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                              ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ & ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ                                                                                                                                      

                       ΕΝΩΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 
                     Μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς 

                                                  website: www.sed.gr  e-mail: info@sed.gr 

 

               ΜΕΤΟΧΙΚΟΣ ΑΚΤΙΒΙΣΜΟΣ                                     
                      Το Ηλεκτρονικό Περιοδικό του ΣΕΔ 

                                                17ο τεύχος,20 Σεπτεμβρίου 2022  

 

 
 
Από τη μοναδική Γεν. Συνέλευση που παρακολουθήσαμε το 2022 με φυσική 
παρουσία, της εταιρείας ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ. Ο εκ των 
μεγαλομετόχων της εταιρείας κ. Ιωάννης Πετρόπουλος,ο Πρόεδρος κ. Μιχάλης 
Οικονομάκης και άλλα μέλη του ΔΣ, με τον Πρόεδρο του ΣΕΔ Μπάμπη Εγγλέζο 
τον δημοσιογράφο Στέφανο Κοτζαμάνη και τους φοιτητές που 
παρακολούθησαν τη Γεν. Συνέλευση. 

Eργασίες Φοιτητών που 

συμμετείχαν στο 

«Πρόγραμμα 

Επενδυτικής Παιδείας & 

Κατάρτισης 2022» 

 

http://www.sed.gr/
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ΜΕΤΟΧΙΚΟΣ ΑΚΤΙΒΙΣΜΟΣ 
 

Ηλεκτρονικό περιοδικό της Κεφαλαιαγοράς 
 
Υπεύθυνος κατά το νόμο το Διοικητικό Συμβούλιο του 

Συνδέσμου Επενδυτών & Διαδικτύου (ΣΕΔ) 
 
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου: 

 

 
 

 
Πρόεδρος: Χαράλαμπος (Μπάμπης) Εγγλέζος 
 
Α! Αντιπρόεδρος: Ιωάννα Κωνσταντοπούλου 
 
Β! Αντιπρόεδρος: Γιώργος Κουμπάρος 
 
Γ! Αντιπρόεδρος: Νίκος Οικονομόπουλος 
 
Γεν. Γραμματέας: Ανδρέας Κουτούπης 
 
Ειδ. Γραμματέας: Μιχαέλα Θεοδώρου 
 
Ταμίας : Νίκος Μαρκόπουλος 
 
Κοσμήτορας: Σοφία Ασωνίτου 
Μέλη :Τριαντάφυλλος Κατσαρέλης,Γιάννης Σαρρής,Μαρία Ψυλλάκη 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
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Αντί προλόγου, 
 

 
 
Αγαπητοί φίλες και φίλοι του ΣΕΔ, 
 
Το 17ο τεύχος του ηλεκτρονικού περιοδικού του ΣΕΔ, έρχεται σε μια εποχή 
δύσκολη, τόσο για τη χώρα μας, όσο και για ολόκληρο τον κόσμο. Ο πόλεμος, 
που μαίνεται στην Ουκρανία εδώ και μήνες, έχει ρίξει βαριά τη σκιά του σε 
ολόκληρη την ανθρωπότητα και οι συνέπειες του έχουν ήδη επηρεάσει σχεδόν 
όλες τις χώρες. Ο χειμώνας που έρχεται, θα είναι πολύ δύσκολος για την 
οικονομία όλης της Ευρώπης και η χώρα μας σίγουρα δεν θα αποτελέσει 
εξαίρεση. 
Μέσα σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες και με την πανδημία του covid 19 να 
είναι ακόμα παρούσα, ολοκληρώσαμε το 8ο κατά σειρά «Πρόγραμμα 
Επενδυτικής Παιδείας & Κατάρτισης 2022», ένα 6μηνο “μαραθώνιο”, από 
σεμινάρια και παρακολουθήσεις Γεν. Συνελεύσεων εισηγμένων εταιρειών, που 
άρχισε τον περασμένο Μάρτιο και τελείωσε στις 30 Αυγούστου, με τη Γεν. 
Συνέλευση της ΕΥΔΑΠ. 
 
Το τεύχος αυτό είναι αφιερωμένο στις εργασίες των φοιτητών και 
φοιτητριών, που συμμετείχαν στο πρόγραμμα του 2022, οι οποίοι 
χωρίστηκαν σε ομάδες και κάθε ομάδα ανέλαβε να εκπονήσει εργασία για μία 
από τις εταιρείες, των οποίων παρακολουθήσαμε τις Γεν. Συνελεύσεις. Όπως 
κάνουμε λοιπόν κάθε χρόνο, οι εργασίες αυτές δημοσιεύονται στο ηλεκτρονικό 
περιοδικό του ΣΕΔ, με τα ονόματα των φοιτητών που τις εκπόνησαν. 
Είναι ένα δείγμα του υψηλού επιπέδου της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
στη χώρα μας που, όσο και αν θέλουν μερικοί να την υποβαθμίζουν, εμείς 
πιστεύουμε ότι στα Ελληνικά Πανεπιστήμια γίνεται μια θαυμάσια δουλειά και 
οι τελειόφοιτοι φοιτητές και φοιτήτριες βγαίνουν από αυτά με γνώσεις και 
δεξιότητες υψηλού επιπέδου. 
 
Παράλληλα ετοιμάζουμε και το 20ο Συνέδριο του ΣΕΔ, με θέμα: 
«Χρηματιστήριο Αθηνών-Μοχλός Ανάπτυξης της Ελληνικής 
Οικονομίας». Το κύριο μέρος του Συνεδρίου, θα γίνει το Σαββατοκύριακο 
10-11 Δεκεμβρίου, στο ξενοδοχείο ΗΛΕΚΤΡΑ ΠΑΛΛΑΣ, με τη συμμετοχή 
φορέων και επαγγελματιών της Ελληνικής Κεφαλαιαγοράς, καθώς και 
εκπροσώπων της Ακαδημαϊκής κοινότητας, του επενδυτικού κοινού και 
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πολλών φοιτητών και φοιτητριών των Ελληνικών Πανεπιστημίων και 
Κολεγίων, από Ελλάδα και Κύπρο. 
 
Σας περιμένουμε λοιπόν όλους στο 20ο Συνέδριο του ΣΕΔ, που θα 
περιλαμβάνει θέματα από την χρηματιστηριακή αγορά και τον γενικότερο 
χώρο των επενδύσεων, για να συζητήσουμε και να διατυπώσουμε προτάσεις 
για τα προβλήματα της Ελληνικής Κεφαλαιαγοράς και της Ελληνικής 
Οικονομίας γενικότερα. 
 
