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1. ΕΙΣΑΓΩΓH

Η εταιρική διακυβέρνηση αφορά στο σύνολο των αρχών και πρακτικών που υιοθετεί µία 
εταιρεία προκειµένου να διασφαλίσει την απόδοσή της, τα συµφέροντα των µετόχων 
της και τα συµφέροντα όλων των ενδιαφερόµενων µερών (stakeholders). 
Ο ΟΤΕ επιδιώκει την εφαρµογή των βέλτιστων πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης, µε 
γνώµονα τις καλύτερες διεθνείς και ευρωπαϊκές πρακτικές, σε όλο το φάσµα των δρα-
στηριοτήτων 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 προάσπι-
σης των συµφερόντων των µετόχων καθώς και όλων των ενδιαφερόµενων µερών. 
Ως ανώνυµη εταιρεία εισηγµένη στο Χρηµατιστήριο Αθηνών, µε τις µετοχές της να δια-
πραγµατεύονται επίσης στο Χρηµατιστήριο 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 Χρηματιστή-
ριο της Νέας Υόρκης, οι Αμερικάνικοι Αποθετήριοι Τίτλοι (ADSs) διαπραγματεύονται 
πλέον στην αγορά OTC (Over the Counter) με το πρόγραμμα Level I ADSs. Ο ΟΤΕ συ-
νεχίζει να ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις αναφοράς στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς 
των ΗΠΑ.
Οι απορρέουσες διατάξεις και πρακτικές για την εταιρεία αποτυπώνονται στο καταστα-
τικό, στον Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας, στον Κώδικα ∆εοντολογίας και Επιχει-
ρηµατικής Συµπεριφοράς, στον Γενικό Κανονισµό Προσωπικού και σε άλλους κανονι-
σμούς ή πολιτικές της εταιρείας που ρυθμίζουν τις επιµέρους λειτουργίες της.

ΣYΣΤΗΜΑ 
ΕΤΑΙΡΙΚHΣ ∆ΙΑΚΥΒEΡΝΗΣΗΣ ΟΤΕ

Το Σεπτέμβριο του 2010 θεσπίστηκε ο N. 3873/2010, ο οποίος καλεί τις εισηγμένες ελ-
ληνικές εταιρείες να δημοσιοποιούν σε ετήσια βάση πληροφορίες σχετικά με τις αρχές 
και τις πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης που εφαρμόζουν. Ο Νόμος εισάγει την υπο-
χρέωση σύνταξης Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης, η οποία περιλαμβάνεται στην 
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Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και περιέχει συγκεκριμένες πληρο-
φορίες, όπως είναι η αναφορά στον Kώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης τον οποίο έχει 
αποφασίσει αυτοβούλως να εφαρμόσει η εταιρεία, και οι πρακτικές εταιρικής διακυ-
βέρνησης που εφαρμόζει επιπλέον των προβλέψεων του Νόμου. Ειδικότερα, η Δήλωση 
περιέχει πληροφορίες αναφορικά με τη γενική συνέλευση των μετόχων, τα δικαιώματα 
των μετόχων, τον τρόπο άσκησής τους, τη σύνθεση και τον τρόπο λειτουργίας του Δι-
οικητικού Συμβουλίου (και τυχόν άλλων διοικητικών, διαχειριστικών ή εποπτικών ορ-
γάνων ή επιτροπών της εταιρείας) και το σύστημα εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης 
κινδύνων, σε σχέση με τη διαδικασία σύνταξης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 
Οι τρεις βασικοί άξονες εφαρμογής των κανόνων και πρακτικών εταιρικής διακυβέρ-
νησης στον ΟΤΕ αφορούν στο ρόλο του ∆ιοικητικού Συμβουλίου και της εκτελεστικής 
διοίκησης, στην προστασία των μετόχων και στην ενίσχυση της διαφάνειας, του ελέγχου 
και της δημοσιοποίησης πληροφοριών. 

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

gr/Uploads/pdf/KED_TELIKO_JAN2011.pdf. Η Δήλωση Εταιρικής Διακυ-
βέρνησης του ΟΤΕ δημοσιεύεται στην Ετήσια Οικονομική Έκ-
θεση του ΟΤΕ για το έτος 2010, η οποία συμπεριλαμβάνεται 
στον Ετήσιο Απολογισμό 2010 της εταιρείας 
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Εταιρική Διακυβέρνηση στον ΟΤΕ

Ο ρόλος του ΔΣ
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Εκτελεστικής
Διοίκησης

Προστασία 
των μετόχων
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2. ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚO ΣΥΜΒΟYΛΙΟ

2.1 ΡOΛΟΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙOΤΗΤΕΣ 
ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟY ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο (∆Σ) είναι το ανώτατο διοικητικό όργανο της εταιρείας, µε 
κύριο έργο την προάσπιση του γενικότερου εταιρικού συµφέροντος και τη διασφάλιση 
της απόδοσης της εταιρείας. Το ∆Σ του ΟΤΕ, σύµφωνα µε το καταστατικό (που ισχύει 
από 21-7-2010 ), 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 υπο-

βάλλει στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων
>  Εγκρίνει τη στρατηγική της εταιρείας και αποφασίζει σχετικά µε την ίδρυση θυγατρι-

κών εταιρειών, και µε συµµετοχές σε άλλες εταιρείες, εγχώριες και µη
>  Αποφασίζει σχετικά µε την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου µε έκδοση νέων µετοχών 

και την έκδοση οµολογιακού δανείου µε οµολογίες, µετατρέψιµες σε µετοχές, αφού 
προηγηθεί απαραίτητη εξουσιοδότηση από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων

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

Ο Πρόεδρος του ∆Σ καθορίζει τα θέµατα της ημερήσιας διάταξης, προεδρεύει των συ-
νεδριάσεών 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. 
Το ∆Σ συνεδριάζει όποτε αυτό κριθεί αναγκαίο ή σε συνέχεια αίτησης προς τον Πρό-
εδρό 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. Οι αποφάσεις του λαµβάνονται µε απλή πλειοψηφία, εκτός αν ορίζεται 
διαφορετικά από το Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, ή από το καταστατικό της εταιρείας. Το 
2010 πραγματοποιήθηκαν συνολικά 22 συνεδριάσεις του ΔΣ. Κατά κανόνα, πραγματο-
ποιείται τουλάχιστον μία συνεδρίαση κάθε μήνα.
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2.2 ΣYΝΘΕΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟY ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ
Σύμφωνα με το καταστατικό 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. Από τον Ιούνιο του 2009 μέχρι σήμερα, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι 
δεκαμελές.
Τα μέλη του ΔΣ διακρίνονται σε εκτελεστικά και μη εκτελεστικά από τα οποία τουλάχι-
στον τα δύο (2) είναι ανεξάρτητα. Εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, 
από την οποία επίσης ορίζονται τα εξ αυτών ανεξάρτητα μέλη. Η σύνθεση του ΔΣ από 
τον Ιούνιο του 2009 μέχρι τον Ιούνιο του 2010, περιλάμβανε τρία (3) εκτελεστικά μέλη 
και επτά (7) μη εκτελεστικά μέλη, από τα οποία τέσσερα (4) ήταν ανεξάρτητα. Από τον 
Ιούνιο του 2010 μέχρι σήμερα περιλαμβάνει δύο (2) εκτελεστικά μέλη και οκτώ (8) μη 
εκτελεστικά μέλη, από τα οποία τέσσερα (4) είναι ανεξάρτητα. Βάσει της Συμφωνίας 
Μετόχων Ελληνικού Δημοσίου – Deutsche Telekom, συμμετέχουν στο ΔΣ μέλη προτει-
νόμενα από τη Deutsche Telekom και από το Ελληνικό Δημόσιο.
Σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας, τα μέλη του ΔΣ εκλέγονται για τρία (3) χρό-
νια 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. 
Στη σελίδα 8 παρουσιάζεται πίνακας με τα μέλη του ΔΣ, τις ημερομηνίες ανάληψης 
καθηκόντων τους – η πιο πρόσφατη για τον καθένα – και τις ημερομηνίες λήξης της 
θητείας του καθενός. 
Οι αλλαγές στη σύνθεση του ΔΣ που έγιναν κατά την περίοδο 2010-2011 συνοψίζονται 
ως εξής:
>  Το μέλος κ. Hamid Akhavan-Malayeri υπέβαλε παραίτηση στις 19/2/2010 και αντικα-

ταστάθηκε από τον κ. Rainer Rathgeber
>  Ο Αντιπρόεδρος κ. Χαράλαμπος Δημητρίου και τα μέλη κ.κ. Ιορδάνης Αϊβάζης, Λεω-

νίδας Ευαγγελίδης, Κων/νος Μίχαλος και Ιωάννης Μπενόπουλος υπέβαλαν τις παραι-
τήσεις τους στις 18/6/2010 και στη συνέχεια (στις 23/6/2010) αντικαταστάθηκαν, αντί-
στοιχα, από τους κ.κ. Νικόλαο Καραμούζη, Ευστάθιο Ανέστη, Δημήτριο Τζουγανάτο (ο 
οποίος ορίστηκε Αντιπρόεδρος), Βασίλειο Φουρλή και Μιχαήλ Μπλέτσα

>  Το ΔΣ στις 3/11/2010 ανακάλεσε τον ορισμό του κ. Παναγή Βουρλούμη ως Προέδρου 
του ΔΣ και Δ/νοντος Συμβούλου. Στην συνέχεια – κατά την ίδια ημερομηνία – ο κ. Πα-
ναγής Βουρλούμης παραιτήθηκε από τη θέση του μέλους του ΔΣ και αντικαταστάθηκε 
από τον κ. Μιχαήλ Τσαμάζ

>  Το μέλος κ. Guido Kerkhoff υπέβαλε παραίτηση στις 17/3/2011 και αντικαταστάθηκε 
από τον κ. Roland Mahler.
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Ονοματεπώνυμο	 Ιδιότητα	 Ημερομηνία	 Λήξη	θητείας	
	 	 	 ανάληψης	
	 	 	 καθηκόντων	 	
	   (η πιο πρόσφατη)

Μιχαήλ	Τσαμάζ Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος, 3/11/2010 2012
  Εκτελεστικό μέλος
Δημήτριος	Τζουγανάτος	 Αντιπρόεδρος, Ανεξάρτητο  23/6/2010 2012
  μη εκτελεστικό μέλος
Kevin	Copp Εκτελεστικό μέλος  24/6/2009 2012
Roland	Mahler Μη εκτελεστικό μέλος 17/3/2011 2012
Rainer	Rathgeber Μη εκτελεστικό μέλος 19/2/2010 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
Guido	Kerkhoff	 Μη εκτελεστικό μέλος 24/6/2009 17/3/2011
Παναγής	Βουρλούμης Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος, 24/6/2009 3/11/2010
  Εκτελεστικό μέλος
Χαράλαμπος	Δημητρίου Αντιπρόεδρος,  24/6/2009 18/6/2010
  Μη εκτελεστικό μέλος (ως Αντιπρόεδρος 
   ορίστηκε από το ΔΣ 
   στις 6/2/2009) 
Hamid	Akhavan-Malayeri Μη εκτελεστικό μέλος 24/6/2009 19/2/2010
Ιορδάνης	Αϊβάζης  Εκτελεστικό μέλος  24/6/2009 18/6/2010
Λεωνίδας	Ευαγγελίδης  Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος 24/6/2009 18/6/2010
Κωνσταντίνος	Μίχαλος	 Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος 24/6/2009 18/6/2010
Ιωάννης	Μπενόπουλος	 Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος 24/6/2009 18/6/2010

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΟΤΕ
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ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΜΕΛΩΝ 
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Μιχάλης Τσαμάζ
Ο κ. Μιχάλης 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 Σύμ-
βουλος της OTE Globe. 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 θυ-
γατρικών 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 Ελ-
λάδος 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.

