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Αρχές και αξίες που µας καθορίζουν

(ΕΚΕ∆, µέλος του European
Corporate Governance Codes Network)

Υπερβαίνοντας τις εθνικές
νοµικές υποχρεώσεις, 

ο ΟΤΕ ακολουθεί
διεθνείς πρακτικές

Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης
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6
ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΤΑΙΡΙκΗΣ ΔΙΑκΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΟΥ OTE
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ΕΤΑΙΡΙκΗ 
ΔΙΑκΥΒΕΡΝΗΣΗ
Αρχές και αξίες που μας καθορίζουν

συσΤημα εΤαιρικησ
διακυβερνησησ Του OTE

μεΤοχοι

διοικηΤικο συμβουλιο

διοικηΤικη ομαδα

μηχανισμοι ελεγχου

διαδικασιεσ διαφανειασ
και κανονισμοι

•  Το σύστηµα εταιρικής 
διακυβέρνησης του ΟΤΕ

•  ∆ιοικητική Οµάδα

•  Εσωτερικός  Έλεγχος   
•  Εξωτερικός  Έλεγχος
•  Σύστηµα Κανονιστικής Συµµόρφωσης
•  Σύστηµα ∆ιαχείρισης Εταιρικών Κινδύνων

•  Σύνθεση     
•  Σύγκρουση συµφερόντων
•  Επιτροπές ∆ιοικητικού Συµβουλίου

•  Γενική Συνέλευση των Μετόχων
    •  ∆ικαιώµατα των µετόχων µειοψηφίας

•  Εσωτερικές διαδικασίες µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία 
•  Άλλες διαδικασίες διαφάνειας 

•  Κανονισµοί της Eταιρείας

Επισκόπηση

∆ιοικητική
Οµάδα

∆ιοικητικό
Συµβούλιο

Μέτοχοι

Μηχανισµοί
Ελέγχου

∆ιαδικασίες
∆ιαφάνειας

και
Κανονισµοί



6 Το πλαίσιο Εταιρικής Διακυβέρνησης των εισηγμένων εταιρειών 
διαμορφώνεται από έναν συνδυασμό χρηματιστηριακής νομοθεσίας 
αλλά και μη δεσμευτικών κανόνων που περιλαμβάνουν, μεταξύ 
άλλων, κώδικες εταιρικής διακυβέρνησης.

ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΤΑΙΡΙκΗΣ 
ΔΙΑκΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΤΕ 
•  Ως εταιρεία μεγάλης κεφαλαιοποίησης εισηγμένης στο 
Χρηματιστήριο Αθηνών και με τις μετοχές της να διαπραγματεύονται 
και στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, ο ΟΤΕ συμμορφώνεται με την 
ισχύουσα εθνική και διεθνή νομοθεσία
•  O OTE ακολουθεί πρακτικές που προβλέπονται στον Ελληνικό 
Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) για τις εισηγμένες εταιρείες, 
μετά και την αναθεώρησή του από το Ελληνικό Συμβούλιο Εταιρικής 
Διακυβέρνησης, το 2013 
•  Ο ΟΤΕ περιλαμβάνει τη Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης 
(σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία) στην Ετήσια Οικονομική 
Έκθεση του 2015
•  Το νομοθετικό/κανονιστικό πλαίσιο και οι πρακτικές εταιρικής 
διακυβέρνησης που εφαρμόζει η Εταιρεία, αποτυπώνονται στους 
εσωτερικούς της κανονισμούς, στο Καταστατικό της και στις 
διαδικασίες που αναφέρονται στον παρόντα Ετήσιο Απολογισμό
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Η προστασία
και ο ρόλος

των µετόχων

Ο ρόλος
του ∆ιοικητικού

Συµβουλίου
και της

∆ιοικητικής
Οµάδας

Στο επίκεντρο της καλής
Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης βρίσκονται:

Η ενίσχυση
της διαφάνειας
 και του ελέγχου 

Γενική Συνέλευση
των Μετόχων 

∆ιορίζει

Υποβάλλει τις
Οικονοµικές
Καταστάσεις

Αναφέρεται

Αναφέρεται

Αν
αφ

έρ
ετ

αιΕξωτερικός Έλεγχος ∆ιοικητικό Συµβούλιο
Επιτροπή Ελέγχου

Πρόεδρος του ∆Σ / 
∆ιευθύνων Σύµβουλος 

Εσωτερικός Έλεγχος

Επιτροπή Αµοιβών και
Ανθρώπινου ∆υναµικού

Επικεφαλής
Επιχειρησιακών Μονάδων

Συµβούλιο ∆ιεύθυνσηςΕπιτροπή Εταιρικής
∆ιακυβέρνησης 

Η ∆ΟΜΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΤΕ 

ΕΤΑΙΡΙκΗ 
ΔΙΑκΥΒΕΡΝΗΣΗ
Αρχές και αξίες που μας καθορίζουν

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΤΑΙΡΙκΗΣ ΔΙΑκΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΟΥ OTE

συσΤημα εΤαιρικησ
διακυβερνησησ Του OTE

μεΤοχοι

διοικηΤικο συμβουλιο

διοικηΤικη ομαδα

μηχανισμοι ελεγχου

διαδικασιεσ διαφανειασ
και κανονισμοι



6 Η γΕΝΙκΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤωΝ ΜΕΤΟχωΝ

• Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της 
Εταιρείας και έχει το δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε υπόθεση 
που αφορά την Εταιρεία, εκτός από υποθέσεις που εμπίπτουν στην 
αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) ή του Διευθύνοντα 
Συμβούλου, σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας 
• Συγκαλείται από το Δ.Σ. σε τακτική συνεδρίαση, τουλάχιστον μία φορά 
το χρόνο και μέσα σε έξι (6) μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσης. 
Το Δ.Σ. μπορεί επίσης να συγκαλέσει έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις των 
Μετόχων όποτε κριθεί σκόπιμο

• Ως γενική αρχή, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και 
συνεδριάζει νόμιμα όταν παρίσταται ή εκπροσωπείται τουλάχιστον 
το είκοσι (20) τοις εκατό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου
• Υπάρχουν περιπτώσεις, που καθορίζονται από το νόμο και το 
Καταστατικό της Εταιρείας, όπου απαιτείται εξαιρετική απαρτία
των 2/3 του μετοχικού κεφαλαίου. 
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Σχετικά Links: 
Καταστατικό του ΟΤΕ 
Ετήσια Οικονομική Έκθεση του ΟΤΕ, Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης

ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ:

ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ Ή ∆ΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

ΑΥΞΗΣΗ Ή ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

ΕΚ∆ΟΣΗ ∆ΑΝΕΙΟΥ ΜΕ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΕΣ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ 

ΕΤΑΙΡΙκΗ 
ΔΙΑκΥΒΕΡΝΗΣΗ
Αρχές και αξίες που μας καθορίζουν

ΜΕΤΟχΟΙ

συσΤημα εΤαιρικησ
διακυβερνησησ Του OTE

μεΤοχοι

διοικηΤικο συμβουλιο

διοικηΤικη ομαδα

μηχανισμοι ελεγχου

διαδικασιεσ διαφανειασ
και κανονισμοι

https://www.cosmote.gr/fixed/corporate/ir/corporate-governance
https://www.cosmote.gr/fixed/corporate/ir/financial-results/financial-statements-of-ote-group-and-ote-sa


6 ΔΙκΑΙωΜΑΤΑ ΤωΝ ΜΕΤΟχωΝ ΜΕΙΟΨΗφΙΑΣ
Οι μέτοχοι μειοψηφίας έχουν ορισμένα δικαιώματα, σύμφωνα με 
την ισχύουσα νομοθεσία, όσον αφορά: 
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ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΠΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΝ ΤΟ 1/20 ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 
• Το ∆.Σ. υποχρεούται να συγκαλέσει Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, ορίζοντας την
  ηµέρα της συνεδρίασης, που δεν θα πρέπει να είναι πάνω από 45 ηµέρες από την ηµέρα που 
  υποβλήθηκε αίτηση στον Πρόεδρο του ∆.Σ.
• Η αίτηση περιλαµβάνει το θέµα της ηµερήσιας διάταξης

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΠΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΝ ΤΟ 1/20 ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΠΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΝ ΤΟ 1/20 ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΠΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΝ ΤΟ 1/20 ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

ΑΝΑΒΟΛΗ
ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΣΥΓΚΛΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ
ΜΕΤΟΧΩΝ

ΣΧΕ∆ΙΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
ΑΠΟ ΤΟ ∆.Σ. 

• Tο ∆.Σ. υποχρεούται να συµπεριλάβει πρόσθετα θέµατα στην ηµερήσια διάταξη της Γενικής
  Συνέλευσης που θα πραγµατοποιηθεί, υπό την προϋπόθεση ότι η σχετική αίτηση θα έχει
  παραληφθεί από το ∆.Σ. τουλάχιστον 15 ηµέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση 
• Η αίτηση για επιπρόσθετο θέµα πρέπει να συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή σχέδιο απόφασης
  προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση
• Η αναθεωρηµένη ηµερήσια διάταξη, δηµοσιοποιείται µε τον ίδιο τρόπο όπως η αρχική ηµερήσια
  διάταξη, 13 ηµέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση και την ίδια στιγµή αναρτάται στην ιστοσελίδα
  της εταιρείας, µαζί µε την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που υποβλήθηκε από τους µετόχους

• Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο θέτει στη διάθεση των µετόχων τα σχέδια αποφάσεων της Γ.Σ. για τα
  θέµατα που συµπεριλαµβάνονται στην αρχική ή την αναθεωρηµένη ηµερήσια διάταξη, τουλάχιστον
  6 ηµέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, εφόσον η σχετική αίτηση περιέλθει στο ∆ιοικητικό
  Συµβούλιο, 7 τουλάχιστον ηµέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση

• Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει, µία φορά µόνο, τη λήψη
  αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισµένα θέµατα της
  ηµερήσιας διάταξης, ορίζοντας ως ηµέρα συνέχισης της συνεδρίασης, την ηµεροµηνία που
  αναφέρει η σχετική αίτηση των µετόχων. Η νέα ηµεροµηνία δεν µπορεί να υπερβαίνει τις 30
  ηµέρες από την ηµεροµηνία της αναβολής

ΕΤΑΙΡΙκΗ 
ΔΙΑκΥΒΕΡΝΗΣΗ
Αρχές και αξίες που μας καθορίζουν

ΜΕΤΟχΟΙ

συσΤημα εΤαιρικησ
διακυβερνησησ Του OTE

μεΤοχοι

διοικηΤικο συμβουλιο

διοικηΤικη ομαδα

μηχανισμοι ελεγχου

διαδικασιεσ διαφανειασ
και κανονισμοι
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ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΟΠΟΙΟΝ∆ΗΠΟΤΕ ΜΕΤΟΧΟ
• Κατόπιν αιτήµατος οποιουδήποτε µετόχου, το οποίο υποβάλλεται στην Εταιρεία τουλάχιστον 5
  πλήρεις µέρες πριν τη Γενική Συνέλευση, το ∆.Σ. υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση
  τις αιτούµενες, συγκεκριµένες πληροφορίες σχετικά µε θέµατα της εταιρείας, στο µέτρο που οι
  πληροφορίες αυτές είναι χρήσιµες για την πραγµατική αξιολόγηση των θεµάτων της ηµερησίας διάταξης

• Η λήψη απόφασης σχετικά µε οποιοδήποτε θέµα της ηµερησίας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης
  διενεργείται µε ονοµαστική κλήση.

ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, 
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ∆.Σ. ΚΑΙ
ΤΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΠΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΝ ΤΟ 1/20 ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 
• Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση, µε την προϋπόθεση
  πως είναι τακτική, τα ποσά που καταβλήθηκαν την τελευταία διετία σε κάθε µέλος του ∆.Σ. 
  ή στους διευθυντές της Εταιρείας, καθώς και οποιαδήποτε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά
  από οποιαδήποτε αιτία ή σύµβαση µεταξύ αυτών και της Εταιρείας

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΠΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΝ ΤΟ 1/5 ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ
ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΠΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΝ ΤΟ 1/20 ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

• Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται να παράσχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες σχετικά
  µε την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την οικονοµική κατάσταση της Εταιρείας 

ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ 
ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ

ΕΤΑΙΡΙκΗ 
ΔΙΑκΥΒΕΡΝΗΣΗ
Αρχές και αξίες που μας καθορίζουν

ΜΕΤΟχΟΙ

συσΤημα εΤαιρικησ
διακυβερνησησ Του OTE

μεΤοχοι

διοικηΤικο συμβουλιο

διοικηΤικη ομαδα

μηχανισμοι ελεγχου

διαδικασιεσ διαφανειασ
και κανονισμοι



6
ΔΙΟΙκΗΤΙκΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
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Τα μέλη του Δ.Σ. εκλέγονται για τρία χρόνια, είναι επανεκλέξιμα και 
μπορούν να ανακληθούν ανά πάσα στιγμή από τη Γενική Συνέλευση 
των Μετόχων.  

Σχετικά Links: 
Κανονισμός Λειτουργίας Διοικητικού Συμβουλίου
Καταστατικό του ΟΤΕ  
Ετήσια Οικονομική Έκθεση του ΟΤΕ, Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης

Το
 ∆

.Σ.
 τη

ς ε
τα

ιρε
ίας α

ποτελείται από µέλη11ΕΤΑΙΡΙκΗ 
ΔΙΑκΥΒΕΡΝΗΣΗ
Αρχές και αξίες που μας καθορίζουν

συσΤημα εΤαιρικησ
διακυβερνησησ Του OTE

μεΤοχοι

διοικηΤικο συμβουλιο

διοικηΤικη ομαδα

μηχανισμοι ελεγχου

διαδικασιεσ διαφανειασ
και κανονισμοι

https://www.cosmote.gr/fixed/corporate/ir/corporate-governance
https://www.cosmote.gr/fixed/corporate/ir/corporate-governance
https://www.cosmote.gr/fixed/corporate/ir/financial-results/financial-statements-of-ote-group-and-ote-sa


     CHAIRMAN & CEO,
EXECUTIVE MEMBER   6
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Μιχάλης Τσαμάζ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ κΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝωΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ, ΕκΤΕΛΕΣΤΙκΟ ΜΕΛΟΣ

Ο κ. Μιχάλης Τσαμάζ είναι, από το Νοέμβριο του 2010, επικεφαλής του Ομίλου ΟΤΕ, κορυφαίου 
τηλεπικοινωνιακού παρόχου στην Ελλάδα και τη ΝΑ Ευρώπη. Υπό τη διοίκησή του, ο ΟΤΕ υλοποίησε 
μια πολυεπίπεδη στρατηγική για το λειτουργικό και οικονομικό μετασχηματισμό του από πρώην κρατικό 
μονοπώλιο, σε μία αποτελεσματική εταιρεία που παρέχει ολοκληρωμένες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες. 
Είναι, επίσης, επικεφαλής της COSMOTE από το 2007. Η COSMOTE είναι η κορυφαία εταιρεία κινητών 
επικοινωνιών στην Ελλάδα, και μεταξύ των παρόχων με τις καλύτερες επιδόσεις στην Ευρώπη.
Από το 2001, ο κ. Τσαμάζ κατείχε σειρά θέσεων ευθύνης στον ΟΤΕ, επιβλέποντας την πορεία των 
διεθνών θυγατρικών του Ομίλου. Έχει διατελέσει μέλος Διοικητικών Συμβουλίων θυγατρικών του ΟΤΕ 
και της COSMOTE στο εξωτερικό και μέλος του ΔΣ της ΕΕ, στη Μεγάλη Βρετανία. Κατέχει επίσης τη 
θέση του Προέδρου του ΔΣ στην Telekom Romania (Romtelecom). Πριν την ένταξή του στον ΟΤΕ, ο κ. 
Τσαμάζ είχε αναλάβει διαδοχικά υψηλόβαθμες διοικητικές θέσεις στους τομείς του Marketing και των 
Πωλήσεων, αλλά και Γενικής Διεύθυνσης σε πολυεθνικές εταιρείες όπως η Vodafone και η Philip Morris.
Ο κ. Τσαμάζ έχει πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων από το Πανεπιστήμιο του New Brunswick του Καναδά.

Σύνθεση του Δ.Σ. στις 30/4/2016
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Ηλίας Δρακόπουλος
ΜΗ ΕκΤΕΛΕΣΤΙκΟ ΜΕΛΟΣ

Ο κ. Ηλίας Δρακόπουλος κατέχει τη θέση του Senior Vice President B2B Europe από τον Δεκέμβριο 
του 2012 καθώς και του Senior Vice President Strategy Performance & Execution Management 
από τον Μάρτιο του 2016 στο Europe & Technology segment της Deutsche Telekom. Από τον 
Φεβρουάριο του 2011 έως και τον Δεκέμβριο του 2012, κατείχε τη θέση του Γενικού Διευθυντή 
Τεχνολογίας & Λειτουργιών του ΟΤΕ.  Παράλληλα, το 2012 είχε και την ευθύνη για θέματα B2B/
ICT για την Ευρώπη για την Deutsche Telekom. Την περίοδο 2008-2011 διετέλεσε Γενικός 
Διευθυντής Εταιρικών & Επιχειρησιακών Πελατών του ΟΤΕ. Την περίοδο 2003-2008 διετέλεσε 
Γενικός Διευθυντής Τεχνολογίας, Στρατηγικής & Ανάπτυξης της ΟΤΕΝΕΤ και εν συνεχεία Διευθύνων 
Σύμβουλος της εταιρείας. Την περίοδο 1998-2003 εργάστηκε στην Lucent Technologies σε διάφορες 
διευθυντικές θέσεις υπεύθυνος για θέματα σχεδιασμού, στρατηγικής & επιχειρηματικής ανάπτυξης για 
την Ευρώπη με έδρα το Λονδίνο. Από το 1989 έως το 1998 εργάστηκε στην ΑΤ&Τ και Bell Laboratories 
στις ΗΠΑ σε διάφορες διευθυντικές θέσεις, ενώ παράλληλα ήταν και καθηγητής στο Πανεπιστήμιο 
Illinois Institute of Technology. Ο κ. Δρακόπουλος κατέχει πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού από το 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, και πτυχία M.Sc. & Ph.D. από το Πανεπιστήμιο 
Northwestern, Tμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών στο Evanston, 
Illinois στις ΗΠΑ. Έχει σπουδάσει θέματα Διοίκησης Επιχειρήσεων & Στρατηγικής στο INSEAD 
στη Γαλλία και στο Stanford Graduate School of Business στις ΗΠΑ.
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κωνσταντίνος χριστόπουλος
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ, ΜΗ ΕκΤΕΛΕΣΤΙκΟ ΜΕΛΟΣ
Mέλος της Επιτροπής Ελέγχου

Ο κ. Κωνσταντίνος Χριστόπουλος είναι Διδάκτωρ και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Οικονομική Ανάπτυξη 
του Πανεπιστημίου PARIS-I-PANTHEON SORBONNE καθώς και Διπλωματούχος Οικονομικών Επιστημών της Ανωτάτης 
Βιομηχανικής Σχολής Θεσσαλονίκης. Εργάστηκε από το 1988 έως το 2014 στον ΟΤΕ, στον τομέα των Διεθνών Επενδύσεων 
και των Χρηματοοικονομικών Λειτουργιών. Την περίοδο 2007-2013 διετέλεσε Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Στρατηγικής 
- Σχεδιασμού και Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών, ενώ την περίοδο 2013-2014 διετέλεσε Προϊστάμενος της Διεύθυνσης 
Corporate Finances Ομίλου ΟΤΕ. Ο κ. Χριστόπουλος ήταν μέλος των Διοικητικών Συμβουλίων: του ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ. (1989-1992), 
της Telekom Serbia (2004-2011) και της ΟΤΕ Εstate (2009-2014). Είναι συγγραφέας του βιβλίου "Τάσεις ανάπτυξης του 
κεφαλαίου στην Ελλάδα" (εκδόσεις Σύγχρονη Εποχή, 1991), καθώς και άρθρων με θέματα: Διεθνοποίηση της Οικονομίας, 
Ιδιωτικοποιήσεις-Τηλεπικοινωνίες. Ο κ. Χριστόπουλος είναι μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.
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Βασίλειος καφούρος
ΜΗ ΕκΤΕΛΕΣΤΙκΟ ΜΕΛΟΣ

Ο κ. Βασίλειος Καφούρος κατέχει διδακτορικό δίπλωμα στις Οικονομικές Επιστήμες (με ειδικότητα στον Εθνικό Οικονομικό 
Προγραμματισμό) από το Πανεπιστήμιο της Βαρσοβίας, μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (με ειδικότητα στα Οικονομικά) και πτυχίο 
στα Οικονομικά από το Πανεπιστήμιο του Essex στην Αγγλία. Το 2015 διετέλεσε Ειδικός Συνεργάτης στο Γραφείο του Υπουργού 
Οικονομικών. Από τον Απρίλιο του 2010 είναι ειδικός επιστημονικός συνεργάτης στο Τμήμα Στατιστικής του Οικονομικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών, ενώ από τον Ιανουάριο του 1997 είναι Ερευνητής στο Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών 
(ΚΕ.Π.Ε.). Κατά το διάστημα 2003-2009 υπήρξε Ειδικός Επιστήμονας στο τμήμα Οικονομικών του Πανεπιστημίου Αθηνών, όπου 
δίδαξε και στο Διδακτορικό Πρόγραμμα. Ο κ. Καφούρος ήταν επίσης Επιστημονικός Συνεργάτης στο τμήμα Διοίκησης Μονάδων 
Υγείας και Πρόνοιας (2000-2001) και στο τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι Αθηνών (2000-2003). Την περίοδο 1990-1995 
διετέλεσε Λέκτορας στη Σχολή Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Charles Sturt University - Mitchell της 
Αυστραλίας και στη Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Australian Catholic University, στο Σύδνεϋ της Αυστραλίας.

Raphael kübler
ΜΗ ΕκΤΕΛΕΣΤΙκΟ ΜΕΛΟΣ
Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου
Μέλος της Επιτροπής Αμοιβών & Ανθρώπινου Δυναμικού

Τον Ιανουάριο του 2014, ο κ. Kübler ανέλαβε τη θέση του Ανώτατου Αντιπροέδρου της Εταιρικής 
Λειτουργίας της Deutsche Telekom και αναφέρεται απευθείας στο Διευθύνοντα Σύμβουλο της 
Deutsche Telekom. Από τον Ιούλιο του 2009 έως τον Δεκέμβριο του 2013, ο κ. Kübler διετέλεσε 
Ανώτατος Αντιπρόεδρος σε θέματα Ελέγχου (Controlling) Ομίλου στην Deutsche Telekom. Στη θέση 
αυτή ήταν υπεύθυνος για το χρηματοοικονομικό προγραμματισμό, την ανάλυση και την οργάνωση 
όλου του Ομίλου της Deutsche Telekom, καθώς και τη χρηματοοικονομική διαχείριση της κεντρικής 
διοίκησης και των κεντρικοποιημένων υπηρεσιών διαχείρισης και υποστήριξης (shared services) του 
Ομίλου της Deutsche Telekom. Από τον Νοέμβριο του 2003 έως τον Ιούνιο του 2009 ο κ. Kübler 
διετέλεσε Chief Officer Χρηματοοικονομικών Θεμάτων της T-Mobile Deutschland GmbH, 
της εταιρείας κινητής τηλεφωνίας της Deutsche Telekom στη Γερμανία που είναι τώρα γνωστή
ως Telekom Deutschland GmbH (100% θυγατρική της Deutsche Telekom). Από τον Ιούλιο
του 2000 έως τον Οκτώβριο του 2003, διετέλεσε Ανώτατος Αντιπρόεδρος σε θέματα 
Συγχωνεύσεων & Εξαγορών της Deutsche Telekom. Ο κ. Kübler σπούδασε Διοίκηση
Επιχειρήσεων στο H.E.C. στο Παρίσι και στα Πανεπιστήμια της Βόννης και της Κολωνίας. 
Διαθέτει διδακτορικό τίτλο από το Πανεπιστήμιο της Κολωνίας.
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χαράλαμπος Μαζαράκης
ΕκΤΕΛΕΣΤΙκΟ ΜΕΛΟΣ