Στόχος μας, τη χρονιά που έρχεται, είναι να καθιερωθούν στην Ελληνική 
Κεφαλαιαγορά οι «υβριδικές» Γεν. Συνελεύσεις των εισηγμένων 
εταιρειών. Δηλαδή Γεν. Συνελεύσεις που θα γίνονται όλες με φυσική 
παρουσία των μετόχων, αλλά και με παράλληλη μετάδοση στο διαδίκτυο. Ήδη 
μερικές κορυφαίες εισηγμένες εταιρείες χρησιμοποιούν αυτή τη μορφή της 
«υβριδικής Γεν. Συνέλευσης» και είμαστε σε επικοινωνία με τις εποπτικές 
αρχές, με σκοπό να καθιερωθεί αυτή η μορφή Γεν. Συνέλευσης, η οποία δίνει 
τη δυνατότητα να την παρακολουθήσουν και μέτοχοι από την Ελληνική 
περιφέρεια, αλλά και το εξωτερικό, οι οποίοι λόγω απόστασης, αδυνατούν να 
παραστούν στις Γεν. Συνελεύσεις των εταιρειών που τους ενδιαφέρουν. 
 
Μόνο έτσι θα μπορούμε να μιλάμε για ίση μεταχείριση και ίση 
ενημέρωση όλων των μετόχων, των εισηγμένων εταιρειών. 
Η πανδημία του covid 19, μας έδειξε ότι αυτό είναι εύκολο να γίνει, αρκεί 
να υπάρχει η βούληση και η σωστή «φιλοσοφία Εταιρικής 
Διακυβέρνησης», από όλους τους εμπλεκόμενους στην Ελληνική 
Κεφαλαιαγορά. 
 
Μπάμπης Εγγλέζος 
Πρόεδρος του ΣΕΔ 
 
«» 
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Πρόγραμμα Επενδυτικής Παιδείας & Κατάρτισης 2022 

 

 

 

Αγαπητοί φίλοι και φίλες, 

Άλλο ένα «Πρόγραμμα Επενδυτικής Παιδείας & Κατάρτισης», όπως 

ονομάσαμε από εφέτος το Πρόγραμμα Παρακολούθησης Γεν. 

Συνελεύσεων, το 8ο κατά σειρά, που διοργάνωσε ο ΣΕΔ υπό την αιγίδα του 

Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών, έφτασε στο τέλος του, με τη Γεν. 

Συνέλευση της ΕΥΔΑΠ, που έγινε την Τρίτη 30 Αυγούστου 2022. 

 

Για άλλη μία χρονιά, τόσο τα Σεμινάρια Χρηματιστηριακής Παιδείας που 

διοργανώσαμε, όσο και οι Γεν. Συνελεύσεις των εταιρειών που 

παρακολουθήσαμε, έγιναν όλα μέσω διαδικτύου, λόγω των μέτρων για την 

πανδημία του covid 19, εκτός από τη Γεν. Συνέλευση της εταιρείας 

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, την οποία παρακολουθήσαμε με φυσική παρουσία και με 

λίγα άτομα.   

Οι συμμετοχές ξεπέρασαν κάθε προηγούμενο καθώς περισσότεροι από 350 

φοιτητές και φοιτήτριες δήλωσαν συμμετοχή, από όλα σχεδόν τα 

Πανεπιστήμια και από πολλές περιοχές της χώρας. Αξιοσημείωτο είναι το 

γεγονός ότι το Πρόγραμμα ξεκίνησε το 2015 με 4 Πανεπιστήμια και εφέτος 

έφτασαν να το παρακολουθούν φοιτητές από 18 Πανεπιστήμια και Κολέγια, 

από Ελλάδα και Κύπρο, αλλά και επενδυτές, οι οποίοι έχουν καταλάβει τη 

σημασία του να παρακολουθεί ένας επενδυτής τις Γεν. Συνελεύσεις των 

εταιρειών που τον ενδιαφέρουν. 

Έγιναν συνολικά Δεκαπέντε (15) Σεμινάρια Χρηματιστηριακής Παιδείας, 

στα οποία ξεκινήσαμε από τις βασικές χρηματιστηριακές έννοιες, όπως οι 

βασικοί φορείς της Κεφαλαιαγοράς και η αποστολή του καθενός, η 

διοργάνωση των Γεν. Συνελεύσεων των εταιρειών και πως γίνονται οι 

ψηφοφορίες και η λήψη των αποφάσεων και συνεχίσαμε με πιο εξειδικευμένα 

θέματα, όπως είναι οι Χρηματιστηριακοί Δείκτες και η χρησιμότητα τους, η 
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Εταιρική Διακυβέρνηση, η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, το ESG, ο 

Εσωτερικός Έλεγχος, η παρακολούθηση των Ισολογισμών των εταιρειών 

από τη σκοπιά του επενδυτή, τα Εταιρικά Ομόλογα, τα ΜΟΔ, η Θεμελιώδης 

Ανάλυση των εταιρειών, η Τεχνική Ανάλυση των μετοχών κλπ 

 

Επίσης παρουσιάσαμε μερικά από τα επαγγέλματα της Κεφαλαιαγοράς, 

όπως Χρηματιστηριακός Αναλυτής, Εσωτερικός Ελεγκτής, Ορκωτός 

Ελεγκτής, IRO κλπ και δώσαμε οδηγίες για το πως μπορούν οι φοιτητές 

να προετοιμασθούν καλύτερα, για να ασχοληθούν με αυτά, όταν 

ολοκληρώσουν τις σπουδές τους. 

Παράλληλα με τα σεμινάρια ξεκίνησαν και οι Γεν. Συνελεύσεις των εισηγμένων 

εταιρειών, τις οποίες παρακολουθήσαμε μέσω διαδικτύου. 

 

Παρακολουθήσαμε τις Γεν. Συνελεύσεις των παρακάτω εταιρειών, με 

χρονολογική σειρά: AUTOHELLAS (5/4), ΤΡΑΠΕΖΑ της ΕΛΛΑΔΟΣ (7/4), 

ΟΛΘ (21/4), ENTERSOFT (21/4), ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ (3/5), JUMBO (5/5), 

ΤΙΤΑΝ (12/5), ΕΛΒΑΛ-ΧΑΛΚΟΡ (24/5), ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ (25/5), ΟΤΕ 

(25/5), INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL(26/5), AS COMPANY (2/6), 

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (2/6), ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (2/6), ΠΡΟΝΤΕΑ (7/6), 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (9/6), ΟΠΑΠ (9/6), ΠΛΑΙΣΙΟ (14/6), 

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (15/6 με φυσική παρουσία), ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ (16/6), 

FOURLIS (17/6), ΤΕΝΕΡΓΑ (22/6), LAMDA DEV. (22/6), SPACE HELLAS 

(22/6), IDEAL HOLDINGS (23/6), ΑΒΑΞ (23/6), ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (28/6), ΔΕΗ 

(29/6), AEGEAN (7/7), ΟΛΠ (13/7), EUROBANK (21/7), ALPHA BANK 

(22/7), ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (22/7), ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (28/7), ΕΛΛΑΚΤΩΡ 

(28/7), ΕΥΔΑΠ (30/8). 

