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ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Εξασφαλίζοντας 
διαφάνεια, 
αποτελεσματικότητα 
και προστασία των 
δικαιωμάτων των 
μετόχων 
Ο ΟΤΕ αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην αποτελε-
σματική εφαρμογή των αρχών εταιρικής διακυβέρνη-
σης, μέσω των οποίων επιτυγχάνεται:
•	 	Εξασφάλιση	ισότιμης	μεταχείρισης	των	μετόχων	
     Η εταιρεία έχει ως γνώμονα την προστασία των 

δικαιωμάτων των μετόχων, όπως είναι τα δικαι-
ώματα για συμμετοχή και ψήφο στις Γενικές Συ-
νελεύσεις των Μετόχων και το δικαίωμα τους για 
έγκυρη και έγκαιρη πληροφόρηση.

•	 Αποφυγή	σύγκρουσης	συμφερόντων	
  Η λειτουργία ανεξάρτητης Επιτροπής Ελέγχου, 

Επιτροπής Αμοιβών και Ανθρώπινου Δυναμικού, 
καθώς και ο έλεγχος της σύνθεσης και λειτουργίας 
του Διοικητικού Συμβουλίου (εφαρμογή συγκεκρι-
μένης διαδικασίας Ελέγχου του Ασυμβίβαστου των 
ανεξάρτητων, μη εκτελεστικών μελών του Διοικη-
τικού Συμβουλίου) διασφαλίζουν την αποτελεσμα-
τική λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου, ως 
ανώτατο όργανο της εταιρείας. 

•	 	Αποφυγή	φαινομένων	χειραγώγησης	της	αγοράς	
και	κατάχρησης	προνομιακής	πληροφόρησης

  Η εταιρεία τηρεί το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο 
περί γνωστοποίησης συναλλαγών και προνομιακής 
πληροφόρησης και εφαρμόζει διαδικασίες εσωτερι-
κού ελέγχου σε όλο το εύρος των λειτουργιών της. 

•	 Διασφάλιση	διαφάνειας	και	επικοινωνίας	
  Διευκολύνεται η πρόσβαση των επενδυτών και των 

μετόχων σε πληροφορίες που αφορούν στην εται-
ρεία και στην απόδοσή της και εξασφαλίζεται η 
αμφίδρομη επικοινωνία ανάμεσα στην εκτελεστι-
κή διοίκηση και τους μετόχους, μέσω συναντήσεων 
με επενδυτές, παρουσιάσεων χρηματοοικονομικών 
αποτελεσμάτων καθώς και άλλων αναφορών που 
συντάσσει και δημοσιεύει η εταιρεία.

AΡΧΕΣ ΚΑΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

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

Ο ΟΤΕ επιδιώκει την εφαρμογή των βέλτιστων πρα-
κτικών εταιρικής διακυβέρνησης, με βάση την συ-
γκριτική αξιολόγηση των καλύτερων πρακτικών σε 
διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο, σε όλο το φάσμα 
των δραστηριοτήτων του. Ενισχύοντας τις διαδικασί-
ες και τις δομές της εταιρείας εξασφαλίζει όχι μόνο 
τη συμμόρφωση με το κανονιστικό πλαίσιο, αλλά και 
την ανάπτυξη εταιρικής κουλτούρας βασιζόμενης στις 
αξίες της επιχειρηματικής ηθικής και της προάσπισης 



των συμφερόντων των μετόχων και όλων των ενδια-
φερόμενων μερών. 

Ως ανώνυμη εταιρεία εισηγμένη στο Χρηματιστήριο 
Αθηνών, με τις μετοχές της να διαπραγματεύονται 
επίσης στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (NYSE) 
και του Λονδίνου (LSE), ο ΟΤΕ ακολουθεί την κείμε-
νη εγχώρια και ξένη νομοθεσία σε σχέση με τις αρχές 
και τις πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης. Βασικοί 
Νόμοι και Αποφάσεις που καθορίζουν θέματα εται-
ρικής διακυβέρνησης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό 
είναι: 
•	 	Ν2190/1920	 περί	 ανωνύμων	 Εταιρειών	 και	

τροποποίησή	του	με	τον	Ν3604/2007
•	 	Ν3016/2002	 για	 την	 εταιρική	 διακυβέρνηση	

και	 τροποποίησή	 του	 με	 τον	Ν3091/2002	 και	
Ν3340/2005

•	 	Απόφαση	5/204/2005	της	Επιτροπής	Κεφαλαι-
αγοράς	και	τροποποίησή	της	με	την	Απόφαση	
7/372/2006	της	Επιτροπής	Κεφαλαιαγοράς

•	 Ν3556/2007	περί	διαφάνειας
•	 	Σχετική	νομοθεσία	των	Η.Π.Α.,	συμπεριλαμβα-

νομένων	 της	 Sarbanes-Oxley	 Act	 του	 2002	 και	
των	 κανονισμών	 της	 Επιτροπής	 Κεφαλαιαγο-
ράς	των	Η.Π.Α.	(SEC)

Οι απορρέουσες διατάξεις και πρακτικές για την 
εταιρεία αποτυπώνονται στο Καταστατικό, στον 
Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας, στον Κώδικα Δε-
οντολογίας και Επιχειρηματικής Συμπεριφοράς, στον 
Γενικό Κανονισμό Προσωπικού και σε άλλους κανο-
νισμούς της εταιρείας που ρυθμίζουν τις επιμέρους 
λειτουργίες της.

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ 

ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΤΗ DEUTSCHE TELEKOM AG 

Η Σύμβαση Πώλησης Μετοχών και η Συμφωνία 
Μετόχων μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της 
Deutsche Telekom AG υπεγράφη την 14η Μαΐου 2008 
και κυρώθηκε από το Ελληνικό Κοινοβούλιο με το 
Ν3676/2008 (ΦΕΚ Α 139/11.7.2008), προβλέποντας 
όρους και περιορισμούς τόσο στη μεταβίβαση μετο-
χών όσο και στην άσκηση δικαιωμάτων ψήφου που 
απορρέουν από τις μετοχές που κατέχουν οι συμβαλ-
λόμενοι μέτοχοι. 

Με τις αποφάσεις των από 6.2.2009 και 7.4.2009 
Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων της εταιρείας 
τροποποιήθηκε το Καταστατικό της, μετά από σχετι-

κή πρόταση των μετόχων με βάση τα οριζόμενα στη 
Συμφωνία Μετόχων. Οι κυριότερες τροποποιήσεις 
επήλθαν στα άρθρα για τη Σύνθεση και τη Λειτουρ-
γία του Διοικητικού Συμβουλίου, τις αρμοδιότητες 
του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου και 
την πρόβλεψη για τη συγκρότηση Τετραμελούς Εκτε-
λεστικής Επιτροπής, σε περίπτωση που οι θέσεις του 
Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου δεν κατέχο-
νται από το ίδιο πρόσωπο. Επίσης, στα πλαίσια της 
τροποποίησης αυτής προβλέπονται ζητήματα επί των 
οποίων το Διοικητικό Συμβούλιο θα πρέπει να απο-
φασίζει με ειδική αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία. 
Τα ζητήματα αναφέρονται ως «Ειδικά Θέματα» και 
αφορούν σε: 
•	 Έγκριση	των	οικονομικών	καταστάσεων
•	 	Κάθε	 εταιρικό	 μετασχηματισμό	 του	 ΟΤΕ	 και	