Δημήτρης Τζουγανάτος 
Ο κ. Τζουγανάτος, δικηγόρος παρ’ Aρείω Πάγω, γεννήθηκε το 1953 και είναι καθηγητής 
νομικής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Πανεπι-
στημίου Αθηνών, διδάκτορας της Νομικής Σχολής του Πανεπιστήμιου Eberhard-Karls 
του Tübingen και επίσης διαθέτει LL.M. από τη Νομική Σχολή τoυ Πανεπιστήμιου του 
Michigan. Από τον Δεκέμβριο 1988 μέχρι τον Ιούνιο 2000 εργάστηκε ως δικηγόρος και 

4 από τα 10 μέλη του ΔΣ είναι ανεξάρτητα
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από τον Οκτώβριο του 2003 μέχρι τον Ιούλιο 2004 ως Νομικός Σύμβουλος-Γενικός 
Διευθυντής Νομικών Υπηρεσιών 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 δυναµικό της Deutsche Telekom ως Ανώτερος 
Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος, Επικεφαλής Συγχωνεύσεων και Εξαγορών της Deutsche 
Telekom, υπεύθυνος για την εταιρική ανάπτυξη του Οµίλου της Deutsche Telekom πα-
γκοσµίως. Προηγουµένως ήταν επικεφαλής του τµήµατος ∆ιεθνών Νοµικών Υποθέ-
σεων 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.

Roland Mahler
Ο κ. Roland Mahler, μετά το πέρας των σπουδών του στο Πολυτεχνείο του Darmstadt στη 
Γερμανία το 1975, ξεκίνησε την σταδιοδρομία του στη Γερμανική Ομοσπονδιακή Τα-
χυδρομική Υπηρεσία. Πέντε χρόνια αργότερα εντάχθηκε στο Ομοσπονδιακό Υπουργείο 
Ταχυδρομείων και Τηλεπικοινωνιών, όπου ήταν υπεύθυνος για τις εταιρείες που ασχο-
λούνται με δορυφορικές επικοινωνίες - Inmarsat και Eutelsat. Στη συνέχεια, ανέλαβε 
προσωπικός συνεργάτης του Γενικού Γραμματέα της κυβέρνησης. Το 1990 ο κ. Mahler 
επέβλεψε τις ραδιοτηλεγραφικές υπηρεσίες στην Deutsche Telekom. Το 1993 εντάχθη-
κε στην Τ-Mobile ως Διευθυντής Marketing. Από το 1998 και έπειτα, ως Εκτελεστικός 
Αντιπρόεδρος σε θέματα Στρατηγικής και Νέων Δραστηριοτήτων στην T-Mobile, επι-
κεντρώθηκε, ιδιαίτερα, σε θέματα σχετικά με UMTS- ασύρματη τεχνολογία 3ης γενιάς. 
Από το 2000 έως το 2010 ο κ. Mahler διετέλεσε Διευθύνων Σύμβουλος της T-Mobile 
στην Τσεχία. Ο κ. Mahler ηγείται προσωρινά του Συμβουλίου της Deutsche Telekom για 
την περιοχή της Ευρώπης. 

Rainer Rathgeber
Ο κ. Rainer Rathgeber, µέλος του ∆Σ της COSMOTE από τον Ιούλιο του 2009, γεν-
νήθηκε το 1964 και ανήκει στο στελεχιακό 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 
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Σεπτέµβριο του 2009 ήταν ∆ιευθύνων Σύµβουλος της T-Mobile Hrvatski, καθώς επί-
σης COO του τοµέα κινητής τηλεφωνίας στο Συµβούλιο της Telekom Hrvatski. Πριν 
ενταχθεί στον Όµιλο της Deutsche Telekom, είχε αναλάβει σειρά θέσεων ευθύνης σε 
εταιρείες συµβούλων, όπως η A.T. Kearney και η Roland Berger στη Γερµανία και τη 
Λατινική Αµερική. Ο κ. Rathgeber είναι κάτοχος µεταπτυχιακού τίτλου Οικονοµικών 
Επιστηµών από το Πανεπιστήµιο του Passau.

Στάθης Ανέστης
Ο κ. 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. Γραμμα-
τέας 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 εργαζομέ-
νων συμμετείχε στην ΟΚΕ Βρυξελλών (Ομάδα Τηλεπικοινωνιών) και στην Παγκόσμια 
Ένωση Εργαζομένων Ταχυδρομείων & Τηλεπικοινωνιών από την οποία ορίσθηκε υπεύ-
θυνος Νοτιο-Ανατολικής Ευρώπης. Διετέλεσε πρόεδρος της ΟΤΕplus, καθώς και εντε-
ταλμένος 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 Εκτελε-
στικής Επιτροπής και του Προεδρείου της ΓΣΕΕ ως Αναπληρωτής Γ. Γραμματέας και 
Γραμματέας Τύπου & Δημοσίων Σχέσεων.  

Νικόλαος Καραμούζης
Ο κ. Καραμούζης γεννήθηκε το 1952 και διαθέτει πτυχίο στα Οικονομικά από το Πανε-
πιστήμιο Πειραιώς, 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 διε-
τέλεσε 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. Σήμερα είναι μέλος του Δ.Σ. και Αναπληρω-
τής 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. 
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(Λουξεμβούργο). Είναι πρόεδρος Δ.Σ. της εταιρείας Global Fund Management ΑΕΠΕΥ, 
μέλος Δ.Σ. του Συνδέσμου Επιχειρήσεων 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 Πα-
νεπιστημίου Πειραιώς στο Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής.

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

Παναγιώτης Ταµπούρλος 
Ο κ. Ταµπούρλος είναι απόφοιτος του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Πειραιώς και κά-
τοχος 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 Οι-
κονοµικού ∆ιευθυντή, και από το 1990 έως το 2003 στην Εταιρεία Warner Lambert 
A.E. θυγατρική της Pfizer, απ’ όπου απεχώρησε κατέχοντας τη θέση του Οικονοµικού 
∆ιευθυντή για Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική. Από τον Ιούνιο του 2003 έως και 
τον Απρίλιο του 2004 κατείχε τη θέση του Γενικού ∆ιευθυντή Χρηµατοοικονοµικών 
Θεµάτων της ΟΤΕ Α.Ε. Έκτοτε έχει αναλάβει τη θέση του Οικονοµικού ∆ιευθυντή του 
Οµίλου Frigoglass. Είναι επίσης Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου και χρηµατοοικο-
νοµικός εµπειρογνώµων αυτής. 

Βασίλης Φουρλής
Ο κ. Φουρλής γεννήθηκε το 1960 στην Αθήνα. Είναι κάτοχος Masters Degree in 
Economic Development and Regional Planning από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια 
ΗΠΑ/Berkeley και Masters Degree in International Business από το Πανεπιστήμιο της 
Boστώνης/Bρυξέλλες. Είναι Πρόεδρος της εταιρείας Fourlis A.E. Συμμετοχών, καθώς 
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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.

2.3 ΕΠΙΛΟΓH, ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΚΑΙ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ 

ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟY ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ
Στη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου μετέχουν πρόσωπα που διαθέτουν την απαραί-
τητη τεχνογνωσία, επιστημονική και επαγγελματική 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 ανα-
κληθούν οποτεδήποτε από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Το ισχύον καταστατι-
κό προβλέπει ότι σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου, ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο 
έκπτωσης ενός ή περισσοτέρων μελών πριν από την λήξη της θητείας τους, τα ενα-
πομείναντα 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, είτε συνεχίζουν τη 
διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας χωρίς την εκλογή αντικαταστάτη ή αντικα-
ταστατών. Αν εκλεγεί από το Διοικητικό Συμβούλιο μέλος σε αναπλήρωση άλλου ανε-
ξάρτητου, 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 Γε-
νική Συνέλευση δεν επικυρώσει την εκλογή του. 
Το μέλος εκπίπτει αν δεν μετέχει ή δεν εκπροσωπείται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού 
Συμβουλίου για διάστημα μεγαλύτερο 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.
O Κανονισμός λειτουργίας του ΔΣ παρατίθεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: http://www.
ote.gr/portal/page/portal/InvestorRelation/CorporateGovernance/diafaneiapliroforisi/
regulations
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2.4 ΠΟΛΙΤΙΚH ΑΜΟΙΒΩΝ 
ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ 

ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Οι όροι αποζημίωσης, αντιμισθίας, λοιπών παροχών καθώς και οι όροι παροχής υπηρε-
σιών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, προτείνονται από το Διοικητικό Συμβού-
λιο 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 αποζημίωσης την οποία λαμβάνουν τα άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 
Για τη χρήση 2010 η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων ΟΤΕ της 16ης Ιουνίου 
2010, όρισε:
>  Την αποζημίωση των μελών του ΔΣ, 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 συμμετο-

χή τους στις συνεδριάσεις αυτής, ως εξής:
 —  Πρόεδρος: στο ποσό των 1.350 ευρώ καθαρά ανά συνεδρίαση
 —  Μέλη: στο ποσό των 1.080 ευρώ καθαρά ανά συνεδρίαση
>  Την αποζημίωση του Προέδρου και των μελών της Επιτροπής Αμοιβών & Ανθρώπινου 

Δυναμικού για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις αυτής, στο ποσό των 540 ευρώ 
καθαρά ανά συνεδρίαση.