Ο κ. Μαζαράκης διαθέτει επαγγελματική εμπειρία 20 και πλέον ετών κυρίως σε ανώτατες διοικητικές θέσεις στην Ελλάδα και στο 
εξωτερικό. Πριν την ένταξή του στον Όμιλο του ΟΤΕ, τον Ιούλιο του 2012, ως Γενικού Διευθυντή Χρηματοοικονομικών Θεμάτων 
Ομίλου ΟΤΕ, ο κ. Μαζαράκης διετέλεσε Γενικός Διευθυντής Οικονομικών του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, ενώ από το 
2008 έως το 2010 ήταν Οικονομικός Διευθυντής Ομίλου και Μέλος της Διοικούσας Επιτροπής στον Όμιλο ΤΙΤΑΝ.
Εργάστηκε σε επιτελικές θέσεις στον Όμιλο Vodafone: Οικονομικός Διευθυντής Ομίλου και μέλος Δ.Σ. στην Ελλάδα (1999-2006), 
Διευθύνων Σύμβουλος στην Ουγγαρία (2006-2007), Γενικός Διευθυντής Λειτουργιών και Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. (2007-2008). Έχει 
διατελέσει Οικονομικός Διευθυντής και Μέλος Δ.Σ. στην Georgia Pacific-Delica στην Ελλάδα (1997-1999), ενώ νωρίτερα εργάστηκε 
στην Procter & Gamble, αρχικά ως Διευθυντής Οικονομικής Ανάλυσης στην Ελλάδα και μετέπειτα ως Διευθυντής Οικονομικής 
Ανάλυσης Ομίλου στο Ευρωπαϊκό Κέντρο στις Βρυξέλλες. Ο κ. Μαζαράκης είναι κάτοχος πτυχίου Διοίκησης Επιχειρήσεων από το 
Πανεπιστήμιο Πειραιά (με άριστα) και MBA από το Ohio State University, The Fischer School of Business (υποτροφία Wielder Schol-
ar), όπου και διετέλεσε Βοηθός Διδασκαλίας στη Χρηματοοικονομική. Έχει συμπεριληφθεί ανάμεσα στους 30 πιο διακεκριμένους 
Οικονομικούς Διευθυντές της Ευρώπης κάτω των 40 ετών (2002, περιοδικό CFO Europe).

Αθανάσιος Μισδανίτης
ΜΗ ΕκΤΕΛΕΣΤΙκΟ ΜΕΛΟΣ
Mέλος της Επιτροπής Ελέγχου

Ο κ. Αθανάσιος Μισδανίτης είναι υποψήφιος Διδάκτορας Οικονομικών στη Σχολή Εφαρμοσμένων 
Μαθηματικών και Φυσικής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου 
σπουδών (Business Innovation with Entrepreneurship & Innovation Management) από το Birkbeck 
College του Πανεπιστημίου του Λονδίνου και διπλωματούχος Οικονομολόγος από το Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Διαθέτει ισχυρό υπόβαθρο στα Οικονομικά, Χρηματοοικονομικά 
και τη Δημόσια Πολιτική καθώς και εμπειρία σε συνεργασίες με διεπιστημονικές ομάδες και 
εμπειρογνώμονες για την ενημέρωση των υπευθύνων χάραξης πολιτικής. Ο κ. Μισδανίτης έχει 
ειδικές γνώσεις σχετικά με τις κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις των δημόσιων πολιτικών 
(νομοθεσία, φόροι, ρυθμίσεις κλπ) στην Ελλάδα και αποτελεί μέλος της ομάδας που επεξεργάζεται
το Εθνικό Σχέδιο Μεταρρυθμίσεων της Κυβέρνησης. Έχει εργαστεί ως σύμβουλος και αναλυτής
στον ιδιωτικό τομέα σε νεοφυείς επιχειρήσεις (start-ups) στην Ελλάδα και στη Μεγάλη Βρετανία. 
Διετέλεσε ειδικός σύμβουλος στο γραφείο του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, ενώ την
περίοδο 2013-2015 διετέλεσε οικονομικός αναλυτής και οικονομικός ερευνητής στο γραφείο
του Αντιπροέδρου του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Ο κ. Μισδανίτης είναι μέλος του Οικονομικού 
Επιμελητηρίου της Ελλάδας.
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Claudia nemat
ΜΗ ΕκΤΕΛΕΣΤΙκΟ ΜΕΛΟΣ
Μέλος της Επιτροπής Αμοιβών & Ανθρώπινου Δυναμικού

H κα Claudia Nemat, γεννημένη το 1968, είναι μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης της Deutsche Telekom AG από τον Οκτώβριο του 
2011 και υπεύθυνη για την περιοχή της Ευρώπης και τις στρατηγικές κατευθύνσεις της τεχνολογίας. Πριν ενταχθεί στην Deutsche 
Telekom, η κα Claudia Nemat εργάστηκε για 17 χρόνια στην συμβουλευτική εταιρεία McKinsey&Company. Στην τελευταία της θέση 
εκεί, ήταν υπεύθυνη για τον τομέα υψηλής τεχνολογίας στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική. Επιπλέον, η κα 
Claudia Nemat ήταν υπεύθυνη για έργα στους τομείς της σύγκλισης τεχνολογιών επικοινωνίας και πληροφορικής (ICT), της 
βιώσιμης πληροφορικής, καθώς και της ιατρικής τεχνολογίας για διεθνείς εταιρείες. Ως σύμβουλος, η κα Claudia Nemat 
ασχολήθηκε, επίσης, με θέματα ηγεσίας στο εταιρικό περιβάλλον, με την κουλτούρα της αποδοτικότητας, καθώς και με ζητήματα 
που αφορούν στην επίδραση της διαφορετικότητας στην απόδοση μιας εταιρείας. Η κα Claudia Nemat σπούδασε Φυσική στο 
Πανεπιστήμιο της Κολωνίας, όπου επίσης δίδαξε στο τμήμα θεωρητικής φυσικής και μαθηματικών.

Ανδρέας Ψαθάς
ΜΗ ΕκΤΕΛΕΣΤΙκΟ ΜΕΛΟΣ

Ο κ. Ανδρέας Ψαθάς είναι υποψήφιος Διδάκτορας στη Σχολή Αρχιτεκτόνων του ΕΜΠ, 
Διπλωματούχος Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και 
μέλος του μητρώου πιστοποιημένων εκτιμητών του Υπουργείου Οικονομικών. Από το 2004 
έως σήμερα έχει συμμετάσχει σε διάφορες επιστημονικές ενώσεις και επιτροπές, και είναι 
μέλος της κεντρικής αντιπροσωπείας του ΤΕΕ (2013) και της μόνιμης επιστημονικής επιτροπής 
πραγματογνωμόνων και εκτιμητών του ΤΕΕ (2015). Εργάστηκε στην Trans Adriatic Pipeline
(TAP), από το 2014 έως το 2015, ως μάνατζερ απόκτησης γης και αποζημιώσεων, για την
ΕΟΝ Τechnologies.  Από τον Αύγουστο του 2007 έως τον Αύγουστο του 2013 διετέλεσε
μέλος του Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών και συμμετείχε ως ειδικός πραγματογνώμων, στα 
μεγάλα έργα παραχώρησης οδικών αξόνων, σε άλλα συγχρηματοδοτούμενα έργα, καθώς
και στην αποτίμηση της περιουσίας χαρτοφυλακίων Ανώνυμων Εταιρειών Επενδύσεων
σε Ακίνητη Περιουσία (ΑΕΕΑΠ).  Έχει επίσης εργαστεί ως ελεύθερος επαγγελματίας και
ως συνεργάτης σε διάφορα τεχνικά γραφεία, συμμετέχοντας σε πλήθος μελετών.
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Παναγιώτης Σκευοφύλαξ
ΜΗ ΕκΤΕΛΕΣΤΙκΟ ΜΕΛΟΣ

Ο κ. Παναγιώτης Σκευοφύλαξ είναι ειδικός σύμβουλος στο Γραφείο του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, ενώ από τον Ιούνιο του 
2014 έως τον Φεβρουάριο του 2015 ήταν επιστημονικός συνεργάτης του 4ου Αντιπροέδρου της Βουλής των Ελλήνων.
Κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και την Επικοινωνία (ειδίκευση στην Πολιτική Οικονομία των 
ΜΜΕ & της Επικοινωνίας) από το City University του Λονδίνου καθώς και μεταπτυχιακούς τίτλους στην Πολιτική Επιστήμη & 
Κοινωνιολογία (ειδίκευση στην Πολιτική Ανάλυση) και στις Ευρωπαϊκές & Διεθνείς Σπουδές (ειδίκευση στα Ευρωπαϊκά Θέματα) 
από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ο κ. Σκευοφύλαξ έχει εργαστεί στο χώρο των Μ.Μ.Ε. και ως σύμβουλος 
Στρατηγικής & Επικοινωνίας.

6

107

Παναγιώτης Ταμπούρλος
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ, ΜΗ ΕκΤΕΛΕΣΤΙκΟ ΜΕΛΟΣ
Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου
Πρόεδρος της Επιτροπής Αμοιβών & Ανθρώπινου Δυναμικού

Ο κ. Ταμπούρλος είναι απόφοιτος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Πειραιώς και κάτοχος Master of 
Business Administration (MBA) από το Πανεπιστήμιο McGill στο Μόντρεαλ του Καναδά. Έχει εργαστεί 
από το 1980 σε διάφορες πολυεθνικές επιχειρήσεις, όπως Milchem International, Hilti S.A. American 
Express, I.C.I. στη θέση του Οικονομικού Διευθυντή. Από το 1990 έως το 2003 εργάστηκε στην 
Εταιρεία Pfizer/Warner Lambert, απ' όπου αποχώρησε κατέχοντας τη θέση του Οικονομικού Διευθυντή 
για Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική. Από τον Ιούνιο του 2003 έως και τον Απρίλιο του 2004 
κατείχε τη θέση του Γενικού Διευθυντή Χρηματοοικονομικών Θεμάτων ΟΤΕ. Στη συνέχεια 
μετακινήθηκε στον Όμιλο Frigoglass ως Οικονομικός Διευθυντής Ομίλου, θέση την οποία κατείχε 
ως και τον Οκτώβριο 2013. Για το διάστημα Νοέμβριος 2013-Μάιος 2014, οπότε και αποχώρησε, 
ανέλαβε τα καθήκοντα του Διευθυντή Στρατηγικής και Εταιρικής Ανάπτυξης. Ο κ. Ταμπούρλος 
είναι Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου ΟΤΕ και χρηματοοικονομικός εμπειρογνώμων αυτής. 
Επίσης είναι Πρόεδρος της Επιτροπής Αμοιβών & Ανθρώπινου Δυναμικού ΟΤΕ, καθώς και 
μέλος του Δ.Σ. της COSMOTE.