κάθε	συνδεδεμένης	εταιρείας	καθώς	και	τη	δι-
άλυση	ή	θέση	σε	εκκαθάριση

•	 	Αλλαγή	 αντικειμένου	 τόσο	 του	 ΟΤΕ	 όσο	 και	
των	εταιρειών	του	Ομίλου	ΟΤΕ,	οι	οποίες	έχουν	
ως	 αντικείμενο	 τις	 ηλεκτρονικές	 επικοινωνίες	
(εκτός	 των	 δραστηριοτήτων	 που	 περιγράφο-
νται	στα	καταστατικά	τους)

•	 Έκτακτα	μερίσματα	ή	επαναγορές	μετοχών
•	 	Έκδοση	δανείων,	ανάληψη	οιουδήποτε	εξωτερι-

κού	χρηματοοικονομικού	δανεισμού	και	ενδοε-
ταιρικής	συναλλαγής

•	 	Σημαντικές	εξαγορές	ή	πωλήσεις	από	τον	ΟΤΕ	
ή	 μίας	 εταιρείας	 του	 Ομίλου	 που	 είναι	 ίσες	 ή	
υπερβαίνουν	σε	αξία	αυτή	που	προσδιορίζεται	
στη	Συμφωνία	Μετόχων

•	 	Κάθε	 συναλλαγή	 με	 εταιρείες	 μέλη	 του	 Ομί-
λου	 της	 Deutsche	 Telekom	 που	 υπερβαίνουν	
την	 προσδιοριζόμενη	 από	 την	 ίδια	 Σύμβαση	
αξία,	 με	 την	 επιφύλαξη	 του	 άρθρου	 23α	 του	
ΚΝ2190/1920

•	 Θέματα	που	αφορούν	στο	Ν3631/2008
•	 	Θέματα	που	αφορούν	στο	άρθρο	29παρ3	του	

ΚΝ2190/1920
•	 	Άσκηση	δικαιωμάτων	ψήφου	στις	Γενικές	Συνε-

λεύσεις	 των	Μετόχων	 εταιρείας	που	περιλαμ-
βάνεται	 στον	 Όμιλο	 ΟΤΕ	 («Εταιρεία	 Ομίλου	
ΟΤΕ»)	επί	συγκεκριμένων	θεμάτων	που	άπτο-
νται	της	λειτουργίας	τους

•	 	Αλλαγή	 έδρας	 εταιρείας	 και	 Χρηματιστηρίου	
διαπραγμάτευσης	των	μετοχών	

•	 	Αλλαγές	 εξουσιών	 του	 Διευθύνοντος	 Συμβού-
λου	και	της	Εκτελεστικής	Επιτροπής	
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•	 	Αλλαγές	στην	εταιρική	επωνυμία	και	τα	σήματα	
του	ΟΤΕ	και	κάθε	εταιρείας	του	Ομίλου

Οι παραπάνω όροι αποτελούν μία συνοπτική κατα-
γραφή των τροποποιήσεων του Καταστατικού μετά 
την κύρωση της Συμφωνίας Μετόχων μεταξύ του Ελ-
ληνικού Δημοσίου και της Deutsche Telekom AG. Για 
περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ενημερωθείτε 
στην ιστοσελίδα http://www.ote.gr/portal/page/portal/
InvestorRelation όπου παρατίθεται το πλήρες κείμενο 
της Συμφωνίας Μετόχων. 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Οι τρεις βασικοί άξονες εφαρμογής των κανόνων και 
πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης στον ΟΤΕ αφο-
ρούν στο ρόλο του Διοικητικού Συμβουλίου και της 
εκτελεστικής διοίκησης, στην προστασία των μετόχων 
και στην ενίσχυση της διαφάνειας και της δημοσιο-
ποίησης πληροφοριών. (Σχήμα 1)

Οι άξονες αυτοί συνθέτουν το Σύστημα Εταιρικής Δι-
ακυβέρνησης στον ΟΤΕ. (Σχήμα 2)

Σχήμα	2

Σύστημα Eταιρικής Διακυβέρνησης στον ΟΤΕ

Εκλέγει, Συστήνει, 
Εποπτεύει

Συγκαλεί, Λογοδοτεί, 
Υποστηρίζει

Εκτελεστική 
Διοίκηση

Διευθύνων 
Σύμβουλος

Γενική Συνέλευση
των Μετόχων

Εξωτερικός Έλεγχος

Διοικητικό
Συμβούλιο

Επιτροπή Ελέγχου

Εκτελεστική Επιτροπή

Εσωτερικός Έλεγχος

Επιτροπή Αμοιβών και 
Ανθρώπινου Δυναμικού

Ο ρόλος του 
ΔΣ και της 

Εκτελεστικής 
Διοίκησης

Διαφάνεια και 
δημοσιοποίηση 
πληροφοριών

Προστασία των 
μετόχων

Σχήμα	1

Άξονες Εφαρμογής Αρχών Εταιρικής Διακυβέρνησης
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χρήση 2008 περιλάμβανε ένα (1) εκτελεστικό μέλος 
και δέκα (10) μη εκτελεστικά μέλη, εκ των οποίων 
τέσσερα (4) ήταν ανεξάρτητα, μέχρι τις 26.6.2008. 
Από τις 26.6.2008 περιλαμβάνει (1) εκτελεστικό μέ-
λος και δέκα (10) μη εκτελεστικά μέλη, εκ των οποί-
ων πέντε (5) είναι ανεξάρτητα. Βάσει της Συμφωνίας 
Μετόχων μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της 
Deutsche Telekom συμμετέχουν στο ΔΣ μέλη προτει-
νόμενα από τη Deutsche Telekom.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις του Καταστατικού που 
τροποποιήθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Με-
τόχων της 6.2.2009, τα μέλη του ΔΣ της Εταιρείας 
εκλέγονταν για τρία (3) χρόνια, από τη Γενική Συ-
νέλευση των Μετόχων και ανανεώνονταν κατά το 1/3 
ανά έτος. Σύμφωνα με το ισχύον Καταστατικό, τα 
μέλη του ΔΣ εκλέγονται, για τρία (3) χρόνια, από τη 
Γενική Συνέλευση των Μετόχων και η θητεία εκά-
στου μέλους του ΔΣ αρχίζει την ημέρα της εκλογής 
του από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων και λή-
γει κατά την τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων 
του έτους στο οποίο έχει ήδη συμπληρωθεί η τριετία 
από την εκλογή.

Το ΔΣ συνεδριάζει όποτε αυτό κριθεί αναγκαίο ή 
κατόπιν αιτήσεως προς τον Πρόεδρό του από δύο 
(2) τουλάχιστον μέλη του. 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 
Ν2190/1920, όπως ισχύει ή από το Καταστατικό της 
εταιρείας. Κατά τη διάρκεια του έτους 2008 πραγ-
ματοποιήθηκαν 17 συνεδριάσεις του ΔΣ.

