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1. Εισαγωγή

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 με την εταιρική αποδοτικότητα, καθώς παράμετροι εταιρικής διακυβέρνησης, όπως 
η λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου και της εκτελεστικής διοίκησης, η άσκηση των δικαιωμάτων των μετόχων, η 
διασφάλιση διαφάνειας και ελέγχου και η διαχείριση κινδύνων επηρεάζουν την απόδοση της εταιρείας. 
Ως ανώνυµη εταιρεία εισηγµένη στο Χρηµατιστήριο Αθηνών, µε τις µετοχές της να διαπραγµατεύονται επίσης στο Χρηµα-
τιστήριο του Λονδίνου (LSE), ο ΟΤΕ ακολουθεί την κείµενη εγχώρια και ξένη νοµοθεσία σε σχέση µε τις αρχές και τις 
πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης. 
Σημειώνεται ότι σε 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. Ενισχύο-
ντας 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 ενδιαφερόµενων µερών. 
Το θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο, αλλά και οι πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης που εφαρμόζει η εταιρεία αποτυπώ-
νονται στους κανονισμούς, νόμους και σχετικές αποφάσεις που αναφέρονται στο παρόν έντυπο. 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Σε εφαρμογή του Ν. 3873/2010, ο ΟΤΕ συμμορφώνεται με τις ειδικές πρακτικές που προβλέπει ο Κώδικας Εταιρικής 
Διακυβέρνησης για τις Εισηγμένες Εταιρείες του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, ο οποίος είναι αναρτημένος 
στην ιστοσελίδα: http://www.sev.org.gr/online/index.aspx.
Η Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης του ΟΤΕ δημοσιεύεται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση της εταιρείας για το έτος 
2011, η οποία συμπεριλαμβάνεται στον Ετήσιο Απολογισμό 2011 της εταιρείας. 
Οι τρεις βασικοί άξονες εφαρμογής των κανόνων και πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης στον ΟΤΕ αφορούν στο ρόλο 
του ∆ιοικητικού Συμβουλίου και της εκτελεστικής διοίκησης, στην προστασία των μετόχων και στην ενίσχυση της διαφά-
νειας, του ελέγχου και της δημοσιοποίησης πληροφοριών.

O ρόλος του ΔΣ και της Εκτελεστικής Διοίκησης

Προστασία των μετόχων

Διαφάνεια, έλεγχος και δημοσιοποίηση πληροφοριών

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΤΟΝ ΟΤΕ
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Ο ΟΤΕ συμμορφώνεται 
με τις ειδικές πρακτικές 
που προβλέπει ο Κώδικας 
Εταιρικής Διακυβέρνησης για 
τις εισηγμένες εταιρείες του 
Συνδέσμου Επιχειρήσεων και 
Βιομηχανιών (ΣΕΒ).
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2.1 ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο (∆Σ) είναι το ανώτατο διοικητικό όργανο της εταιρείας, µε κύριο έργο την προάσπιση του γενι-
κότερου εταιρικού συµφέροντος και τη διασφάλιση της απόδοσης της εταιρείας. Το ∆Σ του ΟΤΕ, σύµφωνα µε το Κατα-
στατικό, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του:
 - Συγκαλεί τακτικές ή έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων και εισηγείται των θεµάτων τους
 -  Καταρτίζει και εγκρίνει τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας και τις υποβάλλει στη Γενική Συνέ-

λευση των Μετόχων
 -   Εγκρίνει τη στρατηγική της εταιρείας και αποφασίζει σχετικά µε την ίδρυση θυγατρικών εταιρειών, µε συµµετο-

χές σε άλλες εταιρείες, εγχώριες και µη
 -  Αποφασίζει σχετικά µε την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου µε έκδοση νέων µετοχών και την έκδοση οµολογια-

κού δανείου µε οµολογίες, µετατρέψιµες σε µετοχές, αφού προηγηθεί απαραίτητη εξουσιοδότηση από τη Γενική 
Συνέλευση των Μετόχων

 -  Αποφασίζει την έκδοση κοινού οµολογιακού δανείου ή οµολογιακού δανείου µε ανταλλάξιµες µετοχές
Ο Πρόεδρος του ∆Σ καθορίζει τα θέµατα της ημερήσιας διάταξης, προεδρεύει των συνεδριάσεών του και διευθύνει τις 
εργασίες του. Το ∆Σ έχει την δυνατότητα να αναθέτει τις εξουσίες του σε µέλη του ή στελέχη της εταιρείας ή σε τρίτους 
ή σε Επιτροπές. Τα µέλη του διακρίνονται σε εκτελεστικά και µη εκτελεστικά εκ των οποίων τουλάχιστον τα δύο (2) είναι 
ανεξάρτητα. Εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, από την οποία επίσης ορίζονται τα εξ αυτών ανεξάρ-
τητα µέλη. 
Το ∆Σ συνεδριάζει όποτε αυτό κριθεί αναγκαίο ή κατόπιν αιτήσεως προς τον Πρόεδρό του από δύο (2) τουλάχιστον µέλη 
του. Με την επιφύλαξη 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 (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 2011 πραγματοποιήθηκαν συνολικά 26 συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.
Κατά κανόνα, πραγματοποιείται τουλάχιστον μία συνεδρίαση κάθε μήνα.

2.2 ΣΥΝΘΕΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Σύμφωνα με το Kαταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) αποτελείται από εννέα (9) έως έντεκα (11) 
μέλη, τα οποία μπορεί να είναι ή να μην είναι μέτοχοι της εταιρείας. Το ΔΣ του ΟΤΕ από τον Ιούνιο του 2009 μέχρι τον 
Δεκέμβριο του 2011 ήταν δεκαμελές. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας της 
6ης Δεκεμβρίου 2011 αυξήθηκε ο αριθμός των μελών από δέκα (10) σε έντεκα (11) και εκλέχθηκε το 11ο μέλος του Διοι-
κητικού Συμβουλίου.  
Η σημερινή σύνθεση του ΔΣ περιλαμβάνει δύο (2) εκτελεστικά μέλη και εννέα (9) μη εκτελεστικά μέλη, εκ των οποίων 
τέσσερα (4) 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.
Σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας, τα μέλη του ΔΣ εκλέγονται για τρία (3) 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. 
Παρατίθεται πίνακας με τα μέλη του ΔΣ, όπου περιλαμβάνονται οι ημερομηνίες ανάληψης καθηκόντων τους – η πιο πρό-
σφατη για τον καθένα – και οι ημερομηνίες λήξης της θητείας καθενός.

2. ∆ιοικητικό Συµβούλιο
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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΌ ΣΥΜΒΟΎΛΙΟ ΟΤΕ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ  ΛΗΞΗ ΘΗΤΕΙΑΣ 
   (η πιο πρόσφατη)

Μιχαήλ Τσαμάζ............................................ Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος................................................. 3/11/2010.........................................................................  2012

  Εκτελεστικό μέλος

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

Kevin Copp.................................................. Εκτελεστικό μέλος.............................................................................. 24/6/2009.........................................................................  2012

Timotheus Höttges....................................... Μη εκτελεστικό μέλος...................................................................... 6/12/2011.........................................................................  2015

Klaus Müller.................................................. Μη εκτελεστικό μέλος....................................................................... 15/11/2011......................................................................  2012

Claudia Nemat........................................... Μη εκτελεστικό μέλος...................................................................... 26/10/2011......................................................................  2012

Ευστάθιος Ανέστης.................................... Μη εκτελεστικό μέλος...................................................................... 23/6/2010.........................................................................  2012

Νικόλαος Καραμούζης.............................. Μη εκτελεστικό μέλος...................................................................... 23/6/2010.........................................................................  2012

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

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

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

Roland Mahler............................................. Μη εκτελεστικό μέλος....................................................................... 17/3/2011.........................................................................  26/10/2011

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

Rainer Rathgeber......................................... Μη εκτελεστικό μέλος....................................................................... 19/2/2010.........................................................................  15/11/2011

Αλλαγές στη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου που έγιναν μέσα στο 2011: 
 -   Το μέλος κ. Guido Kerkhoff υπέβαλε την παραίτησή του στις 17/3/2011 και αντικαταστάθηκε από τον κ. 

Roland Mahler, ο οποίος με τη σειρά του υπέβαλε την παραίτησή του στις 26/10/2011 και αντικαταστάθηκε από 
την κα. Claudia Nemat

 -   Το μέλος κ. Rainer Rathgeber υπέβαλε την παραίτησή του στις 15/11/2011 και αντικαταστάθηκε από τον κ. 
Klaus Müller

 -  Το μέλος κ. Timotheus Höttges ορίστηκε ως το ενδέκατο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μετά τη σχετική 
απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας της 6/12/2011.
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Με απόφαση της Έκτακτης 
Γενικής Συνέλευσης των 
Μετόχων της εταιρείας, 
της 6ης Δεκεμβρίου 2011, 
αυξήθηκε ο αριθμός των 
μελών του Διοικητικού 
Συμβουλίου από 10 σε 11.  
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ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Μιχαήλ Τσαμάζ
  Ο κ. Μιχαήλ Τσαμάζ ανέλαβε τη θέση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου του ΟΤΕ στις 3 Νοεμβρίου 

2010. Ο κ. Τσαμάζ είναι επικεφαλής της Cosmote από το Σεπτέμβριο του 2007. Εντάχθηκε στον Όμιλο ΟΤΕ το 
2001, αναλαμβάνοντας σειρά θέσεων ευθύνης σε θυγατρικές εταιρίες του ΟΤΕ, όπως Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος 
της OTE International, Διευθύνων Σύμβουλος της OTE Investments και Διευθύνων Σύμβουλος της OTEGLOBE. 
Παράλληλα, του είχε ανατεθεί η ευθύνη της παρακολούθησης της εξέλιξης του προγράμματος μετασχηματισμού 
της μητρικής εταιρίας στον τομέα της σταθερής τηλεφωνίας. Έχει, επίσης, διατελέσει μέλος των Διοικητικών 
Συμβουλίων θυγατρικών του ΟΤΕ και της Cosmote στο εξωτερικό. Πριν την ένταξή του στον ΟΤΕ, ο κ. Τσαμάζ 
είχε αναλάβει διαδοχικά υψηλόβαθμες διοικητικές θέσεις σε πολυεθνικές εταιρίες στους τομείς του Marketing και 
των Πωλήσεων, αλλά και Γενικής Διεύθυνσης. Από το 1998 έως το 2001 εργάστηκε στη Vodafone Ελλάδος ως 
Εμπορικός Διευθυντής και αργότερα ανέλαβε τη θέση του Γενικού Διευθυντή Εμπορικών και Διοικητικών Υπη-
ρεσιών. Από το 1991 έως το 1998 εργάστηκε στη Philip Morris, κατέχοντας διαδοχικά τις θέσεις του Διευθυντή 
Marketing Ελλάδος και Ισραήλ, του Διευθυντή Πωλήσεων Ελλάδος και του Διευθυντή Ανάπτυξης Πωλήσεων 
Ανατολικής Ευρώπης, υπεύθυνου για 16 χώρες. Ο κ. Τσαμάζ κατέχει πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων από το 
Πανεπιστήμιο του New Brunswick του Καναδά.