ΕΤΑΙΡΙκΗ 
ΔΙΑκΥΒΕΡΝΗΣΗ
Αρχές και αξίες που μας καθορίζουν

συσΤημα εΤαιρικησ
διακυβερνησησ Του OTE

μεΤοχοι

διοικηΤικο συμβουλιο

διοικηΤικη ομαδα

μηχανισμοι ελεγχου

διαδικασιεσ διαφανειασ
και κανονισμοι



ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ∆.Σ. ΓΙΝΕΤΑΙ
ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

Στον Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας της Εταιρείας 

Στον Κώδικα ∆εοντολογίας του Οµίλου ΟΤΕ 

Στην Πολιτική του Οµίλου ΟΤΕ περί Αποφυγής της ∆ιαφθοράς και άλλων Συγκρούσεων Συµφερόντων 

Στην Πολιτική του Οµίλου ΟΤΕ περί Αποδοχής και Προσφοράς Ωφεληµάτων 

Στην Πολιτική του Οµίλου ΟΤΕ περί ∆ωρεών και Χορηγιών

Στην Πολιτική του Οµίλου ΟΤΕ Εξακρίβωσης Οικονοµικής Απάτης

Σύµφωνα µε την πρακτική που εφαρµόζει η Εταιρεία, τα µέλη του ∆.Σ. ενηµερώνουν την Εταιρεία για οποιαδήποτε
συµµετοχή τους που υπερβαίνει το 10% στο µετοχικό κεφάλαιο άλλης εταιρείας
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ΣΥγκΡΟΥΣΗ ΣΥΜφΕΡΟΝΤωΝ ΤωΝ 
ΜΕΛωΝ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΕΤΑΙΡΙκΗ 
ΔΙΑκΥΒΕΡΝΗΣΗ
Αρχές και αξίες που μας καθορίζουν

συσΤημα εΤαιρικησ
διακυβερνησησ Του OTE

μεΤοχοι

διοικηΤικο συμβουλιο

διοικηΤικη ομαδα

μηχανισμοι ελεγχου

διαδικασιεσ διαφανειασ
και κανονισμοι

ΔΙΟΙκΗΤΙκΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ



6

109

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕγχΟΥ

• Τα µέλη της είναι µέλη του ∆.Σ. εκλεγµένα από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων 
• Στις 31.12.2015 η Επιτροπή αποτελούνταν από 4 µέλη, εκ των οποίων τα 2 µέλη 

είναι ανεξάρτητα, µη εκτελεστικά, και εξ αυτών ορίζεται ο Πρόεδρος, και 2 είναι µη 
εκτελεστικά µέλη

• Τουλάχιστον ένα ανεξάρτητο, µη εκτελεστικό µέλος, πρέπει να έχει αποδεδειγµένη 
εµπειρία σε θέµατα λογιστικής-ελεγκτικής

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

• Παρακολουθεί και εγκρίνει τις δραστηριότητες της εταιρείας που αφορούν στον Εσωτερικό 
Έλεγχο, την Κανονιστική Συµµόρφωση, και τη ∆ιαχείριση Εταιρικών Κινδύνων και Ασφάλισης 

• Αξιολογεί την ακρίβεια και την ακεραιότητα των Οικονοµικών Καταστάσεων της εταιρείας 
• ∆ιασφαλίζει την ανεξαρτησία των ορκωτών ελεγκτών λογιστών και εγκρίνει τις σχετικές αµοιβές 

• Γνωµοδοτεί σχετικά µε τον ορισµό των ορκωτών ελεγκτών λογιστών από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων
• ∆ιαχειρίζεται παράπονα και καταγγελίες

ΡΟΛΟΣ 

Το 2015, η Επιτροπή Ελέγχου, µεταξύ άλλων:
• Ήλεγξε και αξιολόγησε την πληρότητα, ορθότητα και ακρίβεια των Περιοδικών 

Εκθέσεων Κανονιστικής Συµµόρφωσης και Εταιρικών Κινδύνων, οι οποίες 
υποβάλλονται τουλάχιστον 4 φορές το χρόνο στην Επιτροπή Κανονιστικής 

Συµµόρφωσης, Εταιρικών Κινδύνων και Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης του Οµίλου ΟΤΕ

ΘΕΜΑΤΑ
ΚΑΤΑ ΤΟ

2015

• Πραγµατοποιεί τακτικές (4 φορές το χρόνο) ή έκτακτες συνεδριάσεις 
• Βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει νόµιµα, όταν παρίστανται ο Πρόεδρός της συν δύο µέλη της 

• Οι αποφάσεις λαµβάνονται µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθµού των µελών της
• Πραγµατοποίησε 10 συνεδριάσεις το 2015

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΕΙΣ

Σχετικό Link: 
Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Ελέγχου

ΕΤΑΙΡΙκΗ 
ΔΙΑκΥΒΕΡΝΗΣΗ
Αρχές και αξίες που μας καθορίζουν

συσΤημα εΤαιρικησ
διακυβερνησησ Του OTE

μεΤοχοι

διοικηΤικο συμβουλιο

διοικηΤικη ομαδα

μηχανισμοι ελεγχου

διαδικασιεσ διαφανειασ
και κανονισμοι

ΔΙΟΙκΗΤΙκΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

https://www.cosmote.gr/fixed/corporate/ir/corporate-governance


6

110

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΜΟΙΒωΝ κΑΙ 
ΑΝΘΡωΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙκΟΥ 

ΡΟΛΟΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

• Η Επιτροπή διορίζεται από το ∆.Σ. 
της Εταιρείας και αποτελείται από 

τουλάχιστον 3 µέλη του ∆.Σ., εκ των 
οποίων 2 είναι µη εκτελεστικά 

• Ο πρόεδρος της Επιτροπής επίσης 
διορίζεται από το ∆.Σ.

Το 2015, η Επιτροπή, µεταξύ άλλων, 
εξέτασε και υπέβαλλε στο ∆.Σ. 

προτάσεις για θέµατα αµοιβών των 
εκτελεστικών µελών του ∆.Σ. και για 

επιχειρησιακές πολιτικές
ως προς τις αµοιβές

• Η Επιτροπή πραγµατοποίησε 6 
συνεδριάσεις το 2015

• Θεσπίζει τις αρχές της Πολιτικής 
Ανθρώπινου ∆υναµικού της Εταιρείας 

• Καθορίζει τη στρατηγική των αµοιβών και 
των αποζηµιώσεων της Εταιρείας 

• Εγκρίνει το πλάνο της Εταιρείας ως προς τις 
αµοιβές, παροχές, αποζηµιώσεις και τα 
προγράµµατα δικαιωµάτων προαίρεσης 

αγοράς µετοχών και επιβράβευσης 
εκπλήρωσης στόχων

• Υποβάλλει προτάσεις στο ∆.Σ. σχετικά
µε τις αµοιβές και τις παροχές

των εκτελεστικών µελών
του ∆.Σ. 

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑ
ΤΟ 2015

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΕΙΣ

ΕΤΑΙΡΙκΗ 
ΔΙΑκΥΒΕΡΝΗΣΗ
Αρχές και αξίες που μας καθορίζουν

συσΤημα εΤαιρικησ
διακυβερνησησ Του OTE

μεΤοχοι

διοικηΤικο συμβουλιο

διοικηΤικη ομαδα

μηχανισμοι ελεγχου

διαδικασιεσ διαφανειασ
και κανονισμοι

ΔΙΟΙκΗΤΙκΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
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∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΣΑΜΑΖ

CHIEF OFFICER ∆ΙΕΘΝΩΝ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΙΑΜΙ∆ΗΣ

CHIEF OFFICER ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, 
ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΠΑΡΟΧΩΝ 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ

CHIEF OFFICER
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ 

ΕΛΕΝΑ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ

ΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ � 
CHIEF OFFICER ΝΟΜΙΚΩΝ & 

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 
ΕΙΡΗΝΗ ΝΙΚΟΛΑΪ∆Η

EXECUTIVE DIRECTOR
ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  

ΝΤΕΠΗ ΤΖΙΜΕΑ

CHIEF OFFICER
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ

CHIEF OFFICER ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ
& ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

EXECUTIVE DIRECTOR
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΜΑΡΙΑ ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ

EXECUTIVE DIRECTOR
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΕΓΑΣ 

EXECUTIVE DIRECTOR
ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΣΤΑΘΕΡΗΣ & ΚΙΝΗΤΗΣ
ΚΩΣΤΑΣ ΝΕΜΠΗΣ

 EXECUTIVE DIRECTOR
ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΣΤΑΘΕΡΗΣ & ΚΙΝΗΤΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 

CHIEF OFFICER ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ 

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

EXECUTIVE DIRECTOR 
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ, 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 
& ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΑΡΙΣΤΟ∆ΗΜΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΑ∆ΗΣ

ΕΤΑΙΡΙκΗ 
ΔΙΑκΥΒΕΡΝΗΣΗ
Αρχές και αξίες που μας καθορίζουν

ΔΙΟΙκΗΤΙκΗ ΟΜΑΔΑ

συσΤημα εΤαιρικησ
διακυβερνησησ Του OTE

μεΤοχοι

διοικηΤικο συμβουλιο

διοικηΤικη ομαδα

μηχανισμοι ελεγχου

διαδικασιεσ διαφανειασ
και κανονισμοι



ΔΙΕΥΘΥΝωΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Μιχάλης Τσαμάζ
Ο κ. Μιχάλης Τσαμάζ είναι, από το Νοέμβριο του 2010, επικεφαλής του Ομίλου ΟΤΕ, κορυφαίου 
τηλεπικοινωνιακού παρόχου στην Ελλάδα και τη ΝΑ Ευρώπη. Υπό τη διοίκησή του, ο ΟΤΕ 
υλοποίησε μια πολυεπίπεδη στρατηγική για το λειτουργικό και οικονομικό μετασχηματισμό του 
από πρώην κρατικό μονοπώλιο, σε μία αποτελεσματική εταιρεία που παρέχει ολοκληρωμένες 
τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες. Είναι, επίσης, επικεφαλής της COSMOTE από το 2007. Η COSMOTE 
είναι η κορυφαία εταιρεία κινητών επικοινωνιών στην Ελλάδα, και μεταξύ των παρόχων με τις 
καλύτερες επιδόσεις στην Ευρώπη. Από το 2001, ο κ. Τσαμάζ κατείχε σειρά θέσεων ευθύνης 
στον ΟΤΕ, επιβλέποντας την πορεία των διεθνών θυγατρικών του Ομίλου. Έχει διατελέσει μέλος 
Διοικητικών Συμβουλίων θυγατρικών του ΟΤΕ και της COSMOTE στο εξωτερικό και μέλος του 
Δ.Σ. της ΕΕ, στη Μεγάλη Βρετανία. Κατέχει επίσης τη θέση του Προέδρου του Δ.Σ. στην Telekom 
Romania (Romtelecom). Πριν την ένταξή του στον ΟΤΕ, ο κ. Τσαμάζ είχε αναλάβει διαδοχικά 
υψηλόβαθμες διοικητικές θέσεις στους τομείς του Marketing και των Πωλήσεων, αλλά και Γενικής 
Διεύθυνσης σε πολυεθνικές εταιρείες όπως η Vodafone και η Philip Morris. Ο κ. Τσαμάζ έχει
πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων από το Πανεπιστήμιο του New Brunswick του Καναδά.
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CHIEF OFFICER 
ΛΕΙΤΟΥΡγΙωΝ & 
ΣΥΣΤΗΜΑΤωΝ 

ΠΛΗΡΟφΟΡΙκΗΣ 

γεώργιος Αθανασόπουλος
Ο κ. Γεώργιος Αθανασόπουλος είναι Chief Officer Λειτουργιών & Συστημάτων Πληροφορικής  
του Ομίλου ΟΤΕ. Ο κ. Αθανασόπουλος εντάχθηκε στον Όμιλο OTE το 2002, ως Εκτελεστικός 
Διευθυντής Συστημάτων Πληροφορικής στην OTE Investments, ενώ από τον Σεπτέμβριο του 
2006 ανέλαβε τα καθήκοντα του Εκτελεστικού Διευθυντή Λειτουργιών στην OTE Globe. Κατέχει 
τη θέση του Γενικού Διευθυντή Λειτουργιών και Συστημάτων Πληροφορικής της COSMOTE 
από τον Οκτώβριο του 2007. Πριν από τον όμιλο ΟΤΕ, ο κ. Αθανασόπουλος είχε εργαστεί στην 
Atos Origin ως Περιφερειακός Διευθυντής Υποστήριξης Πωλήσεων ΝΑ Ευρώπης, αλλά και 
στη Vodafone Ελλάδος, ως Υποδιευθυντής Επιχειρησιακών Συστημάτων. Ο κ. Αθανασόπουλος 
είναι πτυχιούχος της Οικονομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών (1991) και κάτοχος 
μεταπτυχιακού τίτλου MSc (Master of Science) in Computing από το Πανεπιστήμιο του Cardiff 
(1993). Είναι παντρεμένος με ένα παιδί.
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CHIEF OFFICER 
ΣΤΡΑΤΗγΙκΗΣ, 

