο κ. Κωσταντίνος Μίχαλος γεννήθηκε το 1960, κατέχει πτυχίο 
Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών από το Πανεπιστήμιο του 
Essex της Μ. Βρετανίας ενώ έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στο 
London School of Economics & Political Science σε θέματα Οι-
κονομικών Εφαρμογών. Είναι Πρόεδρος του Εμπορικού και Βιο-
μηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών και από το 1988 Πρόεδρος 
και Διευθύνων Σύμβουλος της βιομηχανικής-εξαγωγικής εταιρεί-
ας SWΑΝ Α.Ε. που εδρεύει στην Αττική. Από το 1993 εώς το 
2005 ήταν εκλεγμένο μέλος του Δ.Σ. του ΕΒΕΑ, ενώ από το 
1998 εώς το 2002 διετέλεσε και Οικονομικός Επόπτης του 
ίδιου Έπιμελητηρίου. Από το 2004 έως το 2005 διετέλεσε Ειδι-
κός Σύμβουλος του Υπουργείου Ανάπτυξης. Από το 2005 έως το 
2006 διετέλεσε Γενικός Γραμματέας στο Υπουργείο Οικονομίας 
και Οικονομικών.  Το 2007 εξελέγη μέλος του ΔΣ της ΔΕΗ.

Ιωάννης	Μπενόπουλος

Ο κ. Ιωάννης Β. Μπενόπουλος γεννήθηκε το 1965 στην Αθή-
να. Σπούδασε οικονομικά στις ΗΠΑ, αποκτώντας bachelor από 
το Πανεπιστήμιο Clark (1986) και διδακτορικό δίπλωμα από το 
Columbia University (1991), µε εξειδίκευση στους τομείς της 
Βιομηχανικής Οργάνωσης, της Οικονομικής Θεωρίας και της 

Οικονομικής Στρατηγικής και Ανάπτυξης. Το 1994 ίδρυσε την 
«Coffee Connection Α.Β.Ε.Ε.», εταιρεία παραγωγής και εμπορίας 
καφέ και, επί σειρά ετών, διετέλεσε Πρόεδρος και Διευθύνων 
Σύμβουλος του Ομίλου, που διαχειρίζεται σήμερα τα καταστή-
ματα «Coffeeway», «Brazita», «Street Cafe» και «Via Espresso». 
Από το 1999 έως το 2006 διετέλεσε µέλος του ΔΣ του ΣΕΛ-
ΠΕ (Συνδέσμου Επιχειρήσεων Λιανικής Πώλησης Ελλάδος). 
Από το Σεπτέμβριο 2006 έως τον Οκτώβριο 2007 διετέλεσε 
Γενικός Γραμματέας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης. Από 
τον Οκτώβριο 2007 έως τον Ιούλιο 2008 διετέλεσε Πρόε-
δρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας «ΟΛΥΜΠΙ-
ΑΚΕΣ ΑΕΡΟΓΡΑΜΜΕΣ». Από τον Ιούλιο 2008 έως το Μάιο 
2009 διετέλεσε Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύµβουλoς 
της εταιρείας «ΡΑΝΤΗΕΟΝ AIRWAYS» και στη συνέχεια έως 
το Σεπτέμβριο 2009 Πρόεδρος της εταιρίας «OLYMPIC AIR».  
Σήμερα είναι Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της «Coffee 
Connection Α.Β.Ε.Ε.». 

Παναγιώτης	Ταμπούρλος	

Ο κ. Ταμπούρλος είναι απόφοιτος του Οικονομικού Πανεπιστη-
μίου 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 Warner Lambert A.E. θυγατρική της 
Pfizer, απ’ όπου απεχώρησε κατέχοντας τη θέση του Οικονομι-
κού 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 της ΟΤΕ 
Α.Ε. Έκτοτε έχει αναλάβει τη θέση του Οικονομικού Διευθυντή 
του Ομίλου Frigoglass. Είναι επίσης Πρόεδρος της Επιτροπής 
Ελέγχου και χρηματοοικονομικός εμπειρογνώμων αυτής. 

Rainer	Rathgeber

Ο κ. Rainer Rathgeber, μέλος του ΔΣ της COSMOTE από τον 
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Ιούλιο του 2009, γεννήθηκε το 1964 και ανήκει στο στελεχι-
ακό δυναμικό της Deutsche Telekom από το 2002. Σήμερα, ο 
κ. Rathgeber είναι Αντιπρόεδρος, υπεύθυνος Marketing στον 
τομέα της Νοτιοανατολικής Ευρώπης για θέματα που αφορούν 
στον Όμιλο ΟΤΕ. Μέχρι το Σεπτέμβριο του 2009 ήταν Διευθύ-
νων Σύμβουλος της T-Mobile Hrvatski, καθώς επίσης COO του 
τομέα κινητής τηλεφωνίας στο Συμβούλιο της Telekom Hrvatski. 
Πριν ενταχθεί στον Όμιλο της Deutsche Telekom, είχε αναλά-
βει σειρά θέσεων ευθύνης σε εταιρίες Συμβούλων, όπως η A.T. 
Kearney και η Roland Berger στη Γερμανία και τη Λατινική Αμερι-
κή. Ο κ. Rathgeber είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου Οικονο-
μικών Επιστημών από το Πανεπιστήμιο του Passau.

2.3 Επιτροπές Διοικητικού Συμβουλίου

Α.	Επιτροπή	Ελέγχου

H Διοίκηση 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 αποτε-
λείται από τρία ανεξάρτητα, μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ εκ των 
οποίων ένα ορίζεται ως Πρόεδρος. Έργο της Επιτροπής είναι 
η εποπτεία των Εσωτερικών Ελεγκτών της εταιρείας και η αρω-
γή του ΔΣ στην εκπλήρωση της εποπτικής του ευθύνης, με την 
επισκόπηση των οικονομικών πληροφοριών που δημοσιοποιού-
νται, τον έλεγχο και την αξιολόγηση των συστημάτων εσωτερικού 
ελέγχου και την αξιολόγηση και το συντονισμό της ελεγκτικής 
λειτουργίας και των διαδικασιών ελέγχου, με βάση την κείμενη 
νομοθεσία που διέπει την εταιρεία.

Σκοπός της Επιτροπής Ελέγχου είναι η υποστήριξη του ΔΣ της 
εταιρείας κατά την άσκηση των εποπτικών αρμοδιοτήτων του 
και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του έναντι των Μετόχων, 
της επενδυτικής κοινότητας και τρίτων, ιδιαιτέρως όσον αφορά 
στην διαδικασία υποβολής οικονομικών αναφορών (financial 
reporting process). 

Από την Επιτροπή Ελέγχου, κατά τo έτος 2009, αντιμετωπίστη-

καν όλα τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Λειτουργίας της θέ-
ματα, τα κυριότερα από τα οποία αφορούν σε:

•	 	Έγκριση	και	παρακολούθηση	 των	δραστηριοτήτων	 των	
Υπηρεσιών	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

•	 	Επισκόπηση	αποτελεσμάτων	ελέγχου	της	Διοίκησης	ως	
προς	τη	συμμόρφωση	στο	SOX	404	

•	 	Επισκόπηση	της	Ετήσιας	Έκθεσης	σε	Φόρμα	20-F	σύμ-
φωνα	με	 τις	απαιτήσεις	 της	Επιτροπής	Κεφαλαιαγοράς	
των	ΗΠΑ	(SEC)	και	των	ενοποιημένων	Οικονομικών	Κα-
ταστάσεων	χρήσης	2008,	που	έχουν	συνταχθεί	σύμφω-
να	με	τα	Δ.Π.Χ.Α

•	 Γνωμοδότηση	για	επιλογή	Ελεγκτικής	Εταιρείας.

•	 	Διαχείριση	παραπόνων	και	καταγγελιών,	σχετικά	με	λο-
γιστικά	θέματα	ή	θέματα	εσωτερικών	λογιστικών	και	οι-
κονομικών	ελέγχων

Οι συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου διακρίνονται σε Τακτι-
κές, οι οποίες πραγματοποιούνται τέσσερις φορές το χρόνο 
μετά την έκδοση των τριμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων και 
πριν τη δημοσίευσή τους, και Έκτακτες, οι οποίες πραγματοποι-
ούνται 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 λαμ-
βάνονται με απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των 
μελών της. 

Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου από τον Ιούνιο 2008 (26-6-
2008) μέχρι 6-2-2009, ήταν: οι κ. Παναγιώτης Ταμπούρλος 
(Πρόεδρος - Ειδικός επί χρηματοοικονομικών θεμάτων), κα Ξένη 
Σκορίνη και κ. Λεωνίδας Κορρές. Από 20-2-2009 (που έγινε εκ 
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νέου συγκρότηση της Επιτροπής από το Δ.Σ.) μέχρι 24-6-2009 
τα μέλη της ήταν: οι  κ. Παναγιώτης Ταμπούρλος (Πρόεδρος - Ει-
δικός επί χρηματοοικονομικών θεμάτων), κα Ξένη Σκορίνη και κ. 
Λεωνίδας Ευαγγελίδης. Από 24-6-2009 μέχρι σήμερα τα μέλη 
της είναι: οι κ. Παναγιώτης Ταμπούρλος (Πρόεδρος - Ειδικός επί 
χρηματοοικονομικών θεμάτων), κ. Λεωνίδας Ευαγγελίδης και κ. 
Ιωάννης Μπενόπουλος.

Β.	Επιτροπή	Αμοιβών	και	Ανθρώπινου	Δυναμικού

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

•	 	Η	θέσπιση	των	αρχών	της	πολιτικής	ανθρώπινου	δυναμι-
κού	της	εταιρείας,	οι	οποίες	θα	κατευθύνουν	τις	αποφά-
σεις	και	τις	ενέργειες	της	Διοίκησης	

•	 	Η	επιλογή		της	στρατηγικής	των	αμοιβών,	αποζημιώσεων	
για	την	εταιρεία

•	 	Η	 έγκριση	 των	 σχεδίων	 πλαισίων	 αμοιβών,	 παροχών,	
αποζημιώσεων,	 	 προγραμμάτων	 δικαιωμάτων	 προαίρε-
σης	αγοράς	μετοχών	και	σχεδίων	για	επιβράβευση	εκ-
πλήρωσης	στόχων

•	 	Η	πρόταση	προς	το	Διοικητικό	Συμβούλιο	για	τις	αμοι-
βές	και	παροχές	του	Διευθύνοντος	Συμβούλου

•	 	Η	μελέτη	και	επεξεργασία	συναφών	με	το	ανθρώπινο	δυ-
ναμικό	θεμάτων

•	 	Η	καθιέρωση	των	αρχών	των	πολιτικών	Εταιρικής	Κοινω-
νικής	Ευθύνης

Η Επιτροπή Αμοιβών και Ανθρώπινου Δυναμικού προτείνει θέμα-
τα, σχετικά με τις αρμοδιότητές της, στο ΔΣ το οποίο είτε απο-
φασίζει το ίδιο είτε υποβάλλει και αυτό προτάσεις προς τη Γενική 
Συνέλευση των Μετόχων, στις περιπτώσεις που η απόφαση θα 
πρέπει να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Η Επι-

τροπή Αμοιβών και Ανθρώπινου Δυναμικού κατά το έτος 2009 
πραγματοποίησε μία συνεδρίαση με το εξής θέμα:

•	 	Καθορισμός	 ύψους	 ειδικού	 πριμ	 απόδοσης	 του	 Προέ-
δρου	ΔΣ	και	Διευθύνοντος	Συμβούλου	ΟΤΕ	για	τη	χρή-
ση	2008	και	καθορισμός	του	ύψους	των	αποδοχών	του	
ιδίου	για	τη	χρήση	2009

Τα μέλη της Επιτροπής Αμοιβών και Ανθρώπινου Δυναμικού από 
τον Ιούνιο 2008 (26-6-2008) μέχρι 6-2-2009, ήταν οι κ.κ.: Χα-
ράλαμπος Δημητρίου (Πρόεδρος), Ηamid Αkhavan και Ηλίας 
Γούναρης. Από 20-2-2009 μέχρι 24-2-2010, τα μέλη της ήταν 
οι κ. κ.:  Χαράλαμπος Δημητρίου (Πρόεδρος), Hamid Akhavan 
και Ιωάννης Μπενόπουλος. Από 25-2-2010 (εκ νέου συγκρότη-
ση της Επιτροπής) τα μέλη της είναι οι κ.κ.: Χαράλαμπος Δημητρί-
ου (Πρόεδρος), Ιωάννης Μπενόπουλος και Guido Kerkhoff.

2.4 Σύγκρουση Συμφερόντων Μελών Διοικητικού 
Συμβουλίου

Για το θέμα αυτό γίνεται συγκεκριμένη αναφορά στον εγκεκριμέ-
νο από το ΔΣ της εταιρείας, Κώδικα Δεοντολογίας & Επιχειρημα-
τικής Συμπεριφοράς (άρθρο 9 αυτού), όπου προβλέπεται ότι τα 
μέλη του ΔΣ, καθώς και οι εργαζόμενοι της εταιρείας, πρέπει να 
αποφεύγουν κάθε πράξη η οποία μπορεί να επιφέρει σύγκρουση 
των προσωπικών τους συμφερόντων - ή κάποιων από τα μέλη των 
οικογενειών τους - με αυτών του ΟΤΕ.

Ειδικότερα, μεταξύ άλλων, προβλέπεται ότι:

•	 	Οι	εργαζόμενοι	και	τα	μέλη	του	ΔΣ	δεν	επιτρέπεται	να	
έχουν	στην	κατοχή	τους	ή	να	διατηρούν	άμεσα	ή	έμμεσα	
σημαντικό	οικονομικό	συμφέρον	(όπως	προσδιορίζεται	
στον	Εσωτερικό	Κανονισμό	Λειτουργίας	κάθε	φορά)	σε	
προμηθευτή,	πελάτη,	ανταγωνιστή	ή	άλλη	εταιρεία,	εάν	
αυτό	μπορεί	να	επηρεάσει	τις	επιχειρησιακές	τους	απο-
φάσεις

•	 	Οι	εργαζόμενοι	και	 τα	μέλη	του	ΔΣ	δεν	πρέπει	να	δε-
χθούν,	ή	να	επιτρέψουν	σε	μέλος	της	οικογένειάς	τους	
να	δεχθεί	χρήματα,	δώρα,	δάνεια,	ψυχαγωγία	ή	ευνοϊκή	



Aπολογισμός Εταιρικής Διακυβέρνησης    13

μεταχείριση	από	οποιονδήποτε	συνεργάζεται	επιχειρησι-
ακά	ή	ανταγωνίζεται	τον	ΟΤΕ

Σε συνδυασμό με τα παραπάνω, υπάρχουν σχετικές διατάξεις 
στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της εταιρείας που αφο-
ρούν 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.

Επίσης, υπάρχουν σχετικές προβλέψεις στις πολιτικές που έχουν 
θεσπιστεί στο πλαίσιο της καθιέρωσης ενιαίου Συστήματος Δια-
χείρισης Συμμόρφωσης (Compliance Management System) για 
τον Όμιλο ΟΤΕ, μεταξύ των οποίων η Πολιτική περί Αποδοχής 
και Προσφοράς Εταιρικών Δώρων και η Πολιτική περί Κατάχρη-
σης Προνομιακών Πληροφοριών. 
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3.1 Διευθύνων Σύμβουλος 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος, επιλέγεται μεταξύ των μελών του ΔΣ 
κατά τη συγκρότησή του σε σώμα, είναι το ανώτατο Εκτελεστικό 
Όργανο της εταιρείας, προΐσταται όλων των υπηρεσιών της και 
έχει τις αρμοδιότητες που του αναθέτει το ΔΣ της εταιρείας. Το 
ΔΣ, σύμφωνα με το ισχύον καταστατικό δύναται να αναθέτει στον 
Διευθύνοντα Σύμβουλο την αρμοδιότητα και εξουσία να αποφα-
σίζει και να εκπροσωπεί την εταιρεία επί θεμάτων που αφορούν 
στη διαχείριση των υποθέσεών της. Ενδεικτικά, στα πλαίσια αυτά, 
το ΔΣ έχει αναθέσει, κατά κύριο λόγο, στον Διευθύνοντα Σύμ-
βουλο εξουσία να:

•		Συμμετέχει,	 εκπροσωπεί	 και	 δεσμεύει	 την	 εταιρεία	 σε	
όλες	 τις	 Γενικές	 Συνελεύσεις	 των	 Μετόχων	 των	 συνδε-
δεμένων	 με	 αυτή	 εταιρειών	 και	 γενικότερα	 σε	 όλες	 τις	
σχέσεις	της	με	αυτές

•		Αποφασίζει	και	υπογράφει	συμβάσεις	αντικειμένου	μέχρι	
ορισμένου	ποσού	που	ορίζεται	από	το	ΔΣ

•		Αποφασίζει	για	την	εσωτερική	οργάνωση	της	εταιρείας,	
για	την	αναβάθμιση	και	αξιοποίηση	του	προσωπικού	της	
και	την	υλοποίηση	του	σκοπού	της

•	 	Υποβάλλει	 στο	 ΔΣ	 τις	 προτάσεις	 και	 εισηγήσεις	 που	
απαιτούνται	για	την	υλοποίηση	του	σκοπού	της	εταιρεί-
ας

•		Εκπροσωπεί	και	δεσμεύει	την	εταιρεία	στην	διαπραγμά-
τευση	και	σύναψη	επιχειρησιακών	συλλογικών	συμβάσε-
ων	εργασίας

•	Εκπροσωπεί	την	εταιρεία	ενώπιον	πάσης	αρχής

Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας σήμερα είναι ο κ. Παναγής 
Βουρλούμης.