Δημήτριος Τζουγανάτος 
  Ο κ. Δημήτριος Τζουγανάτος, δικηγόρος παρ’ Aρείω Πάγω, γεννήθηκε το 1953 και είναι καθηγητής νομικής του 

Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, διδάκτορας της Νο-
μικής Σχολής του Πανεπιστήμιου Eberhard-Karls του Tübingen και επίσης διαθέτει LL.M. από τη Νομική Σχολή 
τoυ Πανεπιστήμιου του Michigan. Από τον Δεκέμβριο 1988 μέχρι τον Ιούνιο 2000 εργάστηκε ως δικηγόρος και 
από τον Οκτώβριο του 2003 μέχρι τον Ιούλιο 2004 ως Νομικός Σύμβουλος-Γενικός Διευθυντής Νομικών Υπηρε-
σιών Ομίλου ΟΤΕ. Από τον Ιούλιο 2004 μέχρι τον Ιούνιο 2006 διετέλεσε Ειδικός Νομικός Σύμβουλος-Γενικός 
Διευθυντής Ρυθμιστικών Θεμάτων ΟΤΕ. Από το 1995 μέχρι το 1999 διετέλεσε μέλος και από τον Ιούνιο 2000 
έως τον Οκτώβριο 2003 Πρόεδρος της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Από τον Ιούλιο 2006 μέχρι τον Ιανουάριο 2008 
ήταν Νομικός Σύμβουλος της EFG Eurobank.

Kevin Copp
  O κ. Kevin Copp από τον Αύγουστο του 2009 κατέχει τη θέση του Γενικού ∆ιευθυντή Χρηµατοοικονοµικών 

Θεµάτων Οµίλου ΟΤΕ. Από το 1995 έως και την ανάληψη της τωρινής θέσης του, ανήκε στο στελεχιακό δυναµι-
κό της Deutsche Telekom ως Ανώτερος Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος, Επικεφαλής Συγχωνεύσεων και Εξαγορών 
της Deutsche Telekom, υπεύθυνος για την εταιρική ανάπτυξη του Οµίλου της Deutsche Telekom παγκοσµίως. 
Προηγουµένως ήταν επικεφαλής του τµήµατος ∆ιεθνών 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.

Timotheus Höttges 
   Ο κ. Timotheus Höttges, γεννημένος το 1962, είναι μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης της Deutsche Telekom, 

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

Klaus Müller 
  Ο κ. Klaus Müller, γεννημένος το 1965, 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 τη-
λεφωνίας 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 Στρατη-
γικής 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.

Claudia Nemat
  H κ. 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. Πριν ενταχθεί στην Deutsche Telekom, η κ. 
Claudia Nemat εργάστηκε για 17 χρόνια στην συμβουλευτική εταιρεία McKinsey&Company. Στην τελευταία της 
θέση εκεί, ήταν υπεύθυνη για τον τομέα υψηλής τεχνολογίας στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική. 
Επιπλέον, η κ. Claudia Nemat ήταν υπεύθυνη για έργα στους τομείς της σύγκλισης τεχνολογιών επικοινωνίας 
και πληροφορικής (ICT), της βιώσιμης πληροφορικής, καθώς και της ιατρικής τεχνολογίας για διεθνείς εταιρεί-
ες. Ως σύμβουλος, η κ. Claudia 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 κ. Claudia Nemat σπούδασε Φυσική στο Πανεπιστήμιο της Κολωνίας, όπου επίσης 
δίδαξε στο τμήμα θεωρητικής φυσικής και μαθηματικών.

Ευστάθιος Ανέστης
  Ο κ. Ευστάθιος Ανέστης γεννήθηκε το 1952 και είναι Ηλεκτρονικός Μηχανικός Τ.Ε.. Προσελήφθη στον ΟΤΕ το 

1979, ως Τεχνικός Τηλεπικοινωνιών. Εργάσθηκε στα Τηλεπικοινωνιακά συστήματα κατασκευών Υπεραστικών 
& Διεθνών επικοινωνιών. Διατέλεσε Γ. Γραμματέας και Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εργαζομένων ΟΤΕ (ΟΜΕ-
ΟΤΕ) παίρνοντας μέρος σε δεκάδες επιτροπές επεξεργασίας συστημάτων Οργάνωσης, Λειτουργίας, Κρίσης & 
Αξιολόγησης Προσωπικού, Ανθρώπινων πόρων κλπ. Ως εκπρόσωπος των εργαζομένων συμμετείχε στην ΟΚΕ 
Βρυξελλών (Ομάδα Τηλεπικοινωνιών) και στην Παγκόσμια Ένωση Εργαζομένων Ταχυδρομείων & Τηλεπικοινω-
νιών από την οποία ορίσθηκε υπεύθυνος Νοτιο-Ανατολικής Ευρώπης. Διετέλεσε πρόεδρος της ΟΤΕplus, καθώς 
και εντεταλμένος σύμβουλος της ΕΔΕΚΤ ΟΤΕ. Από το 2002 έως το 2004 διατέλεσε Πρόεδρος του Οργανισμού 
Ασφάλισης Προσωπικού Δ.Ε.Η. Από το 2006 είναι μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής και του Προεδρείου της 
ΓΣΕΕ ως Αναπληρωτής Γ. Γραμματέας και Γραμματέας Τύπου & Δημοσίων Σχέσεων.   

Νικόλαος Καραμούζης
  Ο κ. Νικόλαος Καραμούζης γεννήθηκε το 1952 και διαθέτει πτυχίο στα Οικονομικά από το Πανεπιστήμιο Πει-

ραιώς, μεταπτυχιακές σπουδές σε θέματα Οικονομικής Ανάπτυξης από το American University, ΗΠΑ και Ph.D. 
σε θέματα Νομισματικής Πολιτικής και Διεθνών Οικονομικών από το Pennsylvania State University, ΗΠΑ. Από 
το 1988 έως το 1993 διετέλεσε Υποδιευθυντής αλλά και Διευθυντής Συναλλάγματος της Τράπεζας της Ελλάδος. 
Ήταν επίσης, μέλος της Επιτροπής Νομισματικής Πολιτικής της Τράπεζας της Ελλάδος. Από το 1993 έως το 
1995 διετέλεσε Υποδιοικητής στην ΕΤΒΑ και από το 1995 έως το 1999 Υποδιοικητής της Εθνικής Τράπεζας. Σή-
μερα είναι μέλος του Δ.Σ. και Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος του ομίλου Eurobank EFG, Πρόεδρος του Δ.Σ. 
της Eurobank EFG Cyprus Ltd (Κύπρος) και EFG Istanbul Holdings A.S. (Τουρκία). Επίσης, είναι αντιπρόεδρος 
Δ.Σ. των θυγατρικών Eurobank EFG Υπηρεσίες Ακινήτων Α.Ε., EFG Istanbul Securities S.A. και Eurobank Tekfen 
A.S. (Τουρκία), καθώς και μέλος Δ.Σ. των θυγατρικών EFG Hellas PLC (Αγγλία), EFG Hellas Funding Ltd, EFG 
Hellas (Cayman Islands) Ltd, EFG Private Bank Luxembourg S.A. EFG Holding (Luxembourg) S.A. (Λουξεμβούρ-
γο). Είναι πρόεδρος Δ.Σ. της εταιρείας Global Fund Management ΑΕΠΕΥ, μέλος Δ.Σ. του Συνδέσμου Επιχειρή-
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σεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) και της Global Finance A.E. Ακόμα, είναι πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής 
Αγορών και Κεφαλαίου της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (ΕΕΤ). Τέλος, ο κ. Καραμούζης είναι καθηγητής του 
Πανεπιστημίου Πειραιώς στο Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής.

Μιχαήλ Μπλέτσας
  Ο κ. Μιχαήλ Μπλέτσας είναι Ερευνητής και Διευθυντής Πληροφορικής στο Media Lab του ΜΙΤ όπου και εργά-

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

Παναγιώτης Ταµπούρλος 
  Ο κ. Παναγιώτης Ταµπούρλος είναι απόφοιτος του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Πειραιώς και κάτοχος Master 

of Business Administration (MBA) από το Πανεπιστήµιο McGill στο Μόντρεαλ του Καναδά. Εργάστηκε από 
το 1980 σε διάφορες πολυεθνικές επιχειρήσεις όπως την Milchem International, Hilti S.A. American Express, 
I.C.I. στη θέση του Οικονοµικού ∆ιευθυντή, και από το 1990 έως το 2003 στην Εταιρεία Warner Lambert A.E. 
θυγατρική της Pfizer, απ’ όπου απεχώρησε κατέχοντας τη θέση του Οικονοµικού ∆ιευθυντή για Ευρώπη, Μέση 
Ανατολή και Αφρική. Από τον Ιούνιο του 2003 έως και τον Απρίλιο του 2004 κατείχε τη θέση του Γενικού ∆ιευ-
θυντή Χρηµατοοικονοµικών Θεµάτων της ΟΤΕ Α.Ε. Έκτοτε έχει αναλάβει τη θέση του Οικονοµικού ∆ιευθυντή 
του Οµίλου Frigoglass. Είναι επίσης Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου και χρηµατοοικονοµικός εµπειρογνώµων 
αυτής. 

Βασίλειος Φουρλής
  Ο κ. Βασίλειος Φουρλής γεννήθηκε το 1960 στην Αθήνα. Είναι κάτοχος Masters Degree in Economic Development 

and Regional Planning από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια ΗΠΑ/Berkeley και Masters Degree in International 
Business από το Πανεπιστήμιο της Boστώνης/Bρυξέλλες. Είναι Πρόεδρος της εταιρείας Fourlis A.E. Συμμετο-
χών, καθώς και της House Market A.E. (IKEA). Επίσης είναι μέλος των Διοικητικών Συμβουλίων της Τράπεζας 
Πειραιώς, της Τιτάν Α.Ε. και της Frigoglass A.E.
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2.3 ΕΠΙΛΟΓΗ, ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Στο Διοικητικό Συμβούλιο συμμετέχουν πρόσωπα που διαθέτουν την απαραίτητη τεχνογνωσία, επιστημονική και επαγ-
γελματική κατάρτιση, ώστε να εξασφαλίζεται με τη συμμετοχή τους, η κατά το δυνατόν αποτελεσματικότερη λειτουργία 
του Συμβουλίου. 
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και μπορούν να ανακληθούν οποτεδήποτε από την Γε-
νική Συνέλευση των Μετόχων. Το ισχύον Καταστατικό προβλέπει ότι σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου, ή για οποιον-
δήποτε άλλο λόγο έκπτωσης ενός ή περισσοτέρων μελών πριν από την λήξη της θητείας τους, τα εναπομείναντα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου, είτε εκλέγουν, εφόσον είναι παρόντα ή εκπροσωπούνται, τουλάχιστον πέντε (5), 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 Διοικητικό Συμβούλιο μέλος σε ανα-
πλήρωση 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 ημερησίας διάταξης της εν λόγω Γενικής Συνέλευσης. Οι ενέργειες 
μέλους που αντικαθιστά παραιτηθέν ή εκλιπόν μέλος, παραμένουν ισχυρές ακόμη και αν η Γενική Συνέλευση δεν επικυ-
ρώσει την εκλογή του.  
Το μέλος εκπίπτει αν δεν μετέχει ή δεν εκπροσωπείται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για διάστημα μεγα-
λύτερο από έξι (6) μήνες. Η έκπτωση από το αξίωμά του διαπιστώνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 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.

