
6
Εταιρική

Διακυβέρνηση
Αρχές και αξίες που µας καθορίζουν



Υπερβαίνοντας τις 
εθνικές νομικές 
υποχρεώσεις,

ο ΟΤΕ ακολουθεί 
διεθνείς πρακτικές 

Εταιρικής 
Διακυβέρνησης

O OTE ακολουθεί πρακτικές
που προβλέπονται

στον Ελληνικό
Κώδικα Εταιρικής 

Διακυβέρνησης, που 
εκδίδονται από το Ελληνικό 

Συμβούλιο Εταιρικής 
Διακυβέρνησης*

*Το ΕΣΕΔ είναι μέλος του European Corporate Governance 
Council Network

Ο ΟΤΕ λειτουργεί με 
υπευθυνότητα εφαρμόζοντας 

Κώδικα Δεοντολογίας, 
Σύστημα Κανονιστικής 

Συμμόρφωσης και διαφάνεια 
στις δραστηριότητές του

Εταιρική Διακυβέρνηση
Αρχές και αξίες που µας καθορίζουν
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∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 
ΟΜΑ∆ΑΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕΤΟΧΟΙ

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ 
ΕΛΕΓΧΟΥ

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 
& ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

6. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΕπΙΣΚΟπΗΣΗ

Επισκόπηση
Το σύστηµα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης του ΟΤΕ

Μέτοχοι
 Γενική Συνέλευση των Μετόχων

 ∆ικαιώµατα των Μετόχων Μειοψηφίας

Διοικητικό
Συμβούλιο  Σύνθεση

 Σύγκρουση Συµφερόντων

 Επιτροπές ∆ιοικητικού Συµβουλίου

Διοικητική
Ομάδα ∆ιοικητική οµάδα

Μηχανισμοί 
ΕλέγχουΕσωτερικός Έλεγχος

Εξωτερικός Έλεγχος

Σύστηµα Κανονιστικής Συµµόρφωσης

Σύστηµα ∆ιαχείρισης Εταιρικών Κινδύνων & Ασφάλισης

Διαδικασίες
Διαφάνειας 

& ΚανονισμοίΕσωτερικές διαδικασίες µε βάση
την ισχύουσα νοµοθεσία

Άλλες διαδικασίες διαφάνειας

Κανονισµοί της εταιρείας

1

5

2

4

36
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ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΤΕ

Το πλαίσιο Εταιρικής Διακυβέρνησης των εισηγμένων εταιρειών διαμορφώνεται από ένα συνδυασμό της 
νομοθεσίας για τις εισηγμένες εταιρείες αλλά και μη δεσμευτικών κανόνων που περιλαμβάνουν, μεταξύ 
άλλων, κώδικες Εταιρικής Διακυβέρνησης.

•	 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

•	 Σύμφωνα με τον ισχύοντα Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) για τις εισηγμένες 
εταιρείες, ισχύει η αρχή της «συμμόρφωσης ή αιτιολόγησης». Ως εκ τούτου, οποιαδήποτε απόκλιση 
δικαιολογείται

•	 Η Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης του ΟΤΕ περιλαμβάνεται (σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία) 
στην Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Δ.Σ.

•	 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.

Ο ρόλος του Διοικητικού 
Συμβουλίου και της 
Διοικητικής Ομάδας 

Η ενίσχυση 
της διαφάνειας 
και του ελέγχου

Στο επίκεντρο της καλής Εταιρικής Διακυβέρνησης βρίσκονται:

Ο ρόλος των Μετόχων 
και η προστασία των 

δικαιωμάτων μειοψηφίας

Η Δομή της Εταιρικής Διακυβέρνησης του ΟΤΕ

Πρόεδρος του Δ.Σ. /
Διευθύνων Σύμβουλος

Διοικητικό Συμβούλιο

Επιτροπή Κανονιστικής 
Συμμόρφωσης, 

Εταιρικών Κινδύνων 
& Εταιρικής Διακυ-

βέρνησης Ομίλου ΟΤΕ

Σύστημα Κανονιστικής 
Συμμόρφωσης, &

Σύστημα Διαχείρισης 
Εταιρικών Κινδύνων & 

Ασφάλισης

Διορίζει

Αναφ
έρεται

Αναφέρεται

Αναφέρεται

Επιτροπή Ελέγχου

Επιτροπή Αμοιβών και 
Ανθρώπινου Δυναμικού

Εσωτερικός Έλεγχος

Εξωτερικός Έλεγχος

Γενική Συνέλευση
των Μετόχων

ΕΠιΣΚΟΠΗΣΗ

Συμβούλιο Διεύθυνσης

Επικεφαλής
Επιχειρησιακών 

Μονάδων

Στελέχη

ΔιΟιΚΗΤιΚΗ 
ΟΜΑΔΑΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕΤΟΧΟι

ΔιΟιΚΗΤιΚΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛιΟ

ΜΗΧΑΝιΣΜΟι 
ΕΛΕΓΧΟΥ

ΔιΑΔιΚΑΣιΕΣ ΔιΑΦΑΝΕιΑΣ 
& ΚΑΝΟΝιΣΜΟι

6. ΕΤΑιΡιΚΗ ΔιΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
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Αύξηση 
ή Μείωση 

του Εταιρικού 
Κεφαλαίου

Έκδοση Δανείου
με Ομολογίες 
Μετατρέψιμες
σε Μετοχές

Συγχώνευση 
ή Διάλυση

της Εταιρείας

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 ∆ιοικητικού Συµβουλίου (∆.Σ.) ή του ∆ιευθύνοντα Συµβούλου, σύµφωνα µε το νόµο και 
το Καταστατικό της εταιρείας

•	 Συγκαλείται από το ∆.Σ. σε τακτική συνεδρίαση τουλάχιστον µια φορά το χρόνο και έως τη 10η µέρα του 
ένατου µήνα από τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Το ∆.Σ. µπορεί επίσης να συγκαλέσει έκτακτες Γενικές 
Συνελεύσεις των Μετόχων όποτε κριθεί σκόπιµο. Γενική Συνέλευση µπορεί επίσης να συγκληθεί ύστερα 
από αίτηση των Μετόχων µειοψηφίας

•	 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

Ορισμένες Περιπτώσεις που Απαιτούν Εξαιρετική Απαρτία

Σχετικά Links:
Καταστατικό του OTE
∆ήλωση Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης ΟΤΕ (βλ. Ετήσια Οικονοµική Έκθεση)

6. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΜΕΤΟΧΟΙ

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 
ΟΜΑ∆ΑΕπΙΣΚΟπΗΣΗ ΜΕΤΟΧΟΙ

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ 
ΕΛΕΓΧΟΥ

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 
& ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
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Σύγκληση Γενικών Συνελεύσεων Μετόχων

Υποβολή αίτησης από Μετόχους που εκπροσωπούν το 1/20 του μετοχικού κεφαλαίου

•	 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 επιδόθηκε αίτηση 
στον πρόεδρο του ∆.Σ.

•	 Η αίτηση περιλαµβάνει το θέµα της ηµερήσιας διάταξης

                  
Πρόσθετα θέματα στην ημερήσια διάταξη Γενικών Συνελεύσεων Μετόχων

Υποβολή αίτησης από Μετόχους που εκπροσωπούν το 1/20 του μετοχικού κεφαλαίου

•	 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

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Οι Μέτοχοι µειοψηφίας έχουν ορισµένα δικαιώµατα, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, όσον αφορά:

6. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 
ΟΜΑ∆ΑΕπΙΣΚΟπΗΣΗ ΜΕΤΟΧΟΙ

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ 
ΕΛΕΓΧΟΥ

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 
& ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

                  
Σχέδια αποφάσεων από το Δ.Σ.

Υποβολή αίτησης από Μετόχους που εκπροσωπούν το 1/20 του μετοχικού κεφαλαίου

•	 Το ∆.Σ. θέτει στη διάθεση των Μετόχων τα σχέδια αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης για τα θέµατα 
που περιλαµβάνονται 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

                  
Αναβολή αποφάσεων Γενικής Συνέλευσης Μετόχων

Υποβολή αίτησης από Μετόχους που εκπροσωπούν το 1/20 του μετοχικού κεφαλαίου

•	 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

ΜΕΤΟΧΟΙ



886. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 
ΟΜΑ∆ΑΕπΙΣΚΟπΗΣΗ ΜΕΤΟΧΟΙ

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ 
ΕΛΕΓΧΟΥ

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 
& ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

                  
Πληροφορίες σχετικά με την πορεία της εταιρείας και την οικονομική της 
κατάσταση

Υποβολή αίτησης από Μετόχους που εκπροσωπούν το 1/5 του μετοχικού κεφαλαίου

•	 Το ∆.Σ. υποχρεούται να παράσχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες σχετικά µε την πορεία των 
εταιρικών υποθέσεων και την οικονοµική κατάσταση της εταιρείας 

                 
Παροχή συγκεκριμένων πληροφοριών σχετικά με την εταιρεία, τα μέλη του Δ.Σ. 
και τη Διοίκηση

Υποβολή αίτησης από οποιονδήποτε Μέτοχο

•	 Κατόπιν αιτήµατος οποιουδήποτε Μετόχου, το οποίο υποβάλλεται στην εταιρεία τουλάχιστον 5 πλήρεις 
ηµέρες πριν από 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 ηµερήσιας διάταξης

                 
Πληροφορίες σχετικά με αποζημιώσεις

Υποβολή αίτησης από Μετόχους που εκπροσωπούν το 1/20 του μετοχικού κεφαλαίου

•	 Το ∆.Σ. 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

                 
Αίτημα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση

Υποβολή αίτησης από Μετόχους που εκπροσωπούν το 1/20 του μετοχικού κεφαλαίου

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

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο
 της εταιρείας 

αποτελείται από

10
μέλη

Σχετικά Links:
Κανονισµός Λειτουργίας ∆ιοικητικού Συµβουλίου
Καταστατικό του ΟΤΕ
∆ήλωση Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης ΟΤΕ (βλ. Ετήσια Οικονοµική Έκθεση)

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ6. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 
ΟΜΑ∆ΑΕπΙΣΚΟπΗΣΗ ΜΕΤΟΧΟΙ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ 
ΕΛΕΓΧΟΥ

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 
& ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

https://www.cosmote.gr/fixed/corporate/ir/corporate-governance
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Μιχάλης Τσαμάζ
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος

Ο κ. Μιχαήλ Τσαµάζ είναι, από τον Νοέµβριο του 2010, επικεφαλής του Οµίλου ΟΤΕ, 
κορυφαίου τηλεπικοινωνιακού παρόχου στην Ελλάδα και την ΝΑ Ευρώπη. Υπό τη διοίκησή 
του, ο ΟΤΕ υλοποίησε µια πολυεπίπεδη στρατηγική για τον λειτουργικό και οικονοµικό 
µετασχηµατισµό του από πρώην κρατικό µονοπώλιο σε µια 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 ∆ιοικητικών 
Συµβουλίων θυγατρικών του ΟΤΕ και της COSMOTE στο εξωτερικό και µέλος του ∆.Σ. της 
ΕΕ, στην Μεγάλη Βρετανία. Κατέχει επίσης τη θέση του προέδρου του ∆.Σ. στην Telekom 
Romania Communications S.A. πριν από την ένταξή του στον ΟΤΕ, ο κ. Τσαµάζ είχε 
αναλάβει διαδοχικά υψηλόβαθµες διοικητικές θέσεις στους τοµείς του Marketing και των 
πωλήσεων, αλλά και Γενικής ∆ιεύθυνσης, σε πολυεθνικές εταιρείες όπως η Vodafone και 
η Philip Morris. Ο κ. Τσαµάζ έχει πτυχίο ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων από το πανεπιστήµιο του 
New Brunswick του Καναδά.

6. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 
ΟΜΑ∆ΑΕπΙΣΚΟπΗΣΗ ΜΕΤΟΧΟΙ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ 
ΕΛΕΓΧΟΥ

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 
& ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
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Robert Hauber
Μη Εκτελεστικό Μέλος

Ο Dr. Robert Hauber σπούδασε στo πανεπιστήµιο της Στουτγκάρδης, του Mainz και της Μασαχουσέτης. Είναι 
κάτοχος µεταπτυχιακού (Dipl. Kfm.) και διδακτορικού (Dr.) διπλώµατος στη ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων. Εργάστηκε 
στην Deutsche Telekom για δέκα χρόνια ως υψηλόβαθµο στέλεχος Χρηµατοοικονοµικών Θεµάτων σε διάφο-
ρες θέσεις ευθύνης. πριν ενταχθεί στην Deutsche Telekom, εργάστηκε για την Hewlett Packard, την Procter 
& Gamble και τη Daimler Chrysler, όπου ασχολήθηκε µε τη συγχώνευση της Daimler-Benz µε τη Chrysler. 
Στην Deutsche Telekom ο Dr. Robert Hauber εργάστηκε στην T-Mobile International, όπου από το 2002 έως 
το 2005, διετέλεσε Αντιπρόεδρος Χρηµατοοικονοµικού Ελέγχου (Controlling) ενώ από το 2005 έως το 2009, 
ήταν Ανώτατος Αντιπρόεδρος σε θέµατα Χρηµατοοικονοµικού Ελέγχου. Κατά την περίοδο από το 2009 έως 
το 2011, διετέλεσε επικεφαλής Χρηµατοοικονοµικού Ελέγχου της Deutsche Telekom στην Ευρώπη, ενώ την 
ίδια περίοδο ήταν µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της T-Mobile στην Τσεχία, του Εποπτικού Συµβουλίου της 
T-Mobile στην Αυστρία και του Εποπτικού Συµβουλίου της Polska Telefonica Cyfrowa (PTC). Από τον Απρίλιο 
του 2011 έως τον Ιούνιο του 2016, διετέλεσε Chief Officer Χρηµατοοικονοµικών Θεµάτων, Αντιπρόεδρος του 
Εκτελεστικού Συµβουλίου και µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Slovak Telekom. Τον Ιούλιο του 2016, 
ο Dr. Robert Hauber επέστρεψε στην Deutsche Telekom ως Business Leader αναλαµβάνοντας τη θέση του 
Ανώτερου Αντιπροέδρου Χρηµατοοικονοµικών Θεµάτων Ευρώπης. Στο νέο του ρόλο, είναι υπεύθυνος Οικο-
νοµικής ∆ιαχείρισης και Τεχνολογίας στην Ευρώπη. 

Κωνσταντίνος Χριστόπουλος
Aντιπρόεδρος, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος

Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου

Ο κ. Κωνσταντίνος Χριστόπουλος είναι ∆ιδάκτωρ και κάτοχος µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην 
Οικονοµική Ανάπτυξη του πανεπιστηµίου PARIS-I-PANTHEON SORBONNE καθώς και ∆ιπλωµατούχος 
Οικονοµικών Επιστηµών του πανεπιστηµίου Μακεδονίας. Εργάστηκε από το 1988 έως το 2014 στον 
ΟΤΕ, στον τοµέα των ∆ιεθνών Επενδύσεων και των Χρηµατοοικονοµικών Λειτουργιών (Οικονοµικός Σχε-
διασµός και Έλεγχος, Reporting, Λογιστικές Υπηρεσίες, Χρηµατοδότηση, προµήθειες κ.α.). Την περίοδο 
2007-2013 διετέλεσε προϊστάµενος της ∆ιεύθυνσης Στρατηγικής - Σχεδιασµού και Χρηµατοοικονοµικών 
Υπηρεσιών, ενώ την περίοδο 2013-2014 διετέλεσε προϊστάµενος της ∆ιεύθυνσης Corporate Finance 
Οµίλου ΟΤΕ. Ο κ. Χριστόπουλος ήταν µέλος των ∆ιοικητικών Συµβουλίων: του ΕΛ.ΚΕ.πΑ. (1989-1992), 
της Telekom Serbia (2004-2011) και της ΟΤΕ Aκίνητα (2009-2014). Είναι συγγραφέας του βιβλίου «Τά-
σεις ανάπτυξης του κεφαλαίου στην Ελλάδα» (εκδόσεις Σύγχρονη Εποχή, 1991), καθώς και άρθρων µε 
θέµατα: ∆ιεθνοποίηση της Οικονοµίας, Ιδιωτικοποιήσεις-Τηλεπικοινωνίες.

6. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 
ΟΜΑ∆ΑΕπΙΣΚΟπΗΣΗ ΜΕΤΟΧΟΙ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ 
ΕΛΕΓΧΟΥ

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 
& ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Χαράλαμπος Μαζαράκης
Εκτελεστικό Μέλος 

Ο κ. Χαράλαµπος 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 Γενικός ∆ιευθυντής Χρηµατοοικονοµικών Θεµάτων Οµίλου ΟΤΕ, ο κ. Μαζαράκης διετέλεσε Γενικός 
∆ιευθυντής Οικονοµικών του Οµίλου της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, ενώ από το 2008 έως το 2010 ήταν 
Οικονοµικός ∆ιευθυντής Οµίλου και Μέλος της ∆ιοικούσας Επιτροπής στον Όµιλο ΤΙΤΑΝ. Εργάστηκε σε επιτε-
λικές θέσεις στον Όµιλο Vodafone: Οικονοµικός ∆ιευθυντής Οµίλου και µέλος ∆.Σ. στην Ελλάδα (1999-2006), 
∆ιευθύνων Σύµβουλος στην Ουγγαρία (2006-2007), Γενικός ∆ιευθυντής Λειτουργιών και Αντιπρόεδρος του 
∆.Σ. (2007-2008). Έχει διατελέσει Οικονοµικός ∆ιευθυντής και Μέλος ∆.Σ. στην Georgia Pacific-Delica στην 
Ελλάδα (1997-1999), ενώ νωρίτερα εργάστηκε στην Procter & Gamble, αρχικά ως ∆ιευθυντής Οικονοµικής 
Ανάλυσης στην Ελλάδα και µετέπειτα ως ∆ιευθυντής Οικονοµικής Ανάλυσης Οµίλου στο Ευρωπαϊκό Κέντρο 
στις Βρυξέλλες. Ο κ. Μαζαράκης είναι κάτοχος πτυχίου ∆ιοίκησης 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 ∆ιδασκαλίας στη Χρηµατοοικονοµική. Έχει συµπεριληφθεί ανάµεσα στους 30 πιο 
διακεκριµένους Οικονοµικούς ∆ιευθυντές της Ευρώπης κάτω των 40 ετών (2002, περιοδικό CFO Europe).
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Srinivasan (Srini) Gopalan
Μη Εκτελεστικό Μέλος

Μέλος της Επιτροπής Αµοιβών & Ανθρώπινου ∆υναµικού 

Από τον Ιανουάριο του 2017, ο κ. Srini Gopalan είναι µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Deutsche Telekom 
AG, υπεύθυνος για την Ευρώπη. πριν ενταχθεί στην Deutsche Telekom, κατείχε τη θέση του Consumer 
Director της Bharti Airtel Ltd, έχοντας υπ’ ευθύνη του 23 περιοχές της Ινδίας, για υπηρεσίες κινητής τηλεφω-
νίας, ευρυζωνικότητας και  δορυφορικής τηλεόρασης. Κατά τη θητεία του, µέσω καινοτόµων προσφορών, 
επέδωσε στην Airtel ξεχωριστά χαρακτηριστικά, που τη βοήθησαν να διαφοροποιηθεί στην ιδιαίτερα ανταγω-
νιστική αγορά της Ινδίας. πριν τη Bharti Airtel, ο κ. Gopalan εργάστηκε για πάνω από δέκα χρόνια στο Ηνω-
µένο Βασίλειο, αρχικά σε µια σειρά από θέσεις για τον αµερικάνικο πάροχο χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών 
Capital One, από όπου αποχώρησε το 2009, ως Managing Director της εταιρείας για το Ηνωµένο Βασίλειο. 
Στη συνέχεια εργάστηκε ως Chief Marketing Officer στην T-Mobile UK, όπου ήταν υπεύθυνος για το µάρκε-
τινγκ και τις πωλήσεις. Ήταν µέλος της διοικητικής οµάδας που ενοποίησε την T-Mobile UK και την Orange 
στην Everything-Everywhere. Εν συνεχεία, εργάσθηκε για τρία χρόνια ως Director Consumer Business Unit στη 
Vodafone UK. Ο κ. Srini Gopalan σπούδασε ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων στο St. Stephen’s College στο Νέο ∆ελχί και 
απέκτησε τίτλο ΜΒΑ από το κορυφαίο πανεπιστήµιο ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων της Ινδίας, ΙΙΜ Ahmedabad.

Αθανάσιος Μισδανίτης
Μη Εκτελεστικό Μέλος

Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου 

Ο κ. Αθανάσιος Μισδανίτης είναι υποψήφιος ∆ιδάκτορας Οικονοµικών στη Σχολή Εφαρµοσµένων Μαθηµα-
τικών 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. ∆ιαθέ-
τει ισχυρό υπόβαθρο στα Οικονοµικά, Χρηµατοοικονοµικά και τα ∆ηµόσια Οικονοµικά καθώς και εµπειρία 
σε συνεργασίες µε διεπιστηµονικές οµάδες και εµπειρογνώµονες για τη χάραξη πολιτικής. Ο κ. Μισδανίτης 
συµµετείχε στις διαπραγµατεύσεις για τη σύναψη του 3ου Ελληνικού προγράµµατος ∆ηµοσιονοµικής προ-
σαρµογής µε τους Ευρωπαϊκούς Θεσµούς και το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο (2015), ενώ µεταξύ άλλων 
συµµετέχει στην οµάδα που σε συνεργασία µε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (EIB) και το Ευρωπα-
ϊκό Ταµείο Επενδύσεων (EIF) επεξεργάζεται και σχεδιάζει τα χρηµατοδοτικά εργαλεία της περιόδου 2014 
- 2020. Είναι µέλος του Ανώτατου Συµβουλίου (High Council) του EquiFund. Έχει εργαστεί ως σύµβουλος και 
αναλυτής στον ιδιωτικό τοµέα σε νεοφυείς επιχειρήσεις (start-ups) στην Ελλάδα και στη Μεγάλη Βρετανία. 
∆ιετέλεσε 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.

6. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 
ΟΜΑ∆ΑΕπΙΣΚΟπΗΣΗ ΜΕΤΟΧΟΙ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ 
ΕΛΕΓΧΟΥ

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 
& ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Raphael Kübler
Μη Εκτελεστικό Μέλος

Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου (έως 15/5/2017)
Μέλος της Επιτροπής Αµοιβών & Ανθρώπινου ∆υναµικού

O κ. Raphael Kübler τον Ιανουάριο του 2014 ανέλαβε τη θέση του Ανώτατου Αντιπροέδρου της Εταιρικής 
Λειτουργίας της Deutsche Telekom και αναφέρεται απευθείας στο ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο της Deutsche 
Telekom. Από τον Ιούλιο του 2009 έως το ∆εκέµβριο του 2013, ο κ. Kübler διετέλεσε Ανώτατος Αντιπρόε-
δρος σε θέµατα Ελέγχου Οµίλου (Controlling) 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 κεντρικοποιηµέ-
νων υπηρεσιών διαχείρισης και υποστήριξης (shared services) του Οµίλου της Deutsche Telekom. Από 
το 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 ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων 
στο H.E.C. στο παρίσι και στα πανεπιστήµια της Βόννης και της Κολωνίας. ∆ιαθέτει διδακτορικό τίτλο από 
το πανεπιστήµιο της Κολωνίας.
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Ανδρέας Ψαθάς
Μη Εκτελεστικό Μέλος

Ο κ. Ανδρέας Ψαθάς είναι υποψήφιος ∆ιδάκτορας στη Σχολή Αρχιτεκτόνων του ΕΜπ, ∆ιπλωµατούχος 
Αγρονόµος Τοπογράφος Μηχανικός του Εθνικού Μετσόβιου πολυτεχνείου και µέλος του µητρώου πι-
στοποιηµένων 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 (2014-2015), ως µάνατζερ απόκτησης γης και αποζηµιώσεων, 
για την ΕΟΝ Τechnologies. Από τον Αύγουστο του 2007 έως τον Αύγουστο του 2013 διετέλεσε µέ-
λος 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 συµµε-
τέχοντας σε πλήθος µελετών.

Παναγιώτης Σκευοφύλαξ
Μη Εκτελεστικό Μέλος

Ο κ. παναγιώτης Σκευοφύλαξ είναι ειδικός σύµβουλος στο Γραφείο του Αντιπροέδρου της Κυβέρνη-
σης, ενώ από τον Ιούνιο του 2014 έως τον Ιανουάριο του 2015 ήταν επιστηµονικός συνεργάτης του 
4ου Αντιπροέδρου της Βουλής των Ελλήνων. Κατέχει µεταπτυχιακό τίτλο στα Μέσα Μαζικής Ενηµέρω-
σης 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 & ∆ιεθνείς 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.

Παναγιώτης Ταμπούρλος
Ανεξάρτητο-Μη Εκτελεστικό Μέλος
πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου

πρόεδρος της Επιτροπής Αµοιβών & Ανθρώπινου ∆υναµικού

Ο κ. παναγιώτης Ταµπούρλος είναι απόφοιτος του Οικονοµικού πανεπιστηµίου πειραιώς και κάτοχος 
Master of Business Administration (MBA) από το πανεπιστήµιο McGill στο Μόντρεαλ του Καναδά. Έχει 
εργαστεί από το 1980 σε διάφορες πολυεθνικές επιχειρήσεις, όπως Milchem International, Hilti S.A. 
American Express, I.C.I. στη θέση του Οικονοµικού ∆ιευθυντή. Από το 1990 έως το 2003 εργάστηκε 
στην εταιρεία Pfizer/Warner Lambert, απ’ όπου αποχώρησε κατέχοντας τη θέση του Οικονοµικού ∆ιευ-
θυντή για Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική. Από τον Ιούνιο του 2003 έως και τον Απρίλιο του 2004 
κατείχε τη θέση του Γενικού ∆ιευθυντή Χρηµατοοικονοµικών Θεµάτων ΟΤΕ. Στη συνέχεια µετακινήθηκε 
στον Όµιλο Frigoglass ως Οικονοµικός ∆ιευθυντής Οµίλου, θέση την οποία κατείχε ως και τον Οκτώβριο 
2013. Για το διάστηµα Νοέµβριος 2013-Μάιος 2014, οπότε και αποχώρησε, ανέλαβε τα καθήκοντα του 
∆ιευθυντή Στρατηγικής και Εταιρικής Ανάπτυξης. Ο κ. Ταµπούρλος είναι πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγ-
χου ΟΤΕ και χρηµατοοικονοµικός εµπειρογνώµων αυτής. Επίσης είναι πρόεδρος της Επιτροπής Αµοιβών 
& Ανθρώπινου ∆υναµικού ΟΤΕ, καθώς και µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της COSMOTE.

6. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 
ΟΜΑ∆ΑΕπΙΣΚΟπΗΣΗ ΜΕΤΟΧΟΙ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ 
ΕΛΕΓΧΟΥ

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 
& ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
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ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

Τα μέλη του Δ.Σ. ενημερώνουν την 
εταιρεία για:

•	 Οποιαδήποτε συµµετοχή τους που υπερβαίνει το 
10% στο µετοχικό κεφάλαιο άλλων εταιρειών

•	 Ότι οι ίδιοι και οι µέχρι δευτέρου βαθµού 
συγγενείς τους δεν ασχολούνται µε 
ανταγωνιστικές δραστηριότητες

•	 Ότι τα συµφέροντα των ιδίων καθώς και 
αυτά των έως δευτέρου βαθµού συγγενών 
τους δεν συγκρούονται ή φαίνονται να µην 
συγκρούονται µε τα συµφέροντα του Οµίλου 
ΟΤΕ

•	 Τις επαγγελµατικές τους ενασχολήσεις, 
ετησίως, συµπεριλαµβανοµένων σηµαντικών 
µη εκτελεστικών υποχρεώσεων σε εταιρείες 
και µη κερδοσκοπικές οργανώσεις/ιδρύµατα

•	 Ότι έλαβαν γνώση και αποδέχονται όλες τις 
πολιτικές Κανονιστικής Συµµόρφωσης της 
εταιρείας

•	 Ότι οι ίδιοι και τα πρόσωπα µε στενό δεσµό 
µαζί τους γνωστοποιούν: α) σηµαντικές 
συναλλαγές τους ή άλλες οικονοµικές 
δραστηριότητες ή την πρόθεσή τους για 
τέτοιες δραστηριότητες, µε σηµαντικούς 
πελάτες/Εγχωρίους παρόχους/προµηθευτές 
της εταιρείας, και β) τις συναλλαγές τους επί 
κινητών αξιών της εταιρείας

•	 Τα ανεξάρτητα µέλη δηλώνουν ότι δεν 
συντρέχουν στο πρόσωπό τους τα κωλύµατα 
του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002

Για το θέµα της σύγκρουσης 
συµφερόντων των µελών 
του ∆.Σ. γίνεται αναφορά 

σε συγκεκριµένους 
κανονισµούς και 

πολιτικές της εταιρείας

6. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 
ΟΜΑ∆ΑΕπΙΣΚΟπΗΣΗ ΜΕΤΟΧΟΙ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ 
ΕΛΕΓΧΟΥ

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 
& ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Στον Εσωτερικό 
Κανονισμό

Λειτουργίας
της Εταιρείας

Στην πολιτική του 
Ομίλου ΟΤΕ περί 

αποφυγής της δια-
φθοράς και άλλων 

συγκρούσεων 
συμφερόντων

Στην πολιτική 
του Ομίλου ΟΤΕ 
Εξακρίβωσης 

Οικονομικής Απάτης

Στην πολιτική 
του Ομίλου ΟΤΕ 
περί Δωρεών

Στην πολιτική 
του Ομίλου ΟΤΕ 
περί Αποδοχής 
και Προσφοράς 
Ωφελημάτων

Στην πολιτική του 
Ομίλου ΟΤΕ περί 
Μη Κατάχρησης 
Προνομιακών 
Πληροφοριών

Στην πολιτική 
του Ομίλου ΟΤΕ 
περί Χορηγιών

Στον Κώδικα 
Δεοντολογίας του 

Ομίλου ΟΤΕ
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Λειτουργία

•	 Τα μέλη της είναι μέλη του Δ.Σ. εκλεγμένα 
από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων

•	 Κατόπιν της δημοσίευσης του Ν. 4449/2017 
και της απόφασης της Έκτακτης Γενικής 
Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας που 
έλαβε χώρα στις 15.05.2017, η Επιτροπή 
Ελέγχου αποτελείται από 3 μέλη, 2 εκ των 
οποίων είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά∙ 
επομένως η Επιτροπή Ελέγχου απαρτίζεται 
κατά πλειοψηφία από ανεξάρτητα κατά την 
έννοια του Ν. 3016/2002 μέλη, σύμφωνα με 
το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017

•	 Τουλάχιστον ένα μέλος πρέπει να έχει 
αποδεδειγμένη εμπειρία σε θέματα 
λογιστικής-ελεγκτικής 

Ο στόχος της Επιτροπής Ελέγχου είναι 
να υποστηρίζει το Δ.Σ. της εταιρείας στην 
άσκηση των εποπτικών του εξουσιών και την 
εκπλήρωση των υποχρεώσεών του απέναντι 
στους Μετόχους, στο επενδυτικό κοινό και 
σε τρίτους, ιδίως σε ό,τι αφορά τη διαδικασία 
χρηματοοικονομικής πληροφόρησης

Το 2016, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, η 
Επιτροπή Ελέγχου διαχειρίστηκε τα εξής θέματα:

•	 Έγκριση και παρακολούθηση των 
δραστηριοτήτων της επιχειρησιακής μονάδας 
του Εσωτερικού Ελέγχου της εταιρείας

•	 Έγκριση και παρακολούθηση των 
δραστηριοτήτων της επιχειρησιακής μονάδας 
Κανονιστικής Συμμόρφωσης, Διαχείρισης 
Εταιρικών Κινδύνων και Ασφάλισης Ομίλου ΟΤΕ

•	 Αξιολόγηση της ακρίβειας και της ακεραιότητας 
των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρείας

•	 Διασφάλιση της ανεξαρτησίας των ορκωτών 
λογιστών ελεγκτών σε ό,τι αφορά τις υπηρεσίες 
που παρέχουν στις εταιρείες του Ομίλου ΟΤΕ και 
έγκριση του προϋπολογισμού για τις σχετικές 
αμοιβές των ορκωτών λογιστών ελεγκτών 
για το οικονομικό έτος 2016, στο πλαίσιο της 
εγκεκριμένης από το Δ.Σ. «Πολιτικής Ανάθεσης 
Υπηρεσιών στους Νόμιμους Ελεγκτές»

•	 Γνωμοδότηση σχετικά με την πρόσληψη των 
ορκωτών λογιστών ελεγκτών 

•	 Διαχείριση παραπόνων και καταγγελιών
•	 Έλεγχο και αξιολόγηση της πληρότητας, 

ορθότητας και ακρίβειας των Περιοδικών 
Αναφορών Κανονιστικής Συμμόρφωσης και 
Εταιρικών Κινδύνων