Επίσης, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 23ης Ιουλίου 2010 αποφάσισε την κάλυψη 
εξόδων μετακίνησης και διαμονής μελών του ΔΣ από και προς τη χώρα μόνιμης κατοικί-
ας τους, για συμμετοχή στις συνεδριάσεις του και στις συνεδριάσεις των Επιτροπών του, 
και υπό την προϋπόθεση ότι τα έξοδα αυτά δεν καλύπτονται από τους εργοδότες τους.

2.5 ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Α. 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 Γε-
νική Συνέλευση των Mετόχων και τουλάχιστον ένα, έχει αποδεδειγµένη επαρκή γνώση 
σε θέµατα λογιστικής και ελεγκτικής. H Επιτροπή 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 εκ-



-15-
Απολογισμός Eταιρικής Διακυβέρνησης 2010

πλήρωση 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 2010 αντιμετωπίστηκαν όλα τα προβλεπόμενα 
στον Κανονισμό Λειτουργίας της, θέματα, τα κυριότερα από τα οποία αφορούν σε:
>  Έγκριση και παρακολούθηση των δραστηριοτήτων των Υπηρεσιών του Εσωτερικού 

Ελέγχου της εταιρείας
>  Αξιολόγηση των οικονομικών καταστάσεων ως προς την πληρότητα και τη συνέπειά 

τους
>  Διασφάλιση της ανεξαρτησίας των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, ως προς την ανάλη-

ψη υπηρεσιών σε εταιρείες του Ομίλου ΟΤΕ
>  Επισκόπηση αποτελεσμάτων ελέγχου της Διοίκησης ως προς τη συμμόρφωση στο SOX 

404
>  Επισκόπηση της Ετήσιας Έκθεσης ΟΤΕ σε Φόρμα 20-F σύμφωνα με τις απαιτήσεις 

της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC) και των ενοποιημένων οικονομικών 
καταστάσεων χρήσης 2009, που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α.

>  Γνωμοδότηση για επιλογή ελεγκτικής εταιρείας
>  Διαχείριση παραπόνων και καταγγελιών
Οι συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου διακρίνονται σε Τακτικές, οι οποίες πραγμα-
τοποιούνται τέσσερις φορές το χρόνο µετά την έκδοση των τριµηνιαίων οικονοµικών 
καταστάσεων και πριν τη δηµοσίευσή τους, και Έκτακτες, οι οποίες πραγµατοποιού-
νται όποτε κριθεί αναγκαίο. Η Επιτροπή Ελέγχου βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει 
νόµιµα όταν παρίστανται ο Πρόεδρός της και ένα ακόµα µέλος της. Εφόσον υπάρχει 
απαρτία, το τρίτο µέλος της δύναται να εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο ή το παρόν 
µέλος της. Οι αποφάσεις της Επιτροπής Ελέγχου λαµβάνονται µε απόλυτη πλειοψηφία 
του συνολικού αριθµού των µελών της. H Επιτροπή Ελέγχου κατά το έτος 2010 πραγ-
ματοποίησε συνολικά 15 συνεδριάσεις. 
Από τον Ιούνιο του 2009 μέχρι τον Ιούνιο του 2010, τα μέλη της ήταν οι κ.κ. Παναγιώ-
της Ταμπούρλος (Πρόεδρος - Ειδικός επί χρηματοοικονομικών θεμάτων), Λεωνίδας Ευ-
αγγελίδης και Ιωάννης Μπενόπουλος. Από τον Ιούλιο του 2010 μέχρι σήμερα, τα μέλη 
της είναι οι κ.κ. Παναγιώτης Ταμπούρλος (Πρόεδρος - Ειδικός επί χρηματοοικονομικών 
θεμάτων), Δημήτριος Τζουγανάτος και Βασίλειος Φουρλής.
O Κανονισμός λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου παρατίθεται ηλεκτρονικά στη δι-
εύθυνση: http://www.ote.gr/portal/page/portal/InvestorRelation/CorporateGovernance/
diafaneiapliroforisi/regulations
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Β. Επιτροπή Αµοιβών και Ανθρώπινου Δυναµικού
Το ∆Σ του ΟΤΕ θέσπισε την Επιτροπή Αµοιβών και Ανθρώπινου ∆υναµικού το 2004. Η 
Επιτροπή αυτή ορίζεται από το ∆Σ της εταιρείας και αποτελείται από τουλάχιστον τρία 
µέλη, από τα οποία τα δύο τουλάχιστον είναι µη εκτελεστικά. Ο Πρόεδρος της Επιτρο-
πής ορίζεται επίσης από το ∆Σ. Βασικές αρµοδιότητες της Επιτροπής, όπως περιγράφο-
νται στον Κανονισµό Λειτουργίας της Επιτροπής Αµοιβών και Ανθρώπινου ∆υναµικού, 
είναι οι εξής:
>  Η θέσπιση των αρχών της πολιτικής ανθρώπινου δυναµικού της εταιρείας, οι οποίες 

θα κατευθύνουν τις αποφάσεις και τις ενέργειες της Διοίκησης 
>  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 Διοικητικό Συµβούλιο για τις αµοιβές και παροχές του Διευθύνο-
ντος Συµβούλου

>  Η µελέτη και επεξεργασία συναφών, µε το ανθρώπινο δυναµικό, θεµάτων
>   Η καθιέρωση των αρχών των πολιτικών Εταιρικής Υπευθυνότητας
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. Η Επιτροπή Αμοιβών και 
Ανθρώπινου Δυναμικού κατά το έτος 2010 αντιμετώπισε τα εξής θέματα:
>  Καθορισμός ύψους ειδικού πριμ απόδοσης του απελθόντος Προέδρου ΔΣ και Διευθύ-

νοντος Συμβούλου ΟΤΕ για τη χρήση 2009 και καθορισμός του ύψους των αποδοχών 
του ιδίου για τη χρήση 2010

Σκοπός της Επιτροπής Ελέγχου είναι η υποστήριξη του ∆Σ 
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 αναφο-
ρών (financial reporting process)
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>  Καθορισμός των όρων της σύμβασης μεταξύ της εταιρείας και του νέου Προέδρου ΔΣ 
και Διευθύνοντος Συμβούλου αυτής

Η Επιτροπή Αμοιβών και Ανθρώπινου Δυναμικού συνεδριάζει τουλάχιστον 2 φορές το 
έτος. Κατά το έτος 2010 πραγματοποίησε συνολικά 4 συνεδριάσεις. Από το Φεβρουάριο 
του 2009 μέχρι το Φεβρουάριο του 2010 τα μέλη της ήταν οι κ.κ. Χαράλαμπος Δημητρί-
ου (Πρόεδρος), Hamid Akhavan-Malayeri και Ιωάννης Μπενόπουλος. Από το Φεβρου-
άριο του 2010, μετά την παραίτηση του κ. Hamid Akhavan-Malayeri, μέχρι τον Ιούνιο 
του 2010, τα μέλη της ήταν οι κ.κ. Χαράλαμπος Δημητρίου (Πρόεδρος), Ιωάννης Μπε-
νόπουλος και Guido Kerkhoff. Από τον Ιούνιο του 2010 μέχρι τον Μάρτιο του 2011, 
τα μέλη της ήταν οι κ.κ. Νικόλαος Καραμούζης (Πρόεδρος), Kevin Copp και Guido 
Kerkhoff. Από τον Απρίλιο του 2011 μέχρι σήμερα, τα μέλη της είναι οι κ.κ. Νικόλαος 
Καραμούζης (Πρόεδρος), Kevin Copp και Roland Mahler.
O Κανονισμός λειτουργίας της Επιτροπής Αμοιβών και Ανθρώπινου Δυναμικού παρατίθε-
ται 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 2010 παρουσιάζεται στον πίνακα στη σελίδα 18.

2.6 ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 
ΜΕΛΩΝ 

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Σχετικά με τη σύγκρουση συμφερόντων που αφορά στα μέλη του ΔΣ, γίνονται αναφορές 
σε συγκεκριμένους κανονισμούς και πολιτικές της εταιρείας:
>  Στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της εταιρείας, το άρθρο 22 του κανονισμού 

αφορά στην παρακολούθηση των οικονομικών δραστηριοτήτων και σημαντικών συ-
ναλλαγών των μελών του ΔΣ και προσώπων που ασκούν διευθυντικά καθήκοντα στην 
εταιρεία, με βασικούς πελάτες ή προμηθευτές της. Επίσης το άρθρο 20 αφορά στην 
παρακολούθηση των συναλλαγών τους, που έχουν σχέση με μετοχές της εταιρείας ή με 
παράγωγα ή με άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα που είναι συνδεδεμένα με αυτές.

>  Στον εγκεκριμένο, από το ΔΣ της εταιρείας, Κώδικα Δεοντολογίας & Επιχειρηματικής 
Συμπεριφοράς, το άρθρο 9 προβλέπει ότι τα μέλη του ΔΣ, καθώς και οι εργαζόμενοι 
της εταιρείας, πρέπει να αποφεύγουν κάθε πράξη η οποία μπορεί να επιφέρει σύγκρου-
ση των προσωπικών τους συμφερόντων - ή κάποιων από τα μέλη των οικογενειών 
τους - με αυτών του ΟΤΕ. Ειδικότερα, μεταξύ άλλων, προβλέπεται ότι:
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 —   Οι εργαζόμενοι και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν επιτρέπεται να έχουν 
στην κατοχή τους ή να διατηρούν άμεσα ή έμμεσα σημαντικό οικονομικό συμφέρον 
(όπως ορίζεται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας κάθε φορά) σε προμη-
θευτή, πελάτη, ανταγωνιστή ή άλλη εταιρεία, εάν αυτό μπορεί να επηρεάσει τις 
επιχειρησιακές τους αποφάσεις

 —   Οι εργαζόμενοι και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν πρέπει να δεχθούν, 
ή να επιτρέψουν σε μέλος της οικογένειάς τους να δεχθεί χρήματα, δώρα, δάνεια, 
ψυχαγωγία ή ευνοϊκή μεταχείριση από οποιονδήποτε συνεργάζεται επιχειρησιακά 
ή ανταγωνίζεται τον ΟΤΕ 

>   Στην Πολιτική Αποφυγής Σύγκρουσης Συμφερόντων & Καταπολέμησης της Διαφθο-
ράς, που εγκρίθηκε από το ΔΣ του ΟΤΕ τον Δεκέμβριο του 2010