3. Εκτελεστική Διοίκηση 
3.2 Μέλη της Εκτελεστικής Διοίκησης 

Με στόχο τη διασφάλιση της χρηστής διοίκησης και της αποτε-
λεσματικής λειτουργίας της εταιρείας, το καταστατικό απαγορεύ-
ει στα μέλη του ΔΣ και στους συγγενείς αυτών μέχρι δευτέρου 
βαθμού, στους Γενικούς Διευθυντές και στους συγγενείς αυτών 
μέχρι δευτέρου βαθμού καθώς και στο προσωπικό της εταιρεί-
ας:

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

•		Να	 είναι	 μέλη	 ΔΣ,	 Διευθυντικά	 Στελέχη,	 υπάλληλοι	 ή	
αντιπρόσωποι	εταιρειών	που	έχουν	συναφείς	σκοπούς	με	
αυτούς	που	επιδιώκει	η	εταιρεία

•		Να	μετέχουν	ως	ομόρρυθμοι	εταίροι	ή	να	κατέχουν	ση-
μαντική	συμμετοχή	στο	κεφάλαιο	εταιρείας	άλλης	μορ-
φής	που	έχει	συναφείς	σκοπούς

Τα μέλη της εκτελεστικής διοίκησης κατά τη περίοδο 2009-
2010 παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα
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ΜΕΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	 ΙΔΙΟΤΗΤΑ

Παναγής Βουρλούμης Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Ιορδάνης Αϊβάζης Εκτελεστικός Γενικός Διευθυντής

Ηλίας Δρακόπουλος Γενικός Διευθυντής Εταιρικών και Επιχειρησιακών Πελατών

Μαρία Ευθυμέρου Γενική Διευθύντρια Τεχνολογίας

Κωνσταντίνος Κάππος Γενικός Διευθυντής Τεχνολογιών Πληροφορικής

Ανδρέας Καραγεώργος Γενικός Διευθυντής Περιφερειών

Χρήστος Κατσαούνης Γενικός Διευθυντής Οικιακών Πελατών 

Λοΐζος Κύζας Γενικός Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού

Γεώργιος Μαυράκης  Γενικός Διευθυντής Χρηματοοικονομικών Θεμάτων από 19/8/2009

Χριστίνη Σπανουδάκη  Γενική Διευθύντρια Χρηματοοικονομικών Θεμάτων έως 18/8/2009

Μαρία Ροντογιάννη  Γενική Διευθύντρια Εσωτερικού Ελέγχου από 7/9/2009

Kοσμάς Λιάρος  Γενικός Διευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου έως 6/9/2009

Παρασκευάς Πασσιάς Γενικός Διευθυντής Νομικών Υπηρεσιών

Κωνσταντίνος Πλούμπης Γενικός Διευθυντής Ρυθμιστικών Θεμάτων

Πάνος Σαραντόπουλος Γενικός Διευθυντής Εγχώριων Παρόχων 

Kevin Copp Γενικός Διευθυντής Χρηματοοικονομικών Θεμάτων Oμίλου ΟΤΕ

Αριστόδημος Δημητριάδης  Γενικός Διευθυντής Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ομίλου ΟΤΕ 

 από 18/1/2010
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ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΜΕΛΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
Παναγής Βουρλούμης

(βιογραφικό σημείωμα του κ. Βουρλούμη παρατίθεται στην ενό-
τητα «Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου»).

Ιορδάνης	Αϊβάζης

(βιογραφικό σημείωμα του κ. Αϊβάζη παρατίθεται στην ενότητα 
«Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου»).

Ηλίας	Δρακόπουλος

Ο Δρ Δρακόπουλος διαθέτει πτυχίο ηλεκτρολόγου μηχανο-
λόγου από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονικης και 
μεταπτυχιακό και διδακτορικό τίτλο στις τηλεπικοινωνίες από 
το Northwestern University, Evanston, Illinois, ΗΠΑ. Επίσης, δι-
αθέτει μεταπτυχιακές σπουδές στη διοίκηση επιχειρήσεων και 
στρατηγική από το πανεπιστήμιο INSEΑD, Γαλλία. Από το 1989 
έως το 1998 ο κ. Δρακόπουλος κατείχε διάφορες διοικητικές 
θέσεις στις εταιρείες AT&T, Bell Laboratories και Lucent στις 
Ηνωμένες Πολιτείες, όπου ήταν υπέυθυνος για το σχεδιασμό 
και άλλα τεχνο-οικονομικά θέματα. Παράλληλα, ήταν επίκουρος 
καθηγητής στο Illinois Institute of Technology και το Northwestern 
University στις ΗΠΑ. Το 1998 ορίστηκε Διευθυντής Network 
Planning στην Lucent Technologies για την Ευρώπη έως το 2001 
και στη συνέχεια Αντιπρόεδρος του τομέα Solutions, Business 
Development and Marketing για την Ευρώπη. Εντάχθηκε στην 
ΟΤΕΝΕΤ ως Γενικός Διευθυντής Τεχνολογίας, Στρατηγικής και 
Ανάπτυξης τον Φεβρουάριο του 2003 και τον Φεβρουάριο του 
2007 έγινε Διευθύνων Σύμβουλος της ΟΤΕΝΕΤ. Ανέλαβε τη 
θέση Γενικού Διευθυντή Εταιρικών και Επιχειρησιακών Πελατών 
στον ΟΤΕ στις 18 Δεκεμβρίου 2007.

Μαρία	Ευθυμέρου

Η κα Ευθυμέρου διαθέτει διαθέτει πτυχίο ηλεκτρολόγου μηχα-
νολόγου από το Πανεπιστήμιο της Πάτρας και μεταπτυχιακό τίτ-
λο μηχανολογίας-ηλεκρονικής από το Carleton University στην 
Οττάβα, Καναδάς. Εργάστηκε στο τμήμα έρευνας της Thomson 

CSF, Orsay, στη Γαλλία το 1982 ως μηχανολόγος ερευνήτρια 
MMIC και το 1987 εντάχθηκε στον ΟΤΕ ως μηχανολόγος 
τηλεπικοινωνιών. Από το 1995 έως το 1999 εργάστηκε στην 
Intracom ως επικεφαλής μηχανολόγος σε θέματα δορυφορικών 
τηλεπικοινωνιών και στη συνέχεια ως Αναπληρώτρια Γενική Δι-
ευθύντρια Έρευνας και Ανάπτυξης. Το 2000 ορίστηκε Διευθύ-
ντρια Διεθνών Δραστηριοτήτων της OTEGlobe. Από το 2005 
κατείχε τη θέση της Βοηθού Γενικού Διευθυντή Τεχνολογίας στον 
ΟΤΕ έως το Φεβρουάριο του 2007, όταν και ορίστηκε Γενική 
Διευθύντρια Τεχνολογίας. Η κα Ευθυμέρου διαθέτει πολλά έτη 
εμπειρίας στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών και έχει γράψει σειρά 
από επιστημονικά άρθρα.