•	 Πραγματοποιεί τακτικές (4 φορές το χρόνο) ή 
έκτακτες συνεδριάσεις 

•	 Βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει νόμιμα 
όταν παρίσταται ο Πρόεδρός της συν δύο 
μέλη της 

•	 Οι αποφάσεις λαμβάνονται με την απόλυτη 
πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των 
μελών της 

•	 Πραγματοποίησε 14 συνεδριάσεις το 2016

Ρόλος Θέματα κατά το 2016 Συνεδριάσεις

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

Σχετικό Link:
Κανονισμός Λειτουργίας 

Επιτροπής Ελέγχου

ΔιΟιΚΗΤιΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛιΟ

ΔιΟιΚΗΤιΚΗ 
ΟΜΑΔΑΕΠιΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕΤΟΧΟι

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΜΗΧΑΝιΣΜΟι 
ΕΛΕΓΧΟΥ

ΔιΑΔιΚΑΣιΕΣ ΔιΑΦΑΝΕιΑΣ 
& ΚΑΝΟΝιΣΜΟι

6. ΕΤΑιΡιΚΗ ΔιΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

https://www.cosmote.gr/fixed/documents/10280/30232/auditcomgr+.pdf/5a20796a-7c99-4436-92d0-9b50f9a3d639
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Λειτουργία

Ρόλος

Θέµατα κατά 
το 2016

Συνεδριάσεις

•	 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

Τα µέλη της Επιτροπής ορίζονται από το ∆.Σ. της εταιρείας 
και το 2016 την αποτελούσαν 3 µέλη του ∆.Σ.
•	 Από τις 25/2/2015 η Επιτροπή αποτελείται αποκλειστικά 

από µη εκτελεστικά µέλη του ∆.Σ. 
•	 Ο πρόεδρος της Επιτροπής επίσης διορίζεται από το ∆.Σ. 

Η Επιτροπή, µέσα στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων 
της, διαχειρίστηκε, µεταξύ άλλων, τα εξής θέµατα: 
•	 Καθορισµό της πολιτικής των αµοιβών και 

των αποζηµιώσεων της εταιρείας 
•	 Έγκριση των σχεδίων και προγραµµάτων που 

αφορούν τις αµοιβές, παροχές, αποζηµιώσεις 
και τα προγράµµατα δικαιωµάτων προαίρεσης 
αγοράς µετοχών και επιβράβευσης 
εκπλήρωσης στόχων

•	 πρόταση στο ∆.Σ. σχετικά µε τις αµοιβές και 
τις παροχές του ∆ιευθύνοντα Σύµβουλου. Στο 
πλαίσιο αυτό, το 2016 η Επιτροπή Αµοιβών 
και Ανθρώπινου ∆υναµικού εξέτασε και 
υπέβαλε στο ∆.Σ. προτάσεις για, µεταξύ 
άλλων, θέµατα αµοιβών των εκτελεστικών 
µελών του ∆.Σ. και για επιχειρησιακές 
πολιτικές ως προς τις αµοιβές

πραγµατοποίησε 5 συναντήσεις το 2016

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

6. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 
ΟΜΑ∆ΑΕπΙΣΚΟπΗΣΗ ΜΕΤΟΧΟΙ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ 
ΕΛΕΓΧΟΥ

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 
& ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
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Chief Officer Λειτουργιών
& Συστημάτων Πληροφορικής 
Ομίλου ΟΤΕ
Γεώργιος Αθανασόπουλος

Chief Officer Χρηματοοικονομικών 
Θεμάτων Ομίλου ΟΤΕ
Χαράλαµπος Μαζαράκης

Chief Officer Τεχνολογίας και 
Λειτουργιών Ομίλου ΟΤΕ
Στέφανος Θεοχαρόπουλος

Executive Director
Επιχειρησιακής Ασφάλειας 
& Συνέχειας Ομίλου ΟΤΕ
Κωνσταντίνος Μέγας

Chief Officer 
Στρατηγικής,Μετασχηματισμού
& Παροχών Ομίλου ΟΤΕ
Γιάννης Κωνσταντινίδης

Διευθύνων Σύμβουλος
Μιχάλης Τσαµάζ

Νομική Σύμβουλος - Chief 
Officer Νομικών & Ρυθμιστικών 
Θεμάτων Ομίλου ΟΤΕ
Ειρήνη Νικολαΐδη

Chief Commercial Officer Business 
Segment Ομίλου ΟΤΕ
Γρηγόρης Χριστόπουλος

Chief Commercial Officer 
Consumer Segment Ομίλου ΟΤΕ
Κώστας Νεµπής

Chief Officer Ανθρώπινου 
Δυναμικού Ομίλου ΟΤΕ
Έλενα παπαδοπούλου

Executive Director Κανονιστικής 
Συμμόρφωσης, Διαχείρισης Εταιρικών 
Κινδύνων & Ασφάλισης Ομίλου ΟΤΕ
Αριστόδηµος ∆ηµητριάδης

Executive Director Εσωτερικού 
Ελέγχου Ομίλου ΟΤΕ
Κωνσταντίνος Βασιλόπουλος

Executive Director Εταιρικής 
Επικοινωνίας Ομίλου ΟΤΕ
Ντέπη Τζιµέα

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΜΑ∆Α6. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 
ΟΜΑΔΑΕπΙΣΚΟπΗΣΗ ΜΕΤΟΧΟΙ

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ 
ΕΛΕΓΧΟΥ

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 
& ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
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Ο κ. Μιχαήλ Τσαµάζ είναι, από τον Νοέµβριο του 2010, επικεφαλής του Οµίλου ΟΤΕ, 
κορυφαίου τηλεπικοινωνιακού παρόχου στην Ελλάδα και την ΝΑ Ευρώπη. Υπό τη διοίκησή 
του, ο ΟΤΕ υλοποίησε µια πολυεπίπεδη στρατηγική για τον λειτουργικό και οικονοµικό 
µετασχηµατισµό του από πρώην κρατικό µονοπώλιο σε µια 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 ∆ιοικητικών Συµβουλίων θυγατρικών του 
ΟΤΕ και της COSMOTE στο εξωτερικό και µέλος του ∆.Σ. της ΕΕ, στην Μεγάλη Βρετανία. 
Κατέχει επίσης τη θέση του προέδρου του ∆.Σ. στην Telekom Romania Communications 
S.A. πριν από την ένταξή του στον ΟΤΕ, ο κ. Τσαµάζ είχε αναλάβει διαδοχικά υψηλόβαθµες 
διοικητικές θέσεις στους τοµείς του Marketing και των πωλήσεων, αλλά και Γενικής 
∆ιεύθυνσης, σε πολυεθνικές εταιρείες όπως η Vodafone και η Philip Morris.
Ο κ. Τσαµάζ έχει πτυχίο ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων από το πανεπιστήµιο του New Brunswick 
του Καναδά.

Μιχάλης Τσαμάζ

∆ιευθύνων Σύµβουλος

πίσω στη
∆ιοικητική

Οµάδα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 
ΟΜΑΔΑΕπΙΣΚΟπΗΣΗ ΜΕΤΟΧΟΙ

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ 
ΕΛΕΓΧΟΥ

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 
& ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
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Ο κ. Γεώργιος Αθανασόπουλος είναι Chief Officer Λειτουργιών & Συστηµάτων 
πληροφορικής  του Οµίλου ΟΤΕ. Ο κ. Αθανασόπουλος εντάχθηκε στον Όµιλο OTE το 2002, 
ως Εκτελεστικός ∆ιευθυντής Συστηµάτων πληροφορικής στην OTE Investments, ενώ από 
το Σεπτέµβριο του 2006 ανέλαβε τα καθήκοντα του Εκτελεστικού ∆ιευθυντή Λειτουργιών 
στην OTEGlobe. Κατέχει τη θέση του Γενικού ∆ιευθυντή 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 ∆ιευθυντής 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.

Γεώργιος Αθανασόπουλος

Chief Officer Λειτουργιών 
& Συστηµάτων πληροφορικής

Οµίλου ΟΤΕ

πίσω στη
∆ιοικητική

Οµάδα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 
ΟΜΑΔΑΕπΙΣΚΟπΗΣΗ ΜΕΤΟΧΟΙ

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ 
ΕΛΕΓΧΟΥ

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 
& ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
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Ο κ. Γιάννης Κωνσταντινίδης είναι Chief Officer Στρατηγικής, Μετασχηµατισµού & 
παρόχων Οµίλου ΟΤΕ από το Νοέµβριο του 2015, έχοντας διατελέσει Γενικός ∆ιευθυντής 
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 αυτή του Εκτελεστικού Γενικού ∆ιευθυντή (COO), 
υπεύθυνου για τα εµπορικά και τεχνολογικά θέµατα της εταιρείας. 
Σήµερα, παράλληλα µε τα καθήκοντά του στον ΟΤΕ, είναι πρόεδρος του ∆ιοικητικού 
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 ∆ιεύθυνσης. Ο κ. Κωνσταντινίδης είναι κάτοχος πτυχίου 
Ηλεκτρολόγου Μηχανικού από το Εθνικό Μετσόβιο πολυτεχνείο, µε εξειδίκευση στις 
Τηλεπικοινωνίες.

Γιάννης Κωνσταντινίδης

Chief Officer Στρατηγικής, 
Μετασχηµατισµού & παροχών

Οµίλου ΟΤΕ

πίσω στη
∆ιοικητική

Οµάδα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 
ΟΜΑΔΑΕπΙΣΚΟπΗΣΗ ΜΕΤΟΧΟΙ

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ 
ΕΛΕΓΧΟΥ

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 
& ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
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Ο κ. Χαράλαµπος 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 ∆ιευθυντή Χρηµατοοικονοµικών Θεµάτων 
Οµίλου ΟΤΕ, ο κ. Μαζαράκης διετέλεσε Γενικός ∆ιευθυντής Οικονοµικών του Οµίλου 
της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, ενώ από το 2008 έως το 2010 ήταν Οικονοµικός 
∆ιευθυντής Οµίλου και Μέλος της ∆ιοικούσας Επιτροπής στον Όµιλο ΤΙΤΑΝ.
Εργάστηκε σε επιτελικές θέσεις στον Όµιλο Vodafone: Οικονοµικός ∆ιευθυντής Οµίλου 
και µέλος ∆.Σ. στην Ελλάδα (1999-2006), ∆ιευθύνων Σύµβουλος στην Ουγγαρία (2006-
2007), Γενικός ∆ιευθυντής Λειτουργιών και Αντιπρόεδρος του ∆.Σ. (2007-2008). Έχει 
διατελέσει Οικονοµικός ∆ιευθυντής και Μέλος ∆.Σ. στην Georgia Pacific-Delica στην 
Ελλάδα (1997-1999), ενώ νωρίτερα εργάστηκε στην Procter & Gamble, αρχικά ως 
∆ιευθυντής Οικονοµικής Ανάλυσης στην Ελλάδα και µετέπειτα ως ∆ιευθυντής Οικονοµικής 
Ανάλυσης Οµίλου στο Ευρωπαϊκό Κέντρο στις Βρυξέλλες. 
Ο κ. Μαζαράκης είναι κάτοχος πτυχίου ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων από το πανεπιστήµιο 
πειραιά (µε άριστα) και MBA από το Ohio State University, The Fischer School of Busi-
ness (υποτροφία Wielder Scholar), όπου και διετέλεσε Βοηθός ∆ιδασκαλίας στη 
Χρηµατοοικονοµική. Έχει συµπεριληφθεί ανάµεσα στους 30 πιο διακεκριµένους 
Οικονοµικούς ∆ιευθυντές της Ευρώπης κάτω των 40 ετών (2002, περιοδικό CFO Europe).