ΜΕΤΑΣχΗΜΑΤΙΣΜΟΥ 
& ΠΑΡΟχωΝ

γιάννης κωνσταντινίδης
Ο κ. Γιάννης Κωνσταντινίδης είναι Chief Officer Στρατηγικής, Μετασχηματισμού & 
Παρόχων Ομίλου ΟΤΕ από τον Νοέμβριο του 2015, έχοντας διατελέσει Γενικός Διευθυντής 
Στρατηγικού Σχεδιασμού και Μετασχηματισμού από τον Ιούνιο του 2011. Από το 2000 
μέχρι το 2011 κατείχε σειρά ανώτατων διευθυντικών θέσεων στην OTEGLOBE, θυγατρική 
εταιρεία του Ομίλου ΟΤΕ, με τελευταία αυτήν του Εκτελεστικού Γενικού Διευθυντή (COO), 
υπεύθυνου για τα εμπορικά και τεχνολογικά θέματα της εταιρείας. Σήμερα, παράλληλα με 
τα καθήκοντά του στον ΟΤΕ, είναι Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της OTEGLOBE 
καθώς και των εταιρειών OTE Rural North & South. Πριν από τον Όμιλο ΟΤΕ συνεργάστηκε 
με την εταιρεία Global One Hellas S.A, στην οποία κατείχε τη θέση του Επικεφαλής της 
Τεχνικής Διεύθυνσης. Ο κ. Κωνσταντινίδης είναι κάτοχος πτυχίου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού 
από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, με εξειδίκευση στις Τηλεπικοινωνίες.
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CHIEF OFFICER ΔΙΕΘΝωΝ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤωΝ 

κωνσταντίνος Λιαμίδης
Ο κ. Λιαμίδης  ανέλαβε Chief Officer Διεθνών Δραστηριοτήτων Ομίλου ΟΤΕ τον 
Φεβρουάριο του 2011.  Ξεκίνησε την καριέρα του στον ΟΤΕ και διετέλεσε ανώτερο 
στέλεχος του Εμπορικού Τμήματος του Οργανισμού. Στη συνέχεια εντάχθηκε στην 
COSMOTE ως Αναπληρωτής Εμπορικός Διευθυντής από την ίδρυσή της το 1996. 
Τον Φεβρουάριο του 2000 ανέλαβε Διευθυντής Πωλήσεων Δικτύου, και τον Μάιο του 
2003  Γενικός Εμπορικός Διευθυντής στην COSMOTE. Από τον Νοέμβριο του 2007 είναι 
Σύμβουλος Διοίκησης στην COSMOTE και κατά το διάστημα μεταξύ Δεκεμβρίου 2012 και 
Απριλίου 2013 κατείχε, παράλληλα με τα καθήκοντά του, τη θέση του προσωρινού Γενικού 
Διευθυντή Τεχνολογίας και Λειτουργιών του ΟΤΕ. Είναι μέλος σε διάφορα Δ.Σ. θυγατρικών 
εταιρειών του Ομίλου. Ο κ. Λιαμίδης κατέχει πτυχίο Φυσικής και Μαθηματικών από το 
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

6

115

ΕΤΑΙΡΙκΗ 
ΔΙΑκΥΒΕΡΝΗΣΗ
Αρχές και αξίες που μας καθορίζουν

συσΤημα εΤαιρικησ
διακυβερνησησ Του OTE

μεΤοχοι

διοικηΤικο συμβουλιο

διοικηΤικη ομαδα

μηχανισμοι ελεγχου

διαδικασιεσ διαφανειασ
και κανονισμοι



CHIEF OFFICER 
χΡΗΜΑΤΟΟΙκΟΝΟΜΙκωΝ 

ΘΕΜΑΤωΝ6

116

χαράλαμπος Μαζαράκης
Ο κ. Μαζαράκης διαθέτει επαγγελματική εμπειρία 20 και πλέον ετών, κυρίως σε ανώτατες 
διοικητικές θέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Πριν την ένταξή του στον Όμιλο του ΟΤΕ, 
τον Ιούλιο του 2012, ως Γενικού Διευθυντή Χρηματοοικονομικών Θεμάτων Ομίλου ΟΤΕ, ο κ. 
Μαζαράκης διετέλεσε Γενικός Διευθυντής Οικονομικών του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας της 
Ελλάδος, ενώ από το 2008 έως το 2010 ήταν Οικονομικός Διευθυντής Ομίλου και Μέλος της 
Διοικούσας Επιτροπής στον Όμιλο ΤΙΤΑΝ.
Εργάστηκε σε επιτελικές θέσεις στον Όμιλο Vodafone: Οικονομικός Διευθυντής Ομίλου και μέλος 
Δ.Σ. στην Ελλάδα (1999-2006), Διευθύνων Σύμβουλος στην Ουγγαρία (2006-2007), Γενικός 
Διευθυντής Λειτουργιών και Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. (2007-2008). Έχει διατελέσει Οικονομικός 
Διευθυντής και Μέλος Δ.Σ. στην Georgia Pacific-Delica στην Ελλάδα (1997-1999), ενώ 
νωρίτερα εργάστηκε στην Procter & Gamble, αρχικά ως Διευθυντής Οικονομικής Ανάλυσης στην 
Ελλάδα και μετέπειτα ως Διευθυντής Οικονομικής Ανάλυσης Ομίλου στο Ευρωπαϊκό Κέντρο στις 
Βρυξέλλες. Ο κ. Μαζαράκης είναι κάτοχος πτυχίου Διοίκησης Επιχειρήσεων από το Πανεπιστήμιο 
Πειραιά (με άριστα) και MBA από το Ohio State University, The Fischer School of Business 
(υποτροφία Wielder Scholar), όπου και διετέλεσε Βοηθός Διδασκαλίας στη Χρηματοοικονομική. 
Έχει συμπεριληφθεί ανάμεσα στους 30 πιο διακεκριμένους Οικονομικούς Διευθυντές της 
Ευρώπης κάτω των 40 ετών (2002, περιοδικό CFO Europe).
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ΝΟΜΙκΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ - 
CHIEF OFFICER

ΝΟΜΙκωΝ & ΡΥΘΜΙΣΤΙκωΝ
ΘΕΜΑΤωΝ 

Ειρήνη Νικολαΐδη
Η κ. Ειρήνη Νικολαΐδη είναι Νομική Σύμβουλος - Chief Officer Νομικών & Ρυθμιστικών 
Θεμάτων Ομίλου ΟΤΕ και ανήκει στο στελεχιακό δυναμικό του Ομίλου από το 1996 οπότε και 
ανέλαβε τα καθήκοντα της Νομικής Συμβούλου της COSMOTE. H κα Νικολαΐδη είναι μέλος 
των Επιτροπών Διοίκησης του ΟΤΕ και της COSMOTE, καθώς και μέλος των Διοικητικών 
Συμβουλίων των θυγατρικών εταιριών του Ομίλου στη Ρουμανία και στην Αλβανία. Κατέχει 
πτυχίο Νομικής από το Πανεπιστήμιο Αθηνών και μεταπτυχιακό τίτλο (LLM) στο Διεθνές 
Επιχειρησιακό Δίκαιο από το University of London (UCL), όπου ειδικεύτηκε μεταξύ άλλων 
στο Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο και στη Διεθνή Χρηματοδότηση. Είναι ειδική σε θέματα 
τηλεπικοινωνιών και μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.
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CHIEF OFFICER
ΑΝΘΡωΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙκΟΥ 

Έλενα Παπαδοπούλου
H κα Παπαδοπούλου είναι Chief Officer Ανθρώπινου Δυναμικού Ομίλου ΟΤΕ από τον Μάρτιο 
του 2015, έχοντας διατελέσει Γενική Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού Ομίλου ΟΤΕ από τον 
Δεκέμβριο του 2011. Είναι Γενική Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού της COSMOTE από το 
2008, ενώ από τον Οκτώβριο του 2005 είχε αναλάβει τη θέση της Διευθύντριας Ανθρώπινου 
Δυναμικού στην εταιρεία. Πριν την COSMOTE, η κ. Παπαδοπούλου εργάστηκε στην εταιρία 
SHELL HELLAS S.A στην Οικονομική Διεύθυνση, από όπου και μετακινήθηκε στην KRAFT 
FOODS INTERNATIONAL στη θέση του Human Resources Manager. Τα επόμενα δέκα χρόνια 
κατείχε τη θέση του Human Resources Director και ήταν μέλος της Διοικητικής ομάδας των 
εταιριών MERCEDES BENZ HELLAS, Π.Ν ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ και PRAKTIKER HELLAS του Ομίλου 
METRO. 
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CHIEF OFFICER
ΤΕχΝΟΛΟγΙΑΣ κΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡγΙωΝ 

Στέφανος Θεοχαρόπουλος
Ο κ. Στέφανος Θεοχαρόπουλος ανήκει στο στελεχιακό δυναμικό του Ομίλου ΟΤΕ από το 2002. 
Τον Απρίλιο του 2013, ανέλαβε τη νεοσυσταθείσα θέση του Γενικού Διευθυντή Τεχνολογίας 
και Λειτουργιών Ομίλου ΟΤΕ. Διετέλεσε Διευθύνων Σύμβουλος της COSMOTE Ρουμανίας από 
τον Ιανουάριο του 2008 και της Romtelecom από τον Ιούλιο του 2011. Έχει διατελέσει επίσης, 
Εκτελεστικός Διευθυντής Επιχειρησιακής Ανάπτυξης της OTEGlobe, Εκτελεστικός Διευθυντής 
Τεχνολογίας της OTE Investment Services, καθώς επίσης μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου 
Θυγατρικών εταιρειών του Ομίλου ΟΤΕ. Ο κ. Θεοχαρόπουλος κατέχει πτυχίο BEng in Electronic 
Engineer από το Πανεπιστήμιο του Sussex και μεταπτυχιακό τίτλο M.Sc. in Mobile & Satellite 
Communications από το Πανεπιστήμιο του Westminster.
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EXECuTIVE DIRECTOR
ΕΤΑΙΡΙκωΝ & ΕΠΙχΕΙΡΗΣΙΑκωΝ 

ΠΕΛΑΤωΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ & κΙΝΗΤΗΣ

γρηγόρης χριστόπουλος 
Ο κ. Γρηγόρης Χριστόπουλος είναι Executive Director Business Sales & Marketing 
Fixed & Mobile του Ομίλου ΟΤΕ από τον Δεκέμβριο του 2012, έχοντας διατελέσει 
Executive Sales Director από τον Ιούνιο του 2010 και Διευθυντής Πωλήσεων και 
Διανομής της COSMOTE από τον Αύγουστο του 2003. Ο κ. Χριστόπουλος ανήκει στο 
στελεχιακό δυναμικό της εταιρίας από τον Ιούνιο του 2000. Πριν από τον όμιλο ΟΤΕ 
ο κ. Χριστόπουλος κατείχε σειρά θέσεων ευθύνης σε εταιρίες τηλεπικοινωνιών και 
πληροφορικής, όπως Digital Equipment Hellas SA, Panavox SA και ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΕ. 
Ο κ. Χριστόπουλος είναι κάτοχος πτυχίου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού από το Πολυτεχνείο 
Πατρών.  
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EXECuTIVE DIRECTOR
κΑΝΟΝΙΣΤΙκΗΣ

ΣΥΜΜΟΡφωΣΗΣ, 
ΔΙΑχΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙκωΝ

κΙΝΔΥΝωΝ & 
ΑΣφΑΛΙΣΗΣ 

Αριστόδημος Δημητριάδης
O κ. Αριστόδημος Δημητριάδης ορίστηκε Executive Director Κανονιστικής Συμμόρφωσης, 
Διαχείρισης Εταιρικών Κινδύνων & Ασφάλισης Ομίλου ΟΤΕ τον Νοέμβριο του 2012. Ανήκει στο 
στελεχιακό δυναμικό της COSMOTE από το 2005 και διετέλεσε Διευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου 
και Κανονιστικής Συμμόρφωσης του Ομίλου COSMOTE την περίοδο 2005-2012. Πριν από 
τον Όμιλο COSMOTE, εργάστηκε στην KPMG και επί σειρά ετών στον τραπεζικό τομέα, πρώτα 
στην ABN AMRO και στην συνέχεια στην FBB-Πρώτη Επιχειρηματική Τράπεζα ως Υπεύθυνος 
Εσωτερικού Ελέγχου. O κ. Δημητριάδης είναι κάτοχος πτυχίου Οικονομικών και Πολιτικής από 
το Kent University του Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς και μεταπτυχιακού τίτλου στη Διοίκηση 
Επιχειρήσεων από το ίδιο πανεπιστήμιο. Τέλος, διαθέτει τις πιστοποιήσεις Εσωτερικού Ελεγκτή 
(CIA), Εσωτερικού Ελεγκτή Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών (CFSA) & Εσωτερικού Ελεγκτή για την 
Διαχείριση Κινδύνων (CRMA) από το Διεθνές Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών. Κατέχει επίσης 
την (CRISK) πιστοποίηση στην ανάλυση κινδύνων για συστήματα πληροφορικής (CRISK) και την 
πιστοποίηση (ICA) στην Κανονιστική Συμμόρφωση.
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EXECuTIVE DIRECTOR 
ΕΠΙχΕΙΡΗΣΙΑκΗΣ ΑΣφΑΛΕΙΑΣ