Οι όροι αποζημίωσης, αντιμισθίας, λοιπών παροχών 
καθώς και οι όροι παροχής υπηρεσιών των μελών του 
ΔΣ, προτείνονται από το ΔΣ και εγκρίνονται από τη 
Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Τα μέλη του ΔΣ, σε 
περίπτωση που ανήκουν στο προσωπικό της εταιρεί-
ας, κατά τη διάρκεια της θητείας τους σ’ αυτό, λαμ-
βάνουν τις αποδοχές της υπηρεσιακής τους θέσης και 
δεν δικαιούνται της αποζημιώσεως την οποία λαμβά-
νουν τα άλλα μέλη του ΔΣ.

Τα μέλη του ΔΣ του ΟΤΕ το 2008 απεικονίζονται 
στον Πίνακα 1.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ

1. Διοικητικό Συμβούλιο 
Το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) είναι το ανώτατο διοι-
κητικό όργανο της εταιρείας με κύριο έργο την προά-
σπιση του γενικότερου εταιρικού συμφέροντος και τη 
διασφάλιση της αποδοτικότητας της εταιρείας. Το ΔΣ 
του ΟΤΕ στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του: 
•	 	Συγκαλεί	τακτικές	ή	έκτακτες	Γενικές	Συνελεύ-

σεις	των	Μετόχων	και	εισηγείται	των	θεμάτων	
τους

•	 	Καταρτίζει	και	εγκρίνει	τις	ετήσιες	οικονομικές	
καταστάσεις	 της	 εταιρείας	 και	 τις	 υποβάλλει	
στην	Γενική	Συνέλευση	των	Μετόχων

•	 	Εγκρίνει	τη	στρατηγική	της	εταιρείας	και	απο-
φασίζει	σχετικά	με	την	ίδρυση	θυγατρικών	εται-
ρειών,	με	συμμετοχές	σε	άλλες	εταιρείες,	εγχώ-
ριες	και	μη

•	 	Αποφασίζει	 σχετικά	 με	 την	 αύξηση	 του	 μετο-
χικού	κεφαλαίου	με	έκδοση	νέων	μετοχών	και	
την	έκδοση	ομολογιακού	δανείου	με	ομολογίες	
μετατρέψιμες	σε	μετοχές	αφού	προηγηθεί	απα-
ραίτητη	εξουσιοδότηση	από	τη	Γενική	Συνέλευ-
ση	των	Μετόχων

•	 	Αποφασίζει	 την	 έκδοση	 κοινού	 ομολογιακού	
δανείου	ή	ομολογιακού	δανείου	με	ανταλλάξι-
μες	μετοχές

Ο Πρόεδρος του ΔΣ καθορίζει τα θέματα της ημερή-
σιας διάταξης, προεδρεύει των συνεδριάσεών του και 
διευθύνει τις εργασίες του. Το ΔΣ έχει την δυνατότη-
τα να αναθέτει τις εξουσίες του σε μέλη του ή στελέ-
χη της εταιρείας ή σε τρίτους ή σε Επιτροπές. Το ΔΣ 
αποτελείται από εννέα (9) έως έντεκα (11) μέλη και ο 
αριθμός του συνόλου των μελών προσδιορίζεται από 
τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Από τον Ιούνιο 
του 2004 έως σήμερα το ΔΣ είναι ενδεκαμελές. Σύμ-
φωνα με το ισχύον Καταστατικό, το οποίο εγκρίθηκε 
από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 7.4.2009, 
προβλέπεται ότι τα μέλη του ΔΣ μπορεί να είναι ή 
να μην είναι μέτοχοι της εταιρείας. Τα μέλη του δια-
κρίνονται 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. Τα μέλη είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και 
μπορούν να ανακληθούν οποτεδήποτε από τη Γενική 
Συνέλευση των Μετόχων. Η σύνθεση του ΔΣ κατά τη 
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Η σύνθεση του ΔΣ του ΟΤΕ από 6.2.2009 (μετά από 
τις παραιτήσεις των μελών του, κ.κ. Ηλ. Γούναρη, Γ. 
Μπήτρου, Λ. Κορρέ και Γ. Τζοβλά, την εκλογή ισά-
ριθμων νέων μελών και την εκ νέου συγκρότηση του 
Δ.Σ.) παρουσιάζεται στον Πίνακα 2. 

2. Επιτροπές Διοικητικού Συμβουλίου

Α. Επιτροπή Ελέγχου 
H Διοίκηση του ΟΤΕ θέσπισε τη λειτουργία Επιτρο-
πής Ελέγχου τον Απρίλιο του 1999. Σύμφωνα με τον 
Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου, η 
Επιτροπή αποτελείται από τρία ανεξάρτητα μη εκτε-

λεστικά μέλη του ΔΣ εκ των οποίων τουλάχιστον ένα 
είναι “ειδικευμένο σε οικονομικά θέματα” και ένα 
ορίζεται ως Πρόεδρος. Έργο της Επιτροπής είναι η 
εποπτεία των Εσωτερικών Ελεγκτών της εταιρείας 
και η αρωγή του ΔΣ στην εκπλήρωση της εποπτι-
κής του ευθύνης, με την επισκόπηση των οικονομικών 
πληροφοριών που δημοσιοποιούνται, τον έλεγχο και 
την αξιολόγηση των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου 
και την αξιολόγηση και το συντονισμό της ελεγκτικής 
λειτουργίας και των διαδικασιών ελέγχου, με βάση 
την κείμενη νομοθεσία που διέπει την εταιρεία.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Παναγής Βουρλούμης

Γεώργιος Μπήτρος

Hamid Akhavan-Malayeri
Karl-Gerhard Eick
Ηλίας Γούναρης

Χαράλαμπος Δημητρίου
Λεωνίδας Ευαγγελίδης

Λεωνίδας Κορρές

Ξένη Σκορίνη 

Παναγιώτης Ταμπούρλος

Γεώργιος Τζοβλάς

Ιάκωβος Γεωργάνας

Θεόδωρος Βενιάμης
Γεώργιος Γεραπετρίτης

Νικόλαος Στεφάνου
 

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

Πρόεδρος και 
Δ/νων Σύμβουλος,
Εκτελεστικό μέλος
Αντιπρόεδρος, μη 
εκτελεστικό μέλος

Μη εκτελεστικό μέλος
Μη εκτελεστικό μέλος
Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό 
μέλος (ήταν μη εκτελεστικό 
μέλος μέχρι 26/6/2008)
Μη εκτελεστικό μέλος
Ανεξάρτητο μη 
εκτελεστικό μέλος
Ανεξάρτητο μη 
εκτελεστικό μέλος
Ανεξάρτητο μη 
εκτελεστικό μέλος
Ανεξάρτητο μη 
εκτελεστικό μέλος
Μη εκτελεστικό μέλος
(ήταν ανεξάρτητο μη 
εκτελεστικό μέλος μέχρι 
26/6/2008)
Αντιπρόεδρος, μη 
εκτελεστικό μέλος
Μη εκτελεστικό μέλος
Ανεξάρτητο 
μη εκτελεστικό μέλος
Μη εκτελεστικό μέλος

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

(η πιο πρόσφατη)

21/6/2007

22/6/2006
(Ως Αντιπρόεδρος ορίστηκε 
στις 26/6/2008)
26/6/2008
26/6/2008
21/6/2007

22/6/2006
26/6/2008

26/6/2008

22/6/2006

21/6/2007

21/6/2007

16/6/2005

16/6/2005
16/6/2005

21/6/2007

ΛΗΞΗ ΘΗΤΕΙΑΣ

21/6/2010

6-2-2009
Λόγω παραίτησης 

26/6/2011
26/6/2011
6-2-2009
Λόγω παραίτησης

22/6/2009
26/6/2011

6-2-2009*
Λόγω παραίτησης
22/6/2009

21/6/2010

6-2-2009
Λόγω παραίτησης

26/6/2008

26/6/2008
26/6/2008

26/6/2008
Λόγω παραίτησης 

* Ειδικά ως προς τον κ. Λ. Κορρέ, σημειώνεται ότι είχε εκλεγεί από το ΔΣ, προσωρινά, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους 
του κ. Ν. Στεφάνου, και για το υπόλοιπο της θητείας αυτού, ήτοι μέχρι την ημέρα πραγματοποίησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 
των Μετόχων της Εταιρείας του έτους 2010.