2.4 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Οι όροι αποζημίωσης, αντιμισθίας, λοιπών παροχών προτείνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και εγκρίνονται από τη 
Γενική Συνέλευση. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε περίπτωση που ανήκουν στο προσωπικό της εταιρείας, κατά 
τη διάρκεια της θητείας τους σ’ αυτό, λαμβάνουν τις αποδοχές της υπηρεσιακής τους θέσης και δεν δικαιούνται της απο-
ζημίωσης την οποία λαμβάνουν τα άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 
Για τη χρήση 2011 η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων ΟΤΕ της 23ης Ιουνίου 2011, όρισε:
 -  Την αποζημίωση των μελών του Δ.Σ. για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του, στο ποσό των 2.250 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:
    α) Πρόεδρος: στο ποσό των 1.350 ευρώ “καθαρά” ανά συνεδρίαση
    β) Μέλη: στο ποσό των 1.080 ευρώ “καθαρά” ανά συνεδρίαση
 -   Την αποζημίωση του Προέδρου και των μελών της Επιτροπής Αμοιβών & Ανθρώπινου Δυναμικού για τη συμ-

μετοχή τους στις συνεδριάσεις αυτής, στο ποσό των 540 ευρώ “καθαρά” ανά συνεδρίαση
Επίσης, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας ο ΟΤΕ καλύπτει τα έξοδα  μετακίνησης / διαμο-
νής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από και προς τη χώρα μόνιμης κατοικίας τους για συμμετοχή στις συνεδριάσεις του 
και στις συνεδριάσεις των Επιτροπών του, υπό την προϋπόθεση ότι τα έξοδα αυτά δεν καλύπτονται από τους εργοδότες 
τους ως ακολούθως:
 -   Σε περίπτωση αεροπορικής μετακίνησης να καλύπτεται διακεκριμένη θέση για τις πτήσεις διαρκείας άνω των 

τεσσάρων ωρών και οικονομική θέση για τις πτήσεις κάτω των τεσσάρων ωρών
 -   Να καλύπτονται από τον ΟΤΕ τα έξοδα διαμονής τους στον τόπο πραγματοποίησης των συνεδριάσεων και 

μέχρι δύο διανυκτερεύσεις ανά μετακίνηση
O Κανονισμός λειτουργίας του ΔΣ διατίθεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: http://www.ote.gr/portal/page/portal/InvestorRela-
tion/CorporateGovernance/diafaneiapliroforisi/regulations.

2.5 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
Σύμφωνα με την ισχύουσα πρακτική, πραγματοποιείται ενημέρωση των μελών του ΔΣ για θέματα που αφορούν στην εται-
ρεία, κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων του ΔΣ ή στο περιθώριο της συζήτησης των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, 
καθώς και κάθε φορά που υπάρχει ανάγκη σχετικής ενημέρωσής τους μέσω επικοινωνίας του Προέδρου με τα μέλη (με 
αποστολή σχετικών ενημερωτικών σημειωμάτων του).
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2.6 ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Επιτροπή Ελέγχου
H ∆ιοίκηση του ΟΤΕ θέσπισε την Επιτροπή Ελέγχου τον Απρίλιο του 1999. Σύµφωνα µε το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008, 
τα µέλη της Επιτροπής Ελέγχου ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση των Mετόχων και τουλάχιστον ένα έχει αποδε-
δειγµένη 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 την αξιολόγηση των συστηµάτων εσωτερικού ελέγχου, 
αξιολόγηση και συντονισµός της ελεγκτικής λειτουργίας και των διαδικασιών ελέγχου, µε βάση την κείµενη νοµοθεσία που 
διέπει την εταιρεία).
Από την Επιτροπή Ελέγχου, κατά τo έτος 2011, αντιμετωπίστηκαν όλα τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Λειτουργίας 
της θέματα, τα κυριότερα από τα οποία αφορούν σε :
 - Έγκριση και παρακολούθηση των δραστηριοτήτων της Υπηρεσίας του Εσωτερικού Ελέγχου
 - Αξιολόγηση των Οικονομικών Καταστάσεων ως προς την πληρότητα και τη συνέπειά τους
 -   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 σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 

των ΗΠΑ (SEC)
 -  Γνωμοδότηση για επιλογή ελεγκτικής εταιρείας
 - Διαχείριση παραπόνων και καταγγελιών
Οι συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου διακρίνονται σε Τακτικές, οι οποίες πραγματοποιούνται τέσσερις φορές το χρό-
νο 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 παρί-
στανται 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 2011 πραγματοποίησε συνολικά 14 συνεδριάσεις 
και η σύνθεσή της είχε ως εξής: Παναγιώτης Ταμπούρλος (Πρόεδρος - Ειδικός επί χρηματοοικονομικών θεμάτων), Δημή-
τριος Τζουγανάτος (Μέλος) και Βασίλειος Φουρλής (Μέλος).
O Κανονισμός λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου παρατίθεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: http://www.ote.gr/portal/
page/portal/InvestorRelation/CorporateGovernance/diafaneiapliroforisi/regulations

Επιτροπή Αµοιβών και Ανθρώπινου ∆υναµικού
Το ∆Σ του ΟΤΕ θέσπισε την Επιτροπή Αµοιβών και Ανθρώπινου ∆υναµικού το 2004. Η Επιτροπή αυτή ορίζεται από 
το ∆Σ της εταιρείας και αποτελείται από τουλάχιστον τρία µέλη, από τα οποία τα δύο 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 αποφά-

σεις 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
Η Επιτροπή Αµοιβών και Ανθρώπινου ∆υναµικού προτείνει θέµατα, σχετικά µε τις αρµοδιότητές της, στο ∆Σ το οποίο 
είτε αποφασίζει το ίδιο είτε υποβάλλει και αυτό προτάσεις προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, στις περιπτώσεις που 
η απόφαση θα πρέπει να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Από την Επιτροπή Αμοιβών και Ανθρώπινου 
Δυναμικού, κατά το έτος 2011, αντιμετωπίστηκε το εξής θέμα:
 -   Παροχή σύμφωνης γνώμης για τροποποίηση του ισχύοντος Προγράμματος Παροχής Δικαιωμάτων Προαίρεσης 

Αγοράς Μετοχών
Η Επιτροπή Αμοιβών και Ανθρώπινου Δυναμικού κατά το έτος 2011 πραγματοποίησε 1 συνεδρίαση. Η σύνθεσή της κατά 
το 2011 είχε ως εξής: 
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 -  Μέχρι το Μάρτιο του 2011, τα μέλη της ήταν οι κ.κ. Νικόλαος Καραμούζης (Πρόεδρος), Kevin Copp και Guido 
Kerkhoff

 -   Από τον Απρίλιο του 2011, μετά την παραίτηση του κ. Guido Kerkhoff, και μέχρι τον Οκτώβριο του 2011, τα 
μέλη της ήταν οι κ.κ. Νικόλαος Καραμούζης (Πρόεδρος), Kevin Copp και Roland Mahler

 -   Από τον Οκτώβριο του 2011, μετά την παραίτηση του κ. Roland Mahler, τα μέλη της είναι οι κ.κ. Νικόλαος 
Καραμούζης (Πρόεδρος), Kevin Copp και Claudia Nemat

O Κανονισμός λειτουργίας της  Επιτροπής Αμοιβών και Ανθρώπινου Δυναμικού παρατίθεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: 
http://www.ote.gr/portal/page/portal/InvestorRelation/CorporateGovernance/diafaneiapliroforisi/regulations.

Η συμμετοχή κάθε μέλους του ΔΣ στις συνεδριάσεις του ΔΣ και των Επιτροπών του, κατά τη χρήση 2011, παρουσιάζεται 
στον παρακάτω πίνακα:

Ιδιότητα Μέλη Εκτελεστικό μέλος Μη εκτελεστικό μέλος Ανεξάρτητο μέλος * ** * ** *

Πρόεδρος....................... Μιχαήλ Τσαμάζ  Χ   100%    

Αντιπρόεδρος .............. Δημήτριος Τζουγανάτος   Χ Χ 100% Χ 100%  

Μέλος ............................ Kevin Copp X   100%   Χ 100%

Μέλος.............................. Timotheus Höttges  Χ  100%    

Μέλος.............................. Klaus Müller***  X  100%    

Μέλος.............................. Claudia Nemat***  Χ  100%   Χ 100%

Μέλος.............................. Ευστάθιος Ανέστης   Χ  100%    

Μέλος.............................. Νικόλαος Καραμούζης   Χ  100%   Χ 100%

Μέλος.............................. Μιχαήλ Μπλέτσας   Χ Χ 100%    

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

Μέλος.............................. Βασίλειος Φουρλής  Χ Χ 100% Χ 100%  

Μέλος.............................. Roland Mahler***  Χ  100%   Χ 100%

Μέλος.............................. Guido Kerkhoff***  Χ  100%   Χ 100%

Μέλος.............................. Rainer Rathgeber***  Χ  100%    

ΔΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΜΟΙΒΩΝ
  KAI 
  ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
  ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΕΛΩΝ ΔΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥ

*    Η στήλη απεικονίζει το ποσοστό συμμετοχής του εκάστοτε μέλους στις συνεδριάσεις του ΔΣ και των Επιτροπών του, με βάση το συνολικό αριθμό συνεδρι-
άσεων που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της θητείας έκαστου μέλους. Στις συνεδριάσεις που δεν συμμετείχαν, υπήρξε εκπροσώπηση των μελών. 
Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια του 2011 υπήρξαν αλλαγές σε μέλη του ΔΣ

**  Η ένδειξη «Χ» στη στήλη υποδεικνύει ότι το μέλος του ΔΣ είναι και μέλος Επιτροπής ΔΣ
***   Το μέλος κα Claudia Nemat αντικατέστησε τον κ. Roland Mahler στις 26/12/2011, ο οποίος προηγουμένως αντικατέστησε τον κ. Guido Kerkhoff στις 

17/3/2011. O κ. Klaus Müller αντικατέστησε τον κ. Rainer Rathgeber στις 15/11/2011
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2.7 ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Για το θέμα αυτό γίνονται αναφορές σε συγκεκριμένους κανονισμούς και πολιτικές της εταιρείας:
α)  Στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της εταιρείας: ο Κανονισμός περιέχει διατάξεις που αφορούν στην παρακο-

λούθηση 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

β)  Στις πολιτικές που έχουν θεσπιστεί στο πλαίσιο της καθιέρωσης ενιαίου Συστήματος Διαχείρισης Κανονιστικής Συμ-
μόρφωσης (Compliance Management System) για τον Όμιλο ΟΤΕ. Ειδικότερα, το Σύστημα Κανονιστικής Συμμόρφω-
σης βασίζεται στις εξής αρχές:

 - Προτεραιότητα στον πελάτη 
 -  Σεβασμός και ακεραιότητα: το Σύστημα Διαχείρισης Κανονιστικής Συμμόρφωσης προσδιορίζει τα όρια και 