Χαράλαμπος Μαζαράκης

Chief Officer Χρηµατοοικονοµικών Θεµάτων
Οµίλου ΟΤΕ

πίσω στη
∆ιοικητική

Οµάδα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 
ΟΜΑΔΑΕπΙΣΚΟπΗΣΗ ΜΕΤΟΧΟΙ

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ 
ΕΛΕΓΧΟΥ

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 
& ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
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Η κα 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 ∆ιοίκησης του ΟΤΕ και της COSMOTE, µέλος των ∆ιοικητικών 
Συµβουλίων των θυγατρικών εταιριών του Οµίλου στη Ρουµανία και στην Αλβανία καθώς 
επίσης και Μέλος του Εποπτικού Συµβουλίου της θυγατρικής εταιρείας της Deutsche 
Telekom AG στην Κροατία, Hrvatski Telekom d.d.. 
Κατέχει πτυχίο Νοµικής από το πανεπιστήµιο Αθηνών και µεταπτυχιακό τίτλο (LLM) στο 
∆ιεθνές Επιχειρησιακό ∆ίκαιο από το University of London (UCL), όπου ειδικεύτηκε µεταξύ 
άλλων στο ∆ιεθνές Εµπορικό ∆ίκαιο και στη ∆ιεθνή Χρηµατοδότηση. Είναι ειδική σε 
θέµατα τηλεπικοινωνιών και µέλος του ∆ικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. 

Ειρήνη Νικολαΐδη

Νοµική Σύµβουλος - Chief Officer
Νοµικών & Ρυθµιστικών Θεµάτων

Οµίλου ΟΤΕ

πίσω στη
∆ιοικητική

Οµάδα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 
ΟΜΑΔΑΕπΙΣΚΟπΗΣΗ ΜΕΤΟΧΟΙ

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ 
ΕΛΕΓΧΟΥ

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 
& ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
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H κα Έλενα παπαδοπούλου είναι Chief Officer Ανθρώπινου ∆υναµικού Οµίλου ΟΤΕ από το 
Μάρτιο του 2015, έχοντας διατελέσει Γενική ∆ιευθύντρια Ανθρώπινου ∆υναµικού Οµίλου 
ΟΤΕ από τον ∆εκέµβριο του 2011. Είναι Γενική ∆ιευθύντρια Ανθρώπινου ∆υναµικού της 
COSMOTE από το 2008, ενώ από τον Οκτώβριο του 2005 είχε αναλάβει τη θέση της 
∆ιευθύντριας Ανθρώπινου ∆υναµικού στην εταιρεία. 
πριν την COSMOTE, η κα παπαδοπούλου εργάστηκε στην εταιρεία SHELL HELLAS S.A στην 
Οικονοµική ∆ιεύθυνση, 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 ∆ιοικητικής οµάδας των εταιρειών 
MERCEDES BENZ HELLAS, π.Ν ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ και PRAKTIKER HELLAS του Οµίλου METRO.

Έλενα Παπαδοπούλου

Chief Officer Ανθρώπινου ∆υναµικού
Οµίλου ΟΤΕ

πίσω στη
∆ιοικητική

Οµάδα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 
ΟΜΑΔΑΕπΙΣΚΟπΗΣΗ ΜΕΤΟΧΟΙ

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ 
ΕΛΕΓΧΟΥ

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 
& ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
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Ο κ. Στέφανος Θεοχαρόπουλος ανήκει στο στελεχιακό δυναµικό του Οµίλου ΟΤΕ από το 
2002. Τον Απρίλιο του 2013, ανέλαβε τη νεοσυσταθείσα θέση του Γενικού ∆ιευθυντή 
Τεχνολογίας και Λειτουργιών Οµίλου ΟΤΕ. ∆ιετέλεσε ∆ιευθύνων Σύµβουλος της COSMOTE 
Ρουµανίας από τον Ιανουάριο του 2008 και της Romtelecom από τον Ιούλιο του 2011. 
Έχει διατελέσει επίσης, Εκτελεστικός ∆ιευθυντής Επιχειρησιακής Ανάπτυξης της OTEGlobe, 
Εκτελεστικός ∆ιευθυντής Τεχνολογίας της OTE Investment Services, καθώς επίσης µέλος 
του ∆ιοικητικού 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.

Στέφανος Θεοχαρόπουλος

Chief Officer Τεχνολογίας και Λειτουργιών
Οµίλου ΟΤΕ

πίσω στη
∆ιοικητική

Οµάδα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 
ΟΜΑΔΑΕπΙΣΚΟπΗΣΗ ΜΕΤΟΧΟΙ

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ 
ΕΛΕΓΧΟΥ

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 
& ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
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Ο κ. Γρηγόρης Χριστόπουλος διαθέτει 20ετή επαγγελµατική εµπειρία στο χώρο των 
Τηλεπικοινωνιών και των πωλήσεων. Εντάχθηκε στο στελεχιακό δυναµικό του Οµίλου ΟΤΕ 
το 2000 ως Sales Network Deputy Director της COSMOTE. Από τότε ανέλαβε διάφορες 
διοικητικές θέσεις στον τοµέα των πωλήσεων όπως Executive Sales Director της COSMOTE 
και Executive Sales Director Σταθερής και Κινητής στον Όµιλο. 
Από τη θέση του Executive Director Εταιρικών & Επιχειρησιακών πελατών Σταθερής και 
Κινητής, που κατείχε από το 2013, ήταν υπεύθυνος για το σχεδιασµό και την υλοποίηση της 
στρατηγικής στην αγορά του B2B, ενώ έχει συµβάλλει σηµαντικά στην ενοποίηση και το 
µετασχηµατισµό της Σταθερής, της Κινητής και του ICT.

Γρηγόρης Χριστόπουλος

Chief Commercial Officer Business Segment
Οµίλου ΟΤΕ

πίσω στη
∆ιοικητική

Οµάδα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 
ΟΜΑΔΑΕπΙΣΚΟπΗΣΗ ΜΕΤΟΧΟΙ

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ 
ΕΛΕΓΧΟΥ

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 
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Ο κ. Κώστας Νεµπής, στέλεχος µε περισσότερα από 17 έτη εµπειρίας στον κλάδο των 
τηλεπικοινωνιών, ορίστηκε Chief Commercial Officer Consumer Segment Οµίλου ΟΤΕ, 
τον Ιούνιο 2016. 
Εντάχθηκε στο στελεχιακό δυναµικό του Οµίλου OTE – COSMOTE το 2009, ως 
∆ιευθυντής 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 ∆ιοικητικό Στέλεχος (2005-2009). 
Επίσης, έχει διατελέσει και περιφερειακός ∆ιευθυντής πωλήσεων στην εταιρεία PepsiCo 
Ελλάδος (1995-1996). 
Ο κ. Νεµπής, είναι κάτοχος πτυχίου ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων του πανεπιστηµίου πειραιά 
καθώς και πτυχίου Marketing & Management του Αµερικάνικου Κολλεγίου Ελλάδος. 
Επιπλέον, διαθέτει µεταπτυχιακό τίτλο MSc (Master of Science) in International Econom-
ics, Banking & Finance από το πανεπιστήµιο του Cardiff (1999). 

Κώστας Νεμπής

Chief Commercial Officer Consumer Segment 
Οµίλου ΟΤΕ

πίσω στη
∆ιοικητική

Οµάδα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 
ΟΜΑΔΑΕπΙΣΚΟπΗΣΗ ΜΕΤΟΧΟΙ

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ 
ΕΛΕΓΧΟΥ

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 
& ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
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O κ. Αριστόδηµος ∆ηµητριάδης ορίστηκε Executive Director Κανονιστικής Συµµόρφωσης, 
∆ιαχείρισης Εταιρικών Κινδύνων & Ασφάλισης Οµίλου ΟΤΕ τον Νοέµβριο του 2012. Ανήκει 
στο στελεχιακό δυναµικό της COSMOTE από το 2005 και διετέλεσε ∆ιευθυντής 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. ∆ηµητριάδης είναι κάτοχος πτυχίου Οικονοµικών 
και πολιτικής από το Kent University του Ηνωµένου Βασιλείου καθώς και µεταπτυχιακού 
τίτλου στη ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων από το ίδιο πανεπιστήµιο.
Τέλος, διαθέτει τις πιστοποιήσεις Εσωτερικού Ελεγκτή (CIA), Εσωτερικού Ελεγκτή 
Χρηµατοπιστωτικών Υπηρεσιών (CFSA),Εσωτερικού Ελεγκτή για την ∆ιαχείριση 
Κινδύνων (CRMA) από το ∆ιεθνές Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών και είναι 
πιστοποιηµένος  Ελεγκτής κατά της Απάτης (CFE) από το ∆ιεθνές Ινστιτούτο κατά της 
Απάτης. Κατέχει επίσης την πιστοποίηση (CRISK) στην ανάλυση κινδύνων για συστήµατα 
πληροφορικής και την πιστοποίηση (ICA) σε θέµατα Κανονιστικής Συµµόρφωσης & 
Οικονοµικής Απάτης. 

Αριστόδημος Δημητριάδης

Executive Director Κανονιστικής Συµµόρφωσης,
∆ιαχείρισης Εταιρικών Κινδύνων & Ασφάλισης 

Οµίλου ΟΤΕ

πίσω στη
∆ιοικητική

Οµάδα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 
ΟΜΑΔΑΕπΙΣΚΟπΗΣΗ ΜΕΤΟΧΟΙ

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ 
ΕΛΕΓΧΟΥ
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Ο κ. Κωνσταντίνος 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 ∆ιαχείρισης Κρίσεων 
(Situation Center) καθώς και το Κέντρο ∆ιαχείρισης 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 ∆ιαχείρισης 
∆ικτύου, 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.

Κωνσταντίνος Μέγας

Executive Director
Επιχειρησιακής Ασφάλειας και Συνέχειας

Οµίλου ΟΤΕ

πίσω στη
∆ιοικητική

Οµάδα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 
ΟΜΑΔΑΕπΙΣΚΟπΗΣΗ ΜΕΤΟΧΟΙ

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ 
ΕΛΕΓΧΟΥ

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 
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Ο κ. Κωνσταντίνος Βασιλόπουλος ανέλαβε καθήκοντα Executive Director Εσωτερικού 
Ελέγχου Οµίλου ΟΤΕ τον Ιούνιο του 2016. Ανήκει στο στελεχιακό δυναµικό του Οµίλου 
ΟΤΕ από το 2004, ενώ από το 2007 έως το 2016 κατείχε τη θέση του ∆ιευθυντή 
Λογιστικών Υπηρεσιών. πριν από την ένταξή του στον Όµιλο ΟΤΕ είχε εργαστεί ως 
εξωτερικός ελεγκτής στην ελεγκτική εταιρεία Arthur Andersen (1997-2002) και ως 
∆ιευθυντής Οικονοµικών στην εταιρεία ΕΛΥΖΕ Α.Ε. του Οµίλου Συγγελίδη (2002-2004). Ο 
κ. Βασιλόπουλος κατέχει πτυχίο Χρηµατοοικονοµικής και Τραπεζικής ∆ιοικητικής από το 
πανεπιστήµιο πειραιώς.