Πίνακας	1
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ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Παναγής Βουρλούμης

Χαράλαμπος Δημητρίου

Hamid Akhavan-Malayeri
Kevin Copp
Karl-Gerhard Eick

Martin Walter
Λεωνίδας Ευαγγελίδης

Κων/νος Μίχαλος 

Ιωάννης Μπενόπουλος

Guido Kerkhoff 
Ξένη Σκορίνη 

Παναγιώτης Ταμπούρλος

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

Πρόεδρος και Δ/νων 
Σύμβουλος,
Εκτελεστικό μέλος
Αντιπρόεδρος, μη 
εκτελεστικό μέλος

Μη εκτελεστικό μέλος
Μη εκτελεστικό μέλος
Μη εκτελεστικό μέλος

Μη εκτελεστικό μέλος
Ανεξάρτητο μη 
εκτελεστικό μέλος
Ανεξάρτητο μη 
εκτελεστικό μέλος
Ανεξάρτητο μη 
εκτελεστικό μέλος
Μη εκτελεστικό μέλος
Ανεξάρτητο μη 
εκτελεστικό μέλος
Ανεξάρτητο μη 
εκτελεστικό μέλος

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

(η πιο πρόσφατη)

21/6/2007

22/6/2006
(Ως Αντιπρόεδρος ορίστηκε 
στις 6/2/2009)
26/6/2008
6/2/2009
26/6/2008

6/2/2009
26/6/2008

6/2/2009

6/2/2009

26/3/2009
22/6/2006

21/6/2007

ΛΗΞΗ ΘΗΤΕΙΑΣ

21/6/2010

22/6/2009

26/6/2011
21/6/2010*
26/3/2009
Λόγω παραίτησης
22/6/2009*
26/6/2011

21/6/2010*

21/6/2010*

26/6/2011**
22/6/2009

21/6/2010

*  Ειδικά ως προς τα μέλη κ.κ. Κ. Copp, Μ. Walter, Κ. Μίχαλο και Ι. Μπενόπουλο σημειώνεται ότι εξελέγησαν από το ΔΣ, όπως 
ανακοινώθηκαν κατά τη Γενική Συνέλευση της 7ης Απριλίου 2009, σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων μελών του κ.κ. Γ. Τζοβλά, 
Γ. Μπήτρου, Ηλ. Γούναρη και Λ. Κορρέ, αντίστοιχα, και για το υπόλοιπο της θητείας ενός εκάστου αυτών, ήτοι μέχρι την ημέρα 
πραγματοποίησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας του έτους 2010, όσον αφορά στους κ.κ. K. Copp, 
K. Μίχαλο και Ι. Μπενόπουλο και του έτους 2009 όσον αφορά στον κ. Μ. Walter. 

**  Mετά από παραίτηση στις 26.3.2009 του Dr. Karl Gerhard Eick, το ΔΣ της εταιρείας εξέλεξε στη θέση του παραιτηθέντος, για το 
υπόλοιπο της θητείας του και με την ίδια ιδιότητα νέο μέλος, τον κ. Guido Kerkhoff. 

Σκοπός της Επιτροπής Ελέγχου είναι η υποστήριξη 
του ΔΣ της Εταιρείας κατά την άσκηση των εποπτι-
κών αρμοδιοτήτων του και κατά την εκπλήρωση των 
υποχρεώσεών του έναντι των μετόχων, της επενδυ-
τικής κοινότητας και τρίτων, ιδιαιτέρως όσον αφορά 
στην διαδικασία υποβολής οικονομικών αναφορών 
(financial reporting process). 

Από την Επιτροπή Ελέγχου το 2008 αντιμετωπίστη-
καν όλα τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Λειτουρ-
γίας της θέματα, τα οποία αφορούν σε:
•	 	Έγκριση	και	παρακολούθηση	των	δραστηριοτή-

των	των	Υπηρεσιών	του	Εσωτερικού	Ελέγχου
•	 	Στελέχωση	 των	 Υπηρεσιών	 του	 Εσωτερικού	

Ελέγχου
•	 	Γνωμοδότηση	για	επιλογή	Ελεγκτικής	Εταιρείας
•	 	Διασφάλιση	 της	 ανεξαρτησίας	 των	 Ορκωτών	

Ελεγκτών	 Λογιστών,	 ως	 προς	 την	 ανάληψη	
υπηρεσιών	σε	εταιρείες	του	Ομίλου	ΟΤΕ

•	 	Αξιολόγηση	των	Οικονομικών	Καταστάσεων	ως	
προς	την	πληρότητα	και	τη	συνέπειά	τους

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

•	 	Επισκόπηση	 της	Ετήσιας	Έκθεσης	Form	20-F	
για	 την	 Επιτροπή	 Κεφαλαιαγοράς	 των	 ΗΠΑ	
(SEC)	και	των	ενοποιημένων	Οικονομικών	Κα-
ταστάσεων	ΟΤΕ	χρήσης	2007	βάσει	US	GAAP

•	 	Διαχείριση	 παραπόνων	 και	 καταγγελιών,	 σχε-
τικά	με	λογιστικά	θέματα	ή	θέματα	εσωτερικών	
λογιστικών	και	οικονομικών	ελέγχων

Οι συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου διακρίνονται 
σε Τακτικές, οι οποίες πραγματοποιούνται τέσσερις 
φορές το χρόνο μετά την έκδοση των τριμηνιαίων 

Πίνακας	2
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οικονομικών καταστάσεων και πριν τη δημοσίευσή 
τους, και Έκτακτες, οι οποίες πραγματοποιούνται 
όποτε κριθεί αναγκαίο. Η Επιτροπή Ελέγχου βρίσκε-
ται σε απαρτία και συνεδριάζει νόμιμα όταν παρί-
στανται ο Πρόεδρός της και ένα ακόμα μέλος της. 
Εφόσον υπάρχει απαρτία, το τρίτο μέλος της δύνα-
ται 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. 

Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου από τον Ιούνιο 2006 
μέχρι τις 26.6.2008 ήταν οι: κ. Παναγιώτης Ταμπούρ-
λος (Πρόεδρος - Ειδικός επί χρηματοοικονομικών θε-
μάτων), κα Ξένη Σκορίνη και κ. Γεώργιος Τζοβλάς. 
Από τις 26.6.2008, μετά από εκ νέου συγκρότηση της 
Επιτροπής και μέχρι 6.2.2009, τα μέλη της ήταν: οι 
κ. Παναγιώτης Ταμπούρλος (Πρόεδρος - Ειδικός επί 
χρηματοοικονομικών θεμάτων), κα Ξένη Σκορίνη και 
κ. Λεωνίδας Κορρές. Από τις 20.2.2009, μετά από εκ 
νέου συγκρότηση της Επιτροπής, τα μέλη της είναι:  
οι κ. Παναγιώτης Ταμπούρλος (Πρόεδρος - Ειδικός 
επί Χρηματοοικονομικών Θεμάτων), κ. Λεωνίδας Ευ-
αγγελίδης και κα Ξένη Σκορίνη.