>  Στις Πολιτικές που έχουν θεσπιστεί στο πλαίσιο της καθιέρωσης ενιαίου Συστήματος 
Διαχείρισης Συμμόρφωσης (Compliance Management System) για τον Όμιλο ΟΤΕ. 
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3. ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ

3.1 ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
Ο ∆ιευθύνων Σύμβουλος, επιλέγεται µεταξύ των µελών του ∆Σ, κατά τη συγκρότησή 
του σε σώµα. Eίναι 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 (τελευταία απόφαση εκχώ-
ρησης αρμοδιοτήτων στον Διευθύνοντα Σύμβουλο εκδόθηκε κατά την 2861/3-11-2010 
συνεδρίαση του ΔΣ). Ενδεικτικά, στο πλαίσιο αυτό, το ∆Σ έχει αναθέσει, κατά κύριο 
λόγο, στον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο εξουσία να:
>   Συμμετέχει, εκπροσωπεί και δεσµεύει την εταιρεία σε όλες τις Γενικές Συνελεύσεις των 

Μετόχων των συνδεδεµένων µε αυτή εταιρειών και γενικότερα σε όλες τις σχέσεις της 
µε αυτές

>  Αποφασίζει και να υπογράφει συµβάσεις αντικειμένου µέχρι ορισμένου ποσού που 
ορίζεται από το ∆Σ

>  Αποφασίζει για την εσωτερική οργάνωση της εταιρείας, για την αναβάθμιση και αξιο-
ποίηση 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 να δεσµεύει την εταιρεία στην διαπραγμάτευση και σύναψη επιχειρη-
σιακών συλλογικών συµβάσεων εργασίας

>  Εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον πάσης αρχής
∆ιευθύνων Σύµβουλος της εταιρείας σήµερα είναι ο κ. Mιχάλης Τσαμάζ.
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Ονοματεπώνυμο	 Ιδιότητα

Μιχάλης	Τσαμάζ Πρόεδρος ΔΣ και Διευθύνων Σύμβουλος

Ζαχαρίας	Πιπερίδης  Εκτελεστικός Γενικός Διευθυντής Ομίλου ΟΤΕ
 Γενικός Διευθυντής Εταιρικών και Επιχειρησιακών Πελατών
 Γενικός Διευθυντής Οικιακών Πελατών
 Από 17/2/2011

Kevin	Copp Γενικός Διευθυντής Χρηματοοικονομικών Θεμάτων Ομίλου ΟΤΕ
Γεώργιος	Αθανασόπουλος Γενικός Διευθυντής Τεχνολογιών Πληροφορικής Ομίλου ΟΤΕ
 Γενικός Διευθυντής Τεχνολογιών Πληροφορικής ΟΤΕ
 Από 17/2/2011

Αριστόδημος	Δημητριάδης Γενικός Διευθυντής Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ομίλου ΟΤΕ

Ειρήνη	Νικολαΐδη Εκτελεστική Γενική Διευθύντρια Νομικών και Ρυθμιστικών  
 Θεμάτων Ομίλου ΟΤΕ
 Νομική Σύμβουλος ΟΤΕ και Ομίλου ΟΤΕ 
 Γενική Διευθύντρια Νομικών Υπηρεσιών ΟΤΕ 
 Από 19/01/2011

Ηλίας	Δρακόπουλος Γενικός Διευθυντής Τεχνολογίας και Λειτουργιών
 Γενικός Διευθυντής Τεχνολογίας
 Γενικός Διευθυντής Περιφερειών
 Από 17/2/2011 
 Γενικός Διευθυντής Εταιρικών και Επιχειρησιακών Πελατών
 Έως 16/2/2011

Πάνος	Σαραντόπουλος Γενικός Διευθυντής Εγχώριων Παρόχων

Γεώργιος	Μαυράκης Γενικός Διευθυντής Χρηματοοικονομικών Θεμάτων

Λοΐζος	Κύζας Γενικός Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού

Κωνσταντίνος	Πλούμπης Γενικός Διευθυντής Ρυθμιστικών Θεμάτων

Μαρία	Ροντογιάννη Γενική Διευθύντρια Εσωτερικού Ελέγχου

Ιορδάνης	Αϊβάζης  Εκτελεστικός Γενικός Διευθυντής 
 Έως 31/12/2010

Παρασκευάς	Πασσιάς  Γενικός Διευθύντης Νομικών Υπηρεσιών ΟΤΕ
 Έως 19/01/2011

Χρήστος	Κατσαούνης  Γενικός Διευθυντής Οικιακών Πελατών 
 Έως 16/2/2011

Μαρία	Ευθυμέρου Γενική Διευθύντρια Τεχνολογίας 
 Έως 16/2/2011

Ανδρέας	Καραγεώργος Γενικός Διευθυντής Περιφερειών 
 Έως 16/2/2011

Κωνσταντίνος	Κάππος Γενικός Διευθυντής Τεχνολογιών Πληροφορικής
 Έως 16/2/2011

ΜΕΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
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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 Συνέ-

λευσης 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 κεφά-
λαιο εταιρείας άλλης µορφής που έχει συναφείς σκοπούς

Τα µέλη της εκτελεστικής διοίκησης κατά τη περίοδο 2010-2011 παρουσιάζονται στον 
πίνακα της σελίδας 21. 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ 
ΜΕΛΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 

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

Ζαχαρίας Πιπερίδης 
Ο κ. Ζαχαρίας Πιπερίδης κατέχει τη θέση του Γενικού Εμπορικού Διευθυντή της 
COSMOTE από το Νοέμβριο του 2007. Διαθέτει μεγάλη εμπειρία στο κλάδο των τηλε-
πικοινωνιών, τον οποίο και υπηρετεί τα τελευταία 17 χρόνια. Έχει εργαστεί στη σταθερή 
και κινητή τηλεφωνία στον εμπορικό και τεχνικό τομέα σε εταιρίες στην Ελλάδα και στο 
εξωτερικό (Vodafone Ελλάδα, O2 Γερμανία, ΟΤΕ Investments, RomΤelecom Ρουμανία, 
Wind Ελλάδα). Ο κ. Πιπερίδης κατέχει πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού από το Εθνικό 
Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Master Of Science in Communications & Signal Processing 
από το Imperial College of Science Technology & Medicine του Λονδίνου, καθώς και 
τίτλο ΜΒΑ από το Heriot – Watt University του Edinburgh Business School. Από τον 
Φεβρουάριο του 2011 ο κ. Πιπερίδης κατέχει τη θέση του Εκτελεστικού Γενικού Διευ-
θυντή Ομίλου ΟΤΕ, του Γενικού Διευθυντή Εταιρικών και Επιχειρησιακών πελατών και 
του Γενικού Διευθυντή Οικιακών Πελατών ΟΤΕ.
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Kevin Copp
(βιογραφικό σηµείωµα του κ. Copp παρατίθεται στην ενότητα «Σύνθεση ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου»).

Γεώργιος Αθανασόπουλος
Ο κ. Γεώργιος Αθανασόπουλος κατέχει τη θέση του Γενικού Διευθυντή Λειτουργιών και 
Συστημάτων Πληροφορικής της COSMOTE από τον Οκτώβριο του 2007. Εντάχθηκε 
στον Όμιλο OTE το 2002, ως Εκτελεστικός Διευθυντής Συστημάτων Πληροφορικής 
στην OTE Investments, ενώ από το Σεπτέμβριο του 2006 ανέλαβε τα καθήκοντα του 
Εκτελεστικού Διευθυντή Λειτουργιών στην OTE Globe. Πριν από τον Όμιλο ΟΤΕ, ο κ. 
Αθανασόπουλος είχε εργαστεί στην Atos Origin, αλλά και στη Vodafone Ελλάδος. Ο κ. 
Αθανασόπουλος είναι πτυχιούχος της Οικονομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών 
(1991) και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου M.Sc. (Master of Science) in Computing από 
το Πανεπιστήμιο του Cardiff (1993). Από τον Φεβρουάριο του 2011 ο κ. Αθανασόπου-
λος κατέχει τη θέση του Γενικού Διευθυντή Τεχνολογιών Πληροφορικής Ομίλου ΟΤΕ 
και του Γενικού Διευθυντή Τεχνολογιών Πληροφορικής ΟΤΕ. 

Αριστόδηµος ∆ηµητριάδης
O κ. Αριστόδηµος ∆ηµητριάδης, ∆ιευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου 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 Ελέγχου. O κ. ∆ηµητριάδης είναι κάτοχος πτυχίου Οικο-
νοµικών και Πολιτικής από το Kent University του Ηνωµένου Βασιλείου καθώς και 
µεταπτυχιακού τίτλου στη ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων από το ίδιο πανεπιστήµιο. Τέλος, δι-
αθέτει τις πιστοποιήσεις Εσωτερικού Ελεγκτή (CIA) και Εσωτερικού Ελεγκτή Χρηµα-
τοπιστωτικών Υπηρεσιών (CFSA) από το ∆ιεθνές Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών. 
Κατέχει τη θέση του Γενικού ∆ιευθυντή Κανονιστικής Συµµόρφωσης Οµίλου ΟΤΕ από 
τον Ιανουάριο του 2010.

Ειρήνη Νικολαΐδη
Η κα Ειρήνη 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 τηλεπικοι-
νωνιών, 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 ειδικεύ-
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τηκε μεταξύ άλλων στο Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο και στη Διεθνή Χρηματοδότηση. Από 
19 Ιανουαρίου 2011 η κα Νικολαϊδη κατέχει τη θέση της Νομικού Συμβούλου Ομίλου 
ΟΤΕ – Εκτελεστικής Γενικής Διευθύντριας Νομικών και Ρυθμιστικών Θεμάτων Ομί-
λου ΟΤΕ, καθώς και της Νομικής Συμβούλου ΟΤΕ και Γενικής Διευθύντριας Νομικών 
Υπηρεσιών ΟΤΕ.