Κωνσταντίνος	Κάππος

Ο κ. Κάππος διαθέτει πτυχίο οικονομικών από το Munich 
Technical University και πτυχίο μηχανολόγου μηχανικού και μη-
χανολόγου ηλεκρολόγου από Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. 
Ο κος Κάππος έχει πλούσια εμπειρία στη διοίκηση μεγάλων 
έργων πληροφοριακής τεχνολογίας τόσο στην Ελλάδα όσο και 
στο εξωτερικό. Πριν ενταχθεί στο δυναμικό του ΟΤΕ τον Μάρ-
τιο του 2001, εργάστηκε για περισσότερο από έξι χρόνια στην 
KANTOR, μία κορυφαία διεθνή εταιρεία παροχής συμβουλευτι-
κών υπηρεσιών με έδρα την Ελλάδα, ως Διευθυντής, υπεύθυνος 
για καίρια συμβουλευτικά έργα στους τομείς της στρατηγικής, 
της αναδιοργάνωσης, της βελτίωσης διαδικασιών, της πληρο-
φοριακής τεχνολογίας και των ανθρωπίνων πόρων. Νωρίτερα, 
είχε εργαστεί για εννέα χρόνια στην Daimler-Benz Interservices 
(debis) στην Γερμανία ως Ανώτερος Σύμβουλος στον τομέα 
των πωλήσεων και Υπεύθυνων Έργων σχετικά με την εφαρμογή 
λύσεων πληροφοριακής τεχνολογίας σε γνωστές επιχειρήσεις, 
όπως οι: Mercedes-Benz, BMW, Deutsche Aerospace, MAN 
και Philips Telecommunications. Διατελεί μέλος των Διοικητκών 
Συμβουλίων της OTEplus και της HellasCom από το 2005. Τον 
Μάρτιο του 2001 ο κ. Κάππος ορίστηκε Γενικός Διευθυντής Τε-
χνολογιών Πληροφορικής. Μιλάει Αγγλικά και Γερμανικά. 
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Ανδρέας Καραγεώργος

Ο κ. Καραγεώργος διαθέτει πτυχία ηλεκρολόγου μηχανολόγου 
και οικονομικών. Έρχει εργαστεί σε διάφορα τεχνικά τμήματα από 
το 1977. Έχει εκτεταμένη εμπειρία σε τομείς σχετικούς με την 
κατασκευή και διατήρηση τηλεπικοινωνιακής υποδομής. Διετέλε-
σε Διευθυντής της περιφέρειας της Κορίνθου από το 1997 έως 
το 2002 και Περιφερειακός Διευθυντής Πελοποννήσου από το 
2003 έως το 2004. Ορίστηκε Γενικός Διευθυντής Περιφερει-
ών τον Σεπτέμβριο του 2004. 

Χρήστος	Κατσαούνης

Ο κ. Κατσαούνης διαθέτει πτυχίο στην επιστήμη των υπολογι-
στών από το University of Lowell, Massachusetts, Η.Π.Α. Ο κ. 
Κατσαούνης εντάχθηκε στον ΟΤΕ τον Ιανουάριο του 2006 ως 
επικεφαλής του τομέα υπηρεσιών χονδρικής. Είναι επίσης μέλος 
του Διοικητικού Συμβουλίου της OTEGlobe, θυγατρική εταιρεία 
του ΟΤΕ που διαχειρίζεται τις διεθνείς τηλεπικοινωνιακές υπη-
ρεσίες χονδρικής. Από το 2001 έως την ένταξη του στον ΟΤΕ 
ο κ. Κατσαούνης διετέλεσε Αντιπρόεδρος Λειτουργιών στη Net 
One (έναν αναλλακτικό πάροχο σταθερής τηλεφωνίας). Την ίδια 
στιγμή, διετέλεσε Πρόεδρος από το 2004 έως το 2005 και 
μέλος από το 2003 έως το 2004 του Hellenic Association of 
Licensed Operators. Από το 1998 έως το 2001 εργάστηκε στη 
Vodafone, Ελλάδα (τέος Panafon) ως Carrier Services Product 
Manager, ενώ από το 1995 έως το 1998 υπήρξε International 
Carrier Services Manager για την Ελλάδα και την Κύπρο της  
AT&T Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες. Πριν από αυτό, εργάστηκε 
για εταιρείες παροχής υπηρεσιών τεχνολογιών πληροφορικής 
και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού σε εταιρείες όπως η Alcatel 
Business Systems Hellas. Από τον Ιανουάριο του 2010 ο κ. Κα-
τσαούνης κατέχει τη θέση του Γενικού Διευθυντή Οικιακών Πε-
λατών.

Μαρία Ροντογιάννη

Η κα Ροντογιάννη έχει πτυχίο Δημόσιας Λογιστικής και Μάρκε-
τινγκ από το Forham University της Νέας Υόρκης. Διαθέτει δεκα-

πενταετή ελεγκτική εμπειρία σε διάφορους κλάδους και θέσεις 
για θέματα ρυθμιστικά, συμβουλευτικά και εσωτερικού ελέγχου.  
Άρχισε τη σταδιοδρομία της στη National Future Association, την 
αυτόνομη ρυθμιστική αρχή για την αγορά προθεσμιακών συναλ-
λαγών και δικαιωμάτων προαίρεσης των ΗΠΑ.  Μετακινήθηκε 
στον τομέα των τραπεζικών επενδύσεων όπου ασχολήθηκε με 
τις αναδυόμενες αγορές, την αγορά ξένου συναλλάγματος και 
εμπορευμάτων, ως αντιπρόεδρος της JP Morgan (New York) και 
αργότερα στην ιδιωτική τράπεζα της JPM.  Επέστρεψε στην Αθή-
να και εργάστηκε ως σύμβουλος στην Andersen Consulting πριν 
αναλάβει τη θέση Εσωτερικού Ελεγκτή στη Lamda Development 
(επιχείρηση του Ομίλου Latsis), εισηγμένη εταιρία στο Χ.Α., 
που δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη ακινήτων. Στη Lamda 
Development ασχολήθηκε με τον έλεγχο έργων και διαδικασιών 
που αφορούν στην ανάπτυξη της αγοράς ακινήτων. Τελευταία 
της θέση (πριν τον ΟΤΕ) ήταν στην WIND Telecommunications, 
ως Διευθύντρια Εσωτερικού Ελέγχου & Διασφάλισης Εσόδων. 
Διετέλεσε υπεύθυνη του τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου και ανά-
πτυξε τις διαδικασίες και τα εργαλεία για τις λειτουργίες Δια-
χείρισης Κινδύνων & Διασφάλισης Εσόδων. Κατά τη διάρκεια 
της σταδιοδρομίας της έχει ασχοληθεί με την προσέλκυση και 
ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού. Ορίστηκε Γενική Διευθύντρια 
Εσωτερικού Ελεγχου τον Σεπτέμβριο του 2009.

Γεώργιος Μαυράκης

Ο κ. Μαυράκης εργάζεται στον Όμιλο ΟΤΕ από το 1997 σε 
διάφορες θέσεις ευθύνης Στρατηγικής και Χρηματοοικονομικού 
Σχεδιασμού, με ιδιαίτερη έμφαση στις επενδύσεις εξωτερικού. 
Από τον Ιούνιο του 2007 μέχρι τον Αύγουστο του 2009 εργά-
στηκε ως Βοηθός Γενικού Διευθυντή Χρηματοοικονομικών Θε-
μάτων του ΟΤΕ, ενώ τον Αύγουστο του 2009 ορίστηκε Γενικός 
Διευθυντής Χρηματοοικονομικών Θεμάτων του ΟΤΕ. Ο κ. Μαυ-
ράκης είναι κάτοχος ΒΑ (Hons) Economics του Πολυτεχνείου 
του Leicester και MA Financial and Business Economics από το 
Πανεπιστήμιο του Essex.
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Παρασκευάς	Πασσιάς

Ο Δρ Πασσιάς είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Πα-
νεπιστημίου Αθηνών και διαθέτει μεταπτυχιακό τίτλο στο Ευρω-
παϊκό Συγκριτικό Δίκαιο και διδακτορικό τίτλο στο Αστικό και 
Εμπορικό Δίκαιο από το University of Hanover στη Γερμανία. Ο 
Δρ Πασσιάς είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και 
αστικολόγος του Ανώτατου Δικαστηρίου της Αγγλίας και της Ου-
αλλίας. Εργάζεται στον Όμιλο ΟΤΕ από το 1998. Πριν τον ορι-
σμό του ως Γενικός Διευθυντής Νομικών Υπηρεσιών τον Μάρτιο 
του 2006, ο Δρ Πασσιάς κατείχε παρόμοια θέση στην OTE 
International Investments.