Β. Επιτροπή Αμοιβών και Ανθρώπινου 
Δυναμικού 

Το ΔΣ του ΟΤΕ θέσπισε τη λειτουργία Επιτροπής 
Αμοιβών και Ανθρώπινου Δυναμικού το 2004. Η Επι-
τροπή αυτή ορίζεται από το ΔΣ της εταιρείας και 
αποτελείται από τουλάχιστον τρία μέλη, εκ των οποί-
ων τα δύο τουλάχιστον μη εκτελεστικά. Ο Πρόεδρος 
της Επιτροπής ορίζεται επίσης από το ΔΣ. Βασικές 
αρμοδιότητες της Επιτροπής, όπως περιγράφονται 
στον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Αμοιβών 
και Ανθρώπινου Δυναμικού, είναι οι εξής: 
•	 	Θέσπιση	αρχών	της	πολιτικής	ανθρώπινου	δυ-

ναμικού	 της	 εταιρείας,	 οι	 οποίες	 θα	 κατευθύ-
νουν	τις	αποφάσεις	και	τις	ενέργειες	της	Διοί-
κησης	

•	 	Επιλογή	της	στρατηγικής	των	αμοιβών	και	των	
αποζημιώσεων	για	την	εταιρεία

•	 	Έγκριση	 των	 σχεδίων	 πλαισίων	 αμοιβών,	 πα-
ροχών,	αποζημιώσεων,	προγραμμάτων	δικαιω-
μάτων	προαίρεσης	αγοράς	μετοχών	και	σχεδί-
ων	για	επιβράβευση	εκπλήρωσης	στόχων

•	 	Πρόταση	προς	το	ΔΣ	για	τις	αμοιβές	και	παρο-
χές	του	Διευθύνοντος	Συμβούλου

•	 	Μελέτη	και	επεξεργασία	θεμάτων	συναφών	με	
το	ανθρώπινο	δυναμικό	

•	 	Καθιέρωση	 των	αρχών	 των	πολιτικών	Εταιρι-
κής	Υπευθυνότητας

Η Επιτροπή Αμοιβών και Ανθρώπινου Δυναμικού 
προτείνει θέματα σχετικά με τις αρμοδιότητές της 
στο ΔΣ, το οποίο είτε αποφασίζει το ίδιο είτε υπο-
βάλλει και αυτό προτάσεις προς τη Γενική Συνέλευση 
των Μετόχων, στις περιπτώσεις που η απόφαση θα 
πρέπει να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση των Με-
τόχων. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή Αμοιβών και 
Ανθρώπινου Δυναμικού το 2008 διαχειρίστηκε τα 
παρακάτω θέματα:
•	 	Καθορισμός	ύψους	ειδικού	πριμ	απόδοσης	του	

Προέδρου	 και	 Διευθύνοντος	 Συμβούλου	 για	
τη	χρήση	2007	και	καθορισμός	του	ύψους	των	
αποδοχών	του	ιδίου	για	τη	χρήση	2008

•	 	Παροχή	σύμφωνης	γνώμης	της	Επιτροπής	για	
θέσπιση	Προγράμματος	Παροχής	Δικαιωμάτων	
Προαίρεσης	Αγοράς	μετοχών	της	εταιρείας,	σε	
στελέχη	της	εταιρείας	και	συνδεδεμένων	με	αυ-
τήν	εταιρειών,	κατά	την	έννοια	της	διάταξης	του	
άρθρου	42ε	του	ΚΝ2190/1920

Η Επιτροπή συνεδριάζει τουλάχιστον δύο φορές το 
χρόνο και αναφέρεται απευθείας στο ΔΣ. Τα μέλη 
της Επιτροπής Αμοιβών και Ανθρώπινου Δυναμικού 
από τον Ιούνιο 2005 μέχρι τις 26.6.2008 ήταν οι κ.κ. 
Ιάκωβος Γεωργάνας (Πρόεδρος), Γεώργιος Γεραπε-
τρίτης και Ηλίας Γούναρης. Από τις 26.6.2008, μετά 
από εκ νέου συγκρότηση της Επιτροπής και μέχρι 
6.2.2009, τα μέλη της ήταν οι κ.κ.: Χαράλαμπος Δη-
μητρίου (Πρόεδρος), Ηamid Αkhavan-Malayeri και 
Ηλίας Γούναρης. Από τις 20.2.2009, μετά από εκ 
νέου συγκρότηση της Επιτροπής, τα μέλη της είναι 
οι κ.κ. Χαράλαμπος Δημητρίου (Πρόεδρος), Ηamid 
Αkhavan-Malayeri και Ιωάννης Μπενόπουλος.

3. Εσωτερικός Έλεγχος 

Ο Εσωτερικός Έλεγχος υποστηρίζει τη Διοίκηση της 
εταιρείας κατά τη λήψη αποφάσεων για τη βελ-
τιστοποίηση της λειτουργίας του πλέγματος των 
ελεγκτικών μηχανισμών, που έχουν υιοθετηθεί και 
εφαρμόζονται για τη διασφάλιση της αποτελεσματι-
κότητας των δράσεων, οι οποίες αναπτύσσονται στα 
πλαίσια των επιχειρηματικών σχεδίων. Συγκεκριμέ-
να, ο Εσωτερικός Έλεγχος:
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•	 	Εξετάζει	και	αξιολογεί	τα	συστήματα	και	τις	δι-
αδικασίες	ελέγχου	της	εταιρείας

•	 	Διενεργεί	ελέγχους	συστημάτων	και	διαδικασι-
ών,	 διερευνητικούς	 ελέγχους	 (συμπεριλαμβα-
νομένων	και	ελέγχων	για	τον	κίνδυνο	απάτης)	
και	ελέγχους	συμμόρφωσης

•	 	Εντοπίζει	 τους	 κινδύνους	 προτείνοντας	 πα-
ράλληλα	λύσεις	και	κάνοντας	συστάσεις	για	τη	
βελτίωσή	τους	στη	Διοίκηση	

•	 	Μεριμνά	 για	 την	 ομοιόμορφη	 ανάπτυξη	 και	
λειτουργία	του	Εσωτερικού	Ελέγχου	στις	εται-
ρείες	του	Ομίλου

•	 	Διερευνά	και	αξιολογεί	την	επάρκεια,	την	λει-
τουργία	και	την	αποτελεσματικότητα	των	υφι-
στάμενων	μέτρων	ασφαλείας	στα	πληροφορι-
ακά	και	στα	τηλεπικοινωνιακά	συστήματα	της	
εταιρείας

Η ορθή λειτουργία του Εσωτερικού Ελέγχου δια-
σφαλίζεται από το γεγονός ότι αποτελεί ανεξάρτητη 
«Διοικητική Οντότητα», η οποία υπάγεται απ’ ευ-
θείας στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, επο-
πτεύεται από την Επιτροπή Ελέγχου και λειτουργεί 
μέσα σε αυστηρά πλαίσια δεοντολογίας και μεθο-
δολογίας.