Ευχαριστούμε θερμά τις διοικήσεις όλων των παραπάνω εταιρειών, που 

συμμετείχαν στο πρόγραμμα και δέχθηκαν οι φοιτητές και φοιτήτριες 

των Ελληνικών Πανεπιστημίων να παρακολουθήσουν τις ετήσιες 

απολογιστικές Γεν. Συνελεύσεις των εταιρειών τους, με σκοπό να 

αποκτήσουν μία ανεκτίμητη εμπειρία που δεν διδάσκεται σε κανένα 

Πανεπιστήμιο του κόσμου! 

 

Ευχαριστούμε επίσης όλους όσους συμμετείχαν με οποιοδήποτε τρόπο 

στο Πρόγραμμα, τους επαγγελματίες της Κεφαλαιαγοράς και τα μέλη του 

ΔΣ του ΣΕΔ, που δίδαξαν στα σεμινάρια, τους χορηγούς μας, 

(Χρηματιστήριο Αθηνών, ΔΕΗ, ΟΛΠ, ΕΥΔΑΠ, ΤΙΤΑΝ, KnR, ELECTRA, 

VALUE), που για άλλη μία χρονιά στήριξαν αυτή την επίπονη, αλλά τόσο 

δημιουργική προσπάθεια, τα παιδιά της Γραμματείας του ΣΕΔ, που 

υποστήριξαν όλη αυτή τη δράση (και συνεχίζουν να την υποστηρίζουν) 

και τους καθηγητές και καθηγήτριες των Ελληνικών Πανεπιστημίων και 

Κολεγίων, που μας έστειλαν για άλλη μια χρονιά τους φοιτητές τους. 
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Κυρίως όμως, εγώ προσωπικά, θέλω να ευχαριστήσω όλους τους 

φοιτητές και τις φοιτήτριες που συμμετείχαν στο πρόγραμμα, και με τα 

νιάτα και τον ενθουσιασμό τους, κατάφεραν να το φέρουν σε πέρας, σε 

μια τόσο δύσκολη συγκυρία όπως η φετινή. 

Ήδη έχει συσταθεί ομάδα, από καθηγητές, τελειόφοιτους φοιτητές και μέλη 

του ΔΣ του ΣΕΔ, η οποία θα επεξεργαστεί τις απαντήσεις των φοιτητών στα 

ερωτηματολόγια και θα παρουσιάσει τα συμπεράσματα στο ετήσιο 20ο 

Συνέδριο του ΣΕΔ, στο τέλος του χρόνου. 

 

Οι εργασίες των φοιτητών, πάνω σε εταιρείες του Ελληνικού 

Χρηματιστηρίου, παρουσιάζονται στο παρόν τεύχος του Ηλεκτρονικού 

Περιοδικού του ΣΕΔ και είναι ένα δείγμα του υψηλού επιπέδου των 

φοιτητών και φοιτητριών, που παρακολούθησαν το πρόγραμμα για το 

2022. 

Στόχος μας είναι το Πρόγραμμα αυτό να συνεχιστεί σε βάθος χρόνου και 

να έχει όλο και μεγαλύτερη διείσδυση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, 

προς όφελος τόσο των φοιτητών, αλλά και όλων των εμπλεκομένων 

όπως γίνεται επί οκτώ συνεχόμενα χρόνια, από το 2015 μέχρι σήμερα. 

 

Όλοι όσοι το έχουν παρακολουθήσει, έχουν αναγνωρίσει τη μεγάλη του 

χρησιμότητα, διότι εκτός από τις ανεκτίμητες γνώσεις που προσφέρει 

στους φοιτητές και στους επενδυτές που το παρακολουθούν, 

αναβαθμίζει σε μεγάλο βαθμό τη διοργάνωση των Γεν. Συνελεύσεων 

των εισηγμένων εταιρειών και συμβάλει τα μέγιστα στην άνοδο του 

επιπέδου Επενδυτικής Παιδείας στη χώρα μας. 

Σας περιμένουμε όλους στο 20ο Συνέδριο του ΣΕΔ, το οποίο θα γίνει 

εφέτος υβριδικά, με φυσική παρουσία και με ταυτόχρονη μετάδοση στο 

διαδίκτυο, για να συζητήσουμε τα θέματα επικαιρότητας, που 

απασχολούν την Ελληνική επενδυτική κοινότητα. Το κυρίως Συνέδριο θα 

γίνει το Σαββατοκύριακο 10-11 Δεκεμβρίου στο ξενοδοχείο ΗΛΕΚΤΡΑ 

ΠΑΛΛΑΣ, με παράλληλες Ημερίδες που θα ανακοινωθούν σύντομα. 

Μπάμπης Εγγλέζος 
Πρόεδρος ΣΕΔ 
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Η παρούσα εργασία έγινε στα πλαίσια του Προγράμματος 

Παρακολούθησης Γενικών Συνελεύσεων Εισηγμένων 

Εταιρειών του Συνδέσμου Επενδυτών και Διαδικτύου. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ & ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΕΝΩΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ 

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

Μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής στην Επιτροπή  

Κεφαλαιαγοράς           

       Website: www.sed.gr                            e-mail: info@sed.gr 
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          ALPHA BANK 
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ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΒΥΤΑΝΟΥ  

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 

ΣΕΜΦΕ – ΔΠΜΣ «ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ 

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» 

 

 

ΔΑΝΑΗ ΣΤΑΣΙΝΟΥ  

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
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ΕΥΔΟΚΙΑ ΤΣΙΛΙΜΕΚΗ   

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  

 

  
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΥΡΑΝΗΣ 

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
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ΦΡΑΝΤΣΕΣΚΑ ΤΣΙΑΠΗ 

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Ο Όμιλος Alpha Bank1  

Η Alpha Bank, ιδρύθηκε το 1879 από τον Ιωάννη Φ. Κωστόπουλο. Ο 

Όμιλος Alpha Bank είναι ένας από τους μεγαλύτερους Ομίλους του 

χρηματοοικονομικού τομέα στην Ελλάδα. Προσφέρει ευρύ φάσμα υψηλής 

ποιότητας χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών στην εγχώρια και τη 

διεθνή αγορά και διαθέτει έναν από τους υψηλότερους δείκτες κεφαλαιακής 

επάρκειας στην Ευρώπη. (Alpha Bank, χ.χ.) 