Κωνσταντίνος	Πλούμπης

Ο κ. Πλούμπης είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Πα-
νεπιστηίου Αθηνών (1991) και διαθέτει μεταπτυχικό (DEA) και 
διδακτορικό τίτλο στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Οικονομικό Δίκαιο 
από το Université des Sciences Humaines de Lille II, στη Lille, Γαλ-
λία. Ο κ. Πλούμπης διετέλεσε ειδικός σύμβουλος στο Υπουργείο 
Εργασίας της Γαλλίας από το 1994 έως το 1995, καθώς και 
Ανώτερος Νομικός Σύμβουλος και επικεφαλής Νομικών Υπηρε-
σιών της  Vodafone-Panafon από το 1996 έως το 2004. Επίσης 
υπήρξε μέλος της δημόσιας πολιτικής και νομικών ομάδων του 
Ομίλου Vodafone plc. Έχει υπάρξει επίτημος ομιλητής σε σειρά 
συνεδρίων και μιλά άπταιστα Αγγλικά, Γαλλικά και Ιταλικά.

Πάνος	Σαραντόπουλος

Ο κ. Σαραντόπουλος έχει σπουδάσει ηλεκτρολόγος μηχανο-
λόγος στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και έχει εκτεταμένη 
εμπειρία στην αγορά των τηλεπικοινωνιών και της πληροφο-
ριακής τεχνολογίας. Στο παρελθόν, εργάστηκε στην Hewlett 
Packard Hellas ως Μηχανικός Πωλήσεων και Υπεύθυνος Πωλή-
σεων για Δοκιμές και Λύσεις Μετρήσεων. Επίσης εργάστηκε για 
τον Όμιλο ΟΤΕ ως μηχανικός τηλεπικοινωνιών. Από τον Απρίλιο 
του 1990 έως το Μάρτιο του 2001 εργάστηκε στον Όμιλο 
Quest, κατέχοντας διάφορες διοικητικές θέσεις. Συγκεκριμένα, 
από τον Απρίλιο του 1997 έως το Μάρτιο του 2001 κατείχε 

τη θέση του Γενικού Διευθυντή της Hellas on Line. Τον Απρίλιο 
του 2001 ο κ. Σαραντόπουλος εντάχθηκε στην ΟΤΕΝΕΤ ως 
Γενικός Διευθυντής Καταναλωτικών Προϊόντων και Υπηρεσιών 
και αργότερα πήρε τη θέση του Γενικού Εμπορικού Διευθυντή 
έως το Φεβρουάριο του 2007, όταν μετακινήθηκε στον ΟΤΕ 
ως Βοηθός Γενικής Διευθύντριας Τεχνολογίας. Από τον Δεκέμ-
βριο του 2007 ο κ. Σαραντόπουλος κατείχε τη θέση του Γενικού 
Διευθυντή Οικιακών Πελατών, ενώ από τον Ιανουάριο του 2010 
τη θέση του Γενικού Διευθυντή Εγχώριων Παρόχων.

Λοΐζος	Κύζας

Ο κ. Κύζας ανέλαβε καθήκοντα Γενικού Διευθυντή Ανθρώπινου 
Δυναμικού στις 27 Απριλίου 2009. Διαθέτει πτυχίο στα Οικο-
νομικά από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έχει σημαντι-
κή εμπειρία στη διοίκηση επιχειρήσεων στις φάσεις εκκίνησης, 
αλλαγής και ανάπτυξης. Από το 2007 κατείχε τη θέση του Δι-
ευθυντή Ανθρωπίνων Πόρων, Οργάνωσης και Λειτουργικής Αρι-
στείας στην Ericsson Hellas S.A. για τέσσερις χώρες (Ελλάδα, 
Κύπρος, Αλβανία και Μάλτα), παράλληλα με το ρόλο του ως 
Διευθυντής Αμοιβών στο τμήμα αγοράς της Νοτιοανατολικής 
Ευρώπης, το οποίο αποτελείται από 10 χώρες, συμπεριλαμβα-
νομένων της Ελλάδας και της Ιταλίας. Επιπλέον, από το 2002 
έως το 2006 στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς του ως Επικεφα-
λής Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης στην Ericsson Hellas 
S.A., ανέλαβε ενεργό ρόλο στη δημιουργία, διαμόρφωση και 
ανάπτυξη της νέο-συσταθείσας τότε Επιχειρησιακής Μονάδας 
της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Προτού εργαστεί στην Ericsson, 
από το 1993 έως το 2001, διετέλεσε Διευθυντής Ανθρωπίνων 
Πόρων στην Panafon και τον Όμιλο Panafon/Vodafone, καθώς 
και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Panavox SA, θυγατρι-
κής εταιρείας της Panafon. 

Kevin	Copp

(βιογραφικό σημείωμα του κ. Copp παρατίθεται στην ενότητα 
«Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου»).
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Αριστόδημος Δημητριάδης

O κ. Αριστόδημος Δημητριάδης, Διευθυντής Εσωτερικού Ελέγ-
χου και Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ομίλου Cosmote 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 Ελέγ-
χου. O κ. Δημητριάδης είναι κάτοχος πτυχίου Οικονομικών και 
Πολιτικής από το Kent University του Ηνωμένου Βασιλείου κα-
θώς και μεταπτυχιακού τίτλου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το 
ίδιο πανεπιστήμιο. Τέλος, διαθέτει τις πιστοποιήσεις Εσωτερικού 
Ελεγκτή (CIA) και Εσωτερικού Ελεγκτή Χρηματοπιστωτικών Υπη-
ρεσιών (CFSA) από το Διεθνές Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών. 
Κατέχει τη θέση του Γενικού Διευθυντή Κανονιστικής Συμμόρφω-
σης Ομίλου ΟΤΕ από τον Ιανουάριο του 2010.

3.3 Πρόγραμμα Διάθεσης Μετοχών σε Ανώτερα Στε-
λέχη της Εταιρείας

Από το 2007 η εταιρεία έχει θεσπίσει πρόγραμμα διάθεσης 
μετοχών σε διευθυντικά στελέχη της εταιρείας και εταιρειών συν-
δεδεμένων με αυτήν κατά την έννοια του άρθρου 42ε του Ν. 
2190/1920 με τη μορφή παροχής δικαιωμάτων προαίρεσης, 
βάσει κριτηρίων απόδοσης. Η εταιρεία διαμόρφωσε ένα ευέλι-
κτο και λειτουργικό πρόγραμμα με τα εξής χαρακτηριστικά:

•	 	Επιτρέπει	την	ένταξη	στο	πρόγραμμα	των	στελεχών	που	
τοποθετούνται	σε	θέσεις	ευθύνης	κατά	τη	διάρκεια	ισχύ-
ος	του

•	 	Συμπεριλαμβάνει	τα	στελέχη	του	ΟΤΕ	και	της	Cosmote	
σε	ένα	πρόγραμμα

Μέσω της διάθεσης Δικαιωμάτων Προαίρεσης Αγοράς Μετο-
χών του ΟΤΕ στόχος του Προγράμματος είναι η αναγνώριση 
της συμβολής και συμμετοχής των στελεχών του ΟΤΕ και του 
Ομίλου εταιρειών Cosmote στην αύξηση της αξίας της εταιρείας, 
και ειδικότερα στοχεύει:

•	 	Να	παρακινήσει	τα	εντασσόμενα	στελέχη	προς	την	επί-

τευξη	υψηλών	ατομικών	και	εταιρικών	αποδόσεων	που	
δημιουργούν	αξία	για	τους	μετόχους	του	ΟΤΕ

•	 	Να	επιτύχει	την	εναρμόνιση	της	συμβολής	και	των	απο-
τελεσμάτων	 των	 στελεχών,	 με	 τη	 στρατηγική	 του	 OTE,	
για	την	διαμόρφωση	κουλτούρας	υψηλής	απόδοσης.
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4.1 Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Σύμφωνα με το Ν. 2190/1920 περί ανωνύμων Εταιρειών, 
όπως ισχύει σήμερα, και το καταστατικό της εταιρείας, η Γενική 
Συνέλευση των Μετόχων είναι το ανώτατο όργανό της και δύνα-
ται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία, 
εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από το καταστατικό. Η Γενική Συ-
νέλευση συγκαλείται από το ΔΣ τακτικά μία φορά το χρόνο κατά 
το πρώτο εξάμηνο μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, οπότε και 
εγκρίνει τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρείας και 
απαλλάσσει τα μέλη του ΔΣ και τους ελεγκτές από κάθε ευ-
θύνη αποζημίωσης, καθώς και έκτακτα όποτε κριθεί σκόπιμο. Η 
πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των Μετό-
χων δημοσιεύεται σε πολιτική, οικονομική, τοπική εφημερίδα και 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως κατά το Νόμο. Σε περίπτω-
ση επαναληπτικών Συνελεύσεων, δεν απαιτείται νέα πρόσκληση 
εάν ορίζεται τόπος και χρόνος τυχόν επαναληπτικής στην αρχική 
πρόσκληση. Στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων δύνανται να πά-
ρουν μέρος αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο οι μέτοχοι που 
δέσμευσαν κατάλληλα, σύμφωνα με τις οδηγίες της εταιρείας, 
το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους και κατέθεσαν τη σχετική 
βεβαίωση στην εταιρεία, πέντε μέρες πριν. Μία μετοχή παρέχει 
δικαίωμα μίας ψήφου.

Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων βρίσκεται σε απαρτία και 
συνεδριάζει νόμιμα όταν παρίσταται το 1/5 του μετοχικού κε-
φαλαίου, πλην ειδικών περιπτώσεων που που ορίζονται από το 
νόμο και το καταστατικό της εταιρείας όπου απαιτείται εξαιρετική 
απαρτία δηλαδή παρουσία των 2/3 του μετοχικού κεφαλαίου. 
Εάν η προβλεπόμενη από το καταστατικό απαρτία δεν συντε-
λεστεί, συνέρχεται εκ νέου Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των 
Μετόχων, η οποία, στην μεν περίπτωση συνήθους απαρτίας συ-
νεδριάζει έγκυρα οποιοδήποτε και αν είναι το ποσοστό του μετο-
χικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται, στην δε περίπτωση εξαιρε-

4. Μέτοχοι
τικής απαρτίας απαιτείται η εκπροσώπηση του ½ του μετοχικού 
κεφαλαίου, διαφορετικά συγκαλείται και 2η Επαναληπτική Γενική 
Συνέλευση των Μετόχων όπου απαιτείται η εκπροσώπηση του 
1/5 του μετοχικού κεφαλαίου. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέ-
λευσης των Μετόχων, στις περιπτώσεις που απαιτείται συνήθης 
απαρτία, λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία ενώ στις περιπτώ-
σεις που απαιτείται εξαιρετική απαρτία με πλειοψηφία των 2/3 
των παρισταμένων.

4.2. Δικαιώματα των Μετόχων Μειοψηφίας

Σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας οι μέτοχοι μειοψη-
φίας έχουν τα δικαιώματα που προβλέπει κάθε φορά ο ΚΝ. 
2190/1920. Τα δικαιώματα μειοψηφίας, σύμφωνα με τον ΚΝ. 
2190/1920  είναι  συνοπτικά τα εξής: 
•	 Αίτηση	για	ονομαστική	κλήση	στη	ΓΣ	(άρθρο	39)
•	 Ακύρωση	αποφάσεων	ΓΣ	(άρθρο	35α)
•	 Αναβολή	λήψης	απόφασης	ΓΣ	(άρθρο	39	παρ.	3)
•	 	Αντιρρήσεις	στη	λήψη	αποφάσεων	ΓΣ	(άρθρα	22α	παρ.	

4,	23	α	παρ.	2,	24	παρ.	2)
•	 	Άσκηση	 απαιτήσεων	 αποζημίωσης	 της	 εταιρείας	 κατά	

των	μελών	ΔΣ	εκ	της	διοικήσεως	των	εταιρικών	υποθέ-
σεων	(άρθρο	22β	παρ.	1-3)

•	 Έλεγχος	διαχείρισης	(άρθρο	39α	και	40)
•	 Σύγκληση	έκτακτης	ΓΣ	(άρθρο	39	παρ.	1)

4.3 Διάθεση Κερδών

Σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας, της διάθεσης κερδών 
προηγείται η παρακράτηση του αναγκαίου κατά νόμον ποσοστού 
για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού. Η αφαίρεση αυτή 
παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό ανέλθει σε 
ποσό ίσο με το 1/3 τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχι-
κού κεφαλαίου. Σαν ελάχιστο προβλεπόμενο όριο μερίσματος 
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καθορίζεται είτε το 6% του μετοχικού κεφαλαίου ή το 35% των 
καθαρών κερδών (ισχύει το μεγαλύτερο εκ των δύο). Το κατα-
στατικό παρέχει τη δυνατότητα στη Γενική Συνέλευση των Με-
τόχων να αποφασίζει ελεύθερα για την διάθεση του υπόλοιπου 
μέρους των κερδών.

4.4 Καταβολή Μερίσματος

Οι μέτοχοι δικαιούνται να λάβουν μέρισμα μετά την έγκριση από 
την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων των ετήσιων οικονο-
μικών καταστάσεων. Το εγκριθέν από τη Γενική Συνέλευση ποσό 
προς διανομή καταβάλλεται στους μετόχους σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στον ΚΝ 2190/1920 και στον Κανονισμό του Χρη-
ματιστηρίου Αθηνών (Χ.Α.), όπως εκάστοτε ισχύει.

Το ποσό που ορίζεται ως μέρισμα πρέπει να μοιρασθεί στους 
μετόχους μέσα σε διάρκεια δύο μηνών από την Ετήσια Γενική 
Συνέλευση Μετόχων που επικυρώνει τις ετήσιες οικονομικές κα-
ταστάσεις και αποφασίζει την διανομή τέτοιου μερίσματος. 

O παρακάτω πίνακας παρουσιάζει ένα ιστορικό διανομής μερι-
σμάτων από τον ΟΤΕ:

Έτος	 Μέρισμα	σε	ευρώ		 Ημερομηνία	Απόφασης		
	 	 ανά	μετοχή	 Γενικής	Συνέλευσης	
	 	 	 των	Μετόχων
1999 0,65 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
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5. Ελεγκτικοί Μηχανισμοί
5.1 Εσωτερικός Έλεγχος

Ο Εσωτερικός Έλεγχος ως ανεξάρτητη, αντικειμενική  και συμβου-
λευτική δραστηριότητα, βελτιώνει και διασφαλίζει τις λειτουργίες 
της εταιρείας και βοηθάει τη Διοίκηση να επιτύχει τους αντικειμε-
νικούς της σκοπούς. Συγκεκριμένα, ο Εσωτερικός Έλεγχος:
•	 	Εξετάζει	και	αξιολογεί	τα	συστήματα	και	τις	διαδικασίες	

ελέγχου	της	εταιρείας
•	 	Διενεργεί	ελέγχους	συστημάτων	και	διαδικασιών,	διερευ-

νητικούς	ελέγχους	(συμπεριλαμβανομένων	και	ελέγχων	
για	τον	κίνδυνο	απάτης)	και	ελέγχους	συμμόρφωσης

•	 	Εντοπίζει	τους	κινδύνους	προτείνοντας	παράλληλα	λύ-
σεις	και	κάνοντας	συστάσεις	για	τη	βελτίωσή	τους	στη	
Διοίκηση

•	 	Μεριμνά	για	την	ομοιόμορφη	ανάπτυξη	και	λειτουργία	
του	Εσωτερικού	Ελέγχου	στις	εταιρείες	του	Ομίλου

•	 	Διερευνά	και	αξιολογεί	την	επάρκεια,	την	λειτουργία	και	
την	 αποτελεσματικότητα	 των	 υφιστάμενων	 ελεγκτικών	
διαδικασιών	στα	πληροφοριακά	και	στα	τηλεπικοινωνια-
κά	συστήματα	της	εταιρείας

Η ορθή λειτουργία, η ανεξαρτησία και αντικειμενικότητα του 
Εσωτερικού Ελέγχου διασφαλίζεται από το γεγονός ότι αποτελεί 
ανεξάρτητη «Διοικητική Οντότητα», η οποία υπάγεται απ’ ευθεί-
ας στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, εποπτεύεται από την 
Επιτροπή Ελέγχου και λειτουργεί μέσα σε αυστηρά πλαίσια δεο-
ντολογίας και μεθοδολογίας.