κΑΙ ΣΥΝΕχΕΙΑΣ

κωνσταντίνος Μέγας 
Ο κ. Κων/νος Μέγας είναι Executive Director Επιχειρησιακής Ασφάλειας και Συνέχειας Ομίλου 
ΟΤΕ. Ο κ. Μέγας εντάχθηκε, στον Όμιλο ΟΤΕ τον Μάιο του 2012 και κατά τη διάρκεια της 
θητείας του μέχρι σήμερα, υλοποίησε, μεταξύ άλλων, το Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων 
(Situation Center) καθώς και το Κέντρο Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών (Security 
Operation Center). Ο στόχος είναι η μετάλλαξη των διαδικασιών και συστημάτων ασφαλείας 
με γνώμονα την πρόληψη και προστασία της εταιρείας, αλλά και των πελατών του ομίλου ΟΤΕ 
από περιστατικά Ασφαλείας, όπως και η διασφάλιση της Επιχειρησιακής Συνέχειας του Ομίλου. 
Ο κ. Μέγας έχει εργαστεί στην Εricsson Telecom ΑΒ σαν Μηχανικός Συστημάτων Διαχείρισης 
Δικτύου, στην Intracom Telecom σαν Product Manager, στην Cisco Systems
σαν Sales Director και στη Vodafone σαν Network and IT Operations Director. 
Ο κ. Μέγας είναι πτυχιούχος του Πολυτεχνείου της Στοκχόλμης Master of Science in 
Electronic Engineering με μεταπτυχιακά σε Project Management Finance.
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EXECuTIVE DIRECTOR
ΟΙκΙΑκωΝ ΠΕΛΑΤωΝ

ΣΤΑΘΕΡΗΣ & κΙΝΗΤΗΣ

κώστας Νεμπής
Ο κ. Κώστας Νεμπής, στέλεχος με περισσότερα από 15 έτη εμπειρίας στον κλάδο των 
τηλεπικοινωνιών, ορίστηκε Executive Director Οικιακών Πελατών Σταθερής & Κινητής του 
Ομίλου ΟΤΕ, τον Ιανουάριο του 2013.

Εντάχθηκε στο στελεχιακό δυναμικό του Ομίλου OTE – COSMOTE το 2009, ως Διευθυντής 
Marketing (2009-2011) & CMO (2011-2013). Πριν την ένταξή του στον Όμιλο ΟΤΕ, 
εργάστηκε επί σειρά ετών στη Vodafone Ελλάδος σε θέσεις ευθύνης, ως Brand Manager 
(1999-2000), Product Manager (2000-2002), Group Brand Manager υπεύθυνος στον τομέα 
υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας (2002-2003) & postpaid propositions (2003-2005) και 
τέλος, ως Ανώτερο Διοικητικό Στέλεχος (2005-2009).

Επίσης, έχει διατελέσει και Περιφερειακός Διευθυντής Πωλήσεων στην εταιρεία PepsiCo 
Ελλάδος (1995-1996). Ο κ. Κώστας Νεμπής, είναι κάτοχος πτυχίου Διοίκησης Επιχειρήσεων 
του Πανεπιστημίου Πειραιά καθώς και πτυχίου Marketing & Management του Αμερικάνικου 
Κολλεγίου Ελλάδος. Επιπλέον, διαθέτει μεταπτυχιακό τίτλο MSc (Master of Science) in 
International Economics, Banking & Finance από το Πανεπιστήμιο του Cardiff (1999).
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EXECuTIVE DIRECTOR
ΕΣωΤΕΡΙκΟΥ ΕΛΕγχΟΥ 

Μαρία Ροντογιάννη
Η κα Μαρία Ροντογιάννη μετρά επαγγελματική εμπειρία άνω των 20 ετών. Η απασχόλησή της 
υπήρξε πολύπλευρη, αρχικά στον χρηματοοικονομικό και στη συνέχεια στον τηλεπικοινωνιακό 
τομέα, τόσο στις ΗΠΑ όσο και στην Ευρώπη. Στον Όμιλο ΟΤΕ εντάχθηκε τον Σεπτέμβριο του 
2009, ως Γενική Διευθύντρια Εσωτερικού Ελέγχου ΟΤΕ. Προηγουμένως, εργάστηκε ως 
επικεφαλής του Εσωτερικού Ελέγχου στη WIND Ελλάς (2006-2009), ενώ την περίοδο 2003-
2006 δημιούργησε τη Διεύθυνση του Εσωτερικού Ελέγχου της Lamda Development SA.  
Η κα Ροντογιάννη εγκαταστάθηκε στην Αθήνα το 2001 και εργάστηκε ως σύμβουλος 
για την Arthur Andersen. Μεταξύ των ετών 1994-2001, εργάστηκε στον κλάδο των 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών στη Νέα Υόρκη.  Ως αντιπρόεδρος της JPMorgan,ασχολήθηκε 
με τον έλεγχο των αγορών κεφαλαίου και αργότερα με τo Private Bank της JPM. Ξεκίνησε 
την καριέρα της το 1994 στη National Futures Association, την αυτόνομη ρυθμιστική αρχή για 
την αγορά Futures των ΗΠΑ. Είναι κάτοχος πτυχίου Bachelor of Science στο Public Accounting 
του τμήματος College of Business του Fordham University της Νέας Υόρκης. Ειδικεύεται σε 
θέματα εταιρικής διακυβέρνησης και θέσπισης συναφών διαδικασιών. Είναι μέλος διαφόρων 
επιτροπών του Ομίλου καθώς και μέλος του Women's Leadership Board του John F. Kennedy 
School of Government του Harvard University.
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EXECuTIVE DIRECTOR
ΕΤΑΙΡΙκΗΣ

ΕΠΙκΟΙΝωΝΙΑΣ 

Ντέπη Τζιμέα
Η κα Ντέπη Τζιμέα είναι Executive Director Εταιρικής Επικοινωνίας Ομίλου ΟΤΕ από τον 
Μάρτιο του 2015, έχοντας διατελέσει Διευθύντρια Εταιρικής Επικοινωνίας Ομίλου ΟΤΕ από 
τον Ιούλιο του 2011 και Διευθύντρια Εταιρικής Επικοινωνίας ΟΤΕ από τον Φεβρουάριο 
του 2001. Εργάζεται στο χώρο των τηλεπικοινωνιών από το 1995 σε εταιρείες σταθερής 
και κινητής τηλεφωνίας στους τομείς Marketing και Corporate Communications. Έχει 
σημαντική εμπειρία στο χώρο της διαφήμισης, όπου εργάστηκε, μεταξύ άλλων, στην Adel 
Saatchi & Saatchi. Κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο στην Επικοινωνία και τις Δημόσιες Σχέσεις 
από το Πανεπιστήμιο του Stirling. Είναι απόφοιτος του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών & 
Δημοσίου Δικαίου της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.
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6
ΜΗχΑΝΙΣΜΟΙ ΕΛΕγχΟΥ

ΕΣωΤΕΡΙκΟΣ ΕΛΕγχΟΣ
• Η Εταιρεία διαθέτει υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου, η οποία 
είναι ανεξάρτητη όλων των άλλων επιχειρησιακών μονάδων της 
Εταιρείας και εποπτεύεται από την Επιτροπή Ελέγχου. Ο Εσωτερικός 
Έλεγχος, μεταξύ άλλων, ελέγχει την αποτελεσματικότητα του 
Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου, που αποτελείται από ελεγκτικούς 
μηχανισμούς και διαδικασίες που καλύπτουν το πλήρες φάσμα 
των δραστηριοτήτων της Εταιρείας, προκειμένου να διασφαλίσει 
την ορθή χρηματοοικονομική πληροφόρηση, την αποδοτικότητα 
των λειτουργιών της Εταιρείας και τη συμμόρφωση της Εταιρείας 
προς τις νομικές υποχρεώσεις της. Ο Εσωτερικός Έλεγχος έχει τις 
ευθύνες σε επίπεδο Ομίλου

• Η λειτουργία του Εσωτερικού Ελέγχου διέπεται από τις διατάξεις 
του Νόμου 3016/2002 και την απόφαση 5/204/2000 της 
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας για 
εισηγμένες εταιρείες). Επιπλέον, οι πρακτικές του Εσωτερικού 
Ελέγχου είναι σύμφωνες με τα Διεθνή Πρότυπα για την 
Επαγγελματική Άσκηση του Εσωτερικού Ελέγχου που έχει θεσπίσει 
το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών, καθώς και με τον Ελληνικό 
Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης για τις εισηγμένες εταιρείες
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Το Ετήσιο Πλάνο 
Εσωτερικού Ελέγχου 

βασίζεται σε µεθοδολογία 
αξιολόγησης ετήσιων 
εταιρικών κινδύνων

Το 2015, ο Εσωτερικός 
Έλεγχος του Οµίλου ΟΤΕ 

εκπόνησε το Ετήσιο Πλάνο 
Εσωτερικού Ελέγχου που 

εγκρίθηκε από την Επιτροπή 
Ελέγχου 

Ο Εσωτερικός Έλεγχος 
προετοιµάζει και υποβάλλει 
στην Επιτροπή Εσωτερικού 
Ελέγχου τα σχέδια δράσης 
που απαιτούνται για την 
περαιτέρω ενίσχυση του 

ελεγκτικού περιβάλλοντος 
του Οµίλου

ΕΤΑΙΡΙκΗ 
ΔΙΑκΥΒΕΡΝΗΣΗ
Αρχές και αξίες που μας καθορίζουν

συσΤημα εΤαιρικησ
διακυβερνησησ Του OTE

μεΤοχοι

διοικηΤικο συμβουλιο

διοικηΤικη ομαδα

μηχανισμοι ελεγχου

διαδικασιεσ διαφανειασ
και κανονισμοι



Η Επιτροπή Ελέγχου διασφαλίζει την ανεξαρτησία των ορκωτών ελεγκτών λογιστών και
εγκρίνει τις σχετικές αµοιβές.

Η Γενική Συνέλευση των 
Μετόχων του ΟΤΕ τον Ιούνιο του 
2015 ανέθεσε τον τακτικό έλεγχο 
των οικονοµικών καταστάσεων 

έτους 2015 στην 
PRICEWATERHOUSECOOPERS SA.

Κάθε χρόνο, η ετήσια Γενική 
Συνέλευση των Μετόχων ορίζει 
ελεγκτική εταιρεία ή κοινοπραξία 

ορκωτών ελεγκτών για τον έλεγχο 
των οικονοµικών καταστάσεων και 
της λειτουργίας της Εταιρείας κατά 
τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης 

ύστερα από γνωµοδότηση της 
Επιτροπής Ελέγχου σχετικά µε την 

ανεξαρτησία των Ελεγκτών.