 

Ιστορική Διαδρομή 

Η ιστορία της Alpha Bank μετρά 140 έτη πλούσιας επιχειρηματικής 

δραστηριότητας. Ο Ιωάννης Φ. Κωστόπουλος, ίδρυσε το 1879 στην Καλαμάτα 

τον εμπορικό οίκο Ι.Φ. Κωστοπούλου, στον οποίο ανέπτυξε τραπεζικές 

δραστηριότητες. Το έτος 1916,  ο Ιωάννης Φ. Κωστόπουλος, σε συνεργασία με 

τη Λαϊκή Τράπεζα, δημιούργησε, με έδρα την Καλαμάτα, την Τράπεζα Ι.Φ. 

Κωστοπούλου με τη μορφή της Ετερόρρυθμης Εταιρίας, η οποία το 1918 

έδωσε τη θέση της στην Τράπεζα Καλαμών, που λειτουργούσε πλέον ως 

Ανώνυμη Εταιρία. (Alpha Bank, χ.χ.) 

Το 1924 δημιουργήθηκε η Τράπεζα Ελληνικής Εμπορικής Πίστεως, με 

έδρα την Αθήνα, αποτέλεσμα της συγχώνευσης της Τράπεζας Καλαμών με το 

τραπεζικό τμήμα του οίκου Ι.Φ. Κωστοπούλου. Η Τράπεζα Ελληνικής 

Εμπορικής Πίστεως ανέπτυξε ένα περιφερειακό δίκτυο υποκαταστημάτων στη 

Νότιο Πελοπόννησο. Μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, στην οικονομική 

ανασυγκρότηση που ακολούθησε η Τράπεζα Ελληνικής Εμπορικής Πίστεως, - 

η μοναδική Τράπεζα του μεγέθους της που κατάφερε να ανταπεξέλθει των 

δύσκολων συνθηκών εκείνης της περιόδου- κατάφερε να αναπτύξει ένα εθνικό 

δίκτυο υποκαταστημάτων. Η Τράπεζα Ελληνικής Εμπορικής Πίστεως, το 1947 

μετονομάσθηκε σε Τράπεζα Εμπορικής Πίστεως  και το 1972 σε Τράπεζα 

Πίστεως,  Από τη δεκαετία του 1970, υπήρξε πρωτοπόρος στον τομέα του 

εκσυγχρονισμού του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, ενώ μετά την 

απελευθέρωσή του, στα τέλη της δεκαετίας του 1980, έχει ήδη διαμορφώσει τη 

φυσιογνωμία ενός τραπεζικού Ομίλου που της επιτρέπει να παρέχει ευρύ 

φάσμα καινοτόμων χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. (Alpha Bank, χ.χ.) 

Το 1994 ακολούθησε η μετονομασία της Τράπεζα Πίστεως σε  Alpha 

Τράπεζα Πίστεως . Το 1999, η Alpha Τράπεζα Πίστεως εξαγόρασε το 51% των 

μετοχών της Ιονικής Τράπεζας, πραγματοποιώντας τη μεγαλύτερη 

ιδιωτικοποίηση που είχε γίνει ποτέ στην Ελλάδα, με τη συγχώνευση των δύο 

τραπεζικών ιδρυμάτων να ολοκληρώνεται το επόμενο έτος, ενώ το 2000 η νέα 

διευρυμένη Τράπεζα που προέκυψε ονομάστηκε Alpha Bank. (Alpha Bank, 

χ.χ.) 

Στις 16 Οκτωβρίου 2012 υπεγράφη σχετική συμφωνία να μεταβιβασθεί 

το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της Εμπορικής Τράπεζας από την Crédit 

Agricole στην Alpha Bank, ενώ την 28 Ιουνίου του ίδιου έτους ολοκληρώθηκε η 

νομική συγχώνευση, δι’ απορροφήσεως της Εμπορικής Τράπεζας. (Alpha 

Bank, χ.χ.) 

 
1 Πηγή: Επίσημη Ιστοσελίδα της Alpha Bank www.alphabank.gr 

http://www.alphabank.gr/
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Σήμερα, ο Όμιλος Alpha Bank, με συνέπεια και αξιοπιστία, συνεχίζει 

να υποστηρίζει ιδιώτες και επιχειρηματίες Πελάτες, συνεισφέροντας στην 

οικονομική ανάκαμψη της χώρας. (Alpha Bank, χ.χ.) 

 

Όραμα-Στόχοι  

«Πρωταρχικός στόχος του ιδρύματος είναι η αξιοπιστία, η συνέπεια και η 

ταχύτητα στην τραπεζική εξυπηρέτηση μέσα από τη διαρκή ποιοτική και 

ποσοτική βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών και τη σύγχρονη 

αντιμετώπιση των αναγκών των πελατών του»2. (Alpha Bank, χ.χ.) 

Τραπεζικές Δραστηριότητες 

Η Alpha Bank παρέχει αφενός τις παραδοσιακές τραπεζικές εργασίες και 

αφετέρου υπηρεσίες χρηματοδοτικής μίσθωσης, χρηματοοικονομικής, 

επενδυτικής, κτηματικής και υποστηρικτικής φύσης αλλά και ξενοδοχειακές 

υπηρεσίες μέσω των Ιονικών Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων. Σήμερα, η Alpha 

Bank έχει ισχυροποιήσει την παρουσία της στον τραπεζικό κλάδο και 

δραστηριοποιείται σε χώρες του εξωτερικού όπως η Κύπρος, η Ρουμανία, η 

Βουλγαρία, η Σερβία, η Αλβανία και η Μεγάλη Βρετανία. Άξιο αναφοράς   είναι 

ότι η Alpha Bank αναγνωρίζεται ως η πρωτοπόρος στην παροχή υπηρεσιών 

ηλεκτρονικής τραπεζικής. (Alpha Bank, χ.χ.) 