4. Εξωτερικός Έλεγχος
Ο τακτικός έλεγχος της εταιρείας διενεργείται από 
ορκωτούς ελεγκτές. Για το σκοπό αυτό, κάθε χρόνο, 
εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων 
μία εταιρεία ή κοινοπραξία ελεγκτών, οι οποίοι πα-
ρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική κατά-
σταση της εταιρείας κατά τη διάρκεια της χρήσης 
για τον έλεγχο της οποίας έχουν ορισθεί. 

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων του 
ΟΤΕ τον Ιούνιο 2008 εγκρίθηκε η ανάθεση του τα-
κτικού ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων της 
διαχειριστικής χρήσης 2008 στην ελεγκτική εταιρεία 
«ERNST & YOUNG (HELLAS) Certified Auditors 
–Accountants SA», καθώς και καθορίστηκε η αμοιβή 
της εταιρείας αυτής για τον έλεγχο των ατομικών 
και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, στο 
ποσό των €470.000. 

5. Κώδικας Δεοντολογίας και Επιχειρηματικής 
Συμπεριφοράς
Ο Κώδικας Δεοντολογίας και Επιχειρηματικής Συ-
μπεριφοράς αποτελεί ένα σύνολο κανόνων και πρα-
κτικών που συμβάλλουν στην εύρυθμη λειτουργία 

της εταιρείας καθώς και στην καλή επαγγελματική 
συμπεριφορά των εργαζομένων. Ο κώδικας είναι 
συμβατός με την ισχύουσα νομοθεσία και αναφέρε-
ται κυρίως σε θέματα που ρυθμίζουν τις επιμέρους 
σχέσεις της εταιρείας τόσο με τους εργαζόμενους 
όσο και με τους προμηθευτές, τους μετόχους, τους 
ανταγωνιστές και γενικότερα το εξωτερικό περιβάλ-
λον της. 

6. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας 
O Κανονισμός Λειτουργίας του ΟΤΕ αναφέρεται 
στα όργανα διοίκησης της εταιρείας και τις αρμοδι-
ότητές τους, στην οργανωτική δομή της εταιρείας, σε 
θέματα πρόσληψης και αξιολόγησης ανωτάτων στε-
λεχών, σε εσωτερικές Επιτροπές και Κανονισμούς 
και σε ρυθμίσεις τόσο για τις συναλλαγές των υπό-
χρεων προσώπων όσο και μεταξύ των συνδεδεμένων 
επιχειρήσεων. 

7. Εκτελεστική Διοίκηση
Α. Διευθύνων Σύμβουλος
Ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι το ανώτατο Εκτελε-
στικό Όργανο της εταιρείας, προΐσταται όλων των 
υπηρεσιών της και υποβάλει στο ΔΣ τις προτάσεις 
και εισηγήσεις που απαιτούνται για την υλοποίηση 
του σκοπού της εταιρείας. Εκλέγεται από το ΔΣ της 
εταιρείας κατά τη συγκρότησή του σε σώμα. Ειδικό-
τερα ο Διευθύνων Σύμβουλος κατά κύριο λόγο:
•	 	Συμμετέχει,	 εκπροσωπεί	 και	 δεσμεύει	 την	

εταιρεία	σε	όλες	 τις	Γενικές	Συνελεύσεις	 των	
Μετόχων	των	συνδεδεμένων	με	αυτή	εταιρει-
ών	και	γενικότερα	σε	όλες	 τις	σχέσεις	 της	με	
αυτές

•	 	Αποφασίζει	 και	 υπογράφει	 συμβάσεις	 αντι-
κειμένου	μέχρι	ορισμένου	ποσού	που	ορίζεται	
από	το	ΔΣ

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

•	 	Εκπροσωπεί	 και	 δεσμεύει	 την	 εταιρεία	 στην	
διαπραγμάτευση	 και	 σύναψη	 επιχειρησιακών	
συλλογικών	συμβάσεων	εργασίας

•	 	Εκπροσωπεί	την	εταιρεία	ενώπιον	πάσης	αρ-
χής

Β. Μέλη Διοίκησης 
Τα μέλη της εκτελεστικής διοίκησης για το 2008 
παρουσιάζονται στον Πίνακα 3.



ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  ΙΔΙΟΤΗΤΑ 

Παναγής Βουρλούμης  Πρόεδρος και Διευθύνων  
 Σύμβουλος
Ιορδάνης Αϊβάζης  Εκτελεστικός Γενικός  
 Διευθυντής 
Ηλίας Δρακόπουλος Γενικός Διευθυντής  
 Εταιρικών και  
 Επιχειρησιακών  
 Πελατών
Μαρία Ευθυμέρου Γενική Διευθύντρια  
 Τεχνολογίας 
Κωνσταντίνος Κάππος  Γενικός Διευθυντής
 Τεχνολογιών  
 Πληροφορικής 
Ανδρέας Καραγεώργος  Γενικός Διευθυντής  
 Περιφερειών
Χρήστος Κατσαούνης  Γενικός Διευθυντής  
 Εγχώριων Παρόχων
Kοσμάς Λιάρος Γενικός Διευθυντής  
 Εσωτερικού Ελέγχου
Παρασκευάς Πασσιάς Γενικός Διευθυντής  
 Νομικών Υπηρεσιών
Κωνσταντίνος Πλούμπης  Γενικός Διευθυντής  
 Ρυθμιστικών Θεμάτων
Πάνος Σαραντόπουλος Γενικός Διευθυντής  
 Οικιακών Πελατών
Χριστίνη Σπανουδάκη Γενική Διευθύντρια  
 Χρηματοοικονομικών  
 Θεμάτων
Νικόλαος Τσατσάνης  Γενικός Διευθυντής  
 Ανθρώπινου Δυναμικού 
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Με στόχο τη διασφάλιση της χρηστής διοίκησης και 
της αποτελεσματικής λειτουργίας της εταιρείας, το 
καταστατικό απαγορεύει στα μέλη του ΔΣ και στους 
συγγενείς αυτών μέχρι δευτέρου βαθμού, στους Γε-
νικούς Διευθυντές και στους συγγενείς αυτών μέχρι 
δευτέρου βαθμού καθώς και στο προσωπικό της 
εταιρείας: 
•	 	Να	ενεργούν	κατά	περίσταση	ή	κατ’	επάγγελ-

μα,	 χωρίς	 την	 άδεια	 της	 Γενικής	 Συνέλευσης	
των	Μετόχων,	για	δικό	τους	λογαριασμό	ή	για	
λογαριασμό	 τρίτων	 εμπορικές	 πράξεις	 συνα-
φείς	με	τους	σκοπούς	της	εταιρείας	

•	 	Να	είναι	μέλη	ΔΣ,	Διευθυντικά	Στελέχη,	υπάλ-
ληλοι	 ή	 αντιπρόσωποι	 εταιρειών	 που	 έχουν	

συναφείς	σκοπούς	με	αυτούς	που	 επιδιώκει	 η	
εταιρεία

•	 	Να	μετέχουν	ως	ομόρρυθμοι	εταίροι	ή	να	κατέ-
χουν	σημαντική	συμμετοχή	στο	κεφάλαιο	εται-
ρείας	 άλλης	 μορφής	 που	 έχει	 συναφείς	 σκο-
πούς	

8. Πρόγραμμα Διάθεσης Μετοχών σε Ανώτερα 
Στελέχη της Εταιρείας 
Από το 2007 η εταιρεία έχει θεσπίσει πρόγραμμα 
διάθεσης μετοχών σε διευθυντικά στελέχη της εται-
ρείας και εταιρειών συνδεδεμένων με αυτήν κατά την 
έννοια του άρθρου 42ε του Ν2190/1920 με τη μορφή 
παροχής δικαιωμάτων προαίρεσης, βάσει κριτηρίων 
απόδοσης.