6 ΕΞωΤΕΡΙκΟΣ ΕΛΕγχΟΣ
Οι νόμιμοι ελεγκτές είναι υπεύθυνοι για τον έλεγχο των 
οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας.
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6 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑχΕΙΡΙΣΗΣ 
κΑΝΟΝΙΣΤΙκΗΣ ΣΥΜΜΟΡφωΣΗΣ 
• Ο Όμιλος ΟΤΕ έχει υιοθετήσει Σύστημα Διαχείρισης Κανονιστικής 
Συμμόρφωσης (CMS) αναφορικά με τη συμμόρφωση της Εταιρείας 
με την ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και τις εσωτερικές πολιτικές 

(σε επίπεδο εταιρείας αλλά και Ομίλου), με στόχο την αποφυγή των 
κινδύνων και άλλων νομικών συνεπειών για την Εταιρεία και τους 
εργαζομένους της 

• Η αποτελεσματικότητα του Συστήματος Διαχείρισης Κανονιστικής 
Συμμόρφωσης εποπτεύεται από την Επιτροπή Κανονιστικής 
Συμμόρφωσης, Εταιρικών Κινδύνων και Εταιρικής Διακυβέρνησης 
Ομίλου ΟΤΕ, την Επιτροπή Ελέγχου και το Διοικητικό Συμβούλιο
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• Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας ΟΤΕ (τροποποίηση)
• Πολιτική Εταιρικής Υπευθυνότητας Οµίλου ΟΤΕ (υιοθέτηση)
• Κοινωνική Χάρτα Οµίλου ΟΤΕ (υιοθέτηση)

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ή/ΚΑΙ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ
ΚΩ∆ΙΚΩΝ/ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ

• Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα για την Καταπολέµηση της
∆ιαφθοράς και της Απάτης για τους εργαζοµένους σε 
διευθυντικές και µη διευθυντικές θέσεις του ΟΤΕ και 
της COSMOTE

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ/ΤΙΣ ΚΩ∆ΙΚΕΣ/ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

• Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και τα Ανώτερα Στελέχη
των Οικονοµικών Υπηρεσιών δήλωσαν εγγράφως στο Γραφείο
Κανονιστικής Συµµόρφωσης Οµίλου ΟΤΕ, ότι έχουν ενηµερωθεί 
για τις επιταγές του Κώδικα ∆εοντολογίας για Ανώτερα Στελέχη
Οικονοµικών Υπηρεσιών και συµµορφώνονται µε τις διατάξεις του, 
µε στόχο την έντιµη και δεοντολογική επαγγελµατική συµπεριφορά

ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΕΣ ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

• ∆ιενεργήθηκε Αξιολόγηση Κινδύνων Κανονιστικής
Συµµόρφωσης από στελέχη Κανονιστικής Συµµόρφωσης
του ΟΤΕ και της COSMOTE 
• H Εταιρεία διαµόρφωσε το Πρόγραµµα Κανονιστικής Συµµόρφωσης
για το 2016, βάσει των αποτελεσµάτων της Αξιολόγησης Κινδύνων
Κανονιστικής Συµµόρφωσης που διενεργήθηκε το 2015

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ

• ∆ιενεργήθηκαν περισσότεροι από 1.250 έλεγχοι ακεραιότητας
προµηθευτών/συµβούλων/συνεργατών, προκειµένου να
αποφευχθούν κίνδυνοι που ανακύπτουν από συνεργασίες µε
προµηθευτές, συµβούλους και άλλους επιχειρηµατικούς συνεργάτες

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 
ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

• Η Έρευνα αξιολόγησε το βαθµό στον οποίο τα διευθυντικά στελέχη
του ΟΤΕ και της COSMOTE ήταν εξοικειωµένα µε θέµατα Κανονιστικής
Συµµόρφωσης, το βαθµό στον οποίο πιστεύουν πως οι πολιτικές
Κανονιστικής Συµµόρφωσης έχουν ενσωµατωθεί στην εταιρική
κουλτούρα του Οµίλου, και τις απόψεις τους για τις πολιτικές και
πρακτικές Κανονιστικής Συµµόρφωσης της Εταιρείας. 

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΩΤΑΤΑ
ΣΤΕΛΕΧΗ  

• Οδηγίες σχετικά µε την αποδοχή και την προσφορά
ωφεληµάτων (δώρα/προσκλήσεις σε σχετικές εκδηλώσεις)
για τον εορτασµό των Χριστουγέννων και του Πάσχα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ
ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ
ΜΕΣΩ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ • Ορισµός του Executive Director Κανονιστικής Συµµόρφωσης,

∆ιαχείρισης Εταιρικών Κινδύνων και Ασφάλισης Οµίλου ΟΤΕ
ως αρµόδιου συντονιστή ζητηµάτων που άπτονται των
ανθρωπίνων δικαιωµάτων 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 

ΤΑ ΕΡΓΑ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2015 ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΑΝ:
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Αγαπητοί συνεργάτες, 

Η ακεραιότητα, η αξιοκρατία και η προστασία των ανθρώπινων δικαιωµάτων είναι προϋποθέσεις, όχι µόνο για τη βιωσιµότητα και την 
ανάπτυξη µιας εταιρείας, αλλά και για την κοινωνική δικαιοσύνη και ευηµερία. Στον Όµιλο ΟΤΕ, ο αγώνας κατά της διαφθοράς και υπέρ των 
δικαιωµάτων του ανθρώπου είναι συνεχής και συνεπής. Είναι µέρος της εταιρικής µας κουλτούρας. 

Επιβεβαιώνουµε τη δέσµευσή µας να χαράζουµε την πορεία µας µε ευθύνη, µέσα από τον Κώδικα ∆εοντολογίας και το Σύστηµα 
Κανονιστικής Συµµόρφωσης που έχουµε υιοθετήσει, τη δηµοσιοποίηση των στοιχείων για τη λειτουργία του Οµίλου, και την απόλυτη 
διαφάνεια σε ό,τι αφορά τη διοίκησή του. 

Εργαζόµαστε µε επαγγελµατισµό, διαφάνεια και υπευθυνότητα, στέλνοντας ξεκάθαρο µήνυµα για τις σχέσεις που καλλιεργούµε µε τους 
πελάτες και τους συνεργάτες µας. 

Ακολουθούµε τις δέκα Αρχές του Οικουµενικού Συµφώνου του ΟΗΕ που προβλέπουν, µεταξύ άλλων, κατάργηση των διακρίσεων, ανάπτυξη 
και διάδοση φιλικών προς το περιβάλλον τεχνολογιών και, βέβαια, αντίθεση σε κάθε µορφής διαφθορά. Το 2015, προχωρήσαµε στην 
έκδοση της Κοινωνικής Χάρτας του Οµίλου ΟΤΕ, ενός οδηγού για όλους τους εργαζόµενους, τους επενδυτές, τους πελάτες και τους 
προµηθευτές του Οµίλου, που είναι σύµφωνος µε τις κατευθυντήριες αρχές των Ηνωµένων Εθνών για τις Επιχειρήσεις και τα Ανθρώπινα 
∆ικαιώµατα. Η Χάρτα καθορίζει τις συνθήκες εργασίας και τα κοινωνικά πρότυπα βάσει των οποίων αναπτύσσονται και προσφέρονται τα 
προϊόντα και οι υπηρεσίες µας. Επιπλέον, θέτει κανόνες σε θέµατα ανθρώπινων δικαιωµάτων, βιώσιµης ανάπτυξης και προστασίας του 
περιβάλλοντος, ίσων ευκαιριών, υγείας και ασφάλειας, καθώς και δικαιωµάτων των εργαζοµένων. 

Με αφορµή την Παγκόσµια Ηµέρα κατά της ∆ιαφθοράς και την Παγκόσµια Ηµέρα Ανθρώπινων ∆ικαιωµάτων, που τιµούµε στις 9 και 10 
∆εκεµβρίου αντίστοιχα, σας καλώ όλους να συνεχίσετε να δίνετε τον δικό σας αγώνα, όχι µόνο στο πλαίσιο λειτουργίας του Οµίλου ΟΤΕ, 
αλλά και στην προσωπική σας καθηµερινότητα. 

Οι κοινωνίες πηγαίνουν µπροστά µόνο όταν χτίζονται πάνω σε γερές βάσεις αλήθειας, δικαιοσύνης και σεβασµού. 

            Μιχάλης Τσαµάζ
                  Πρόεδρος ∆.Σ. και ∆ιευθύνων Σύµβουλος 

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ
ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ∆ΙΑΦΘΟΡΑΣ 
(ΤΟ ΑΠΗΥΘΥΝΕ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ, 

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ∆ΙΑΦΘΟΡΑΣ
ΚΑΙ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ 9/12/2015)
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Ανάλυση Απόκλισης Προτύπου (GAP Analysis) µεταξύ του υφιστάµενου Συστήµατος
∆ιαχείρισης Κανονιστικής Συµµόρφωσης (CMS)
και των Κατευθυντήριων Οδηγιών ISO 19600

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

 

 

ΑΝΑΛΥΣΗ
ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ
ΠΡΟΤΥΠΟΥ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ/
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΚΑΙ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ & 
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ

• Εσωτερικός Κανονισµός
Λειτουργίας ΟΤΕ 

• Πολιτική Εξακρίβωσης Οικονοµικής
Απάτης Οµίλου ΟΤΕ 

• Πολιτική
∆ιαχείρισης Παραπόνων

και Καταγγελιών Οµίλου ΟΤΕ 

• Πολιτική Οµίλου ΟΤΕ περί
∆ωρεών και Χορηγιών 

• Επισκόπηση της ∆ιαδικασίας
∆ιαχείρισης Παραπόνων και Καταγγελιών
(Ενθαρρύνοντας τους Καταγγέλλοντες) 
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ΚΩ∆ΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας ΟΤΕ 

Κώδικας ∆εοντολογίας Οµίλου OTE 

Κώδικας ∆εοντολογίας για τα ανώτερα στελέχη οικονοµικών υπηρεσιών 

Κώδικας ∆εοντολογίας για την προστασία των δικαιωµάτων του ατόµου κατά την επεξεργασία των
προσωπικών δεδοµένων του εντός του Οµίλου ΟΤΕ

Πολιτική ∆ιαχείρισης Παραπόνων και Καταγγελιών

Πολιτική Εξακρίβωσης Οικονοµικής Απάτης Οµίλου ΟΤΕ

Πολιτική περί Κατάχρησης Προνοµιακών Πληροφοριών

Πολιτική περί ∆ωρεών και Χορηγιών

Πολιτική περί Αποδοχής και Προσφοράς Ωφεληµάτων

Πολιτική ∆ιοργάνωσης Εταιρικών Εκδηλώσεων

Πολιτική για την Αποτροπή Σεξουαλικής Παρενόχλησης εντός του Οµίλου ΟΤΕ 

Πολιτική για τη Συµµόρφωση στο ∆ίκαιο του Ελεύθερου Ανταγωνισµού

Πολιτική για τις Εργασιακές Σχέσεις εντός του Οµίλου ΟΤΕ 

Πολιτική περί Αποφυγής της ∆ιαφθοράς και άλλων Συγκρούσεων Συµφερόντων

Πολιτική Εταιρικής Υπευθυνότητας Οµίλου ΟΤΕ 

Κοινωνική Χάρτα Οµίλου OTE 
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6 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑχΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙκωΝ 
κΙΝΔΥΝωΝ κΑΙ ΑΣφΑΛΙΣΗΣ (RIMS)

Το Σύστημα Διαχείρισης Εταιρικών Κινδύνων και Ασφάλισης (RIMS) 
βασίζεται στα διεθνώς ισχύοντα πρότυπα διαχείρισης κινδύνων 
(ISO 31000 Risk Management, COSO ERM framework και CobiT).

•  Η Διαχείριση Εταιρικών Κινδύνων (Enterprise Risk 
Management, ERM) είναι μία συστηματική προσέγγιση 
της αναγνώρισης, ανάλυσης και αξιολόγησης κινδύνων 
προκειμένου να αναπτυχθούν στρατηγικές πρόληψης και 
να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα των υφιστάμενων 
μέτρων ελέγχου.  

•  Oφέλη της Διαχείρισης Εταιρικών Κινδύνων:
•  Συνεπή κριτήρια αξιολόγησης κινδύνων
•  Ακριβείς και συνοπτικές πληροφορίες σχετικά με τους εταιρικούς 
κινδύνους σε ό,τι αφορά τη λήψη αποφάσεων και το σχεδιασμό 
•  Οικονομικώς αποδοτικά μέτρα για τον αποτελεσματικό μετριασμό 
των κινδύνων
•  Διασφάλιση ότι η έκθεση σε κίνδυνο παραμένει στα επιτρεπτά 
όρια ανοχής thresholds
•  Προστασία του προσωπικού, των περιουσιακών στοιχείων, της 
ακίνητης περιουσίας και της φήμης της Εταιρείας 

•  Πλήρωση των απαιτήσεων Κανονιστικής Συμμόρφωσης και 
Διακυβέρνησης 
•  Επίτευξη των εταιρικών στόχων 
•  Αύξηση της εμπιστοσύνης των μετόχων 
•  Ενθάρρυνση της προληπτικής διαχείρισης
•  Βελτίωση της Εταιρικής Διακυβέρνησης 

•  πολιτικές διαχείρισης εταιρικών κινδύνων:
•  Πολιτική Διαχείρισης Εταιρικών Κινδύνων και Ασφάλισης Ομίλου ΟΤΕ
•  Πολιτική Παροχών Ασφάλισης Κινδύνου και Συνταξιοδοτικών 
Προγραμμάτων Ομίλου ΟΤΕ
•  Διαχείριση Απαιτήσεων Προγράμματος Εταιρικών Κινδύνων
και Ασφάλισης.