Ηλίας ∆ρακόπουλος
Ο κ. Ηλίας Δρακόπουλος γεννήθηκε το 1964. Σπούδασε Ηλεκτρολόγος Μηχανικός στο 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Συνέχισε με μεταπτυχιακές σπουδές στις 
τηλεπικοινωνίες (Διδακτορική Διατριβή & Master of Science) στο Τμήμα Ηλεκτρο-
λόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών στο Πανεπιστήμιο Northwestern στις 
ΗΠΑ. Έχει σπουδάσει  θέματα Διοίκησης Επιχειρήσεων & Στρατηγικής στο INSEAD 
στη Γαλλία. Την περίοδο 1989-1998 εργάστηκε στην ΑΤ&Τ και Bell Laboratories στις 
ΗΠΑ σε διάφορες διευθυντικές θέσεις, υπεύθυνος για θέματα σχεδιασμού δικτυακών 
λύσεων, συστημάτων πληροφορικής και τεχνο-οικονομικής ανάλυσης, ενώ παράλλη-
λα ήταν και καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Illinois Institute of Technology στις Η.Π.Α. 
Από το 1998 έως το 2001 διετέλεσε Διευθυντής, υπεύθυνος για τον σχεδιασμό των δι-
κτυακών και επιχειρησιακών λύσεων της Lucent Technologies για την Ευρώπη, και εν 
συνεχεία από το 2001 μέχρι τον Ιανουάριο του 2003 κατείχε τη θέση του Αντιπροέδρου 
Στρατηγικής, Επιχειρηματικής Ανάπτυξης & Marketing της Lucent Technologies για 
την Ευρώπη, με βάση το Λονδίνο. Από το Φεβρουάριο του 2003 μέχρι το Φεβρουά-
ριο του 2007 διετέλεσε Γενικός Διευθυντής Τεχνολογίας, Στρατηγικής & Ανάπτυξης της 
OTENET. Το Φεβρουάριο του 2007 ανέλαβε τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της 
OTENET μέχρι τον Ιούνιο του 2008 που ολοκληρώθηκε η απορρόφηση της εταιρείας 
στον ΟΤΕ. Τον Δεκέμβριο του 2007 ανέλαβε Γενικός Διευθυντής Εταιρικών & Επιχει-
ρησιακών Πελατών του ΟΤΕ. Από τον Φεβρουάριο του 2001 ο κ. Δρακόπουλος κατέχει 
τη θέση του Γενικού Διευθυντή Τεχνολογίας και Λειτουργιών, του Γενικού Διευθυντή 
Τεχνολογίας και του Γενικού Διευθυντή Περιφερειών.  

Πάνος Σαραντόπουλος
Ο κ. 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. Συγκεκριµένα, από τον Απρίλιο του 1997 έως το Μάρτιο του 2001 



-25-
Απολογισμός Eταιρικής Διακυβέρνησης 2010

κατείχε τη θέση του Γενικού ∆ιευθυντή της Hellas on Line. Τον Απρίλιο του 2001 ο 
κ. Σαραντόπουλος εντάχθηκε στην ΟΤΕΝΕΤ ως Γενικός ∆ιευθυντής Καταναλωτικών 
Προϊόντων και Υπηρεσιών και αργότερα πήρε τη θέση του Γενικού Εµπορικού ∆ιευ-
θυντή 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. Μαυράκης εργάζεται στον Όµιλο ΟΤΕ από το 1997 σε διάφορες θέσεις ευθύνης 
Στρατηγικής και Χρηµατοοικονοµικού Σχεδιασµού, µε ιδιαίτερη έµφαση στις επενδύ-
σεις εξωτερικού. Από τον Ιούνιο του 2007 µέχρι τον Αύγουστο του 2009 εργάστηκε ως 
Βοηθός Γενικού ∆ιευθυντή Χρηµατοοικονοµικών Θεµάτων του ΟΤΕ, ενώ τον Αύγου-
στο 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.

Λοΐζος Κύζας
Ο κ. Κύζας ανέλαβε καθήκοντα Γενικού ∆ιευθυντή Ανθρώπινου ∆υναµικού στις 27 
Απριλίου 2009. ∆ιαθέτει πτυχίο στα Οικονοµικά από το Οικονοµικό Πανεπιστήµιο 
Αθηνών. Έχει σηµαντική εµπειρία στη διοίκηση επιχειρήσεων στις φάσεις εκκίνησης, 
αλλαγής και ανάπτυξης. Από το 2007 κατείχε τη θέση του ∆ιευθυντή Ανθρωπίνων Πό-
ρων, Οργάνωσης και Λειτουργικής Αριστείας στην Ericsson Hellas S.A. για τέσσερις 
χώρες (Ελλάδα, Κύπρος, Αλβανία και Μάλτα), παράλληλα µε το ρόλο του ως ∆ιευθυ-
ντής Αµοιβών στο τµήµα αγοράς της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, το οποίο αποτελείται 
από 10 χώρες, συµπεριλαµβανοµένων της Ελλάδας και της Ιταλίας. Επιπλέον, από το 
2002 έως το 2006 στο πλαίσιο της αρµοδιότητάς του ως Επικεφαλής Ανθρωπίνων Πό-
ρων και Οργάνωσης στην Ericsson Hellas S.A., ανέλαβε ενεργό ρόλο στη δηµιουργία, 
διαµόρφωση και ανάπτυξη της νέο-συσταθείσας τότε Επιχειρησιακής Μονάδας της Νο-
τιοανατολικής Ευρώπης. Προτού εργαστεί στην Ericsson, από το 1993 έως το 2001, διε-
τέλεσε ∆ιευθυντής Ανθρωπίνων Πόρων στην Panafon και τον Όµιλο Panafon/Vodafone, 
καθώς και µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Panavox SA, θυγατρικής εταιρείας 
της Panafon. 

Κωνσταντίνος Πλούµπης
Ο κ. Πλούµπης είναι απόφοιτος της Νοµικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών (1991) 
και διαθέτει µεταπτυχικό (DEA) και διδακτορικό τίτλο στο ∆ιεθνές και Ευρωπαϊκό Οι-
κονοµικό ∆ίκαιο από το Université des Sciences Humaines de Lille II, στη Lille, Γαλλία. 
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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 κα Ροντογιάννη έχει πτυχίο ∆ηµόσιας Λογιστικής και Μάρκετινγκ από το Forham 
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 αυτόνοµη ρυθµι-
στική αρχή για την αγορά προθεσµιακών συναλλαγών 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 Αθήνα και εργάστηκε ως σύµβουλος στην Andersen Consulting πριν 
αναλάβει τη θέση Εσωτερικού Ελεγκτή στη Lamda Development (επιχείρηση του Οµί-
λου Latsis), εισηγµένη εταιρία στο Χ.Α., που δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη ακινή-
των. 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 & ∆ιασφάλι-
σης 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 Ελεγ-
χου τον Σεπτέµβριο του 2009.

3.3 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ 
ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΑΝΩΤΕΡΑ ΣΤΕΛΕΧΗ 

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Κατά την Επαναληπτική Γενική Συνέλευση της 56ης Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέ-
λευσης των Μετόχων της 9ης Ιουλίου 2008 θεσπίστηκε Πρόγραμμα Παροχής Δικαι-
ωμάτων Προαίρεσης Αγοράς μετοχών της ΟΤΕ Α.Ε., σε στελέχη της και στελέχη του 
Ομίλου Cosmote, σε αντικατάσταση του από 2007 προγράμματος παροχής δικαιωμά-
των προαίρεσης. Το πρόγραμμα έχει τα εξής χαρακτηριστικά:
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>  Ένταξη στο Πρόγραμμα των στελεχών που τοποθετήθηκαν σε θέσεις ευθύνης κατά τη 
διάρκεια ισχύος του

>  Σύνδεση της ανταμοιβής των στελεχών με την επίτευξη υψηλών εταιρικών στόχων 
μέσω της παρεχόμενης έκπτωσης κατά την άσκηση των δικαιωμάτων, ανάλογα με το 
βαθμό επίτευξης των στόχων

> Ένταξη των στελεχών του ΟΤΕ και της Cosmote σε ένα κοινό Πρόγραμμα
Σκοπός του Προγράμματος είναι η αναγνώριση της συμβολής και συμμετοχής των στε-
λεχών του ΟΤΕ και του Ομίλου εταιρειών Cosmote στην αύξηση της αξίας της εταιρείας.
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4. ΜΕΤΟΧΟΙ

4.1 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
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 κατα-
στατικό. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το ∆Σ τακτικά µία φορά το χρόνο κατά 
το πρώτο εξάµηνο µετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, οπότε και εγκρίνει τις Ετήσιες 
Οικονοµικές Καταστάσεις της εταιρείας και απαλλάσσει τα µέλη του ∆Σ και τους ελε-
γκτές από κάθε ευθύνη αποζηµίωσης. Επίσης η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το 
∆Σ έκτακτα όποτε κριθεί σκόπιµο.
Ο Ν. 3884/2010, ο οποίος αφορά ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2007/36/
ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Ιουλίου 2007, σχετικά 
με την άσκηση ορισμένων δικαιωμάτων από μετόχους εισηγμένων εταιρειών, επιβάλ-
λει αλλαγές στο περιεχόμενο της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης, στη σχετική 
πληροφόρηση που αναρτάται στη ιστοσελίδα της εταιρείας, καθώς και στις διαδικασίες 
συμμετοχής των μετόχων στη Γενική Συνέλευση. 
Ειδικότερα, ο νέος νόμος:
>  Προβλέπει ένα διευρυμένο περιεχόμενο πρόσκλησης, με αναφορά στα δικαιώματα των 

μετόχων, στο δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση (προσδιορισμός ημερο-
μηνίας καταγραφής), στη διαδικασία συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση (διαδικασία 
άσκησης δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου, με αλληλογραφία ή με ηλεκτρονικά 
μέσα) και στα σχετικά έντυπα και έγγραφα 

> Διευκολύνει τους μετόχους στην άσκηση του δικαιώματος ψήφου μέσω της:
 —  Κατάργησης της δέσμευσης μετοχών, ως προϋπόθεση άσκησης του δικαιώματος 

ψήφου στη Γενική Συνέλευση
 —  Δυνατότητας εξ’ αποστάσεως συμμετοχής (με ηλεκτρονικά μέσα ή με αλληλογρα-

φία) 
 —   Δυνατότητας διορισμού/ανάκλησης αντιπροσώπων με ηλεκτρονικά μέσα
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>  Ενισχύει τη διαφάνεια και την πληροφόρηση των μετόχων πριν και μετά την Γενική 
Συνέλευση διευρύνοντας την πληροφόρηση για τη Γενική Συνέλευση στην ιστοσελίδα 
της εταιρείας με: 

 —  Αναλυτικές πληροφορίες/επεξηγήσεις σχετικά με τα θέματα της Γενικής Συνέλευσης
 —   Έντυπα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση (έντυπα διορισμού/ανάκλησης αντιπρο-