ΜΕΤΟΧΟΙ

1.	Δικαιώματα	των	Μετόχων	
Α.	Δικαιώματα	Μειοψηφίας	
Σύμφωνα με το Καταστατικό της εταιρείας και 
το Ν2190/1920, όπως αυτός τροποποιήθηκε με το 
Ν3604/2007, μέτοχοι μειοψηφίας μπορούν κατά περί-
πτωση να:
•	 	Αιτούν	 τη	 σύγκληση	 Έκτακτης	 Γενικής	 Συνέ-

λευσης	των	Μετόχων	από	το	ΔΣ,	καθορίζοντας	
με	ακρίβεια	τα	θέματα	της	ημερήσιας	διάταξής	
της

•	 	Αιτούν	(τηρουμένων	των	προθεσμιών	που	ορί-
ζει	ο	Νόμος)	να	συμπεριληφθούν	στην	ημερήσια	
διάταξη	συνέλευσης,	που	έχει	συγκληθεί,	πρό-
σθετα	θέματα	

•	 	Αιτήσουν	 από	 τον	 Πρόεδρο	 της	 Γενικής	 Συ-
νέλευσης	 των	 Μετόχων,	 μία	 μόνο	 φορά,	 την	
αναβολή	της	λήψης	απόφασης	και	τον	επανα-
καθορισμό	της	ημερομηνίας	συνέχισης	της	συ-
νεδρίασης

•	 	Αιτούν	 πληροφορίες	 σχετικές	 με	 τις	 υποθέσεις	
και	την	περιουσιακή	κατάσταση	της	εταιρείας,	τις	
οποίες,	 εάν	 τηρούνται	 συγκεκριμένες	 χρονικές	
προθεσμίες,	οφείλει	το	ΔΣ	να	παρέχει	(πλην	συ-
γκεκριμένων	περιπτώσεων	που	ορίζει	ο	νόμος)

•	 	Αιτούν	τη	λήψη	αποφάσεων	κατά	περίπτωση	με	
ονομαστική	κλήση

•	 	Αιτούν	τον	έλεγχο	της	εταιρείας	από	το	αρμό-
διο	δικαστήριο,	εφόσον	διαπιστώνεται	μη	συμ-
μόρφωση	με	 τις	αποφάσεις	 της	Γενικής	Συνέ-
λευσης	των	Μετόχων	ή	παραβίαση	των	νόμων	
και	του	Καταστατικού	της	εταιρείας

Πίνακας	3
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•	 	Αιτήσουν	 δικαστικό	 έλεγχο	 όταν	 δεν	 ασκείται	
διοίκηση	 των	 εταιρικών	 υποθέσεων	 όπως	 επι-
βάλλει	η	χρηστή	και	συνετή	διαχείριση

Β.	Διάθεση	Κερδών
Σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας στη δι-
άθεση κερδών προηγείται η παρακράτηση του ανα-
γκαίου ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού 
αποθεματικού. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι 
υποχρεωτική όταν το αποθεματικό ανέλθει σε ποσό 
ίσο με το 1/3 τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετο-
χικού κεφαλαίου. Σαν ελάχιστο προβλεπόμενο όριο 
μερίσματος καθορίζεται είτε το 6% του μετοχικού 
κεφαλαίου ή το 35% των καθαρών κερδών. Το κα-
ταστατικό παρέχει τη δυνατότητα στη Γενική Συνέ-
λευση των Μετόχων να αποφασίζει ελεύθερα για την 
διάθεση του υπόλοιπου μέρους των κερδών. 

Γ.	Καταβολή	Μερίσματος	
Οι μέτοχοι μετέχουν στα καθαρά κέρδη της εταιρείας 
μετά την έγκριση από την Τακτική Γενική Συνέλευση 
των Μετόχων των ετήσιων λογαριασμών. Το εγκριθέν 
ποσό προς διανομή καταβάλλεται στους μετόχους 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό του Χρη-
ματιστηρίου Αθηνών (Χ.Α.) όπως εκάστοτε ισχύει. 

2.	Γενική	Συνέλευση	των	Μετόχων	
Σύμφωνα με το Ν2190/1920 περί ανωνύμων Εται-
ρειών, όπως ισχύει σήμερα, και το Καταστατικό της 
εταιρείας, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων είναι 
το ανώτατο όργανό της και αποφασίζει για κάθε 
εταιρική υπόθεση πλην ειδικών υποθέσεων που από 
το Καταστατικό ρυθμίζονται διαφορετικά. Η Γενι-
κή Συνέλευση συγκαλείται από το ΔΣ απαραίτητα 
μία φορά το χρόνο κατά το πρώτο εξάμηνο μετά τη 
λήξη της εταιρικής χρήσης, οπότε και εγκρίνει τις 
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρείας και 
απαλλάσσει τα μέλη του ΔΣ και τους ελεγκτές από 
κάθε ευθύνη αποζημίωσης, καθώς και έκτακτα όπο-
τε κριθεί σκόπιμο. 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 περί-
πτωση επαναληπτικών Συνελεύσεων, δεν απαιτείται 
νέα πρόσκληση εάν ορίζεται τόπος και χρόνος τυχόν 
επαναληπτικής στην αρχική πρόσκληση. Στη Γενική 
Συνέλευση των Μετόχων δύνανται να πάρουν μέρος 
αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο οι μέτοχοι που 
δέσμευσαν κατάλληλα, σύμφωνα με τις οδηγίες της 

εταιρείας, το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους και 
κατέθεσαν τη σχετική βεβαίωση στην εταιρεία, πέ-
ντε μέρες πριν. Μία μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας 
ψήφου.

Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων βρίσκεται σε απαρ-
τία και συνεδριάζει νόμιμα όταν παρίσταται το 1/5 
του μετοχικού κεφαλαίου πλην ειδικών περιπτώσεων 
που σαφώς ορίζει το Καταστατικό της εταιρείας όπου 
απαιτείται εξαιρετική απαρτία δηλαδή παρουσία των 
2/3 του μετοχικού κεφαλαίου. Εάν η προβλεπόμενη 
από το Καταστατικό απαρτία δεν συντελεστεί, συ-
νέρχεται εκ νέου μέσα σε 20 ημέρες Επαναληπτική 
Γενική Συνέλευση των Μετόχων, η οποία, στην μεν 
περίπτωση συνήθους απαρτίας συνεδριάζει έγκυρα 
οποιοδήποτε και αν είναι το ποσοστό του μετοχικού 
κεφαλαίου που εκπροσωπείται, στην δε περίπτωση 
εξαιρετικής απαρτίας απαιτείται η εκπροσώπηση 
του ½ του μετοχικού κεφαλαίου διαφορετικά συγκα-
λείται και 2η Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των 
Μετόχων όπου απαιτείται η εκπροσώπηση του 1/5 
του μετοχικού κεφαλαίου. Οι αποφάσεις της Γενι-
κής Συνέλευσης των Μετόχων, στις περιπτώσεις που 
απαιτείται συνήθης απαρτία, λαμβάνονται με απόλυ-
τη πλειοψηφία ενώ στις περιπτώσεις που απαιτείται 
εξαιρετική απαρτία με πλειοψηφία των 2/3 των πα-
ρισταμένων.