τις οδηγίες συμπεριφοράς προς τους υπαλλήλους προκειμένου να τηρούνται οι νόμοι, οι εσωτερικές πολιτικές 
και οι κανονισμοί ώστε να αποφεύγονται οι νομικοί κίνδυνοι και οι κίνδυνοι προσβολής της δημόσιας εικόνας 
του Ομίλου. Επιπροσθέτως, ένα αποτελεσματικό Σύστημα Διαχείρισης Κανονιστικής Συμμόρφωσης προάγει 
τη διαφάνεια στη λειτουργία της Διοίκησης, των οργάνων και των ελεγκτικών Επιτροπών του Ομίλου, ώστε να 
εφαρμόζουν πρακτικές ευθυγραμμισμένες με το πλαίσιο των εθνικών και διεθνών κανονιστικών διατάξεων

 - «Τίμιο παιχνίδι» (fair play) και διαφάνεια 
 - Ομαδικότητα και επαγγελματισμός 
 - Αξιοπιστία 
Οι πολιτικές του Συστήματος Διαχείρισης Κανονιστικής Συμμόρφωσης που αφορούν στη σύγκρουση συμφερόντων είναι 
οι εξής:
 1.  Κώδικας 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 τοπική νομοθεσία, τις βασικές αρχές 
εταιρικής συμπεριφοράς και τις εσωτερικές πολιτικές της εταιρείας. Ειδικότερα, περιγράφονται οι απαιτήσεις 
συμπεριφοράς που σχετίζονται  με την ακεραιότητα στα εξής:

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

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

 2.  Κώδικας Δεοντολογίας Ομίλου ΟΤΕ για τα Ανώτερα Στελέχη Οικονομικών Υπηρεσιών
 3.  Πολιτική Ομίλου ΟΤΕ περί Αποφυγής Σύγκρουσης Συμφερόντων & Καταπολέμησης της Διαφθοράς: Ο Όμι-

λος ΟΤΕ έχει υιοθετήσει συγκεκριμένες πολιτικές, οι οποίες προσδιορίζουν τις απαιτήσεις κάθε εταιρείας 
πέραν των ορίων που θέτουν οι νόμοι και συμβάλλουν στον καθορισμό σαφέστερων κανόνων συμπεριφοράς  
των εργαζομένων και των μελών των εταιρικών οργάνων του Ομίλου ΟΤΕ. Η συγκεκριμένη πολιτική δεσμεύει 
όλους τους εργαζόμενους στον OTE και στις συνδεδεμένες με αυτόν εταιρείες, τα μέλη των διοικήσεων, τα 
στελέχη, τους συμβούλους και τα μέλη των εν γένει επιτροπών των εταιρειών αυτών. Οι αρχές της Πολιτικής 
επίσης εφαρμόζονται και δεσμεύουν οποιαδήποτε άλλα πρόσωπα τα οποία παρέχουν οποιεσδήποτε υπηρεσίες 
στις άνω εταιρείες, ανεξάρτητα από τη σχέση με την οποία συνδέονται με τις εταιρείες

 4.  Πολιτική Ομίλου ΟΤΕ περί Αποδοχής & Προσφοράς Εταιρικών Δώρων: στο πλαίσιο της πολιτικής αυτής  δεν 
επιτρέπεται η προσφορά δώρων εάν: 

   -  Προσφέρεται με σκοπό ο αποδέκτης να διαπράξει ή να παραλείψει πράξεις, προκειμένου ο αποστολέας 
να αποκτήσει ή να διατηρήσει επιχειρηματική δραστηριότητα ή να αποκομίσει άλλο μη οφειλόμενο πλε-
ονέκτημα

   -  Προσφέρεται με σκοπό ο αποστολέας να καταχραστεί την πραγματική ή υποτιθέμενη επιρροή του για να 
αποκομίσει από μια διοίκηση ή δημόσια αρχή του κράτους ένα μη οφειλόμενο πλεονέκτημα

   - Αποτελεί αδικαιολόγητο πλουτισμό, του αποδέκτη (ιδίως στην περίπτωση δημοσίων υπαλλήλων)
 5.  Πολιτική Ομίλου ΟΤΕ περί διοργάνωσης εταιρικών εκδηλώσεων
 6.  Πολιτική Ομίλου ΟΤΕ περί δωρεών και χορηγιών 
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 7.  Πολιτική Ομίλου ΟΤΕ περί εξακρίβωσης οικονομικής απάτης  
Επίσης, σε άλλες Πολιτικές της εταιρείας υπάρχουν επιμέρους ρήτρες καταπολέμησης περιπτώσεων διαφθοράς (λ.χ. 
Κανονισμός Προμηθειών)
γ)  Στην πρακτική που εφαρμόζει η εταιρεία, σύμφωνα με την οποία γνωστοποιούνται στην εταιρεία οι συμμετοχές των 

μελών του ΔΣ στο μετοχικό κεφάλαιο άλλων εταιρειών ποσοστού άνω του 10%. 
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3.1 ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
Ο ∆ιευθύνων Σύμβουλος είναι το ανώτατο εκτελεστικό όργανο της εταιρείας, προΐσταται όλων των υπηρεσιών της και έχει 
τις αρμοδιότητες που του αναθέτει το ∆Σ της εταιρείας. Το ∆Σ, σύµφωνα µε το ισχύον Καταστατικό, δύναται να αναθέτει 
στον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο την αρµοδιότητα και εξουσία να αποφασίζει και να εκπροσωπεί την εταιρεία σε θέματα που 
αφορούν στη διαχείριση των υποθέσεών της. 
Ενδεικτικά, στο πλαίσιο αυτό, το ∆Σ έχει αναθέσει, κατά κύριο λόγο, στον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο εξουσία να:
 -  Συμμετέχει, εκπροσωπεί και δεσµεύει την εταιρεία σε όλες τις Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων, των 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 ∆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 συµβάσε-

ων εργασίας
 -  Εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον πάσης αρχής
∆ιευθύνων Σύµβουλος της εταιρείας σήµερα είναι ο κ. Mιχαήλ Τσαμάζ.

3.2 ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 
Με στόχο τη διασφάλιση της χρηστής διοίκησης και της αποτελεσµατικής λειτουργίας της εταιρείας, το καταστατικό 
απαγορεύει στα µέλη του ∆Σ και στους συγγενείς αυτών, µέχρι δευτέρου βαθµού, στους Γενικούς ∆ιευθυντές και στους 
συγγενείς αυτών, µέχρι δευτέρου βαθµού, καθώς και στο προσωπικό της εταιρείας:
 -  Να ενεργούν κατά περίσταση ή κατ’ επάγγελµα, χωρίς την άδεια της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, για 

δικό τους λογαριασµό ή για λογαριασµό τρίτων εµπορικές πράξεις συναφείς µε τους σκοπούς της εταιρείας
 -  Να είναι µέλη ∆Σ, ∆ιευθυντικά Στελέχη, υπάλληλοι ή αντιπρόσωποι εταιρειών που έχουν συναφείς σκοπούς µε 

αυτούς που επιδιώκει η εταιρεία
 -  Να µετέχουν ως οµόρρυθµοι εταίροι ή να κατέχουν σηµαντική συµµετοχή στο κεφάλαιο εταιρείας, άλλης µορ-

φής, που έχει συναφείς σκοπούς.
Τα µέλη της Εκτελεστικής Διοίκησης κατά τη περίοδο 2011-2012 παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί:

3. Εκτελεστική ∆ιοίκηση 
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ΜEΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚHΣ ΔΙΟIΚΗΣΗΣ ΟΤΕ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ι∆ΙΟΤΗΤΑ

Μιχαήλ Τσαμάζ............................................................................................................................................... Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Ζαχαρίας Πιπερίδης....................................................................................................................................... Εκτελεστικός Γενικός Διευθυντής  Ομίλου ΟΤΕ

Kevin Copp...................................................................................................................................................... Γενικός Διευθυντής Χρηματοοικονομικών Θεμάτων Ομίλου ΟΤΕ

Γεώργιος Αθανασόπουλος............................................................................................................................ Γενικός Διευθυντής Τεχνολογιών Πληροφορικής Ομίλου ΟΤΕ

Αριστόδημος Δημητριάδης........................................................................................................................... Γενικός Διευθυντής Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ομίλου ΟΤΕ

Ειρήνη Νικολαϊδη............................................................................................................................................ Εκτελεστική Γενική Διευθύντρια Νομικών και Ρυθμιστικών Θεμάτων Ομίλου ΟΤΕ

  Νομική Σύμβουλος ΟΤΕ και Ομίλου ΟΤΕ 

Έλενα Παπαδοπούλου................................................................................................................................... Γενική Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού Ομίλου ΟΤΕ

Ηλίας Δρακόπουλος...................................................................................................................................... Γενικός Διευθυντής Τεχνολογίας και Λειτουργιών

Πάνος Σαραντόπουλος................................................................................................................................. Γενικός Διευθυντής Εγχώριων Παρόχων

Γεώργιος Μαυράκης...................................................................................................................................... Γενικός Διευθυντής Χρηματοοικονομικών Θεμάτων

Κωνσταντίνος Πλούμπης................................................................................................................................ Γενικός Διευθυντής Ρυθμιστικών Θεμάτων

Μαρία Ροντογιάννη........................................................................................................................................ Γενική Διευθύντρια Εσωτερικού Ελέγχου

Γιάννης Κωνσταντινίδης.................................................................................................................................. Γενικός Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού και Μετασχηματισμού

Γεώργιος Γαμπρίτσος...................................................................................................................................... Γενικός Διευθυντής B.U. OTE TV 

  Από 15/03/2012

Λοΐζος Κύζας................................................................................................................................................... Γενικός Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού 

  Έως 30/11/2011
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ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΜΕΛΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 

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

Ζαχαρίας Πιπερίδης 
  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 εταιρείες στην Ελλάδα και στο εξωτερι-
κό (Vodafone Ελλάδα, O2 Γερμανία, ΟΤΕ Investments, RomΤelecom Ρουμανία, Wind Ελλάδα). Ο κ. Πιπε-
ρίδης κατέχει πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Master Of Science in 
Communications & Signal Processing από το Imperial College of Science Technology & Medicine του Λονδίνου, 
καθώς και τίτλο ΜΒΑ από το Heriot – Watt University του Edinburgh Business School. 

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

Γεώργιος Αθανασόπουλος
  Ο κ. Γεώργιος Αθανασόπουλος ορίστηκε Γενικός Διευθυντής Τεχνολογιών Πληροφορικής Ομίλου ΟΤΕ τον Φε-

βρουάριο 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 Συ-
στημάτων 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 Οικονο-
μικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών (1991) και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου M.Sc. (Master of Science) in 
Computing από το Πανεπιστήμιο του Cardiff (1993).

Αριστόδηµος ∆ηµητριάδης
  O κ. Αριστόδηµος ∆ηµητριάδης ορίστηκε Γενικός ∆ιευθυντής Κανονιστικής Συµµόρφωσης Οµίλου ΟΤΕ τον Ια-

νουάριο 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 Πολι-
τικής από το Kent University του Ηνωµένου Βασιλείου καθώς και µεταπτυχιακού τίτλου στη ∆ιοίκηση Επιχειρή-
σεων από το ίδιο πανεπιστήµιο. Τέλος, διαθέτει τις πιστοποιήσεις Εσωτερικού Ελεγκτή (CIA) και Εσωτερικού 
Ελεγκτή Χρηµατοπιστωτικών Υπηρεσιών (CFSA) από το ∆ιεθνές Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών. 