Επιπρόσθετα, η Alpha Bank κατέχει ηγετική θέση στον τομέα των 

πιστωτικών καρτών στην ελληνική αγορά. Όσο αφορά τους άλλους τομείς 

ιδιωτικής τραπεζικής, στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των δύσκολων 

οικονομικών συγκυριών, η Τράπεζα προσέφερε εξειδικευμένες λύσεις για την 

αποπληρωμή των στεγαστικών δανείων, προώθησε καταναλωτικά δάνεια 

συγκεκριμένου σκοπού (π.χ. δάνεια για την αγορά αυτοκινήτου και άλλων 

καταναλωτικών αγαθών, πιο ευέλικτα ως προς την αποπληρωμή τους). 

Αναφορικά με την τραπεζική μικρών επιχειρήσεων, η Alpha Bank εστίασε σε 

προγράμματα αναδιάρθρωσης και ρύθμισης οφειλών, βελτίωσης της 

παραγωγικής διαδικασίας και στη συνεργασία με τον Ο.Α.Ε.Π.. Επίσης, 

συμμετέχει στον μηχανισμό JEREMIE (Joint European Resources for Micro to 

Medium Enterprises-Κοινοί Ευρωπαϊκοί Πόροι για τις Μικρομεσαίες και τις 

Μεσαίες Επιχειρήσεις). (Alpha Bank, χ.χ.) 

Η Alpha Bank κατέχει ηγετική θέση στην αγορά χρηματοδοτήσεων 

μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων και έχει αναπτύξει μακροχρόνιες σχέσεις 

εμπιστοσύνης και συνεργασίας με αυτό το απαιτητικό τμήμα της αγοράς. (Alpha 

Bank, χ.χ.) 

Στις 16 Οκτωβρίου 20123, ο όμιλος της Alpha Bank προχώρησε σε 

εξαγορά του συνόλου των μετοχών της Εμπορικής τράπεζας που κατείχε η 

Credit Agricole. Η συγκεκριμένη εξαγορά συνέβαλε στην κεφαλαιακή ενίσχυση 

του όμιλος της Alpha Bank και στην ανάδειξή του στο δεύτερο μεγαλύτερο 

τραπεζικό όμιλο της χώρας. Η εξαγορά αυτή εγκρίθηκε από την Επιτροπή 

 
2 Πηγή: Επίσημη Ιστοσελίδα της Alpha Bank www.alphabank.gr 
3http://www.alpha.gr/files/deltia_typou/Deltio_Typou_20121017GR.pdf 
http://www.alpha.gr/files/investorrelations/Presentation_20121017.pdf 

http://www.alphabank.gr/
http://www.alpha.gr/files/deltia_typou/Deltio_Typou_20121017GR.pdf
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Ανταγωνισμού στις 24 Δεκεμβρίου 20124 και επίσης αποτιμήθηκε θετικά από 

τον οίκο αξιολόγησης Moody’s5. (Alpha Bank, χ.χ.) 

 

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ6 

Το 2021 η Alpha Bank ολοκλήρωσε έντεκα συναλλαγές7, μεταξύ των 

οποίων είναι οι πωλήσεις μη Εξυπηρετούμενων δανειακών χαρτοφυλακίων και 

τιτλοποιήσεων ύψους Ευρώ 16 δισ., αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 

αναπτυξιακού χαρακτήρα ύψους Ευρώ 800 εκατ., επιχειρησιακών 

πρωτοβουλιών, εκδόσεων ομολόγων και άλλων διαρθρωτικών λύσεων για την 

περαιτέρω ενίσχυση του ισολογισμού της.  

 

 

 

 

Πίνακας 1 Οικονομικών Καταστάσεων Alpha Bank 2021 

 

 
4 http://www.epant.gr/news_details.php?Lang=gr&id=19&nid=492 
5 http://news.in.gr/economy/article/?aid=1231225008  
6 Βλ Ετήσια Οικονομική Έκθεση Alpha Bank 2021 
7 Οι συναλλαγές για το 2021 περιλαμβάνουν τα Projects Galaxy, Cosmos, Orbit, Sky, 

Prometheus, Aurora και Riviera, την ΑΜΚ αναπτυξιακού χαρακτήρα ύψους Ευρώ 800 εκατ., 
την έκδοση ομολόγου Tier II ύψους Ευρώ 500 εκατ. και δύο εκδόσεις ομολόγων υψηλής 
εξοφλητικής προτεραιότητας (senior preferred) ύψους Ευρώ 900 εκατ. 

http://www.epant.gr/news_details.php?Lang=gr&id=19&nid=492
http://news.in.gr/economy/article/?aid=1231225008
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Πηγή: Ετήσια Οικονομική Έκθεση Alpha Bank 2021 

 

Αυξημένη Τραπεζική Δραστηριότητα 

• Ο Δείκτης Μη Εξυπηρετουμένων Ανοιγμάτων μειώθηκε σε 13% από 

42,5%, ενώ αναμένεται να διαμορφωθεί σε μονοψήφιο ποσοστό έως 

τα μέσα του 2022.  

• Οι νέες εκταμιεύσεις στην Ελλάδα ανήλθαν σε Ευρώ 5,4 δισ. το 2021 

παρέχοντας σημαντική στήριξη στην οικονομία.  

• Η καθαρή πιστωτική επέκταση διαμορφώθηκε σε Ευρώ 1,3 δισ. για 

το έτος 2021, που προέκυψε από τη χορήγηση δανείων ύψους Ευρώ 

1,6 δισ. σε επιχειρήσεις.  

• H αύξηση των χορηγήσεων δανείων και η βελτίωση της οικονομικής 

δραστηριότητας είχαν ως αποτέλεσμα την ενίσχυση των Εσόδων 

από Προμήθειες, τα οποία ανήλθαν σε Ευρώ 400,4 εκατ. το 2021.  

• Η αύξηση των υπό διαχείριση κεφαλαίων των εργασιών διαχείρισης 

χαρτοφυλακίου, εξαιρουμένων των αμοιβαίων κεφαλαίων 

χρηματαγοράς, ανήλθε σε 41% σε ετήσια βάση.  

• Οι εγχώριες καταθέσεις αυξήθηκαν κατά Ευρώ 0,8 δισ. σε τριμηνιαία 

βάση και ανήλθαν σε Ευρώ 41,6 δισ., κυρίως από καταθέσεις 

πρώτης ζήτησης, οι οποίες αποτελούν ποσοστό άνω του 80% των 

συνολικών εγχώριων καταθέσεων. 

 

Κερδοφορία 

Η Alpha Bank πέτυχε τον τεθέντα στόχο κερδοφορίας της, με απόδοση 

Ιδίων Κεφαλαίων στο 5% για το 2021. 