σώπου)
 —  Αριθμό Μετοχών 
 —  Αποτελέσματα ψηφοφορίας της Γενικής Συνέλευσης
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 απαιτείται 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 καταβεβλημένου µετοχικού κεφαλαίου, εκτός από ειδικές περι-
πτώσεις που ορίζονται από το Νόµο και το καταστατικό της εταιρείας και απαιτείται 
εξαιρετική απαρτία δηλαδή παρουσία των 2/3 του µετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτω-
ση αυτή, σύμφωνα με το άρθρο 20 του καταστατικού της εταιρείας, η Γενική Συνέλευση 
βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, 
εάν εκπροσωπούνται σε αυτήν τα 2/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν 
πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν σε:
> Συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας
>  Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εξαιρουμένων των περιπτώσεων που από 

το Νόμο ή το καταστατικό ρυθμίζονται διαφορετικά
> Έκδοση δανείου με ομολογίες μετατρέψιμες σε μετοχές
> Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών
> Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων
>  Περιορισμό ή κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων στις πε-

ριπτώσεις αυξήσεως κεφαλαίου με καταβολή μετρητών ή με εισφορά σε είδος
>  Μεταβολή της ειδικής πλειοψηφίας του Δ.Σ. που προβλέπεται στο άρθρο 6 παρ. 1 του 

καταστατικού
> Τροποποίηση του άρθρου 20 του καταστατικού
Εάν η προβλεπόµενη από το καταστατικό απαρτία δεν συντελεστεί, συνέρχεται πρώτη 
Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, η οποία, στη µεν περίπτωση συνή-
θους απαρτίας συνεδριάζει έγκυρα, οποιοδήποτε και αν είναι το ποσοστό του µετοχικού 
κεφαλαίου που εκπροσωπείται, στη δε περίπτωση εξαιρετικής απαρτίας απαιτείται η 
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εκπροσώπηση του 1/2 του µετοχικού κεφαλαίου, διαφορετικά συγκαλείται και δεύτερη 
Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων όπου απαιτείται η εκπροσώπηση του 
1/5 του µετοχικού κεφαλαίου. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, 
στις περιπτώσεις που απαιτείται συνήθης απαρτία, λαµβάνονται µε απόλυτη πλειοψη-
φία, ενώ στις περιπτώσεις που απαιτείται εξαιρετική απαρτία µε πλειοψηφία των 2/3 
των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση.

4.2 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει όποιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο εμ-
φανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η 
«Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες (με-
τοχές) της εταιρείας, κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα 
συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής). 
Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βε-
βαίωσης του ως άνω φορέα ή, εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της 
εταιρείας με τα αρχεία αυτού. Η σχετική έγγραφη βεβαίωση της Ε.Χ.Α.Ε ή η ηλεκτρο-
νική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην εταιρεία το 
αργότερο την τρίτη ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
Έναντι της εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική 
Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την παραπάνω οριζόμενη 
ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του μετόχου με τις διατάξεις 
του άρθρου 28α του Κ.Ν. 2190/1920, αυτός μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά 
από άδειά της.  
Η άσκηση των συγκεκριμένων δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών 
του δικαιούχου, ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη 
δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί 
ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και στη Γενική Συνέλευση.

Ενίσχυση της διαφάνειας και της πληροφόρησης των μετό-
χων κατά την άσκηση του δικαιώματος ψήφου στις Γενικές 
Συνελεύσεις
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Ο μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω 
αντιπροσώπων του. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. 
Νομικά πρόσωπα μετέχουν ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρό-
σωπα. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε 
περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν τον εμποδίζει να 
ορίσει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές του που εμφανίζονται στον κάθε 
λογαριασμό αξιών. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσοτέρους μετόχους μπορεί να 
ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του 
μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην εταιρεία με τον ίδιο τύπο, τουλάχι-
στον τρείς (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. 
Όταν μέτοχος χορηγεί σε Τράπεζα εξουσιοδότηση για την άσκηση του δικαιώματος ψή-
φου στη Γενική Συνέλευση θα ακολουθείται η ίδια ως άνω διαδικασία.  
Στο καταστατικό της εταιρείας δεν προβλέπεται διαδικασία για ψηφοφορία ηλεκτρονικά 
ή δι’ αλληλογραφίας. Ωστόσο, όπως αναφέρεται στο άρθρο 28α του Κ.Ν. 2190/1920 
παρ. 8 θα πρέπει να εκδοθεί Απόφαση του αρμοδίου Υπουργού στην οποία θα ορίζονται 
οι προδιαγραφές για τη διασφάλιση της ταυτότητας του ψηφίζοντος μετόχου, απόφαση 
η οποία δεν έχει ακόμα εκδοθεί.
Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην εταιρεία, πριν από την 
έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο 
μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρε-
τήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του αντιπροσωπευο-
μένου μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, μπορεί να προκύπτει σύ-
γκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος:
α) Είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο 
ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, β) Είναι μέλος του Διοικητικού 
Συμβουλίου ή της εν γένει Διοίκησης της εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της 
εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος 
ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας, γ) Είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της εταιρείας 
ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας 
που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας, δ) Είναι σύζυγος ή 
συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περι-
πτώσεις (α) έως (γ).

4.3 ∆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 
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τον ΚΝ. 2190/1920 είναι συνοπτικά τα εξής: 
>  Αίτηση για ονοµαστική κλήση στη Γενική Συνέλευση (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 ∆Σ εκ της διοικήσε-

ως των εταιρικών υποθέσεων (άρθρο 22β παρ. 1-3)
>  Έλεγχος διαχείρισης (άρθρο 39α και 40)
>  Σύγκληση έκτακτης ΓΣ (άρθρο 39 παρ. 1)
>  Αίτηση για εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη της ΓΣ (άρθρο 39 παρ.2)
>  Αίτηση για λήψη σχεδίων αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή 

αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη της ΓΣ (άρθρο 39 παρ.2α)
>  Αίτηση για παροχή συγκεκριμένων πληροφοριών στη ΓΣ για τις υποθέσεις της εταιρεί-

ας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της 
ημερήσιας διάταξης (άρθρο 39 παρ.4)

>  Αίτηση για παροχή πληροφοριών στη ΓΣ για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και 
την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας (άρθρο 39 παρ.5)  

4.4 ∆ΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ
Σύµφωνα µε το καταστατικό της εταιρείας, πριν από τη διάθεση κερδών πραγματοποι-
είται η παρακράτηση του αναγκαίου, κατά το Νόμο, ποσοστού για το σχηµατισµό του 
τακτικού αποθεµατικού. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το απο-
θεµατικό ανέλθει σε ποσό ίσο µε το 1/3 τουλάχιστον του καταβεβληµένου µετοχικού 
κεφαλαίου. Σαν ελάχιστο προβλεπόµενο όριο µερίσµατος καθορίζεται είτε το 6% του 
µετοχικού κεφαλαίου ή το 35% των καθαρών κερδών (ισχύει το µεγαλύτερο εκ των 
δύο). Το καταστατικό παρέχει τη δυνατότητα στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων να 
αποφασίζει ελεύθερα για την διάθεση του υπόλοιπου µέρους των κερδών.

4.5 ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ
Οι µέτοχοι δικαιούνται να λάβουν µέρισµα µετά την έγκριση από την Τακτική Γενική 
Συνέλευση των Μετόχων των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων. Το ποσό που εγκρί-
νεται 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.
Το ποσό που ορίζεται ως µέρισµα πρέπει να µοιρασθεί στους µετόχους µέσα σε διάρ-



-33-
Απολογισμός Eταιρικής Διακυβέρνησης 2010

Έτος				 Μέρισµα	σε	ευρώ	ανά	µετοχή		 Ηµεροµηνία	απόφασης	Γενικής		
	 	 Συνέλευσης	των	μετόχων

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  0,70  17 Ιουνίου, 2004 
2004 0,35 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

κεια δύο µηνών από την Ετήσια Γενική Συνέλευση Μετόχων που επικυρώνει τις ετήσιες 
οικονοµικές καταστάσεις και αποφασίζει την διανοµή τέτοιου µερίσµατος. 
O παρακάτω πίνακας παρουσιάζει ένα ιστορικό διανοµής µερισµάτων από τον ΟΤΕ:
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5. ΕΛΕΓΚΤΙΚΟI ΜΗΧΑΝΙΣΜΟI

5.1 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Ο Εσωτερικός Έλεγχος ως ανεξάρτητη, αντικειµενική και συµβουλευτική δραστηριό-
τητα, βελτιώνει και διασφαλίζει τις λειτουργίες της εταιρείας. Συγκεκριμένα, ο Εσωτε-
ρικός Έλεγχος:
>  Εξετάζει και αξιολογεί τα συστήµατα και τις διαδικασίες ελέγχου της εταιρείας
>  Διενεργεί ελέγχους συµµόρφωσης
>  Εντοπίζει τους κινδύνους προτείνοντας παράλληλα λύσεις και κάνοντας σχετικές συ-

στάσεις στη Διοίκηση
>  Μεριµνά για την βέλτιστη λειτουργία του Εσωτερικού Ελέγχου στις εταιρείες του Οµί-

λου
>  Διερευνά και αξιολογεί την επάρκεια και την αποτελεσµατικότητα των υφιστάµενων 

ελεγκτικών διαδικασιών στα πληροφοριακά και στα τηλεπικοινωνιακά συστήµατα της 
εταιρείας

Η ορθή λειτουργία, η ανεξαρτησία και αντικειµενικότητα του Εσωτερικού Ελέγχου δι-
ασφαλίζεται από το γεγονός ότι αποτελεί ανεξάρτητη «∆ιοικητική Οντότητα», η οποία 
υπάγεται απ’ ευθείας στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας, εποπτεύεται από την Επι-
τροπή Ελέγχου και λειτουργεί µέσα σε αυστηρά πλαίσια δεοντολογίας και µεθοδολο-
γίας. 
Η λειτουργία του Εσωτερικού Ελέγχου διέπεται από τον Κανονισμό Εσωτερικού Ελέγ-
χου.

5.2 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Ο τακτικός έλεγχος της εταιρείας διενεργείται από ορκωτούς ελεγκτές. Για το σκοπό 
αυτό, κάθε χρόνο, εκλέγεται από τη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων µία ελε-
γκτική εταιρεία ή κοινοπραξία ελεγκτών, που παρακολουθεί τη λογιστική και διαχειρι-
στική κατάσταση της εταιρείας κατά τη διάρκεια της ελεγχόµενης χρήσης.
Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων του ΟΤΕ τον Ιούνιο 2010 εγκρίθηκε η 
ανάθεση του τακτικού ελέγχου των οικονοµικών καταστάσεων της διαχειριστικής χρή-
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σης 2010 στην ελεγκτική εταιρεία «ERNST & YOUNG (HELLAS) Certified Auditors 
–Accountants SA» και καθορίστηκε η αµοιβή της εταιρείας αυτής για τον έλεγχο των 
ατοµικών και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων, στο ποσό των €478.460.