Κωνσταντίνος Βασιλόπουλος

Executive Director Εσωτερικού Ελέγχου
Οµίλου ΟΤΕ

πίσω στη
∆ιοικητική

Οµάδα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 
ΟΜΑΔΑΕπΙΣΚΟπΗΣΗ ΜΕΤΟΧΟΙ

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ 
ΕΛΕΓΧΟΥ

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 
& ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
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Η κα Ντέπη Τζιµέα είναι Executive Director Εταιρικής Επικοινωνίας Οµίλου ΟΤΕ από τον 
Ιούλιο του 2015. Εντάχθηκε στον Όµιλο το Φεβρουάριο του 2001 ως Γενική ∆ιευθύντρια 
Εταιρικής Επικοινωνίας. Από τότε αποτελεί µέλος της διοικητικής οµάδας και αναφέρεται 
απευθείας στον πρόεδρο και ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο του Οµίλου. Έχει εργαστεί σε εταιρείες 
σταθερής και κινητής τηλεφωνίας στους τοµείς Marketing και Corporate Communications 
(1995-2001). Έχει σηµαντική εµπειρία στο χώρο της επικοινωνίας, συµπεριλαµβανοµένης 
και της διαφήµισης, έχοντας εργαστεί, µεταξύ άλλων, στην Adel Saatchi & Saatchi. Η 
κα Τζιµέα κατέχει µεταπτυχιακό τίτλο στην Επικοινωνία και τις ∆ηµόσιες Σχέσεις από το 
πανεπιστήµιο του Stirling. Είναι απόφοιτος του Τµήµατος πολιτικών Επιστηµών & ∆ηµοσίου 
∆ικαίου της Νοµικής Σχολής του πανεπιστηµίου Αθηνών.

Ντέπη Τζιμέα

Executive Director Εταιρικής Επικοινωνίας
Οµίλου ΟΤΕ

πίσω στη
∆ιοικητική

Οµάδα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 
ΟΜΑΔΑΕπΙΣΚΟπΗΣΗ ΜΕΤΟΧΟΙ

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ 
ΕΛΕΓΧΟΥ

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 
& ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
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ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Ο Εσωτερικός Έλεγχος του Οµίλου ΟΤΕ είναι µια ανεξάρτητη λειτουργία που εποπτεύεται από την 
Επιτροπή Ελέγχου. Ο Εσωτερικός Έλεγχος προωθεί τη βελτίωση των λειτουργιών και στηρίζει 
τον Όµιλο στην επίτευξη των στόχων του µε την εφαρµογή µιας συστηµατικής και πειθαρχηµένης 
προσέγγισης επιδεικνύοντας τη δέουσα επαγγελµατική επιµέλεια. Βάσει µιας διαδικασίας αξιολόγησης 
ετήσιων εταιρικών κινδύνων, η οποία εκτελείται σε στενή συνεργασία µε τη διοίκηση και άλλες 
εµπλεκόµενες λειτουργίες, καθορίζεται το Ετήσιο πλάνο Εσωτερικού Ελέγχου λαµβάνοντας υπόψη 
τους στρατηγικούς στόχους του Οµίλου. Με γνώµονα αυτό το Ετήσιο πλάνο Εσωτερικού Ελέγχου, το 
οποίο εγκρίνει η Επιτροπή Ελέγχου, ο Εσωτερικός Έλεγχος αξιολογεί το Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου 
του Οµίλου, προκειµένου να παρέχει διαβεβαίωση για την αποτελεσµατικότητά του. Ο Εσωτερικός 
Έλεγχος είναι ένας πολύτιµος συνεργάτης στην υποστήριξη και περαιτέρω βελτίωση του ελεγκτικού 
περιβάλλοντος του 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 ∆ιεθνή πρότυπα για 
την Επαγγελµατική Άσκηση του Εσωτερικού Ελέγχου, που έχει θεσπίσει το Ινστιτούτο Εσωτερικών 
Ελεγκτών, καθώς και µε τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης για τις εισηγµένες εταιρείες.

Η Επιτροπή Εσωτερικού 
Ελέγχου επιτηρεί τον 

Εσωτερικό Έλεγχο και επιβλέπει 
τις δραστηριότητές του µέσω 

τακτικών αναφορών.

Η εκτέλεση του Ετήσιου πλάνου 
Εσωτερικού Ελέγχου οδηγεί σε 
προτάσεις και συµφωνηµένες 

ενέργειες της ∆ιοίκησης. Η 
παρακολούθηση της προοόδου 
υλοποίησής τους είναι συνεχής.

Το Ετήσιο πλάνο Εσωτερικού 
Ελέγχου, εκπονείται βάσει 

µεθοδολογίας αξιολόγησης 
κινδύνων, συµβαδίζοντας µε τη 

στρατηγική του Οµίλου.

6. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 
ΟΜΑ∆ΑΕπΙΣΚΟπΗΣΗ ΜΕΤΟΧΟΙ

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ 
ΕΛΕΓΧΟΥ

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 
& ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
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Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων 
του OTE τον Ιούνιο του 2016 όρισε 

ως τακτικό ελεγκτή των οικονοµικών 
καταστάσεων έτους 2016 στην 

PRICEWATERHOUSECOOPERS SA.

Κάθε χρόνο, η Τακτική Γενική Συνέλευση 
των Μετόχων ορίζει ελεγκτική εταιρεία ή 
κοινοπραξία ορκωτών ελεγκτών για τον 
έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων 

(απλών και ενοποιηµένων) της εταιρείας, 
σύµφωνα µε Νόµο 4449/2017, καθώς και 
των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων κατά 

τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης ύστερα από 
γνωµοδότηση της Επιτροπής Ελέγχου σχετικά 
µε την ανεξαρτησία των Ελεγκτών, βάσει των 

κριτηρίων που θεσπίζει ο νόµος. 

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

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Οι νόµιµοι ελεγκτές είναι υπεύθυνοι για τον έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας.

6. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 
ΟΜΑ∆ΑΕπΙΣΚΟπΗΣΗ ΜΕΤΟΧΟΙ

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ 
ΕΛΕΓΧΟΥ

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 
& ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ
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Τα έργα Κανονιστικής Συμμόρφωσης για το 2016 περιλάμβαναν:

                  
Αξιολόγηση Κινδύνων Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Πρόγραμμα Κανονιστικής Συμμόρφωσης 

•	 Διενεργήθηκε Αξιολόγηση Κινδύνων Κανονιστικής Συμμόρφωσης από την Ομάδα Κανονιστικής 
Συμμόρφωσης για τον ΟΤΕ και την COSMOTE. Στην αξιολόγηση αυτή, συμμετείχαν πενήντα (50) 
στελέχη του ΟΤΕ και της COSMOTE, εκπροσωπώντας το 83% των δραστηριοτήτων του ΟΤΕ και της 
COSMOTE

•	 Η εταιρεία διαμόρφωσε το πρόγραμμα Κανονιστικής Συμμόρφωσης για το 2017, βάσει των 
αποτελεσμάτων της Αξιολόγησης Κινδύνων Κανονιστικής Συμμόρφωσης που διενεργήθηκε το 2016

                  
Διαδικασία Ελέγχου Ακεραιότητας και Αξιολόγησης Κανονιστικής Συμμόρφωσης 

•	 Διενεργήθηκαν περισσότεροι από 1.140 έλεγχοι ακεραιότητας προμηθευτών/συμβούλων/
συνεργατών, προκειμένου να αποφευχθούν κίνδυνοι που ανακύπτουν από συνεργασίες με 
προμηθευτές, συμβούλους και άλλους επιχειρηματικούς συνεργάτες

•	 Είκοσι οκτώ (28) σχέδια συμβάσεων με συμβούλους (ασχέτως του ύψους του συμβολαίου) 
ελέγχθηκαν απο πλευράς Κανονιστικής Συμμόρφωσης

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

•	 Ο Όμιλος ΟΤΕ έχει υιοθετήσει Σύστημα Διαχείρισης Κανονιστικής Συμμόρφωσης (CMS) σε ό,τι αφορά 
τη συμμόρφωση της εταιρείας με την ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και τις εσωτερικές πολιτικές και 
τους κώδικες (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

                  
Εκπαίδευση του Προσωπικού της εταιρείας αναφορικά με τους Κώδικες και τις Πολιτικές της 
Κανονιστικής Συμμόρφωσης

•	 Περισσότεροι από 700 Εργαζόμενοι του Ομίλου (σε διευθυντικές και μη διευθυντικές θέσεις) 
συμμετείχαν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Κανονιστικής Συμμόρφωσης (εκπαιδευτικά σεμινάρια 
για την καταπολέμηση της διαφθοράς και σχετική εισαγωγική εκπαίδευση για νεοπροσληφθέντες 
εργαζόμενους)

                  
Αναφορές Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ομίλου ΟΤΕ

•	 Παρουσίαση τεσσάρων (4) Αναφορών Κανονιστικής Συμμόρφωσης του Ομίλου OTE στην Επιτροπή 
Κανονιστικής Συμμόρφωσης, Εταιρικών Κινδύνων και Εταιρικής Διακυβέρνησης για έλεγχο, 
αξιολόγηση και, στη συνέχεια, για την υποβολή τους στα αρμόδια εταιρικά όργανα

ΜΗΧΑΝιΣΜΟι ΕΛΕΓΧΟΥ

ΔιΟιΚΗΤιΚΗ 
ΟΜΑΔΑΕΠιΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕΤΟΧΟι

ΔιΟιΚΗΤιΚΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛιΟ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ 
ΕΛΕΓΧΟΥ

ΔιΑΔιΚΑΣιΕΣ ΔιΑΦΑΝΕιΑΣ 
& ΚΑΝΟΝιΣΜΟι

6. ΕΤΑιΡιΚΗ ΔιΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
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Εγχειριδίο Διαδικασιών Διαχειρίσης Θεμάτων Κανονιστικής Συμμόρφωσης 

•	 Επικαιροποίηση του Εγχειριδίου ∆ιαδικασιών ∆ιαχείρισης Θεµάτων Κανονιστικής Συµµόρφωσης, στο 
οποίο περιγράφονται οι δεσµευτικές προδιαγραφές για το σχεδιασµό του Συστήµατος ∆ιαχείρισης 
Κανονιστικής Συµµόρφωσης (CMS) που ισχύουν για τον Όµιλο ΟΤΕ

                 
Τροποποίηση ή/και Υιοθέτηση των Κωδικών / Πολιτικών / Διαδικασιών Κανονιστικής 
Συμμόρφωσης του Ομίλου ΟΤΕ 