• Το Καθαρό Έσοδο Τόκων μειώθηκε κατά 5,3% σε τριμηνιαία 

βάση και ανήλθε σε Ευρώ 297,8 εκατ, ως αποτέλεσμα έκτακτου 

εσόδου ύψους Ευρώ 6,8 εκατ. που καταγράφηκε το γ’ τρίμηνο του 

2021 λόγω αναδιάρθρωσης μεγάλου επιχειρηματικού δανείου 

στην Κύπρο.  

• Για το 2021, τα Επαναλαμβανόμενα Λειτουργικά Έξοδα 

μειώθηκαν κατά 1,5% σε ετήσια βάση, λόγω της μείωσης των 

Δαπανών Προσωπικού.  

• Σε ετήσια βάση, το Κύριο Αποτέλεσμα προ Προβλέψεων 

μειώθηκε κατά 6,9% και ανήλθε σε Ευρώ 800,1 εκατ., καθώς η 

αρνητική επίπτωση στο Καθαρό Έσοδο Τόκων από τη μείωση 

στο χαρτοφυλάκιο των δανείων, ως αποτέλεσμα της 

ολοκλήρωσης των συναλλαγών (Galaxy, Cosmos), 

αντισταθμίστηκε μερικώς από τη θετική συνεισφορά του 

Προγράμματος TLTRO III στο Καθαρό Έσοδο Τόκων και από τα 

αυξημένα καθαρά έσοδα από προμήθειες.  

• Το δ’ τρίμηνο, οι ζημίες απομείωσης για την κάλυψη πιστωτικού 

κινδύνου ανήλθαν σε Ευρώ 100 εκατ. έναντι Ευρώ 59 εκατ. το 

προηγούμενο τρίμηνο, ως αποτέλεσμα μη οργανικών ενεργειών 
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διαχείρισης των Καθυστερήσεων, με το κόστος πιστωτικού 

κινδύνου να διαμορφώνεται σε 1091 μονάδες βάσης. Τα έξοδα 

διαχείρισης καθυστερήσεων ανήλθαν σε Ευρώ 25 εκατ. 

• Το 2021, τα Προσαρμοσμένα Κέρδη μετά από Φόρους ανήλθαν 

σε Ευρώ 330 εκατ.  

• Το Αποτέλεσμα μετά από Φόρους διαμορφώθηκε σε Ευρώ -2,9 

δισ. για το έτος 2021, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις και το 

Κεφαλαιακό Σχέδιο της Τράπεζας. 

 

Κεφαλαιακή Επάρκεια, Ρευστότητα και Διαχείριση των Καθυστερήσεων  

• Η κεφαλαιακή της θέση παραμένει ισχυρή με τον Δείκτη 

Κεφαλαιακής Επάρκειας (CAD) να ανέρχεται σε 16,1%, και τον 

Δείκτη Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 σε 13,2%. 

• Τα Ενσώματα Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου ανήλθαν σε Ευρώ 5,6 

δισ.  

• Ο Δείκτης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων του Ομίλου 

μειώθηκε σε 13,1% από 42,5% το 2021.  

• Ο Δείκτης Κάλυψης των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων του 

Ομίλου ανέρχεται σε 47%.  

• Το ισχυρό χρηματοδοτικό προφίλ του Ομίλου αντανακλάται στον 

Δείκτη Κάλυψης Ρευστότητας (LCR), ο οποίος διαμορφώθηκε σε 

183% στο τέλος του 2021, ποσοστό αρκετά υψηλότερο του 

εποπτικού ορίου, καθώς και στη σημαντική μείωση του Δείκτη 

Δανείων προς Καταθέσεις στο 78%, έναντι 90% στην αρχή του 

έτους.  

• Τον Δεκέμβριο 2021, η Alpha Bank ολοκλήρωσε με επιτυχία την 

έκδοση ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior 

preferred) ύψους Ευρώ 400 εκατ. και με επιτόκιο έκδοσης 3%, 

ενισχύοντας περαιτέρω το χρηματοδοτικό προφίλ της Τράπεζας 

και διαφοροποιώντας την επενδυτική της βάση.  

• Η χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) 

παρέμεινε σταθερή σε Ευρώ 13 δισ.  

• Tο κόστος χρηματοδότησης της Τράπεζας παρέμεινε σε αρνητικά 

επίπεδα το δ’ τρίμηνο 2021 (- 5 μονάδες βάσης). 

Το α’ τρίμηνο 2022 

Το α’ τρίμηνο 2022, η Alpha Bank αξιοποίησε με επιτυχία τα οφέλη του 

επιχειρηματικού της μοντέλου με την τραπεζική δραστηριότητα της το α’ τρίμηνο 

2022 να αναδεικνύει την απρόσκοπτη εκτέλεση του Επιχειρηματικού Σχεδίου της 

Τράπεζας. 

Συγκεκριμένα, το α’ τρίμηνο 2022, συνεχίστηκε η δυναμική πορεία της Alpha 

Bank στις χορηγήσεις νέων δανείων σύμφωνα με το Στρατηγικό της Σχέδιο. Η 

δυναμική του Δικτύου στις πιστοδοτήσεις Επιχειρήσεων επιβεβαιώνεται από τη 

συνεχή επέκταση του εγχώριου χαρτοφυλακίου Εξυπηρετούμενων Δανείων με 
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ρυθμό υψηλότερο της αγοράς για δεύτερο συνεχές τρίμηνο, με καθαρή πιστωτική 

επέκταση Ευρώ 1 δισ. προς Επιχειρήσεις. Σε επίπεδο Ομίλου, τα Εξυπηρετούμενα 

ανοίγματα αυξήθηκαν κατά 4% σε τριμηνιαία βάση και ανήλθαν σε Ευρώ 29,7 δισ.   

Το α’ τρίμηνο της Alpha Bank χαρακτηρίζεται ως μία καλή αρχή με νέες 

εκταμιεύσεις δανείων που ενισχύουν το Καθαρό Έσοδο Τόκων και τα έσοδα από 

προμήθειες, ενώ τονίζει και την ισχυρή κεφαλαιακή της θέση. Ειδικότερα, οι νέες 

εκταμιεύσεις στην Ελλάδα ανήλθαν σε Ευρώ 2,4 δισ. το α’ τρίμηνο 2022, παρέχοντας 

σημαντική στήριξη στην ελληνική οικονομία.  

Κατά τα επόμενα τρίμηνα, αναμένεται να διατηρηθεί η δυναμική 

στην επέκταση του δανειακού χαρτοφυλακίου, καθώς έχουν ήδη εξασφαλιστεί 

αναδοχές από την  Τράπεζα σε σημαντικά έργα χρηματοδότησης Μεγάλων 

Επιχειρήσεων και συγκεκριμένα στους τομείς της ενέργειας, του τουρισμού και των 

υποδομών. 