5.2. Εξωτερικός Έλεγχος

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

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων του ΟΤΕ τον Ιούνιο 
2009 εγκρίθηκε η ανάθεση του τακτικού ελέγχου των οικονο-
μικών καταστάσεων της διαχειριστικής χρήσης 2009 στην ελε-
γκτική εταιρεία «ERNST & YOUNG (HELLAS) Certified Auditors 
–Accountants SA» και καθορίστηκε η αμοιβή της εταιρείας αυτής 
για τον έλεγχο των ατομικών και ενοποιημένων οικονομικών κατα-
στάσεων, στο ποσό των €478.460.
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6.1. Θεσμοθετημένες Διαδικασίες 

Η εταιρεία, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση της δια-
φάνειας, έχει θεσπίσει διαδικασία γνωστοποίησης ρυθμιζόμενων 
πληροφοριών, 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 κινη-
τές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε οργανωμέ-
νη αγορά. Σκοπός της διαδικασίας είναι η έγκαιρη και έγκυρη 
ενημέρωση του επενδυτικού κοινού και λοιπών ενδιαφερομένων 
σχετικά με περιπτώσεις μεταβολών (απόκτηση ή διάθεση) σημα-
ντικών συμμετοχών, όπως ορίζονται από τον Ν. 3556/2007 
και αφετέρου η εναρμόνιση της λειτουργίας του ΟΤΕ με το θε-
σμικό πλαίσιο.

Σε εφαρμογή του Ν. 3340/2005 για την προστασία της κεφα-
λαιαγοράς από πράξεις προσώπων που κατέχουν προνομιακές 
πληροφορίες και πράξεις χειραγώγησης της αγοράς και του Ν. 
3016/2002 περί Εταιρικής Διακυβέρνησης, η εταιρεία έχει 
θεσπίσει:
•	 	Διαδικασία	 γνωστοποίησης	 συναλλαγών	 από	 τα	 υπό-

χρεα	 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	λο-
γαριασμό	και	αφορούν	μετοχές	 της	 εταιρείας,	 ή	άλλα	
χρηματοπιστωτικά	μέσα	που	είναι	συνδεμένα	με	αυτές			

•	 	Διαδικασία	για	την	αποφυγή	κατάχρησης	προνομιακών	
πληροφοριών:	πρόσωπα	τα	οποία	κατέχουν	προνομια-

κές	 πληροφορίες	 που	αφορούν	στην	 εταιρεία,	 απαγο-
ρεύεται	 να	 χρησιμοποιούν	 τις	 πληροφορίες	 αυτές	 για	
να	αποκτήσουν	ή	να	διαθέσουν	άμεσα	ή	έμμεσα	χρημα-
τοπιστωτικά	μέσα	στα	οποία	αφορούν	οι	πληροφορίες	
αυτές		

•	 	Διαδικασία	παρακολούθησης	των	οικονομικών	δραστη-
ριοτήτων	των	προσώπων	που	ασκούν	διευθυντικά	καθή-
κοντα	στην	εταιρεία	οι	οποίες	σχετίζονται	με	την	εταιρεία	
και	με	βασικούς	πελάτες	και	προμηθευτές	του	ΟΤΕ:	τα	
πρόσωπα	που	ασκούν	διευθυντικά	καθήκοντα	στην	εται-
ρεία	οφείλουν	να	ενημερώνουν	σχετικά	με	τις	οικονομι-
κές	δραστηριότητες	που	πραγματοποιούν	με	βασικούς	
πελάτες	 και	 προμηθευτές	 της	 εταιρείας.	 Σε	 περίπτωση	
σύναψης	οικονομικών	δραστηριοτήτων	η	εταιρεία	προ-
βαίνει	σε	δημοσιοποίηση	αυτών

Ο ΟΤΕ, εστιάζοντας στη βελτίωση της οργάνωσης και της λει-
τουργικότητάς του, έχει υλοποιήσει και συνεχίζει να υλοποιεί 
πλήθος έργων σχεδιασμού και ανασχεδιασμού διαδικασιών. 
Στη φιλοσοφία αυτή εντάσσεται και η ανάπτυξη του πλαισίου 
επιχειρησιακών διαδικασιών ΟΤΕ, η οποία πραγματοποιήθηκε 
από την εταιρεία, με στόχο την καταγραφή και βελτιστοποίηση 
των διαδικασιών λειτουργίας της εταιρείας. Για το σκοπό αυτό 
υιοθετήθηκε το μεθοδολογικό πλαίσιο σχεδιασμού και ανάπτυ-
ξης διαδικασιών eTOM (enhanced Telekom Operations Map) 
και δημιουργήθηκε έτσι ο Χάρτης Επιχειρησιακών Διαδικασιών 
ΟΤΕ. To μεθοδολογικό αυτό πλαίσιο περιλαμβάνει ένα πλήθος 
διακριτών δομικών στοιχείων με πλήθος αλληλεξαρτήσεων μετα-
ξύ τους στον τρόπο εφαρμογής του. Η ανάπτυξή του βασίζεται 
στην κατάτμηση των διαδικασιών (process decomposition), δη-
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λαδή, στην κλιμακούμενη ανάλυση των διαδικασιών σε επίπεδα 
(αποδόμηση). 

6.2 Επικοινωνία με τους Μετόχους

Πέρα από τις θεσμοθετημένες διαδικασίες που διασφαλίζουν 
τη διαφάνεια, η εταιρεία εφαρμόζει και άλλες πρακτικές που 
ενισχύουν την πληροφόρηση και την ενημέρωση όλων των ενδια-
φερομένων, και περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:
•	 	Τη	δημοσίευση	εταιρικών	πληροφοριών	στην	ιστοσελίδα	

της	εταιρείας	που	στοχεύει	στην	ταχύτερη	και	αποτελε-
σματικότερη	ενημέρωση	όλων	των	ενδιαφερόμενων	κα-
θώς	και	στην	παροχή	ισότιμης	πρόσβασης	στις	πληρο-
φορίες	και	υπηρεσίες	για	όλους	τους	χρήστες	

•	 	Την	 έκδοση	 εταιρικών	 εντύπων	 (Ετήσιος	 Απολογισμός,	
20-F,	Απολογισμός	Εταιρικής	Κοινωνικής	Ευθύνης)	που	
ενισχύουν	 την	 ενημέρωση	 όλων	 των	 ενδιαφερομένων	
σχετικά	με	τις	δραστηριότητες,	τη	στρατηγική,	τους	στό-
χους,	και	την	απόδοση	της	εταιρείας	

•	 	Την	 αμφίδρομη	 προσωπική	 επικοινωνία	 μεταξύ	 εκπρο-
σώπων	της	εταιρείας	και	της	επενδυτικής	κοινότητας	που	
πραγματοποιείται	μέσω	συνεδρίων,	εταιρικών	παρουσιά-
σεων,	 ημερίδων	 επενδυτών,	 roadshows	 (στο	 εξωτερικό	
και	 στο	 εσωτερικό)	 και	 τηλε-συνδιασκέψεων	 τόσο	 σε	
περιοδική	 βάση	 (περίοδοι	 παρουσίασης	 οικονομικών	
αποτελεσμάτων)	όσο	και	περιστασιακά,	όποτε	προκύψει	
ανάγκη

Το σύνολο των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την θέση του 
ΟΤΕ ως εισηγμένη εταιρεία στο Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ), 
στο Χρηματιστήριο Λονδίνου (LSE) και στο Χρηματιστήριο της 
Ν. Υόρκης (NYSE) αποτελεί αντικείμενο της Διεύθυνσης Σχέσε-
ων με Μετόχους ΟΤΕ. Στις αρμοδιότητες της 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	 την	
πληρωμή	των	μερισμάτων

•	 	Η	ανακοίνωση	των	αποτελεσμάτων	της	εταιρείας	και	γε-
νικότερα	η	 	 έγκαιρη,	άμεση	και	 ισότιμη	πληροφόρηση	
των	μετόχων	σε	σχέση	με	την	πορεία	των	μεγεθών	της	
εταιρείας	μέσω	παρουσιάσεων,	roadshows	και	συναντή-
σεων

•	 	Παρουσίαση	 δραστηριοτήτων	 και	 ενημέρωση	 μετόχων	
μέσω	διαφόρων	καναλιών	 επικοινωνίας	 (εταιρική	 ιστο-
σελίδα	Investor	Relations,	εταιρικές	παρουσιάσεις	κλπ.)