•	 Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας OTE (τροποποίηση)
•	 πολιτική περί µη Κατάχρησης προνοµιακών πληροφοριών Οµίλου OTE (τροποποίηση)
•	 πολιτική Εξακρίβωσης Οικονοµικής Απάτης Οµίλου ΟΤΕ (τροποποίηση)
•	 πολιτική περί ∆ωρεών Οµίλου ΟΤΕ (τροποποίηση)
•	 πολιτική περί Χορηγιών Οµίλου ΟΤΕ (τροποποίηση)
•	 πολιτική ∆ιαχείρισης Καταγγελιών Οµίλου ΟΤΕ (τροποποίηση)
•	 ∆ιαδικασία Ενηµέρωσης και Τροποποίησης του Εσωτερικού Κανονισµού Λειτουργίας της εταιρείας 

(τροποποίηση)

                  
Υπογεγραμμένες Δηλώσεις Ανώτερων Στελεχών Οικονομικών Υπηρεσιών

•	 Μέλη του ∆.Σ. και Ανώτερα Στελέχη των Οικονοµικών Υπηρεσιών δήλωσαν εγγράφως πως 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

                  
Επικοινωνία προς το Προσωπικό Θεμάτων που αφορούν στην Κανονιστική Συμμόρφωση μέσω 
σχετικών Εκστρατειών / Ανακοινώσεων 

•	 Οµιλική καµπάνια ενηµέρωσης κατά της ∆ιαφθοράς, µε αφορµή την παγκόσµια Ηµέρα κατά της 
∆ιαφθοράς (9η ∆εκεµβρίου) και την παγκόσµια Ηµέρα Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων (10η ∆εκεµβρίου). 
Τίτλος Καµπάνιας: «∆ιαφάνεια, απαραίτητη για να πάµε µπροστά».

•	 Οµιλική καµπάνια ενηµέρωσης των καναλιών επικοινωνίας «Ask Μe» και «Tell Μe» («Whistleblowing») 
της Κανονιστικής Συµµόρφωσης, µε σκοπό την υπενθύµιση του υφιστάµενου µηχανισµού διαχείρισης 
ερωτηµάτων/καταγγελιών και την σηµαντικότητά του. Τίτλος Καµπάνιας: «Στον Όµιλο ΟΤΕ µιλάµε 
ανοιχτά»

•	 Οδηγίες σχετικά µε την αποδοχή και την προσφορά ωφεληµάτων (δώρων/προσκλήσεων) σε σχετικές 
εκδηλώσεις για τον εορτασµό των Χριστουγέννων και του πάσχα

                  
Συντονισμός ζητημάτων που άπτονται των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

•	 Ορισµός των καναλιών επικοινωνίας της Κανονιστικής Συµµόρφωσης για ερωτήµατα/καταγγελίες 
που άπτονται ζητηµάτων Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων. Οι εκπαιδεύσεις της Κανονιστικής 
Συµµόρφωσης περιλαµβάνουν επίσης σχετικές αναφορές στη σπουδαιότητα του ζητήµατος

6. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 
ΟΜΑ∆ΑΕπΙΣΚΟπΗΣΗ ΜΕΤΟΧΟΙ

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ 
ΕΛΕΓΧΟΥ

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 
& ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ
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Στον Όµιλο ΟΤΕ προωθούµε τις αξίες της διαφάνειας, της αξιοκρατίας και της 
εµπιστοσύνης και εργαζόµαστε συστηµατικά, προκειµένου να τις προστατεύουµε 

και να τις επικοινωνούµε. Όλες οι ενέργειές µας εκφράζουν τη δέσµευσή µας για τη 
διαχείριση των σχέσεων µας µε τους πελάτες του Οµίλου, τους επενδυτές και τους 

προµηθευτές µας µε ακεραιότητα και υπευθυνότητα.
 

Με γνώµονα τον Κώδικα ∆εοντολογίας του Οµίλου ΟΤΕ και στο πλαίσιο του 
Συστήµατος Κανονιστικής Συµµόρφωσης εφαρµόζουµε τις αξίες µας στις 

δραστηριότητές µας, µε στόχο την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, την 
ανάπτυξη και την υλοποίηση πρακτικών, φιλικών προς το περιβάλλον, και, βέβαια, την 

καταπολέµηση της διαφθοράς. 
 

πιστοί στις Αρχές του Οικουµενικού Συµφώνου του ΟΗΕ, που υιοθετήθηκαν από 
την Κοινωνική Χάρτα του Οµίλου ΟΤΕ, διαµορφώσαµε την κουλτούρα µας, η οποία 

ορίζει τον τρόπο που συνεργαζόµαστε ο ένας µε τον άλλον και µε τους εξωτερικούς 
µας συνεργάτες. Με τον τρόπο αυτό προχωράµε µπροστά, µιλάµε ανοιχτά και 

διασφαλίζουµε τη βιωσιµότητα και την ανάπτυξη της εταιρείας µας. 

Εσωτερική Ανακοίνωση9 Δεκεμβρίου: Παγκόσμια Ημέρα κατά της Διαφθοράς
10 Δεκεμβρίου: Παγκόσμια Ημέρα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Μήνυμα του Διευθύνοντα Συμβούλου 
για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα 
και κατά της διαφθοράς
(Το απηύθυνε στους εργαζόµενους του Οµίλου 
ΟΤΕ, στο πλαίσιο της καµπάνιας για την ηµέρα 
κατά της διαφθοράς και υπέρ των Ανθρωπίνων 
∆ικαιωµάτων στις 9/12/2016)

Μιχάλης Τσαµάζ
πρόεδρος ∆.Σ. και 

∆ιευθύνων Σύµβουλος

6. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 
ΟΜΑ∆ΑΕπΙΣΚΟπΗΣΗ ΜΕΤΟΧΟΙ

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ 
ΕΛΕΓΧΟΥ

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 
& ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ
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Πιστοποίηση του 
Συστήματος CMS (2)

Πιστοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης 
Κανονιστικής Συμμόρφωσης (CMS) 
σύμφωνα με το ISO 37001:2016 
«Συστήματα διαχείρισης κατά της 

δωροδοκίας»

Πιστοποίηση του 
Συστήματος CMS (1)

Πιστοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης 
Κανονιστικής Συμμόρφωσης (CMS) 
από εξωτερικό Ελεγκτή, σύμφωνα 

με τις απαιτήσεις του IDW Assurance 
Standard 980 «Principles for the Proper 
Performance of Reasonable Assurance 
Engagements Relating to Compliance 

Management Systems»

Έρευνα για την εταιρική 
κουλτούρα βασισμένη στις 

αρχές της Κανονιστικής 
Συμμόρφωσης

Έρευνα για την καλύτερη κατανόηση 
της ηθικής εταιρικής κουλτούρας 

βασισμένης στις αρχές της Κανονιστικής 
Συμμόρφωσης εντός του Ομίλου

Στόχοι Κανονιστικής 
Συμμόρφωσης

ΜΗΧΑΝιΣΜΟι ΕΛΕΓΧΟΥ

ΔιΟιΚΗΤιΚΗ 
ΟΜΑΔΑΕΠιΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕΤΟΧΟι

ΔιΟιΚΗΤιΚΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛιΟ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ 
ΕΛΕΓΧΟΥ

ΔιΑΔιΚΑΣιΕΣ ΔιΑΦΑΝΕιΑΣ 
& ΚΑΝΟΝιΣΜΟι

6. ΕΤΑιΡιΚΗ ΔιΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
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Κώδικες και Πολιτικές Κανονιστικής Συμμόρφωσης

Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας ΟΤΕ

Κώδικας ∆εοντολογίας Οµίλου OTE

Κώδικας ∆εοντολογίας Οµίλου ΟΤΕ για τα ανώτερα στελέχη οικονοµικών υπηρεσιών

∆εσµευτικοί Κανόνες προστασίας προσωπικών ∆εδοµένων (BCRP)

πολιτική ∆ιαχείρισης Καταγγελιών Οµίλου ΟΤΕ

πολιτική Εξακρίβωσης Οικονοµικής Απάτης Οµίλου ΟΤΕ

πολιτική περι µη Κατάχρησης προνοµιακών πληροφοριών Οµίλου ΟΤΕ

πολιτική περι ∆ωρεών Οµίλου ΟΤΕ

πολιτική περι Χορηγιών Οµίλου ΟΤΕ

πολιτική περί Αποδοχής και προσφοράς Ωφεληµάτων Οµίλου ΟΤΕ

πολιτική ∆ιοργάνωσης Εταιρικών Εκδηλώσεων Οµίλου ΟΤΕ

πολιτική για την Αποτροπή Σεξουαλικής παρενόχλησης εντός του Οµίλου ΟΤΕ

πολιτική για τη Συµµόρφωση στο ∆ίκαιο του Ελεύθερου Ανταγωνισµού Οµίλου ΟΤΕ

πολιτική για τις Εργασιακές Σχέσεις εντός του Οµίλου ΟΤΕ

πολιτική περί Αποφυγής της ∆ιαφθοράς και άλλων Συγκρούσεων Συµφερόντων Οµίλου ΟΤΕ

πολιτική Εταιρικής Υπευθυνότητας Οµίλου ΟΤΕ

Κοινωνική Χάρτα Οµίλου OTE

6. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 
ΟΜΑ∆ΑΕπΙΣΚΟπΗΣΗ ΜΕΤΟΧΟΙ

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ 
ΕΛΕΓΧΟΥ

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 
& ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ
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•	 Αύξηση της εµπιστοσύνης των µετόχων
•	 Ενθάρρυνση της προληπτικής διαχείρισης
•	 Βελτίωση της Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης

Πολιτικές Διαχείρισης Εταιρικών Κινδύνων:
•	 πολιτική ∆ιαχείρισης Εταιρικών Κινδύνων και Ασφάλισης Οµίλου ΟΤΕ
•	 πολιτική παροχών Ασφάλισης Κινδύνου και Συνταξιοδοτικών προγραµµάτων Οµίλου ΟΤΕ
•	 ∆ιαδικασία Αξιολόγησης Εταιρικών Κινδύνων
•	 Αποζηµίωση προγράµµατος Ασφάλισης κατά παντός κινδύνου

Το σύστηµα ∆ιαχείρισης Εταιρικών Κινδύνων Οµίλου ΟΤΕ βασίζεται στο πρότυπο COSO ERM, καθώς και 
στο πρότυπο διαχείρισης κινδύνων ΕΛΟΤ ISO 31000:2009 «∆ιαχείριση της ∆ιακινδύνευσης – Αρχές και 
Κατευθυντήριες Οδηγίες», µε κύριο στόχο τη διαφύλαξη της οµαλής επιχειρησιακής λειτουργίας και της 
µελλοντικής επιχειρηµατικής επιτυχίας του Οµίλου ΟΤΕ. Το σύστηµα ∆ιαχείρισης Εταιρικών Κινδύνων έχει 
πιστοποιηθεί κατά το πρότυπο ISO 31000, τόσο στην Ελλάδα για τις εταιρείες ΟΤΕ και COSMOTE, όσο και 
στη Ρουµανία για την Telekom Romania & Telekom Romania Mobile. 