Παρατηρείται συνεχής βελτίωση στην ποιότητα του ισολογισμού του Ομίλου. 

Πιο συγκεκριμένα, ο Δείκτης ΜΕΑ μειώθηκε σε 12% τον Μάρτιο 2022, από 43% 

όπως ίσχυε ένα χρόνο πριν και αναμένεται υποχώρηση σε μονοψήφιο ποσοστό το 

δεύτερο τρίμηνο. 

 Τα Έσοδα από Προμήθειες ενισχύθηκαν σε Ευρώ 108 εκατ.  το α’ τρίμηνο 

2022, επίδοση που ξεπερνά το όριο των Ευρώ 100 εκατ., για τέταρτο συνεχές 

τρίμηνο. Το παραπάνω αποτελεί απόρροια της αύξησης των χορηγήσεων δανείων 

και της ανθεκτικής επίδοσης των εργασιών διαχείρισης χαρτοφυλακίου της 

Τράπεζας. 

Οι συνολικές καταθέσεις του Ομίλου μειώθηκαν κατά Ευρώ 0,1 δισ. σε 

τριμηνιαία βάση και ανήλθαν σε Ευρώ 46,9 δισ., κυρίως λόγω εποχικότητας. Το 

ισχυρό προφίλ ρευστότητας της Alpha Bank θα συνεχίσει να ενισχύει τα υπό 

διαχείριση κεφάλαια των εργασιών διαχείρισης χαρτοφυλακίου. 

Το Καθαρό Έσοδο Τόκων αυξήθηκε κατά 1,2%, επωφελούμενο από την 

αύξηση των δανείων και των εσόδων χρεογράφων. Λαμβάνοντας υπόψη το 

παραπάνω, το Καθαρό Έσοδο Τόκων μειώθηκε κατά 4,9% σε τριμηνιαία βάση, και 

ανήλθε σε Ευρώ 283,2 εκατ. κυρίως λόγω της επιτάχυνσης της εξυγίανσης του 

ισολογισμού καθώς και του αυξημένου κόστους χρηματοδότησης. Η Alpha Bank 

συνεχίζει να βελτιώνει ποιοτικά την κερδοφορία της, καθώς η συνεισφορά των 

ΜΕΑ στο Καθαρό Έσοδο Τόκων μειώθηκε σε ποσοστό 14% το α’ τρίμηνο 2022, 

έναντι 33% όπως ίσχυε το προηγούμενο έτος. 

Τα Καθαρά Έσοδα από Προμήθειες ακολούθησαν ανοδική πορεία το α’ 

τρίμηνο 2022 (+3,5% σε τριμηνιαία βάση) παρά την εποχικότητα. Αυτό οφείλεται στη 

σημαντική ανάκαμψη στη χορήγηση δανείων λόγω της συμμετοχής της Τράπεζας 

στη χρηματοδότηση έργων. 

Η επίδοση των κύριων λειτουργικών εσόδων (+0,5% σε τριμηνιαία βάση) 

παρέμεινε ανθεκτική, παρά τη χαμηλότερη συνεισφορά των Καθαρών Εσόδων από 

Τόκους. 

To Κύριο Αποτέλεσμα προ Προβλέψεων ανήλθε σε Ευρώ 163,8 εκατ., 

αυξημένο κατά 15,2% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, ως αποτέλεσμα της 

βελτίωσης της λειτουργικής αποδοτικότητας. 

To α’ τρίμηνο 2022, το Αποτέλεσμα προ Προβλέψεων ανήλθε σε Ευρώ 273,8 

εκατ. έναντι Ευρώ 135,8 εκατ., όπως ίσχυε το προηγούμενο τρίμηνο, αποτέλεσμα 
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των υψηλότερων κερδών από χρηματοοικονομικές πράξεις και της μείωσης των 

«Εξαιρούμενων κονδυλίων». 

Το δ’ τρίμηνο, οι ζημίες απομείωσης για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου 

ανήλθαν σε Ευρώ 35,6 εκατ. έναντι Ευρώ 99,8 εκατ., όπως ίσχυε το προηγούμενο 

τρίμηνο, χάρη στη σημαντική εξυγίανση του χαρτοφυλακίου ΜΕΑ και της οργανικής 

μείωσης των ΜΕΑ κατά το α’ τρίμηνο, με το κόστος πιστωτικού κινδύνου να 

διαμορφώνεται σε 381 μονάδες βάσης. Τα έξοδα διαχείρισης καθυστερήσεων 

ανήλθαν σε Ευρώ 14,9 εκατ.  

Το ισχυρό χρηματοδοτικό προφίλ του Ομίλου αντανακλάται στον Δείκτη 

Κάλυψης Ρευστότητας (LCR), ο οποίος διαμορφώθηκε σε 174% στο τέλος Μαρτίου 

2022, ποσοστό αρκετά υψηλότερο του εποπτικού ορίου, καθώς και στη μείωση 

του Δείκτη Δανείων προς Καταθέσεις στο 81%, έναντι 90% το α’ τρίμηνο 2021.  

 

ΣΧΟΛΙΑ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ 

Θετικά είναι και τα σχόλια των επενδυτικών οίκων στις πρόσφατες εκθέσεις 

τους σχετικά με τα αποτελέσματα πρώτου τριμήνου της Alpha Bank, η οποία 

κατέγραψε σημαντικά βελτιωμένη κερδοφορία και ποιότητα κερδών, διατηρώντας 

παράλληλα ισχυρή την κεφαλαιακή της θέση και με τους αναλυτές να  σχολιάζουν 

θετικά το ύψος των νέων εκταμιεύσεων και την καθαρή πιστωτική επέκταση της 

Τράπεζας (παραμένει για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο στα υψηλότερα επίπεδα της 

αγοράς), καθώς και τα αυξημένα έσοδα από προμήθειες, ενώ τονίζουν ότι οι καλές 

αυτές επιδόσεις θα οδηγήσουν σε διανομή μερισμάτων. 

Ειδικότερα, ιδιαίτερη αναφορά γίνεται από τον οίκο Goldman Sachs στη 

μεγάλη αύξηση των επιχειρηματικών δανείων και την καθαρή πιστωτική επέκταση 1 

δισ. ευρώ που συγκρίνεται με την εκτιμώμενη των 2,2 δισ. ευρώ για όλο το έτος. 