Ειρήνη Νικολαΐδη
  Η κ. Ειρήνη Νικολαΐδη κατέχει τη θέση της Νομικού Συμβούλου OTE και Ομίλου ΟΤΕ και της Εκτελεστι-

κής Γενικής Διευθύντριας Νομικών και Ρυθμιστικών Θεμάτων Ομίλου ΟΤΕ, από τις 19 Ιανουαρίου 2011. Η κ. 
Νικολαΐδη είναι η Νομική Σύμβουλος και Γενική Διευθύντρια Νομικών Υπηρεσιών, Ρυθμιστικών Θεμάτων και 
Ανταγωνισμού της Cosmote. Ξεκίνησε να παρέχει υπηρεσίες στον ΟΤΕ από το 1996 ως Ειδική Σύμβουλος σε 
θέματα τηλεπικοινωνιών, ενώ εντάχθηκε στην Cosmote ως Νομική Σύμβουλος, από την ίδρυσή της. Κατέχει 
πτυχίο Νομικής από το Πανεπιστήμιο Αθηνών και μεταπτυχιακό τίτλο (LLM) στο Διεθνές Επιχειρησιακό Δίκαιο 
από το University of London (UCL), όπου ειδικεύτηκε μεταξύ άλλων στο Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο και στη Διεθνή 
Χρηματοδότηση. 

Έλενα Παπαδοπούλου 
  H κ. 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 κ. 
Παπαδοπούλου εργάστηκε στην εταιρεία SHELL HELLAS S.A στην Οικονομική Διεύθυνση, από όπου και με-
τακινήθηκε στην KRAFT FOODS INTERNATIONAL στη θέση του Human Resources Manager. Τα τελευταία 
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δέκα χρόνια κατείχε τη θέση του Human Resources Director και ήταν μέλος της Διοικητικής ομάδας των εταιρει-
ών MERCEDES BENZ HELLAS, Π.Ν ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ και PRAKTIKER HELLAS του Ομίλου METRO. 

Ηλίας ∆ρακόπουλος
  Ο κ. Ηλίας Δρακόπουλος κατέχει την θέση του Γενικού Διευθυντή Τεχνολογίας και Λειτουργιών από το Φεβρου-

άριο του 2011. Την περίοδο 1989-1998 εργάστηκε στην ΑΤ&Τ και Bell Laboratories στις ΗΠΑ σε διάφορες 
διευθυντικές θέσεις, ενώ παράλληλα ήταν και καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Illinois Institute of Technology στις 
Η.Π.Α. Την περίοδο 1998-2003 εργάστηκε στην Lucent Technologies σε διάφορες διευθυντικές θέσεις υπεύθυνος 
για θέματα σχεδιασμού, στρατηγικής & επιχειρηματικής ανάπτυξης για την Ευρώπη με έδρα το Λονδίνο. Την 
περίοδο 2003-2008 διετέλεσε Γενικός Διευθυντής Τεχνολογίας, Στρατηγικής & Ανάπτυξης της ΟΤΕΝΕΤ και εν 
συνεχεία Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας. Τον Δεκέμβριο του 2007, ο κ. Δρακόπουλος ορίστηκε Γενικός Διευ-
θυντής Εταιρικών & Επιχειρησιακών Πελατών του ΟΤΕ. Τον Ο κ. Δρακόπουλος κατέχει πτυχίο Ηλεκτρολόγου 
Μηχανικού από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Master of Science & Ph.D. από το Τμήμα Ηλε-
κτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών στο Πανεπιστήμιο Northwestern στις ΗΠΑ. Έχει σπουδάσει  
θέματα Διοίκησης Επιχειρήσεων & Στρατηγικής στο INSEAD στη Γαλλία. 

Πάνος Σαραντόπουλος
  Ο κ. Πάνος Σαραντόπουλος έχει σπουδάσει ηλεκτρολόγος µηχανολόγος στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και 

έχει εκτεταµένη εµπειρία στην αγορά των τηλεπικοινωνιών και της πληροφοριακής τεχνολογίας. Στο παρελθόν, 
εργάστηκε στην Hewlett Packard Hellas ως Μηχανικός Πωλήσεων και Υπεύθυνος Πωλήσεων για ∆οκιµές 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. Συγκε-
κριµένα, από τον Απρίλιο του 1997 έως το Μάρτιο του 2001 κατείχε τη θέση του Γενικού ∆ιευθυντή της Hellas on 
Line. Τον Απρίλιο του 2001 ο κ. Σαραντόπουλος εντάχθηκε στην ΟΤΕΝΕΤ ως Γενικός ∆ιευθυντής Καταναλωτι-
κών Προϊόντων και Υπηρεσιών και αργότερα πήρε τη θέση του Γενικού Εµπορικού ∆ιευθυντή έως το Φεβρουάριο 
του 2007, όταν µετακινήθηκε στον ΟΤΕ ως Βοηθός Γενικής ∆ιευθύντριας Τεχνολογίας. Από τον ∆εκέµβριο του 
2007 ο κ. Σαραντόπουλος κατείχε τη θέση του Γενικού ∆ιευθυντή Οικιακών Πελατών, ενώ από τον Ιανουάριο του 
2010 τη θέση του Γενικού ∆ιευθυντή Εγχώριων Παρόχων.

Γεώργιος Μαυράκης
  Ο κ. Γεώργιος 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 εργάστηκε ως Βοηθός Γενικού ∆ιευθυντή Χρηµατοοικονοµικών Θεµάτων του 
ΟΤΕ, ενώ τον Αύγουστο του 2009 ορίστηκε Γενικός ∆ιευθυντής Χρηµατοοικονοµικών Θεµάτων του ΟΤΕ. Ο κ. 
Μαυράκης είναι κάτοχος ΒΑ (Hons) Economics του Πολυτεχνείου του Leicester και MA Financial and Business 
Economics από το Πανεπιστήµιο του Essex.

Κωνσταντίνος Πλούµπης
  Ο κ. Κωνσταντίνος Πλούµπης είναι απόφοιτος της Νοµικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών (1991) και δια-

θέτει µεταπτυχικό (DEA) και διδακτορικό τίτλο στο ∆ιεθνές και Ευρωπαϊκό Οικονοµικό ∆ίκαιο από το Université 
des Sciences Humaines de Lille II, στη Lille, Γαλλία. Ο κ. Πλούµπης διετέλεσε ειδικός σύµβουλος στο Υπουργείο 
Εργασίας της Γαλλίας από το 1994 έως το 1995, καθώς και Ανώτερος Νοµικός Σύµβουλος και επικεφαλής Νοµι-
κών Υπηρεσιών 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.

Μαρία Ροντογιάννη
  Η κ. Μαρία Ροντογιάννη έχει πτυχίο ∆ηµόσιας Λογιστικής και Μάρκετινγκ από το Fordham University της Νέας 

Υόρκης. ∆ιαθέτει δεκαπενταετή ελεγκτική εµπειρία σε διάφορους κλάδους και θέσεις για θέµατα ρυθµιστικά, 
συµβουλευτικά και εσωτερικού ελέγχου.  Άρχισε τη σταδιοδροµία της στη National Future Association, την αυτό-
νοµη ρυθµιστική αρχή για την αγορά προθεσµιακών συναλλαγών και δικαιωµάτων προαίρεσης των ΗΠΑ.  Μετα-
κινήθηκε 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 τρά-
πεζα της JPM.  Επέστρεψε στην Αθήνα και εργάστηκε ως σύµβουλος στην Andersen Consulting πριν αναλάβει τη 



2222

Απολογισμός Εταιρικής Διακυβέρνησης 2011

θέση Εσωτερικού Ελεγκτή στη Lamda Development (επιχείρηση του Οµίλου Latsis), εισηγµένη εταιρεία 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 ∆ιευθύντρια Εσωτερικού Ελέγχου & ∆ιασφάλισης Εσόδων. ∆ιετέλεσε υπεύθυνη 
του τµήµατος Εσωτερικού Ελέγχου και ανάπτυξε τις διαδικασίες και τα εργαλεία για τις λειτουργίες ∆ιαχείρισης 
Κινδύνων & ∆ιασφάλισης Εσόδων. Κατά τη διάρκεια της σταδιοδροµίας της έχει ασχοληθεί µε την προσέλκυση 
και ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού. Ορίστηκε Γενική ∆ιευθύντρια Εσωτερικού Ελεγχου τον Σεπτέµβριο του 
2009.

Γιάννης Κωνσταντινίδης 
  Ο κ. Γιάννης Κωνσταντινίδης ορίστηκε Γενικός Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού και Μετασχηματισμού τον 

Ιούνιο του 2011. Τα τελευταία 11 χρόνια κατείχε σειρά ανώτατων διευθυντικών θέσεων στην OTEGLOBE, θυ-
γατρική εταιρεία του Ομίλου ΟΤΕ. Συγκεκριμένα, κατείχε τις θέσεις του Εκτελεστικού Διευθυντή Τεχνολογίας, 
Εκτελεστικού Εμπορικού Διευθυντή και Εκτελεστικού Γενικού Διευθυντή (COO), ενώ παράλληλα διατελεί και μέ-
λος 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.

Γεώργιος Γαμπρίτσος
  Ο κ. Γεώργιος Γαμπρίτσος ορίστηκε Γενικός Διευθυντής B.U. OTE TV τον Μάρτιο του 2012. Διαθέτει πάνω 

από 30 χρόνια εμπειρία στον ραδιοτηλεοπτικό χώρο στην Ελλάδα και στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Έχει 
διατελέσει πρόεδρος ΔΣ και διευθύνων σύμβουλος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης (ΕΡΤ), καθώς και δι-
ευθύνων σύμβουλος των εταιριών NETMED S.A. και SYNED του ομίλου συνδρομητικής τηλεόρασης NETMED 
(ΝOVA).  Υπήρξε ιδρυτικός διευθυντής τεχνικών υπηρεσιών του τηλεοπτικού σταθμού MEGA Channel. Στη δε-
καετία του 1980 εργάστηκε ως μηχανικός και διευθυντικό στέλεχος στο τηλεοπτικό δίκτυο CBS στη Νέα Υόρκη. 
Είναι ηλεκτρολόγος μηχανικόs, απόφοιτος του Polytechnic Institute of New York, USA. 

3.3 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΑΝΩΤΕΡΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Σύμφωνα με το ισχύον Πρόγραμμα Παροχής Δικαιωμάτων Προαίρεσης Αγοράς μετοχών της ΟΤΕ Α.Ε. σε στελέχη της 
και στελέχη του Ομίλου Cosmote, το οποίο θεσπίστηκε το 2008, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας μπορεί να χο-
ρηγεί Βασικά ή/και Επιπλέον Δικαιώματα Προαίρεσης ετησίως, από το έτος 2008 (πρώτη χορήγηση) μέχρι και το έτος 
2010 (τριετία). Κατά την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 23ης Ιουνίου 2011 εγκρίθηκε η τροποποί-
ηση όρων του ισχύοντος προγράμματος, προβλέποντας  αύξηση του αριθμού των προς χορήγηση δικαιωμάτων (από τα 
15.500.000 σε 22.100.000). Στις 3 Αυγούστου 2011, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΤΕ αποφάσισε και ενέκρινε την χο-
ρήγηση 1.434.073 Επιπλέον Δικαιωμάτων στα διοικητικά στελέχη του ΟΤΕ και θυγατρικών του, 220.000 Βασικών Δικαι-
ωμάτων σε διοικητικά στελέχη του ΟΤΕ και 539.280 Βασικά και 4.472.690 Επιπλέον Δικαιώματα σε διοικητικά στελέχη 
του Ομίλου Cosmote, για το έτος 2010. Οι όροι και οι προϋποθέσεις αυτής της χορήγησης είναι ίδιοι με τα Προγράμματα 
Παροχής Δικαιωμάτων Προαίρεσης του 2008 και 2009, λαμβάνοντας υπόψη την τροποποίηση του 2009. 
 