5.3 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 
H εταιρεία εφαρμόζει πρακτικές διαχείρισης κινδύνων σε όλες τις λειτουργίες και δρα-
στηριότητές της. Οι λειτουργικοί κίνδυνοι που αντιμετωπίζει η εταιρεία αφορούν κυρί-
ως σε:
> Πιστωτικό κίνδυνο 
> Κίνδυνο ρευστότητας
> Κινδύνους που προέρχονται από το ρυθμιστικό και κανονιστικό περιβάλλον και 
> Κίνδυνο ανταγωνισμού
Στα τέλη του 2010 ξεκίνησε στην εταιρεία ένα έργο διαχείρισης κινδύνων, με σκοπό: 
α) τον εντοπισμό, β) την ποσοτικοποίηση και γ) την αξιολόγηση των κινδύνων που 
διαχειρίζονται οι διάφορες υπηρεσίες της εταιρείας. Το έργο αυτό εποπτεύεται από την 
Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου. Σημαντικό στοιχείο του έργου αυτού είναι η εφαρμογή 
Προγράμματος Ελέγχου (risk-based Planning) σε ετήσια βάση, το οποίο εγκρίνεται από 
την Επιτροπή Ελέγχου και εξασφαλίζει μεθοδολογία ανάλυσης κινδύνων.
Το ΔΣ επιβλέπει και εξετάζει τη διαχείριση κινδύνων, μέσω της Επιτροπής Ελέγχου και 
της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου. 

Στην εταιρεία εφαρμόζεται Πρόγραμμα Ελέγχου (risk-based 
planning) σε ετήσια βάση, το οποίο εγκρίνεται από την Επι-
τροπή Ελέγχου και εξασφαλίζει τη μεθοδολογία ανάλυσης 
κινδύνων
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6. ∆ΙΑΦAΝΕΙΑ ΚΑΙ 
ΠΛΗΡΟΦOΡΗΣΗ

6.1. ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΕΣ ∆ΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 
Η εταιρεία, δίνοντας ιδιαίτερη έµφαση στην ενίσχυση της διαφάνειας, εφαρμόζει σχετι-
κές διαδικασίες που απορρέουν από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο:
>  Διαδικασία γνωστοποίησης ρυθμιζόμενων πληροφοριών, η οποία εφαρμόζεται στο 

πλαίσιο του Ν. 3556/2007, της Απόφασης 1/434/3.7.2007 και της εγκυκλίου αριθ. 33 
της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς που αφορούν στις προϋποθέσεις διαφάνειας για την 
πληροφόρηση σχετικά µε εκδότες, των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς 
διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά. Σκοπός της διαδικασίας είναι αφενός η έγκαι-
ρη και έγκυρη ενηµέρωση του επενδυτικού κοινού και των λοιπών ενδιαφεροµένων 
σχετικά µε περιπτώσεις µεταβολών (απόκτηση ή διάθεση) σηµαντικών συµµετοχών, 
όπως ορίζονται από τον Ν. 3556/2007 και αφετέρου η εναρµόνιση της λειτουργίας του 
ΟΤΕ µε το θεσµικό πλαίσιο.

>  Διαδικασίες στο πλαίσιο του Ν. 3340/2005 για την προστασία της κεφαλαιαγοράς από 
πράξεις προσώπων που κατέχουν προνοµιακές πληροφορίες και πράξεις χειραγώγη-
σης της αγοράς και του Ν. 3016/2002 περί Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης. Σε εφαρμογή 
των παραπάνω Νόμων η εταιρεία έχει θεσπίσει:

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

 —  Διαδικασία για την αποφυγή κατάχρησης προνοµιακών πληροφοριών: πρόσωπα τα 
οποία κατέχουν προνοµιακές πληροφορίες που αφορούν στην εταιρεία, απαγορεύ-
εται να χρησιµοποιούν τις πληροφορίες αυτές για να αποκτήσουν ή να διαθέσουν 
άµεσα ή έµµεσα χρηµατοπιστωτικά µέσα στα οποία αφορούν οι πληροφορίες αυτές 

 —  Διαδικασία παρακολούθησης των οικονοµικών δραστηριοτήτων των προσώπων 
που ασκούν διευθυντικά καθήκοντα στην εταιρεία οι οποίες σχετίζονται µε την 
εταιρεία και µε βασικούς πελάτες και προµηθευτές του ΟΤΕ: τα πρόσωπα που 
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ασκούν διευθυντικά καθήκοντα στην εταιρεία οφείλουν να ενηµερώνουν σχετικά 
µε τις οικονοµικές δραστηριότητες που πραγµατοποιούν µε βασικούς πελάτες και 
προµηθευτές της εταιρείας. 

6.2 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ο ΟΤΕ, ενισχύοντας τη διαφάνεια των λειτουργιών του, εφαρμόζει ένα κανονισμό προ-
μηθειών, o οποίος περιγράφει τη διαδικασία με την οποία πραγματοποιούνται οι προ-
μήθειες των επιλεγμένων κατηγοριών προϊόντων / υπηρεσιών της εταιρείας, ξεκινώντας 
από τον εντοπισμό της ανάγκης, μέχρι την ολοκλήρωση της σύμβασης. Ο κανονισμός 
προμηθειών συμβαδίζει με τις βέλτιστες πρακτικές που ακολουθούν μεγάλοι τηλεπι-
κοινωνιακοί οργανισμοί σε διεθνές επίπεδο, τις σύγχρονες τάσεις που διαμορφώνονται 
στην αγορά προμηθευτών, τις εσωτερικές ανάγκες αλλά και τους επιχειρησιακούς στό-
χους του ΟΤΕ.
Βασικά χαρακτηριστικά του κανονισμού είναι: 
>  Η εναρμόνιση των προμηθειών με τις γενικότερες στρατηγικές / επιχειρησιακές / επεν-

δυτικές ανάγκες της εταιρείας
>  Η έγκαιρη αναγνώριση των αναγκών και ο προγραμματισμός των προμηθειών μέσω 

της σύνταξης Ετήσιου Προγράμματος Προμηθειών
>  Η σαφέστερη οριοθέτηση των αρμοδιοτήτων των εμπλεκόμενων Υπηρεσιών
>  Η τυποποίηση και αυτοματοποίηση των διαδικασιών. 

6.3 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ
Στον Όμιλο OΤΕ εφαρμόζεται ένα Σύστημα Διαχείρισης Κανονιστικής Συμμόρφωσης, 
το οποίο αφορά στη συμμόρφωση με τη νομοθεσία και τις εσωτερικές πολιτικές με 
σκοπό την αποφυγή κινδύνων και άλλων νομικών συνεπειών για την εταιρεία και τους 
εργαζόμενους. Οι κύριοι άξονες του Συστήματος είναι:
>  H πρόληψη της παραβατικής συμπεριφοράς και παράλληλα η τήρηση των πολιτικών 

που προβλέπονται στο συγκεκριμένο Σύστημα. Με τον τρόπο αυτό προστατεύεται τόσο 
η εταιρεία όσο και το προσωπικό από οποιεσδήποτε νομικές συνέπειες λόγω παραβα-
τικής συμπεριφοράς και, επιπλέον μειώνεται η πιθανότητα εμφάνισης κινδύνων γύρω 
από τη φήμη και τη δημόσια εικόνα του ομίλου. Η πρόληψη επιτυγχάνεται με:

 —   Tην ανάπτυξη και επικαιροποίηση πολιτικών και διαδικασιών Κανονιστικής Συμ-
μόρφωσης για τις εταιρείες του Ομίλου ΟΤΕ

 —   Tην εκπαίδευση των εργαζομένων, ώστε να είναι ενημερωμένοι για τους κινδύ-
νους που ενέχουν τα περιστατικά διαφθοράς, απάτης, κακής χρήσης προσωπικών 
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δεδομένων, αλλοίωσης των οικονομικών καταστάσεων, διαρροής εμπιστευτικών 
επαγγελματικών πληροφοριών κλπ.

 —  Κανάλια επικοινωνίας που έχουν αναπτυχθεί με τους εργαζόμενους, προκειμένου 
να θέτουν ερωτήματα σε περίπτωση που είναι αβέβαιοι πώς να χειριστούν κατα-
στάσεις που προκύπτουν κατά την καθημερινή εργασία τους

>  O εντοπισμός περιστατικών παραβατικής συμπεριφοράς και η ανταπόκριση σε αυτά.
Κάθε εργαζόμενος ή/και τρίτα πρόσωπα μπορούν επώνυμα ή ανώνυμα να αναφέρουν 
στην αρμόδια υπηρεσία τα σχετικά θέματα ηθικής τάξης που τυχόν υποπίπτουν στην 
αντίληψη τους. Ο ΟΤΕ δεν επιτρέπει οποιαδήποτε πράξη αντιποίνων από τη διοίκηση 
ή άλλα όργανα της εταιρείας, άμεσα ή έμμεσα, κατά οποιοδήποτε προσώπου που, με 
καλή πίστη, προβαίνει σε αναφορά ή εκφράζει προβληματισμό ή παράπονο σχετικά με 
θέματα παραβάσεων των πολιτικών ή της νομοθεσίας. Οι καταγγελίες που σχετίζονται 
με θέματα κανονιστικής συμμόρφωσης αξιολογούνται και διερευνώνται και στην περί-
πτωση που αποδειχθεί η βασιμότητα μίας καταγγελίας, προτείνονται μέτρα / διορθωτι-
κές ενέργειες στην διοίκηση της εταιρείας. 