Η ∆ιαχείριση Εταιρικών Κινδύνων (Enterprise Risk Management, ERM) είναι µια 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
•	 ∆ιασφάλιση 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 ∆ιακυβέρνησης
•	 Επίτευξη των εταιρικών στόχων

Έγκαιρη 
αναγνώριση Αξιολόγηση Διαχείριση Επικοινωνία Αντιμετώπιση 

κινδύνων

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ (ERM)

6. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 
ΟΜΑ∆ΑΕπΙΣΚΟπΗΣΗ ΜΕΤΟΧΟΙ

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ 
ΕΛΕΓΧΟΥ

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 
& ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ
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Ανάλυση Κινδύνου

Αναγνώριση Κινδύνου

Αξιολόγηση Κινδύνων

Αξιολόγηση Κινδύνου

Επικοινωνία – 
Συµβουλευτική 

Αναφορά Εταιρικών 
Κινδύνων 

Οµίλου ΟΤΕ

παρακολούθηση 
και επισκόπηση 

Μητρώο Εταιρικών 
Κινδύνων 

Οµίλου ΟΤΕ

Αναφορά 
Εταιρικών Κινδύνων 

Οµίλου ΟΤΕ

Βασική
Κατηγοριοποίηση

Κινδύνων

Αντιµετώπιση
Κινδύνων

ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Η ∆ιαχείριση Εταιρικών Κινδύνων περιλαµβάνει µια 
συνεχή διαδικασία ανάλυσης των εξής:
•	 Έγκαιρη αναγνώριση
•	 Αξιολόγηση
•	 ∆ιαχείριση
•	 Επικοινωνία
•	 Μετριασµός των εταιρικών κινδύνων

Έχει ως στόχο τη διαχείριση των κινδύνων σε αποδεκτό 
επίπεδο, το οποίο καθορίζεται από το ∆ιοικητικό 
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)

6. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 
ΟΜΑ∆ΑΕπΙΣΚΟπΗΣΗ ΜΕΤΟΧΟΙ

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ 
ΕΛΕΓΧΟΥ

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 
& ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ
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ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ:
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.

Πολύ Κρίσιμος
> €20 εκατ.

Απαιτείται άμεση δράση

Απαιτείται υψηλής
προτεραιότητας δράση
για την αντιμετώπιση
του κινδύνου

Κρίσιμος
> €12 εκατ. < €20 εκατ.

Μεσαίος
> €5 εκατ. < €12 εκατ.

Μικρός
> €1 εκατ. < €5 εκατ.

Πολύ Χαμηλή 
0-5%

Χαμηλή
 5-25%

Μέτρια 
25-50%

Υψηλή
50-100%

Επ
ιπ

τώ
σε

ις
 (ε

κα
τ.)

Παρακολούθηση 
κινδύνου:
Έλεγχος αιτιών,
ανάπτυξη
εναλλακτικού 
σχεδίου δράσης

∆ιάγραµµα Επιπτώσεων Κινδύνων

πιθανότητα

6. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 
ΟΜΑ∆ΑΕπΙΣΚΟπΗΣΗ ΜΕΤΟΧΟΙ

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ 
ΕΛΕΓΧΟΥ

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 
& ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ
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Δραστηριότητες σχετικές με τη Διαχείριση Εταιρικών Κινδύνων το 2016
∆ιαπίστευση του Συστήµατος ∆ιαχείρισης Εταιρικών Κινδύνων (ERM) σύµφωνα µε το ΕΛΟΤ ISO 31000:2009 «∆ιαχείριση της ∆ιακινδύνευσης – Αρχές και Κατευθυντήριες Οδηγίες» στην Ελλάδα και στη Ρουµανία 

∆ηµιουργία και εφαρµογή κοινής µεθοδολογίας αξιολόγησης κινδύνων σε όλες τις επιχειρησιακές µονάδες και τις θυγατρικές του Οµίλου, µε βάση καθολικά κριτήρια εκτίµησης και αξιολόγησης, έτσι ώστε να υπάρχει 
ένας ενιαίος τρόπος διαχείρισης των εταιρικών κινδύνων σε όλο τον Όµιλο ΟΤΕ, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 31000:2009 και την ενιαία µεθοδολογία ∆ιαχείρισης Εταιρικών Κινδύνων του Οµίλου ΟΤΕ

∆ηµιουργία εγχειριδίου διαχείρισης εταιρικών κινδύνων (ERM Manual), όπου περιγράφονται οι απαιτήσεις, οι αρχές, οι αρµοδιότητες και η µεθοδολογία για τη διαχείριση των εταιρικών κινδύνων στις εταιρείες του 
Οµίλου ΟΤΕ, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, σύµφωνα µε τη µεθοδολογία διαχείρισης κινδύνων Οµίλου ΟΤΕ και το διεθνές πρότυπο ISO 31000:2009

Ενσωµάτωση των αποτελεσµάτων των επιµέρους αξιολογήσεων κινδύνων των επιχειρησιακών µονάδων και θυγατρικών εταιρειών στο Μητρώο Εταιρικών Κινδύνων Οµίλου ΟΤΕ µε σκοπό την συστηµατική ανάλυση 
και δοµηµένη παρακολούθηση των εταιρικών κινδύνων

παρουσίαση 4 Αναφορών Εταιρικών Κινδύνων Οµίλου ΟΤΕ (ΟΤΕ Group Risk Reports) στην Επιτροπή Κανονιστικής Συµµόρφωσης, Εταιρικών Κινδύνων και Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης Οµίλου ΟΤΕ, για την επισκόπηση, την 
αξιολόγηση και, εν συνεχεία, την υποβολή της στα αρµόδια εταιρικά όργανα, ήτοι την Επιτροπή Ελέγχου ΟΤΕ και το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ΟΤΕ

Στόχοι του Συστήματος Διαχείρισης Εταιρικών Κινδύνων για το 2017 (ERM)

∆ιαπίστευση του Συστήµατος ∆ιαχείρισης Εταιρικών Κινδύνων (ERM) της Telekom Albania σύµφωνα µε το ISO 31000:2009 «∆ιαχείριση της ∆ιακινδύνευσης – Αρχές και Κατευθυντήριες Οδηγίες»

Ενίσχυση της κουλτούρας κινδύνου (risk culture) εντός του οργανισµού, µε τον καθορισµό και την εφαρµογή της διάθεσης ανάληψης κινδύνων (risk appetite) σε όλο το Group, µε χρονικό ορίζοντα διετίας

Θεσμικά όργανα της εταιρείας που εμπλέκονται στη Διαχείριση των Εταιρικών Κινδύνων του Ομίλου ΟΤΕ
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

6. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 
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ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

Διαδικασία δημοσιοποίησης ρυθμιζόμενης πληροφορίας 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007
Έγκαιρη και ισότιµη διάχυση περιοδικών και συνεχών πληροφοριών στο επενδυτικό κοινό

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

Διαδικασίες σύμφωνα με τη Ρύθμιση (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί Κατάχρησης της Αγοράς 
και το Νόμο 3016/2002 περί Εταιρικής Διακυβέρνησης
πρόληψη της κατάχρησης προνοµιακών πληροφοριών και των πράξεων χειραγώγησης της αγοράς

Κοινοποίηση και δηµοσιοποίηση των συναλλαγών επί τίτλων της εταιρείας από πρόσωπα µε 
διευθυντικές θέσεις στην εταιρεία και τα πρόσωπα που συνδέονται στενά µε αυτούς 

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

Άλλες πρακτικές που ενισχυούν την αποκάλυψη πληροφοριών 
σε όλους τους ενδιαφερόμενους είναι οι εξής:
Η έγκαιρη και ισότιµη διάχυση στο κοινό και ανάρτηση 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 (Ετήσια Οικονοµική Έκθεση, Ετήσιος Απολογισµός, 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 η παροχή πληροφοριών που σχετίζονται µε την άσκηση των δικαιωµάτων τους και την 
καταβολή των µερισµάτων 

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

Η διοργάνωση των Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων της εταιρείας και η διασφάλιση της βέλτιστης 
διάχυσης πληροφοριών προς τους Μετόχους. Συνεργασία µε τις Κανονιστικές Αρχές των χωρών, στις 
οποίες διαπραγµατεύεται η µετοχή του ΟΤΕ ή είναι εισηγµένος

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

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

6. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
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Οι κανονισµοί της εταιρείας περιλαµβάνουν:

                 
Το Καταστατικό της Εταιρείας

Το Καταστατικό, µεταξύ άλλων, ορίζει: 
•	 Το πεδίο και τις δραστηριότητες της εταιρείας, το διορισµό και τη διάρκεια της θητείας των µελών 

του ∆.Σ., τη σύνθεση του ∆.Σ. και τη λειτουργία του, καθώς και τις εξουσίες του και τη διαδικασία της 
περαιτέρω µεταβίβασης των εξουσιών του

•	 Τη λειτουργία της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και τα θέµατα για τα οποία είναι αποκλειστικά 
αρµόδια το ∆.Σ. και η Γενική Συνέλευση των Μετόχων 

                 
Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

Καλύπτει θέµατα που αφορούν:
•	 Την οργανωτική δοµή της εταιρείας και τις αρµοδιότητες των επιχειρησιακών της µονάδων 
•	 Τις αρµοδιότητες των εκτελεστικών και µη εκτελεστικών µελών του ∆.Σ. 
•	 Την πρόσληψη και αξιολόγηση στελεχών 
•	 Τις διαδικασίες παρακολούθησης των συναλλαγών προσώπων µε διευθυντικές αρµοδιότητες σε 

κινητές αξίες της εταιρείας και τη δηµοσιοποίηση αυτών
•	 Τη διαδικασία παρακολούθησης των συναλλαγών υπόχρεων προσώπων µε σηµαντικούς πελάτες 

και προµηθευτές 
•	 Τους ισχύοντες κανόνες και την παρακολούθηση συναλλαγών µεταξύ συνδεδεµένων επιχειρήσεων
•	 Τις επιχειρησιακές µονάδες Εσωτερικού Ελέγχου, Επενδυτικών 

Σχέσεων και Εταιρικών Ανακοινώσεων της εταιρείας

                 
Κανονισμός Λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου

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

                  
Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου

Καθορίζει τις αρµοδιότητες και ρυθµίζει τη λειτουργία της Επιτροπής Ελέγχου

                  
Κανονισμος λειτουργίας Επιτροπής Αμοιβών και Ανθρώπινου Δυναμικού
 
Καθορίζει τις ευθύνες και τη λειτουργία της Επιτροπής Αµοιβών και Ανθρώπινου ∆υναµικού

                  
Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Κανονιστικής Συμμόρφωσης, 
Εταιρικών Κινδύνων και Εταιρικής Διακυβέρνησης Ομίλου ΟΤΕ 

Καθορίζει τις αρµοδιότητες και τη λειτουργία της Επιτροπής Κανονιστικής Συµµόρφωσης, Εταιρικών 
Κινδύνων και Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης του Οµίλου ΟΤΕ

                  
Κανονισμός Εσωτερικού Ελέγχου

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

                  
Πολιτική Προμηθειών

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

6. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
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