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

•	 	Η	διαχείριση	των	σχέσεων	με	τα	Χρηματιστήρια	και	τις	
Επιτροπές	Κεφαλαιαγοράς	των	χωρών	στις	οποίες	είναι	
εισηγμένη	η	μετοχή	της	εταιρείας	

•	 	Η	 εξασφάλιση	 της	 συμμόρφωσης	 της	 εταιρείας	 με	 τις	
υποχρεώσεις	 που	 απορρέουν	 από	 το	 θεσμικό	 πλαίσιο	
που	διέπει	τις	κεφαλαιαγορές	και	τα	χρηματιστήρια	στα	
οποία	είναι	εισηγμένη	η	εταιρεία	(ΧΑ,	NYSE,	LSE)

•	 	Η	υποστήριξη	της	πιστοληπτικής	αξιολόγησης	της	εται-
ρείας	(rating	review)

•	 	Η	διοργάνωση	των	Γενικών	Συνελεύσεων	των	Μετόχων.	

Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Σχέσεων με Μετόχους είναι ο 
κος Δημήτρης Τζελέπης με τα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας:
Τηλ: +30 210 6111574
Fax: +30 210 6111030
Email: dtzelepis@ote.gr 
Διεύθυνση: Κηφισίας 99, Μαρούσι, Αθήνα
Τηλ. κέντρο: +30 210 611 1000
Ιστοσελίδα επενδυτικών σχέσεων: 
http://www.ote.gr/portal/page/portal/InvestorRelation
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7. Κανονισμοί, Νόμοι  
και Αποφάσεις
Κώδικας	Δεοντολογίας	και	Επιχειρηματικής	Συμπεριφοράς

Ο Κώδικας Δεοντολογίας και Επιχειρηματικής Συμπεριφοράς 
αποτελεί ένα σύνολο κανόνων και πρακτικών που συμβάλλουν 
στην εύρυθμη λειτουργία της εταιρείας καθώς και στην καλή 
επαγγελματική συμπεριφορά των εργαζομένων. Ο κώδικας είναι 
συμβατός με την ισχύουσα νομοθεσία και αναφέρεται κυρίως 
σε θέματα που ρυθμίζουν τις επιμέρους σχέσεις της εταιρείας 
τόσο με τους εργαζόμενους όσο και με τους προμηθευτές, τους 
μετόχους, τους ανταγωνιστές και γενικότερα το εξωτερικό περι-
βάλλον της.

Εσωτερικός	Κανονισμός	Λειτουργίας

O Κανονισμός Λειτουργίας του ΟΤΕ αναφέρεται στα όργανα 
διοίκησης της εταιρείας και τις αρμοδιότητές τους, στην οργανω-
τική δομή της εταιρείας, σε θέματα πρόσληψης και αξιολόγησης 
ανωτάτων στελεχών, σε εσωτερικές Επιτροπές και Κανονισμούς 
και σε ρυθμίσεις τόσο για τις συναλλαγές των υπόχρεων προσώ-
πων όσο και μεταξύ των συνδεδεμένων επιχειρήσεων.

Σύστημα	Διαχείρισης	Κανονιστικής	Συμμόρφωσης

Ο ΟΤΕ έχει θεσπίσει ένα Πρόγραμμα Διαχείρισης Κανονιστικής 
Συμμόρφωσης, το οποίο αφορά στη συμμόρφωση με τη νομο-
θεσία και τις εσωτερικές πολιτικές για την αποφυγή κινδύνων και 
άλλων νομικών συνεπειών για την εταιρεία και τους εργαζόμε-
νους. Στο πλαίσιο του Προγράμματος περιγράφονται οι παρα-
κάτω πολιτικές:
•	 	Πολιτική	περί	κατάχρησης	προνομιακών	πληροφοριών	

Ομίλου	ΟΤΕ

•	 Πολιτική	περί	δωρεών	και	χορηγιών	Ομίλου	ΟΤΕ
•	 	Πολιτική	περί	αποδοχής	και	προσφοράς	εταιρικών	δώ-

ρων	Ομίλου	ΟΤΕ
•	 Πολιτική	εξακρίβωσης	οικονομικής	απάτης	Ομίλου	ΟΤΕ
•	 	Πολιτική	 διοργάνωσης	 εταιρικών	 εκδηλώσεων	 Ομίλου	

ΟΤΕ
•	 	Πολιτική	διαχείρισης	παραπόνων	και	καταγγελιών	Ομί-

λου	ΟΤΕ
•	 	Κώδικας	δεοντολογίας	για	την	προστασία	των	δικαιωμά-

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

Από τις 18/1/2010 τη νεοσύστατη θέση του Γενικού Διευθυ-
ντή Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ομίλου ΟΤΕ  ανέλαβε ο κ. Αρι-
στόδημος Δημητριάδης.

Νόμοι	και	Αποφάσεις

Βασικοί Νόμοι και Αποφάσεις που καθορίζουν θέματα εταιρικής 
διακυβέρνησης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό είναι: 
•	 	Ν.	2190/1920	περί	ανωνύμων	Εταιρειών	και	τροποποί-

ησή	του	με	τον	Ν.	3604/2007
•	 	Ν.	3016/2002	για	την	εταιρική	διακυβέρνηση	και	τρο-

ποποίησή	του	με	τον	Ν.	3091/2002	
•	 	Ν.	3340/2005	για	την	προστασία	της	κεφαλαιαγοράς	

από	πράξεις	προσώπων	που	κατέχουν	προνομιακές	πλη-
ροφορίες	και	πράξεις	χειραγώγησης	της	αγοράς	

•	 	Ν.	3556/2007	περί	διαφάνειας
•	 	Απόφαση	5/204/14-11-2000	της	Επιτροπής	Κεφαλαι-

αγοράς	σχετικά	με	κανόνες	συμπεριφοράς	των	εταιριών	
που	έχουν	εισαγάγει	τις	μετοχές	τους	στο	Χρηματιστήριο	
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Αξιών	Αθηνών	και	των	συνδεομένων	με	αυτές	προσώπων	
και	τροποποίησή	της	με	την	Απόφαση	7/372/2006	της	
Επιτροπής	Κεφαλαιαγοράς

•	 	Απόφαση	3/347/12-7-2005	της	Επιτροπής	Κεφαλαια-
γοράς	σχετικά	με	υποχρεώσεις	των	εκδοτών	για	τη	δη-
μοσιοποίηση	προνομιακών	πληροφοριών

•	 	Σχετική	νομοθεσία	 των	Η.Π.Α.,	συμπεριλαμβανομένων	
της	Sarbanes-Oxley	Act	του	2002	και	των	κανονισμών	
της	Επιτροπής	Κεφαλαιαγοράς	των	Η.Π.Α.	(SEC)

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Εταιρική Δια-
κυβέρνηση στον ΟΤΕ μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα: 
http://www.ote.gr/portal/page/portal/InvestorRelation/
CorporateGovernance/OurPrinciples.
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Pages 28 3 - -
Colors - - - -
Fonts - 49 - -
Images - - - -
Content - - - -


PDF/X
PDF does not comply with the requirements of PDF/X-1a:2003
PDF/X output intent is missing
Document title is missing


Pages
Page boxes are not PDF/X-compliant (1-28)
Page contents are empty (2,27-28)


Fonts
TheFutura-Bold and TheFutura-Book have the same unique identifier
TheFutura-Bold and TheFutura-Medium have the same unique identifier
TheFutura-Bold and TheFutura-DemiBold have the same unique identifier
Black font TheFutura-Bold (8.0 pt) is knockout (5)
Black font TheFutura-Bold (9.0 pt) is knockout (3)
Black font TheFutura-Book (7.5 pt) is knockout (4-5)
Black font TheFutura-Book (9.0 pt) is knockout (3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25)
Black font TheFutura-Medium (9.0 pt) is knockout (1,3)
Black font TheFutura-DemiBold (9.0 pt) is knockout (3-26)
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Additional information
Color separations: 4


CMYK


Color spaces
DeviceCMYK / Separation


Fonts: 6
TheFutura-Bold Type1 / Custom / embedded subset
TheFutura-Book Type1 / Custom / embedded subset
TheFutura-BookItalic Type1 / Custom / embedded subset
TheFutura-DemiBold Type1 / Custom / embedded subset
TheFutura-Medium Type1 (CID) / Identity-H / embedded subset
TheFutura-Medium Type1 / Custom / embedded subset