 



Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α
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4.1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
Σύµφωνα µε το Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, και το Καταστατικό της εταιρείας, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων είναι το 
ανώτατο όργανό της και μπορεί να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά στην εταιρεία, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά 
από το 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 απαλλάσ-
σει τα µέλη του ∆Σ και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζηµίωσης. Επίσης, η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το ∆Σ 
έκτακτα, όποτε κριθεί σκόπιµο.
Ο Ν. 3884/2010, ο οποίος αφορά ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2007/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου και του Συμβουλίου της 11ης Ιουλίου 2007, σχετικά με την άσκηση ορισμένων δικαιωμάτων από μετόχους εισηγμένων 
εταιρειών, επέβαλλε αλλαγές στο περιεχόμενο της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης, στην σχετική πληροφόρηση που 
αναρτάται στη ιστοσελίδα της εταιρείας, καθώς και στις διαδικασίες  συμμετοχής των μετόχων στη Γενική Συνέλευση. 
Η πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων δηµοσιεύεται σε πολιτική, οικονοµική, τοπική 
εφηµερίδα και στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως κατά το Νόµο. Σε περίπτωση επαναληπτικών Συνελεύσεων, δεν απαι-
τείται νέα πρόσκληση εάν ορίζεται τόπος και χρόνος τυχόν επαναληπτικής, στην αρχική πρόσκληση. Μία µετοχή παρέχει 
δικαίωµα µίας ψήφου.
Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει νόµιµα όταν παρίσταται το 1/5 του καταβεβλη-
μένου 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. Στην περίπτωση αυτή, σύμφωνα 
με το άρθρο 20 του Καταστατικού της εταιρείας η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των 
θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, εάν εκπροσωπούνται σε αυτήν τα 2/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν 
πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν σε:
 - Συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας
 -  Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εξαιρουμένων των περιπτώσεων που από το Νόμο ή το Καταστατι-

κό 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 κεφα-

λαίου 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
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 εκπρο-
σώπηση του ½ του µετοχικού κεφαλαίου, διαφορετικά συγκαλείται και δεύτερη Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των 
Μετόχων όπου απαιτείται η εκπροσώπηση του 1/5 του µετοχικού κεφαλαίου. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των 
Μετόχων, στις 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.

4.2 ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ
Σύµφωνα µε το καταστατικό της εταιρείας οι µέτοχοι µειοψηφίας έχουν τα δικαιώµατα που προβλέπει κάθε φορά ο ΚΝ. 
2190/1920. Τα δικαιώµατα µειοψηφίας, σύµφωνα µε τον ΚΝ. 2190/1920  είναι συνοπτικά τα εξής: 
 - Αίτηση για ονοµαστική κλήση στη Γενική Συνέλευση 
 - Ακύρωση αποφάσεων Γενικής Συνέλευσης
 - Αναβολή λήψης απόφασης Γενικής Συνέλευσης 
 - Αντιρρήσεις στη λήψη αποφάσεων Γενικής Συνέλευσης
 -  Άσκηση απαιτήσεων αποζηµίωσης της εταιρείας κατά των µελών ∆Σ εκ της διοικήσεως των εταιρικών υποθέσε-

ων

4. Μέτοχοι
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 - Έλεγχος διαχείρισης
 - Σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης
 - Αίτηση για εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης
 -  Αίτηση για λήψη σχεδίων αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή αναθεωρημένη ημερήσια 

διάταξη της Γενικής Συνέλευσης
 -  Αίτηση για παροχή συγκεκριμένων πληροφοριών στη Γενική Συνέλευση για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο 

μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης
 -  Αίτηση για παροχή πληροφοριών στη Γενική Συνέλευση για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περι-

ουσιακή κατάσταση της εταιρείας.  

4.3 ∆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.
O παρακάτω πίνακας παρουσιάζει ένα ιστορικό διανοµής µερισµάτων από τον ΟΤΕ:

ΕΤΟΣ ΜΕΡΙΣΜΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 
 ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

1999.............................................................................................................. 0,60......................................................................................................... 29 Ιουνίου 2000

2000 ............................................................................................................. 0,70 ........................................................................................................ 26 Ιουνίου 2001

2001.............................................................................................................. 0,70......................................................................................................... 19 Ιουνίου 2002

2002 ............................................................................................................. 0,70......................................................................................................... 30 Ιουνίου 2003

2003 ............................................................................................................. 0,35.........................................................................................................  17 Ιουνίου 2004 

2004 .............................................................................................................   –  ........................................................................................................... 16 Ιουνίου 2005

2005 .............................................................................................................   –  ........................................................................................................... 22 Ιουνίου 2006

2006 ............................................................................................................. 0,55......................................................................................................... 21 Ιουνίου 2007

2007 ............................................................................................................. 0,75......................................................................................................... 26 Ιουνίου 2008

2008 ............................................................................................................. 0,75......................................................................................................... 24 Ιουνίου 2009

2009 ............................................................................................................. 0,19......................................................................................................... 16 Ιουνίου 2010

2010 ............................................................................................................. 0,1179................................................................................................... 23 Ιουνίου 2011



Δ Ι Α Φ Α Ν Ε Ι Α,
Ε Λ Ε Γ Χ Ο Σ

Κ Α Ι
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ
Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Ω Ν
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5.1 ΕΣΩΤΕΡΙΚOΣ EΛΕΓΧΟΣ
Ο Εσωτερικός Έλεγχος υποστηρίζει την εταιρεία στην επίτευξη των στόχων της, προσφέροντας μια συστηματική, επι-
στημονική προσέγγιση για την αξιολόγηση και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνου, 
των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου και των διαδικασιών διοίκησης της εταιρείας. 
Ειδικότερα, ο Εσωτερικός Έλεγχος επιδιώκει: 
 -    Τη διασφάλιση και ανεξάρτητη αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών εντοπισμού και διαχείρι-

σης κινδύνων, των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου και της συμμόρφωσης με τη νομοθεσία, τους κανονισμούς, 
τις πολιτικές και τις διαδικασίες που έχουν θεσπιστεί στην εταιρεία

 -   Τη διασφάλιση ότι οι πληροφορίες που απαιτούνται για την λήψη αποφάσεων σε χρηματοοικονομικά, επιχειρη-
σιακά και λειτουργικά ζητήματα είναι αξιόπιστες, έγκυρες και ακριβείς, ότι τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρεί-
ας προστατεύονται επαρκώς και ότι οι αντικειμενικοί στόχοι της εταιρείας επιτυγχάνονται αποτελεσματικά και 
αποδοτικά

 -   Την παροχή ανεξάρτητων και συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τη Διοίκηση, που προσθέτουν αξία και βελτιώ-
νουν τη διοίκηση της εταιρείας

 -   Την αποτελεσματικότητα των αντικειμενικών στόχων της εταιρείας
Οι παραπάνω στόχοι επιτυγχάνονται μέσω συνεχών ελέγχων είτε βάσει του Ετήσιου Πλάνου Ελέγχου (το οποίο συντάσ-
σεται λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα που προκύπτουν από τον εντοπισμό και την αξιολόγηση κινδύνων -risk-based 
planning), είτε εκτάκτως, με πρωτοβουλία του επικεφαλής του Εσωτερικού Ελέγχου ή έπειτα από αίτημα του Προέδρου 
του Διοικητικού Συμβουλίου, του Διευθύνοντος Συμβούλου ή της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρείας. Επιπρόσθετα, ο Εσω-
τερικός Έλεγχος έχει το δικαίωμα να παρέχει παρόμοιες ελεγκτικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θυγατρικές εταιρεί-
ες, ύστερα από οδηγία ή απαίτηση του Διοικητικού Συμβουλίου ΟΤΕ,  όπως και να συντονίζει αντίστοιχες υπηρεσίες που 
παρέχονται από εσωτερικούς και εξωτερικούς συμβούλους ή άλλες υπηρεσιακές εταιρικές λειτουργίες, ώστε να καλύπτο-
νται οι ως άνω ανάγκες του Ομίλου και να ελαχιστοποιείται η πιθανότητα επανάληψης ελεγκτικών εργασιών.    
Το νομοθετικό πλαίσιο που καλύπτει τη λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου είναι αυτό που ορίζει ο Ν3016/2002 με τις 
τροποποιήσεις του, όπως ισχύει κάθε φορά. Επίσης, το έργο του Εσωτερικού Ελέγχου διέπεται από τον Κανονισμό Εσω-
τερικού Ελέγχου της εταιρείας, ο οποίος επικαιροποιήθηκε το 2011.
Το 2011 διενεργήθηκαν έλεγχοι σε υλοποίηση του εγκεκριμένου πλάνου δράσης και ειδικοί έλεγχοι, με εντολή της Διοίκη-
σης. Το πλήθος των ελέγχων που ολοκληρώθηκαν εντός του 2011 ανέρχεται σε 58. 
Οι στόχοι του εσωτερικού ελέγχου για το 2012 αφορούν σε:
 -  Επιτυχή υλοποίηση του ετήσιου εγκεκριμένου πλάνου ελέγχου
 -   Συμμετοχή στην προετοιμασία και υλοποίηση πέντε κοινών ελέγχων (common audits), οι οποίοι θα πραγματο-

ποιηθούν κατά το ίδιο χρονικό διάστημα σε όλες τις εταιρείες του Ομίλου της Deutsche Telekom
 -  Βελτιστοποίηση των διαδικασιών που εφαρμόζονται ώστε να συμμορφώνεται πλήρως η εταιρεία με τα διεθνή 

πρότυπα εσωτερικού ελέγχου
 -   Εγκατάσταση και ανάπτυξη νέου πληροφοριακού συστήματος υποστήριξης των εργασιών του Εσωτερικού Ελέγ-

χου, ακολουθώντας την ενιαία επιλογή του Ομίλου 
 -   Η αξιοποίηση κάθε τεχνογνωσίας και καλής πρακτικής που υιοθετούν οι εταιρείες του Ομίλου και βοηθούν στην 

αποτελεσματικότερη άσκηση των λειτουργιών του ΟΤΕ

Η Επιτροπή Ελέγχου έχει συχνή επικοινωνία με τον Εσωτερικό Έλεγχο στο πλαίσιο της εκτέλεσης των αρμοδιοτήτων της. 
Οι εξωτερικοί ορκωτοί ελεγκτές, επίσης, καλούνται και μετέχουν στις συνεδριάσεις της όταν επισκοπούνται οι εξαμηνιαίες 
και οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας.

5. Ελεγκτικοί μηχανισµοί
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5.2 ΕΞΩΤΕΡΙΚOΣ EΛΕΓΧΟΣ
Ο τακτικός έλεγχος της εταιρείας διενεργείται από ορκωτούς ελεγκτές. Για το σκοπό αυτό, κάθε χρόνο, εκλέγεται από τη 
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 2011 εγκρίθηκε η ανάθεση του τακτικού ελέγχου 
των οικονοµικών καταστάσεων της διαχειριστικής χρήσης 2011 στην ελεγκτική εταιρεία «ΠΡΑΪΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣ-
ΚΟΥΠΕΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,  και καθορίστηκε η αµοιβή της εταιρείας αυτής για τον έλεγχο των 
ατοµικών και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων, στο ποσό των €478.000.