>  H αξιολόγηση της λειτουργίας του Συστήματος Κανονιστικής Συμμόρφωσης μέσω 
της συλλογής και της επεξεργασίας στατιστικών δεδομένων. Διενεργείται αξιολόγηση 
των Βασικών Δεικτών Απόδοσης (KPIs) και των αποτελεσμάτων των διενεργούμε-
νων ελέγχων και στη συνέχεια υποβάλλονται προτάσεις στην Επιτροπή Κανονιστικής 
Συμμόρφωσης για βελτιώσεις στο Σύστημα. Επίσης, υποβάλλονται αναφορές 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 κατά περίσταση (εάν αυτό κριθεί απαραίτητο) 

Στο πλαίσιο εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης Κανονιστικής Συμμόρφωσης, 
ισχύουν πολιτικές που αφορούν σε αρχές και κανόνες που εφαρμόζονται στον Όμιλο 
ΟΤΕ και σε συγκεκριμένες διαδικασίες που πρέπει να τηρούνται απαρέγκλιτα. Συγκε-
κριμένα πρόκειται για τις παρακάτω Πολιτικές / Κώδικες:
> Πολιτική περί Κατάχρησης Προνοµιακών Πληροφοριών Οµίλου ΟΤΕ

Με το σύστημα κανονιστικής συμμόρφωσης προστατεύεται 
η εταιρεία και το προσωπικό από οποιεσδήποτε νομικές συ-
νέπειες λόγω παραβατικής συμπεριφοράς 
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> 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
> Πολιτική Αποφυγής Σύγκρουσης Συμφερόντων και Καταπολέμησης της Διαφθοράς
>   Κώδικας Δεοντολογίας για την Προστασία των Δικαιωµάτων του Ατόµου κατά την 

Επεξεργασία των Προσωπικών Δεδοµένων του, εντός του Οµίλου ΟΤΕ
> Κώδικας Δεοντολογίας και Επιχειρηματικής Συμπεριφοράς 
> Κώδικας Δεοντολογίας για τα Ανώτερα Στελέχη Οικονομικών Υπηρεσιών 
Η υπηρεσιακή λειτουργία που είναι υπεύθυνη για το σχεδιασμό και την υλοποίηση του 
Συστήματος Διαχείρισης Κανονιστικής Συμμόρφωσης, υπάγεται απ’ ευθείας στο ∆ιοικη-
τικό Συµβούλιο της εταιρείας. Επιπλέον, Επιτροπές Κανονιστικής Συμμόρφωσης έχουν 
συσταθεί και λειτουργούν σε εταιρείες του Ομίλου ΟΤΕ (Cosmote, RomΤelecom).
Μέσα στο 2010 έλαβαν χώρα οι ακόλουθες δράσεις στο πλαίσιο κανονιστικής συμμόρ-
φωσης:
> Σύσταση και έναρξη λειτουργίας της Επιτροπής Κανονιστικής Συμμόρφωσης ΟΤΕ 
>  Διενέργεια επικοινωνιακής καμπάνιας Συστήματος Κανονιστικής Συμμόρφωσης σε 

επίπεδο ομίλου 
>  Σύνταξη εγχειριδίου διαδικασιών του Συστήματος Κανονιστικής Συμμόρφωσης του 

ομίλου ΟΤΕ
> Διενέργεια Αξιολόγησης Κινδύνων για τον Όμιλο ΟΤΕ για το έτος 2011
> Διενέργεια Πιστοποίησης του Συστήματος Διαχείρισης Κανονιστικής Συμμόρφωσης 
>  Υιοθέτηση και εφαρμογή της Πολιτικής περί Αποφυγής Σύγκρουσης Συμφερόντων και 

Καταπολέμησης της Διαφθοράς
> Εκπαίδευση κατά της Διαφθοράς 
>  Υποβολή Δήλωσης στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων σχετικά με τη λει-

τουργία της διαδικασίας διαχείρισης και αντιμετώπισης καταγγελιών και την τήρηση 
και επεξεργασία σχετικού αρχείου προσωπικών δεδομένων.

6.4 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΕΤΌΧΟΥΣ

Πέρα από τις θεσµοθετηµένες διαδικασίες που διασφαλίζουν τη διαφάνεια, η εταιρεία 
εφαρµόζει και άλλες πρακτικές που ενισχύουν την πληροφόρηση και την ενηµέρωση 
όλων των ενδιαφεροµένων μερών, και περιλαµβάνουν µεταξύ άλλων:
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>  Τη δηµοσίευση εταιρικών πληροφοριών στην ιστοσελίδα της εταιρείας, που στοχεύει 
στην ταχύτερη και ισότιμη ενηµέρωση όλων των ενδιαφερόµενων 

>  Την έκδοση εταιρικών εντύπων (Ετήσιος Απολογισµός, 20-F, Απολογισµός Εταιρι-
κής Υπευθυνότητας) που ενισχύουν την ενηµέρωση σχετικά µε τις δραστηριότητες, τη 
στρατηγική, τους στόχους, και την απόδοση της εταιρείας 

>  Την αµφίδροµη προσωπική επικοινωνία µεταξύ εκπροσώπων της εταιρείας και της 
επενδυτικής κοινότητας που εξασφαλίζεται µέσω συνεδρίων, εταιρικών παρουσιάσε-
ων, ηµερίδων επενδυτών, roadshows (στο εξωτερικό και στο εσωτερικό) και τηλε-
συνδιασκέψεων. 

Οι δραστηριότητες του ΟΤΕ ως εισηγµένη εταιρεία στο Χρηµατιστήριο Αθηνών (ΧΑ) 
και στο Χρηµατιστήριο Λονδίνου (LSE), αλλά και οι διαδικασίες συμμόρφωσης της 
εταιρείας με την Αμερικάνικη Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC), αποτελούν αντικείµενο 
της Διεύθυνσης Σχέσεων µε Μετόχους ΟΤΕ. Στις αρµοδιότητες της Υπηρεσίας αυτής 
περιλαµβάνονται µεταξύ άλλων:
>  Η εξυπηρέτηση των µετόχων της εταιρείας, ιδιωτών και θεσµικών, Ελλάδας και εξω-

τερικού, η ενηµέρωση τους σχετικά µε την άσκηση των δικαιωµάτων τους και η πλη-
ρωµή των µερισµάτων της εταιρείας

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

>  Παρουσίαση δραστηριοτήτων και ενηµέρωση µετόχων µέσω διαφόρων καναλιών επι-
κοινωνίας (εταιρική ιστοσελίδα Επενδυτικών Σχέσεων/Investor Relations, εταιρικές 
παρουσιάσεις κλπ.)

>  Η έκδοση του Ετήσιου Απολογισµού της εταιρείας, του Απολογισµού Εταιρικής ∆ια-
κυβέρνησης, 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, LSE)

>  Η υποστήριξη της πιστοληπτικής αξιολόγησης της εταιρείας (rating review)
>  Η διοργάνωση των Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων και η ενίσχυση της πληροφό-

ρησης προς τους μετόχους 
Προϊστάµενος της ∆ιεύθυνσης Σχέσεων µε Μετόχους είναι ο κος ∆ηµήτρης Τζελέπης 
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µε τα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας:
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
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7. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟI, ΝOΜΟΙ ΚΑΙ
ΑΠΟΦAΣΕΙΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
O Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας του ΟΤΕ αναφέρεται στα όργανα διοίκησης 
της εταιρείας και τις αρµοδιότητές τους, στην οργανωτική δοµή της εταιρείας, σε θέµα-
τα πρόσληψης και αξιολόγησης ανωτάτων στελεχών, σε εσωτερικές Επιτροπές, Κανο-
νισµούς και διαδικασίες

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο Κανονισμός Λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου ρυθμίζει τις λεπτομέρειες 
σχετικά με τον τρόπο που προσκαλούνται - συνεδριάζουν και λαμβάνουν αποφάσεις 
τα μέλη του ΔΣ. Επίσης αναφέρεται στις αρμοδιότητες του Προέδρου του Διοικητικού 
Συμβουλίου και του Αντιπροέδρου. 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
Ο Κανονισμός της Επιτροπής Ελέγχου αποτελεί προσάρτημα του Εσωτερικού Κανονι-
σμού Λειτουργίας του ΟΤΕ και ρυθμίζει τον τρόπο λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΜΟΙΒΩΝ & 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Ο Κανονισμός της Επιτροπής Αμοιβών & Ανθρώπινου Δυναμικού ορίζει τις αρμοδιότη-
τες και τον τρόπο λειτουργίας της Επιτροπής Αμοιβών & Ανθρώπινου Δυναμικού.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Ο Κανονισμός Εσωτερικού Ελέγχου, ο οποίος έχει εγκριθεί με απόφαση του Διοικητι-
κού Συμβουλίου και υιοθετηθεί από την Επιτροπή Ελέγχου, ρυθμίζει τη λειτουργία του 
Εσωτερικού Ελέγχου της εταιρείας. 
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ΚΩΔΙΚΑΣ ∆ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ 
ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

Ο Κώδικας ∆εοντολογίας και Επιχειρηµατικής Συµπεριφοράς αποτελεί ένα σύνολο κα-
νόνων και πρακτικών που συµβάλλουν στην εύρυθµη λειτουργία της εταιρείας καθώς 
και στην καλή επαγγελµατική συµπεριφορά των εργαζοµένων. Ο κώδικας είναι συµβα-
τός µε την ισχύουσα νοµοθεσία και αναφέρεται κυρίως σε θέµατα που ρυθµίζουν τις 
επιµέρους σχέσεις της εταιρείας τόσο µε τους εργαζόµενους όσο και µε τους προµη-
θευτές, τους µετόχους, τους ανταγωνιστές και γενικότερα το εξωτερικό περιβάλλον της.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Ο Κανονισμός Προμηθειών της εταιρείας, ο οποίος έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμ-
βούλιο, περιγράφει τις διαδικασίες με τις οποίες πραγματοποιούνται οι προμήθειες προ-
ϊόντων / υπηρεσιών της εταιρείας.

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 κα-

τέχουν προνοµιακές πληροφορίες και πράξεις χειραγώγησης της αγοράς 
> Ν. 3556/2007 περί διαφάνειας
>  Ν. 3693/2008 Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2006/43/ΕΚ περί 

υποχρεωτικών ελέγχων των ετήσιων και των ενοποιημένων λογαριασμών, για την τρο-
ποποίηση 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 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τους ετήσιους και ενο-
ποιημένους λογαριασμούς εταιρειών ορισμένων μορφών και της οδηγίας 2007/63/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την απαίτηση για τη σύνταξη 
έκθεσης από ανεξάρτητο εμπειρογνόμωνα σε περίπτωση συγχώνευσης ή διάσπασης 
ανωνύμων εταιρειών

>  Ν. 3884/2010 Ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2007/36/ΕΚ του Ευ-
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Ιουλίου 2007, σχετικά με την 



άσκηση ορισμένων δικαιωμάτων ψήφου από μετόχους εισηγμένων εταιρειών- Τροπο-
ποίηση και προσαρμογή του κωδικοποιημένου Ν. 2190/1920 Περί ανωνύμων εταιρει-
ών και του Ν. 2396/1996

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

>  Απόφαση 3/347/12-7-2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σχετικά µε υποχρεώσεις 
των εκδοτών για τη δηµοσιοποίηση 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 ∆ιακυβέρνηση στον ΟΤΕ δια-
τίθενται στην ιστοσελίδα: http://www.ote.gr/portal/page/portal/InvestorRelation/
CorporateGovernance/OurPrinciples.
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