132

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ

ΕΓΚΑΙΡΗ
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6 ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑχΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙκωΝ 
κΙΝΔΥΝωΝ 
Η Διαχείριση Εταιρικών Κινδύνων περιλαμβάνει μια συνεχή 
διαδικασία ανάλυσης των εξής:
•  Έγκαιρη αναγνώριση 
•  Αξιολόγηση

•  Διαχείριση
•  Επικοινωνία
•  και μετριασμό των εταιρικών κινδύνων 

Έχει ως στόχο τη διαχείριση των κινδύνων σε αποδεκτό επίπεδο, 
το οποίο καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και την ανώτατη 
διοίκηση.

η αξιολόγηση κινδύνων αποτελείται από τέσσερις διαδικασίες: 
•  Αναγνώριση Κινδύνων: αναγνωρίζει και περιγράφει τους 
κινδύνους που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την επίτευξη στόχων
•  Ανάλυση Κινδύνων: αξιολογεί τη φύση, τις πηγές και τα αίτια των 
κινδύνων που έχουν αναγνωριστεί και υπολογίζει το επίπεδο του 
κινδύνου. Αξιολογεί, επίσης, τις επιπτώσεις, τις συνέπειες και τους 
σχετικούς ελέγχους που υφίστανται

•  Αξιολόγηση Κινδύνων: συγκρίνει τα αποτελέσματα της ανάλυσης 
κινδύνων με τα κριτήρια κινδύνου, προκειμένου να καθορίσει αν ένα 
συγκεκριμένο επίπεδο κινδύνου είναι αποδεκτό ή όχι
•  Επεξεργασία Κινδύνων: περιλαμβάνει μέτρα και αποφάσεις 
για την αντιμετώπιση των κινδύνων και την ελαχιστοποίηση των 
επιπτώσεών τους (αποφυγή, μείωση, μεταβίβαση, αποδοχή). 
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ
∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ
ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ
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ΠΙΝΑκΑΣ ΕΠΙΠΤωΣΕωΝ κΙΝΔΥΝωΝ 
Ο συνδυασμός των ενδεχόμενων επιπτώσεων ενός κινδύνου 
και της πιθανότητας εμφάνισής του στον Όμιλο αποτυπώνεται  
στο παρακάτω 4x4 διάγραμμα, που αποκαλείται χαρτοφυλάκιο 
κινδύνου.

Η σοβαρότητα του κινδύνου εξαρτάται από την αξιολόγηση πιθανής 
εμφάνισής του και τις οικονομικές του επιπτώσεις. Με βάση τη 
σοβαρότητα του κινδύνου, θα πρέπει να αποφασιστεί η λήψη των 
κατάλληλων μέτρων για την αντιμετώπιση και διαχείρισή του.

∆ιάγραµµα Επιπτώσεων Κινδύνων

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
(εκατ.)

ΠΟΛΥ ΚΡΙΣΙΜΟΣ
> €25εκατ.

ΚΡΙΣΙΜΟΣ
> €15εκατ. > €25εκατ.

ΜΕΣΑΙΟΣ
> €10εκατ. > €15εκατ.

ΜΙΚΡΟΣ
> €10εκατ.

ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΗ
0-5%

ΧΑΜΗΛΗ 
5-25%

ΜΕΤΡΙΑ
25-50%

ΥΨΗΛΗ
50-100%

ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ: 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΙΤΙΩΝ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ∆ΡΑΣΗΣ

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ  ΑΜΕΣΗ ∆ΡΑΣΗ

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΥΨΗΛΗΣ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ∆ΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ
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∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΤΟ 2015
∆ιενεργήθηκε Ανάλυση Ουσιαστικότητας, σε ό,τι αφορά τα θέµατα βιωσιµότητας και περιβάλλοντος, χρησιµοποιώντας την ενιαία
µεθοδολογία ∆ιαχείρισης Εταιρικών Κινδύνων του Οµίλου ΟΤΕ

Ενίσχυση του Συστήµατος ∆ιαχείρισης Απαιτήσεων του Οµίλου ΟΤΕ. Η Υποδιεύθυνση ∆ιαχείρισης Εταιρικών Κινδύνων παρακολουθεί,
σε µηνιαία βάση, όλα τα περιστατικά υλικών ζηµιών που αφορούν τις εταιρείες του Οµίλου και την αντίστοιχη απώλεια εσόδων, 
στο πλαίσιο του Συστήµατος Έγκαιρης Προειδοποίησης του Οµίλου (Early Warning System)

Σηµαντική συµβολή στο ευρωπαϊκό έργο της DT για το σχεδιασµό και την εφαρµογή µιας ενιαίας µεθοδολογίας διαχείρισης 
εταιρικών κινδύνων σε επίπεδο Οµίλου DT

Ανάλυση Απόκλισης Προτύπου (GAP Analysis): Ανάλυση του Συστήµατος ∆ιαχείρισης Κινδύνων, προκειµένου να συµµορφωθεί
µε τις απαιτήσεις των Αρχών και Κατευθυντήριων Οδηγιών του Προτύπου ISO 31000

ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ 
ΣΤΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ

ΣΤΟΧΟΙ ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΜΕ ΤΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2016
∆ιαπίστευση του Συστήµατος ∆ιαχείρισης Εταιρικών Κινδύνων, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των Αρχών και Κατευθυντήριων
Οδηγιών του Προτύπου περί ∆ιαχείρισης Κινδύνων - ISO 31000

Εισαγωγή του Εγχειριδίου ∆ιαχείρισης Εταιρικών Κινδύνων και Ασφάλισης και της ∆ήλωσης ∆ιάθεσης Ανάληψης Κινδύνου
(Risk Appetite Statement)

Ευθυγράµµιση όλων των µεθοδολογιών αξιολόγησης κινδύνων εντός του Οµίλου ΟΤΕ, εισάγοντας µία ενοποιηµένη µεθοδολογία
αξιολόγησης κινδύνων

Ενίσχυση της κουλτούρας διαχείρισης εταιρικών κινδύνων µέσω της συνεχούς επικοινωνίας και εκπαίδευσης

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο

Η Επιτροπή Ελέγχου

Η Επιτροπή Κανονιστικής Συµµόρφωσης, Εταιρικών Κινδύνων και Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης Οµίλου ΟΤΕ

Τα ∆ιευθυντικά στελέχη

Οι επιχειρησιακές µονάδες του Executive Director Κανονιστικής Συµµόρφωσης, ∆ιαχείρισης Εταιρικών Κινδύνων και Ασφάλισης Οµίλου ΟΤΕ 

Οι Εξωτερικοί Ελεγκτές 
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ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΟΥ ΕΝΙΣΧΥΟΥΝ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΕ ΟΛΟΥΣ
ΤΟΥΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΞΗΣ:
Η έγκαιρη και ισότιµη διάχυση πληροφοριών σχετικών µε την Εταιρεία στην εταιρική ιστοσελίδα του ΟΤΕ (https://www.cosmote.gr/,
https://www.cosmote.gr/fixed/corporate/ir)

Η παρουσίαση των δραστηριοτήτων και η επικοινωνία µε τους µετόχους µέσω της δηµοσίευσης εταιρικών εκδόσεων (Ετήσιος
Απολογισµός µε ενότητα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης, Απολογισµός Βιώσιµης Ανάπτυξης), της έκδοσης δελτίων τύπου και ανακοινώσεων
οικονοµικών αποτελεσµάτων 

Η εξασφάλιση της αµφίδροµης επικοινωνίας των εκπροσώπων της Εταιρείας και του επενδυτικού κοινού (µέσω συνεδρίων, 
εταιρικών παρουσιάσεων, "investor days", road shows στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και conference calls)

Η ανταπόκριση σε ερωτήµατα µετόχων (θεσµικών και ιδιωτών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό) και η παροχή πληροφοριών που
σχετίζονται µε την άσκηση των δικαιωµάτων τους και την καταβολή των µερισµάτων

∆ιοργάνωση των Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων της Εταιρείας και διασφάλιση της βέλτιστης διάχυσης πληροφοριών
προς τους µετόχους. Αδιάλειπτη επικοινωνία µε τις Κανονιστικές Αρχές των χωρών στις οποίες διαπραγµατεύεται η µετοχή του ΟΤΕ
ή είναι εισηγµένος

ΕΣωΤΕΡΙκΕΣ ΔΙΑΔΙκΑΣΙΕΣ ΜΕ ΒΑΣΗ 
ΤΗΝ ΙΣχΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη διαφάνεια, ο ΟΤΕ εφαρμόζει 
διάφορες σχετικές διαδικασίες, οι οποίες απορρέουν από το ισχύον 
νομοθετικό πλαίσιο:

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ
ΜΕ ΤΙΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007
Έγκαιρη και ισότιµη διάχυση πληροφοριών προς το επενδυτικό κοινό

∆ηµοσιοποίηση των µεταβολών (απόκτηση ή διάθεση) των σηµαντικών συµµετοχών στο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας

Πρόληψη της κατάχρησης προνοµιακών πληροφοριών και των πράξεων χειραγώγησης της αγοράς

Κοινοποίηση και δηµοσιοποίηση των συναλλαγών επί τίτλων της Εταιρείας από υπόχρεα πρόσωπα

Παρακολούθηση των οποιωνδήποτε οικονοµικών δραστηριοτήτων/συναλλαγών των προσώπων που κατέχουν διευθυντικές
θέσεις στην Εταιρεία µε βασικούς πελάτες και προµηθευτές

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Ν. 3340/2005 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 
ΑΠΟ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΥΝ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ 
ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ, ΚΑΙ Ο Ν. 3016/2002 ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΔΙκΑΣΙΕΣ ΔΙΑφΑΝΕΙΑΣ

ΕΤΑΙΡΙκΗ 
ΔΙΑκΥΒΕΡΝΗΣΗ
Αρχές και αξίες που μας καθορίζουν

ΔΙΑΔΙκΑΣΙΕΣ ΔΙΑφΑΝΕΙΑΣ κΑΙ κΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
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κΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
Οι κανονισμοί της Εταιρείας περιλαμβάνουν: 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Καθορίζει τις ευθύνες και τη λειτουργία της
Επιτροπής Αµοιβών και Ανθρώπινου ∆υναµικού. 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Καθορίζει τις αρµοδιότητες και ρυθµίζει τη λειτουργία
της Επιτροπής Ελέγχου. 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΜΟΙΒΩΝ 
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Καλύπτει θέµατα που αφορούν: 
• Τα όργανα διοίκησης (διαχείρισης και λήψης αποφάσεων)
  της Εταιρείας και τις ευθύνες τους / αρµοδιότητες τους
• Την οργανωτική δοµή της Εταιρείας και τις αρµοδιότητές
  των επιχειρησιακών της µονάδων 
• Την πρόσληψη και αξιολόγηση στελεχών
• Τις διαδικασίες παρακολούθησης και γνωστοποίησης των
  συναλλαγών των υπόχρεων προσώπων σε κινητές αξίες της
  Εταιρείας και των συναλλαγών των προσώπων αυτών µε
  συνδεδεµένες επιχειρήσεις
• Τον Εσωτερικό Έλεγχο της Εταιρείας.

Ρυθµίζει τον τρόπο µε τον οποίο συγκαλείται το ∆.Σ., 
συγκροτείται σε σώµα και λαµβάνει αποφάσεις. Αναφέρεται, 
επίσης, στις αρµοδιότητες του Προέδρου και του 
Αντιπροέδρου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.

Καθορίζει τους όρους και τους κανόνες σύµφωνα µε 
τους οποίους διεξάγονται οι διαδικασίες προµηθειών 
του ΟΤΕ και της COSMOTE. 

Εγκεκριµένος από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και 
υιοθετηµένος από την Επιτροπή Ελέγχου, ρυθµίζει τη 
λειτουργία του Εσωτερικού Ελέγχου της εταιρείας.

ΕΤΑΙΡΙκΗ 
ΔΙΑκΥΒΕΡΝΗΣΗ
Αρχές και αξίες που μας καθορίζουν

ΔΙΑΔΙκΑΣΙΕΣ ΔΙΑφΑΝΕΙΑΣ κΑΙ κΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
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