5.3 ΔΙΑΧΕIΡΙΣΗ ΚΙΝΔYΝΩΝ  
Για την ανάλυση και καταγραφή των κινδύνων η εταιρεία έχει υιοθετήσει πλήρως τη μεθοδολογία του Ομίλου της Deutsche 
Telekom. Σύμφωνα με αυτή, το σύνολο της δραστηριότητας της εταιρείας αναλύεται σε 10 περιοχές (maps). Για κάθε 
περιοχή χωριστά, αναλύονται οι διαδικασίες, αναγνωρίζονται οι κίνδυνοι και στη συνέχεια εκτιμάται ο βαθμός κινδύνου 
διαβαθμιζόμενος σε τρείς κατηγορίες: υψηλή, μεσαία, χαμηλή. 
Σχετικά με τη διαδικασία χρηματοοικονομικής αναφοράς για το 2011 (όπως για τα προηγούμενα χρόνια), η ανάλυση των 
ακολουθούμενων διαδικασιών, το σύστημα εσωτερικού ελέγχου τους και η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς του, 
αποτέλεσε αντικείμενο του pmo sox στα πλαίσια των υποχρεώσεων του sox section 404. 
Το Διοικητικό Συμβούλιο επιβλέπει και εξετάζει τη διαχείριση κινδύνων, μέσω της Επιτροπής Ελέγχου και της Υπηρεσίας 
Εσωτερικού Ελέγχου. 
Επιπλέον, στο πλαίσιο της κανονιστικής συμμόρφωσης της εταιρείας πραγματοποιείται αξιολόγηση κινδύνων σε ετήσια 
βάση. Στην κατεύθυνση αυτή υλοποιήθηκαν οι εξής δράσεις κατά τη διάρκεια του 2011:  
 -  Τακτική ενημέρωση της Διοίκησης σχετικά με τις πειθαρχικές υποθέσεις, για τις ποινές που επιβάλλονται και 

για το χρόνο διεκπεραίωσης αυτών
 -  Προσθήκη του κριτηρίου «Σεβασμός & Ακεραιότητα» στα φύλλα αξιολόγησης των εργαζομένων της εταιρείας
 -   Υιοθέτηση ρήτρας στις συμβάσεις με προμηθευτές/ εργολάβους και στις διακηρύξεις για τη διενέργεια προμηθει-

ών
 -  Υιοθέτηση Πολιτικής για τη συμμόρφωση στο Δίκαιο του Ανταγωνισμού. Με την εν λόγω πολιτική ενημερώνο-

νται οι εργαζόμενοι της εταιρείας σχετικά με το νομοθετικό πλαίσιο περί ανταγωνισμού και καθορίζονται κανό-
νες εταιρικής συμπεριφοράς και ενδεδειγμένες ενέργειες κατά τη διάρκεια τυχόν ελέγχων των αρμόδιων αρχών

 -  Εκπαίδευση σε θέματα ανταγωνισμού
 -  Καμπάνια επικοινωνίας σε θέματα σύγκρουσης συμφερόντων
 -   Διενέργεια ελέγχων FReDA (Financial Reporting & Data Analysis), από τους οποίους δεν προέκυψαν ευρήματα 

απάτης
 -  Εγκατάσταση ενός ολοκληρωμένου συστήματος ασφαλείας, το οποίο παρέχει πλήρη εποπτεία σε όλα τα υπάρχο-

ντα συστήματα ασφαλείας στην εταιρεία, με τη βοήθεια κεντρικού λογισμικού και κέντρου διαχείρισης (Security 
Hardening)

 -   Απαγόρευση των εξωτερικών κλήσεων με συγκεκριμένα προθέματα (00 και 90) στους εργαζομένους. Η πρόσβα-
ση θα είναι δυνατή μόνο κατόπιν σχετικής αίτησης και βάσει συγκεκριμένης διαδικασίας

Η εταιρεία ενέκρινε ένα Πρόγραμμα Κανονιστικής Συμμόρφωσης για το 2012, όπου περιλαμβάνονται συνολικά 22 Μέτρα 
Δράσης. Τα Μέτρα αυτά αφορούν στην προσπάθεια περιορισμού 8 αναγνωρισμένων (κατά την διαδικασία αξιολόγησης) 
κινδύνων Κανονιστικής Συμμόρφωσης. Ενδεικτικά αναφέρονται τα παρακάτω μέτρα: 
 -  Υιοθέτηση νέου Κώδικα Δεοντολογίας για όλες τις εταιρείες του Ομίλου ΟΤΕ*
 -  Υιοθέτηση Πολιτικής Ομίλου ΟΤΕ για την αποτροπή Σεξουαλικής Παρενόχλησης εντός του Ομίλου ΟΤΕ 
 -  Υιοθέτηση Διαδικασίας / Πολιτικής περί Συγχωνεύσεων / Εξαγορών Ομίλου ΟΤΕ
 -  Υποβολή Δηλώσεων περί μη Σύγκρουσης Συμφερόντων από τους υποψήφιους προς πρόσληψη
 -  Καμπάνια για υποβολή, από τους εργαζόμενους, δηλώσεων περί σύγκρουσης συμφερόντων
 -  Έκδοση οδηγιών σχετικά με την καταστροφή απαρχαιωμένων δεδομένων πελατών
 -   Εκπαιδεύσεις του προσωπικού των καταστημάτων και του τεχνικού προσωπικού σε θέματα ορθής συμπεριφοράς 

προς τους πελάτες και κατάρτιση των συμβάσεων με τους αλλοδαπούς πελάτες στην αγγλική γλώσσα
 -  Ανάρτηση των στοιχείων επικοινωνίας του Τμήματος Εξυπηρέτησης Πελατών στο site του ΟΤΕ

*Στις 30/3/2012 εγκρίθηκε ο Κώδικας Δεοντολογίας Ομίλου ΟΤΕ
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Σε τακτά χρονικά διαστήματα γίνεται παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης των μέτρων από την Γενική Δ/νση Κανο-
νιστικής Συμμόρφωσης Ομίλου ΟΤΕ. Στις τριμηνιαίες αναφορές του Γενικού Δ/ντή Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ομίλου 
προς την Διοίκηση της εταιρείας (Επιτροπή Κανονιστικής Συμμόρφωσης, Επιτροπή Ελέγχου, Διοικητικό Συμβούλιο) πε-
ριλαμβάνεται και ενημέρωση σχετικά με την πορεία υλοποίησης των Μέτρων Δράσης. 
Ο σχεδιασμός, η εφαρμογή, ο έλεγχος και η παρακολούθηση των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων, στοχεύουν στη συνε-
χή βελτίωση του συστήματος και στην αύξηση της αποδοτικότητας της εταιρείας.
 

ΔΙΑΧΕΙΡIΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Υιοθέτηση 
μεθοδολογίας 
διαχείρισης κινδύνων

Καταγραφή και 
ανάλυση κινδύνων

Ενημέρωση της 
Διοίκησης και 
παρακολούθηση από 
το ΔΣ

Διενέργεια 
ελέγχων
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6.1. ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜEΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣIΕΣ 
Η εταιρεία, δίνοντας ιδιαίτερη έµφαση στην ενίσχυση της διαφάνειας, εφαρμόζει σχετικές διαδικασίες που απορρέουν 
από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο:
 α)   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 εισα-
χθεί 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 (απόκτη-
ση ή διάθεση) σηµαντικών συµµετοχών, όπως ορίζονται από τον Ν. 3556/2007 και αφετέρου η εναρµόνιση 
της λειτουργίας του ΟΤΕ µε το θεσµικό πλαίσιο

 β)  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 εταιρεί-
ας, ή άλλα χρηµατοπιστωτικά µέσα που είναι συνδεδεµένα µε αυτές   

   -  ∆ιαδικασία για την αποφυγή κατάχρησης προνοµιακών πληροφοριών: πρόσωπα τα οποία κατέχουν προ-
νοµιακές 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. 

6.2 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚH ΣΥΜΜOΡΦΩΣΗ
Στον Όμιλο OΤΕ εφαρμόζεται ένα Σύστημα Διαχείρισης Κανονιστικής Συμμόρφωσης, το οποίο αφορά στη συμμόρφωση 
με τη νομοθεσία αλλά και τις εσωτερικές πολιτικές με σκοπό την αποφυγή κινδύνων και άλλων νομικών συνεπειών για την 
εταιρεία και τους εργαζόμενους. Βασικές δράσεις που πραγματοποιήθηκαν σε εφαρμογή των πολιτικών του συστήματος, 
κατά το 2011, ήταν οι εξής:
 -    Διενέργεια Αξιολόγησης Κινδύνων: Διενεργήθηκε Αξιολόγηση Κινδύνων για το έτος 2012 και προέκυψε το Πρό-

γραμμα Κανονιστικής Συμμόρφωσης ΟΤΕ για το 2012 - Μέτρα Δράσης
 -  Εκπαίδευση για την Αποφυγή Σύγκρουσης Συμφερόντων και για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς: Το 2011 

διενεργήθηκε εκπαίδευση στις θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου (OTE Ασφάλιση, Hellas Sat Consortium-Hellas 
Sat, OTE Investment Services-OTE International, CosmoONE, Hellascom, OTE Plus, OTEGLOBE, Voicenet, 
OTESAT-Maritel, OTEEstate, OTEAcademy) που αφορούσε στην Πολιτική περί Αποφυγής Σύγκρουσης Συμ-
φερόντων & Καταπολέμησης της Διαφθοράς και σε θέματα Κατάχρησης – Κλοπής – Απάτης (ποσοστό συμμε-
τοχής 84,03%)

 -   Εκπαίδευση σε θέματα Ανταγωνισμού: Το 2011 διενεργήθηκε εκπαίδευση σχετικά με τους αιφνίδιους ελέγχους 
από τις αρμόδιες Ρυθμιστικές Αρχές (On site dawn-raids by the competent Regulatory Authorities), με ποσοστό 
συμμετοχής 83,33%

 -   Διενέργεια Customer Contact Compliance Project: Το εν λόγω έργο στοχεύει στην υιοθέτηση μιας σωστής και 
δέουσας συμπεριφοράς προς τους πελάτες. Επίσης, στοχεύει στη μείωση των παραβιάσεων των διατάξεων 
προστασίας του καταναλωτή. Τα μέτρα δράσης που προέκυψαν από το εν λόγω project, εντάχθηκαν στο Πρό-
γραμμα Κανονιστικής Συμμόρφωσης του ΟΤΕ για το 2012

 -   Παρουσίαση του συστήματος Διαχείρισης Κανονιστικής Συμμόρφωσης στο site του ΟΤΕ: Ενημέρωση για την 
Κανονιστική Συμμόρφωση, τις Πολιτικές Κανονιστικής Συμμόρφωσης, τα κανάλια επικοινωνίας για την υποβο-