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

1.	Θεσμοθετημένες	Διαδικασίες	που	
Διασφαλίζουν	την	Διαφάνεια
Η εταιρεία, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση 
της διαφάνειας, έχει θεσπίσει διαδικασία γνωστοποί-
ησης ρυθμιζόμενων πληροφοριών, στο πλαίσιο του 
Ν3556/2007, 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 κι-
νητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε 
οργανωμένη αγορά. Σκοπός της διαδικασίας είναι η 
έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση του επενδυτικού κοι-
νού και λοιπών ενδιαφερομένων σχετικά με περιπτώ-
σεις μεταβολών (απόκτηση ή διάθεση) σημαντικών 
συμμετοχών, όπως ορίζονται από τον Ν3556/2007 
και αφετέρου η εναρμόνιση της λειτουργίας του ΟΤΕ 
με το θεσμικό πλαίσιο.

Σε εφαρμογή του Ν3340/2005 για την προστασία της 
κεφαλαιαγοράς από πράξεις προσώπων που κατέ-
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χουν προνομιακές πληροφορίες και πράξεις χειραγώ-
γησης της αγοράς και του Ν3016/2002 περί Εταιρι-
κής Διακυβέρνησης, η εταιρεία, μέσω του Εσωτερικού 
Κανονισμού Λειτουργίας έχει θεσπίσει:
•	 	Διαδικασία	 γνωστοποίησης	 συναλλαγών	 από	

τα	υπόχρεα	πρόσωπα	που	προβλέπει	το	νομικό	
πλαίσιο	

•	 	Διαδικασία	για	την	αποφυγή	κατάχρησης	προ-
νομιακών	πληροφοριών	

•	 	Διαδικασία	παρακολούθησης	των	οικονομικών	
δραστηριοτήτων	 των	 προσώπων	 που	 ασκούν	
διευθυντικά	καθήκοντα	στην	εταιρεία	οι	οποίες	
σχετίζονται	με	την	εταιρεία	και	με	βασικούς	πε-
λάτες	και	προμηθευτές	του	ΟΤΕ.

Πέρα από τις θεσμοθετημένες διαδικασίες που δια-
σφαλίζουν τη διαφάνεια, η εταιρεία εφαρμόζει και 
άλλες πρακτικές που ενισχύουν την πληροφόρηση και 
την ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων, και περι-
λαμβάνουν μεταξύ άλλων:
•	 	Τη	 δημοσίευση	 εταιρικών	 πληροφοριών	 στην	

ιστοσελίδα	 της	 εταιρείας	 που	 στοχεύει	 στην	
ταχύτερη	 και	 αποτελεσματικότερη	 ενημέρωση	
όλων	των	ενδιαφερόμενων	καθώς	και	στην	πα-
ροχή	ισότιμης	πρόσβασης	στις	πληροφορίες	και	
υπηρεσίες	για	όλους	τους	χρήστες	

•	 	Την	έκδοση	εταιρικών	εντύπων	 (Ετήσιος	Απο-
λογισμός,	20-F,	Απολογισμός	Εταιρικής	Κοινω-
νικής	Ευθύνης)	που	 ενισχύουν	 την	 ενημέρωση	
όλων	των	ενδιαφερομένων	σχετικά	με	τις	δρα-
στηριότητες,	τη	στρατηγική,	τους	στόχους,	και	
την	απόδοση	της	εταιρείας	

•	 	Την	αμφίδρομη	προσωπική	επικοινωνία	μεταξύ	
εκπροσώπων	της	εταιρείας	και	της	επενδυτικής	
κοινότητας	 που	 πραγματοποιείται	 μέσω	 συ-
νεδρίων,	 εταιρικών	 παρουσιάσεων,	 ημερίδων	
επενδυτών,	 roadshows	 (στο	 εξωτερικό	 και	 στο	
εσωτερικό)	 και	 τηλε-συνδιασκέψεων	 τόσο	 σε	
περιοδική	βάση	(περίοδοι	παρουσίασης	οικονο-
μικών	αποτελεσμάτων)	όσο	και	περιστασιακά,	
όποτε	προκύψει	ανάγκη

2.	Ενημέρωση	και	Εξυπηρέτηση	Μετόχων
(Δ/νση	Σχέσεων	με	Μετόχους	-	Investor	Relations)

Το σύνολο των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την 
θέση του ΟΤΕ ως εισηγμένης εταιρείας στο Χρημα-
τιστήριο Αθηνών (ΧΑ), στο Χρηματιστήριο Λονδίνου 
(LSE) και στο Χρηματιστήριο της Ν. Υόρκης (NYSE) 

αποτελεί αντικείμενο της Διεύθυνσης Σχέσεων με Με-
τόχους ΟΤΕ. Στις αρμοδιότητες της περιλαμβάνονται 
μεταξύ άλλων:
•	 	Η	εξυπηρέτηση	των	μετόχων	της	εταιρείας,	ιδι-

ωτών	 και	 θεσμικών,	 Ελλάδας	 και	 εξωτερικού,	
η	ενημέρωση	τους	σχετικά	με	την	άσκηση	των	
δικαιωμάτων	τους	και	την	πληρωμή	των	μερι-
σμάτων

•	 	Η	ανακοίνωση	των	αποτελεσμάτων	της	εταιρεί-
ας	και	γενικότερα	η		έγκαιρη,	άμεση	και	ισότιμη	
πληροφόρηση	των	μετόχων	σε	σχέση	με	την	πο-
ρεία	των	μεγεθών	της	εταιρείας	μέσω	παρουσι-
άσεων,	roadshows	και	συναντήσεων

•	 	Ο	σχεδιασμός	των	πάσης	φύσης	μέσων	πληρο-
φόρησης	προς	τους	μετόχους	(εταιρική	ιστοσε-
λίδα	Investor	Relations,	εταιρικές	παρουσιάσεις	
κλπ.)

•	 	Η	έκδοση	του	Ετήσιου	Απολογισμού	της	εται-
ρείας	καθώς	και	 του	Απολογισμού	Form	20-F	
για	 την	 Αμερικανική	 Επιτροπή	 Κεφαλαιαγο-
ράς	

•	 	Η	διαχείριση	των	σχέσεων	με	τα	Χρηματιστή-
ρια	και	τις	Επιτροπές	Κεφαλαιαγοράς	των	χω-
ρών	 στις	 οποίες	 είναι	 εισηγμένη	 η	 μετοχή	 της	
εταιρείας	(SEC)

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

•	 	Η	 υποστήριξη	 της	 πιστοληπτικής	 αξιολόγησης	
της	εταιρείας	(rating	review)

•	 	Η	διοργάνωση	των	Γενικών	Συνελεύσεων	

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