6. ∆ιαφάνεια και πληροφόρηση
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Η εταιρεία ενέκρινε ένα 
Πρόγραμμα Κανονιστικής 
Συμμόρφωσης για το 2012, 
όπου περιλαμβάνονται 
συνολικά 22 Μέτρα Δράσης.
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λή καταγγελιών - μεταξύ των οποίων και η Ηλεκτρονική Φόρμα Υποβολής (επώνυμων και ανώνυμων) Καταγγε-
λιών

 -   Επικοινωνία θεμάτων που σχετίζονται με την Κανονιστική Συμμόρφωση: Έμφαση δόθηκε στην επικοινωνία 
σημαντικών θεμάτων από την πλευρά της Κανονιστικής Συμμόρφωσης προς τους εργαζόμενους της εταιρείας 
και των θυγατρικών της (λ.χ. προγράμματα επικοινωνίας για θέματα σύγκρουσης συμφερόντων, αποδοχής/προ-
σφοράς εταιρικών δώρων, καταπολέμησης της διαφθοράς) 

 -   Δηλώσεις των ανώτερων στελεχών οικονομικών υπηρεσιών, βάσει των διατάξεων του Κώδικα Δεοντολογίας 
για τα Ανώτερα Στελέχη Οικονομικών Υπηρεσιών: Τα Ανώτερα Στελέχη Οικονομικών Υπηρεσιών υπέγραψαν 
Δηλώσεις περί γνώσης και εφαρμογής των διατάξεων του εν λόγω Κώδικα

 -  Θεσμοθέτηση της Πολιτικής περί Εγκρίσεων Εταιρικών Πολιτικών/ Διεργασιών/ Διαδικασιών: Η συγκεκριμένη 
Πολιτική εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΤΕ και αφορά γενικά στον τρόπο σύνταξης, αναθεώρη-
σης και έγκρισης των διαφόρων εσωτερικών πολιτικών, διεργασιών και διαδικασιών της εταιρείας, στους τομείς 
Κανονιστικής Συμμόρφωσης, Ασφάλειας και Λειτουργίας της εταιρείας

 -   Υιοθέτηση ρήτρας στις συμβάσεις της εταιρείας (και των θυγατρικών αυτής) με προμηθευτές/ εργολάβους και 
στις διακηρύξεις για τη διενέργεια προμηθειών για την προστασία αυτής από περιστατικά διαφθοράς (Anti 
Corruption Clause)

 -  Υποβολή αναφορών από τον Γενικό Δ/ντή Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ομίλου προς την Διοίκηση της εταιρείας 
(Επιτροπή Κανονιστικής Συμμόρφωσης, Επιτροπή Ελέγχου, Διοικητικό Συμβούλιο) σε τριμηνιαία βάση ή και ad 
hoc (όταν κρίνεται απαραίτητο). Οι τριμηνιαίες αναφορές καλύπτουν το σύνολο των δραστηριοτήτων Κανονι-
στικής Συμμόρφωσης και εμπεριέχουν στοιχεία τόσο του ΟΤΕ όσο και των θυγατρικών αυτού.

Οι στόχοι της εταιρείας, στο πλαίσιο της κανονιστικής συμμόρφωσης για το 2012 είναι οι εξής:
 -  Υιοθέτηση νέου Κώδικα Δεοντολογίας για όλες τις εταιρείες του Ομίλου ΟΤΕ στην Ελλάδα και στο εξωτερικό 

και επικοινωνία αυτού στο προσωπικό του ΟΤΕ, καθώς και των θυγατρικών του* 
 -  Υιοθέτηση νέων Πολιτικών σε επίπεδο Ομίλου OTE (λ.χ. Πολιτική για την αποτροπή Σεξουαλικής Παρενόχλη-

σης εντός του Ομίλου ΟΤΕ, Διαδικασία/Πολιτική περί Συγχωνεύσεων / Εξαγορών) και επικοινωνία αυτών στο 
προσωπικό του ΟΤΕ, καθώς και των θυγατρικών του

 -    Τροποποίηση υφιστάμενων Πολιτικών Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ομίλου ΟΤΕ
 -  Εκπαιδεύσεις σε θέματα α) Αποφυγής Σύγκρουσης Συμφερόντων και Καταπολέμησης της Διαφθοράς, β)Προ-

στασίας προσωπικών δεδομένων, γ) Ανταγωνισμού, και δ) Εμπιστευτικότητας της Αλληλογραφίας και των Τη-
λεπικοινωνιών.

6.3 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 Εται-

ρικής Υπευθυνότητας) που ενισχύουν την ενηµέρωση σχετικά µε τις δραστηριότητες, τη στρατηγική, τους στό-
χους και την απόδοση της εταιρείας 

 -   Την αµφίδροµη επικοινωνία µεταξύ εκπροσώπων της εταιρείας και της επενδυτικής κοινότητας που εξασφαλί-
ζεται µέσω συνεδρίων, εταιρικών παρουσιάσεων, ηµερίδων επενδυτών, roadshows (στο εξωτερικό και στο εσω-
τερικό) και τηλε-συνδιασκέψεων. 

Οι δραστηριότητες του ΟΤΕ ως εισηγµένη εταιρεία στο Χρηµατιστήριο Αθηνών (ΧΑ) και στο Χρηµατιστήριο Λονδίνου 
(LSE), αποτελούν αντικείµενο της ∆ιεύθυνσης Σχέσεων µε Μετόχους ΟΤΕ. Στις αρµοδιότητες της Υπηρεσίας αυτής πε-
ριλαµβάνονται µεταξύ άλλων:
 -    Η εξυπηρέτηση των µετόχων της εταιρείας, ιδιωτών και θεσµικών, Ελλάδας και εξωτερικού, η ενηµέρωση τους 

σχετικά µε την άσκηση των δικαιωµάτων τους και η πληρωµή των µερισµάτων της εταιρείας
 -   Η ανακοίνωση των αποτελεσµάτων της εταιρείας και γενικότερα η άµεση και ισότιµη πληροφόρηση των µετό-

χων σε σχέση µε την πορεία των µεγεθών της εταιρείας µέσω παρουσιάσεων, roadshows και συναντήσεων
 -   Παρουσίαση δραστηριοτήτων και ενηµέρωση µετόχων µέσω διαφόρων καναλιών επικοινωνίας (ιστοσελίδα  

Επενδυτικών Σχέσεων/Investor Relations, εταιρικές παρουσιάσεις κλπ.)

*Στις 30/3/2012 εγκρίθηκε ο Κώδικας Δεοντολογίας Ομίλου ΟΤΕ
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 -   Η έκδοση του Ετήσιου Απολογισµού της εταιρείας και του Απολογισµού Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης
 -   Η διαχείριση των σχέσεων µε τα Χρηµατιστήρια και τις Επιτροπές Κεφαλαιαγοράς των χωρών στις οποίες είναι 

εισηγµένη η µετοχή της εταιρείας 
 -   Η εξασφάλιση της συµµόρφωσης της εταιρείας µε τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το θεσµικό πλαίσιο που 

διέπει τις 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 Σχέσεων µε Μετόχους είναι ο κος ∆ηµήτρης Τζελέπης µε τα παρακάτω στοιχεία επικοι-
νωνίας:
Τηλ: +30 210 6111574, 
Fax: +30 210 6111030
Email: dtzelepis@ote.gr 
∆ιεύθυνση: Κηφισίας 99, Μαρούσι, Αθήνα
Τηλ. κέντρο: +30 210 611 1000

Ιστοσελίδα επενδυτικών σχέσεων: 
http://www.ote.gr/portal/page/portal/InvestorRelation/InvestorRelation
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ΕΣΩΤΕΡΙΚOΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜOΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓIΑΣ
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.

ΚΑΝΟΝΙΣΜOΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓIΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟY ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ
Ο Κανονισμός Λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου ρυθμίζει τις λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο που προσκαλού-
νται - συνεδριάζουν και λαμβάνουν αποφάσεις τα μέλη του ΔΣ. Επίσης, αναφέρεται στις αρμοδιότητες του Προέδρου του 
Διοικητικού Συμβουλίου και του Αντιπροέδρου. 

ΚΑΝΟΝΙΣΜOΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΕΛEΓΧΟΥ
Ο Κανονισμός της Επιτροπής Ελέγχου αποτελεί προσάρτημα του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του ΟΤΕ και 
ρυθμίζει τον τρόπο λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου.

ΚΑΝΟΝΙΣΜOΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ 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. 

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

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
 - Πολιτική για την Αποτροπή Σεξουαλικής Παρενόχλησης εντός του Ομίλου ΟΤΕ 
 - Πολιτική Αποφυγής Σύγκρουσης Συμφερόντων και Καταπολέμησης της Διαφθοράς  
 - Πολιτική περί Κατάχρησης Προνομιακών Πληροφοριών Ομίλου ΟΤΕ
 - Πολιτική περί Δωρεών και Χορηγιών Ομίλου ΟΤΕ  
 - Πολιτική περί Αποδοχής και Προσφοράς Εταιρικών Δώρων Ομίλου ΟΤΕ 
 - Πολιτική Εξακρίβωσης Οικονομικής Απάτης Ομίλου ΟΤΕ 
 - Πολιτική Διοργάνωσης Εταιρικών Εκδηλώσεων Ομίλου ΟΤΕ
 - Πολιτική Διαχείρισης Παραπόνων και Καταγγελιών Ομίλου ΟΤΕ
 -  Κώδικας Δεοντολογίας για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Ατόμου κατά την Επεξεργασία των Προσωπι-

κών Δεδομένων του εντός του Ομίλου ΟΤΕ 
 - Κώδικας Δεοντολογίας για Ανώτερα Στελέχη Οικονομικών Υπηρεσιών
 - Κώδικας ∆εοντολογίας Ομίλου ΟΤΕ.

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 πλη-

ροφορίες και πράξεις χειραγώγησης της αγοράς 
 - Ν. 3556/2007 περί διαφάνειας

7. Κανονισµοί, Νόµοι και Αποφάσεις
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 -  Ν. 3693/2008 Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2006/43/ΕΚ περί υποχρεωτικών ελέγχων 
των ετήσιων και των ενοποιημένων λογαριασμών, για την τροποποίηση των Οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/
ΕΟΚ του Συμβουλίου και για την κατάργηση της Οδηγίας 84/253/ΕΟΚ του Συμβουλίου και άλλες διατάξεις.

 -  Ν. 3873/2010 Ενσωμάτωση  στην ελληνική έννομη τάξη της Οδηγίας 2006/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλί-
ου 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 σύντα-
ξη έκθεσης από ανεξάρτητο εμπειρογνόμωνα σε περίπτωση συγχώνευσης ή διάσπασης ανωνύμων εταιρειών

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

 -  Απόφαση 5/204/14-11-2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σχετικά µε κανόνες συµπεριφοράς των εταιρειών 
που έχουν εισαγάγει τις µετοχές τους στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών και των συνδεοµένων µε αυτές προσώ-
πων 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 δηµο-
σιοποίηση προνοµιακών πληροφοριών

 -  U.K. Bribery Act (τέθηκε σε ισχύ το 2011) 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την Εταιρική ∆ιακυβέρνηση στον ΟΤΕ µπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα: 
http://www.ote.gr/portal/page/portal/InvestorRelation/CorporateGovernnace/OurPrinciples
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Ο Απολογισμός Εταιρικής Διακυβέρνησης 2011 διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή στη διεύθυνση: 
http://www.ote.gr/portal/page/portal/InvestorRelation/CorporateGovernance/apologismosetairikisdiak 
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