Για ισχυρή πιστωτική επέκταση, χαμηλές προβλέψεις και ισχυρά 

αποτελέσματα στο σύνολό τους,  κάνει λόγο η JP Morgan. Όπως αναφέρεται στην 

έκθεση “τα καθαρά κέρδη 125 εκατ. ευρώ του α’ τριμήνου ήταν σημαντικά υψηλότερα 

από τις προβλέψεις του οίκου που περίμενε κέρδη από 47-58 εκατ. ευρώ”.   

Για τη Deutsche Bank, η Alpha Bank κατέγραψε ισχυρή δυναμική τους 

πρώτους μήνες του 2022, ενώ η Morgan Stanley αναφέρει ότι η οργανική 

κερδοφορία ήταν σύμφωνα με τις εκτιμήσεις και ότι η Τράπεζα κατέγραψε 

υψηλότερη κερδοφορία σε σχέση την αναμενόμενη. Ακόμη, η Citi αναφέρει ότι η 

κερδοφορία ανήλθε σε επίπεδα υψηλότερα των αναμενόμενων λόγω των εσόδων 

από προμήθειες και της σημαντικής αποκλιμάκωσης των προβλέψεων, ενώ οι 

αναλυτές της Wood & Co χαρακτηρίζουν ως ισχυρά τα αποτελέσματα του α’ 

τριμήνου 2022 και σημειώνουν ότι η Τράπεζα είναι σε θέση να επιτύχει ή ακόμα και 

να υπερβεί τους στόχους του έτους. 

Τέλος, οι ελληνικοί επενδυτικοί οίκοι ΑΧΙΑ, Pantelakis και NBG 

securities σημειώνουν ότι η Τράπεζα πέτυχε σημαντική πρόοδο που υπερέβη τις 

εκτιμήσεις και κάνουν λόγο για επιδόσεις που θα οδηγήσουν σε διανομή 

μερισμάτων. 

 

 

https://www.newmoney.gr/tag/alpha-bank/
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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Στο κάτωθι διάγραμμα παρατίθεται η παρουσίαση του Διοικητικού Συμβουλίου 

της Alpha Bank: 

 

 

Πηγή: Διοικητικό Συμβούλιο | ALPHA BANK 

 

 

 

 

 

 

https://www.alpha.gr/el/omilos/etairiki-diakubernisi/dioikitiki-diarthrosi/dioikitiko-sumboulio
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Επιτροπές 

Θα αναλυθούν οι 4 επιτροπές της τράπεζας. Ειδικότερα, θα αναλυθεί η 

Επιτροπή Ελέγχου, η Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων, η Επιτροπή Αποδοχών 

και η Επιτροπή Εταιρικής Διακυβέρνησης, Βιωσιμότητας και Ανάδειξης 

Υποψηφίων.  

➢ Η Επιτροπή Ελέγχου αποτελείται από τρία μέλη και όχι περισσότερο 

από το 40% των μελών που απαρτίζουν το Διοικητικό Συμβούλιο και 

καθορίζονται από τη Γενική Συνέλευση της εταιρείας. Επιπλέον, τα μέλη 

της επιτροπής είναι μη εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου και 

το 75% αυτών είναι ανεξάρτητα. Στην Επιτροπή ακόμα, συμμετέχει και 

ένα μέλος της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων, προκειμένου να 

επιτευχθεί η ομαλή συνύπαρξη μεταξύ κοινών στόχων των δύο 

επιτροπών. Τουλάχιστον ένα μέλος είναι υπεύθυνο να παρευρίσκεται 

στις συνεδριάσεις για τις οικονομικές καταστάσεις.  Ο στόχος της 

επιτροπής είναι αρχικά να διαφυλάσσονται οι ορθές και αξιόπιστες 

πληροφορίες σχετικά με τις οικονομικές καταστάσεις που δημοσιεύει η 

εταιρεία. Ύστερα, συμβάλλει στην εξαγωγή των εσωτερικών και 

εξωτερικών ελέγχων αυτής ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζει την σωστή 

χρήση του εσωτερικού ελέγχου της τράπεζας για την ομαλή λειτουργία 

της. Ακόμα, είναι υπεύθυνη για την τήρηση και των νομικών πλαισίων 

που διακατέχουν τον Όμιλο. Τέλος, συμβάλλει στην αποτελεσματικότητα 

της τράπεζας σχετικά με την απόδοση της Διεύθυνσης του Εσωτερικού 

Ελέγχου. 

➢ Η Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων αποτελείται κατά τον ίδιο 

σχεδιασμό με την επιτροπή ελέγχου ενώ παράλληλα ένα μέλος 

αντίστοιχα πρέπει να έχει γνώση σε θέματα διαχείρισης κινδύνου. 

Κάποιοι από τους σκοπούς  της σύστασης της επιτροπής είναι η 

προώθηση της αναγνώρισης των κινδύνων που ελλοχεύουν για την 

εταιρεία καθώς και την πρόληψη και αντιμετώπιση τους. Επιπλέον,  είναι 

υπεύθυνη για την ανάληψη κινδύνων που είναι γνώριμες σε όλα τα μέλη 

από τα οποία αποτελείται ο όμιλος και πιο συγκεκριμένα, ενσωματώνει 

με κατάλληλους τρόπους τους κινδύνους που σχετίζονται με τους τομείς 

του Περιβάλλοντος, της Κοινωνίας και της Διακυβέρνησης (ESG), ενώ 

ταυτόχρονα διαμορφώνει στρατηγικές και την σωστή λειτουργία της 

εταιρείας. Ακόμα, διασφαλίζει την αποτελεσματικότητα των πολιτικών 

που εφαρμόζει η εταιρεία σχετικά με τους κινδύνους. Τέλος, επιβλέπει 

την επικοινωνία μεταξύ των μελών σχετικά με την συνεργασία και της 

επίτευξης των στόχων τους. 

➢ Η Επιτροπή Αποδοχών είναι διαμορφωμένη με τον ίδιο τρόπο όπως 

και οι προηγούμενες. Τα μέλη της επιτροπής είναι γνώστες ειδικών, 

συλλογικών και απαραίτητων δεξιοτήτων σχετικά με πολιτικές και τις 

πρακτικές αποδοχών, τη διαχείριση κινδύνων και τις δραστηριότητες 

ελέγχου, καθώς και όσον αφορά τα κίνητρα και τους κινδύνους που είναι 
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πιθανό να προκύψουν. Πολλές λειτουργίες είναι η διασφάλιση των 

πολιτικών όπου πρέπει να είναι  σύμφωνες με τις αξίες, τις αρχές, την 

επιχειρησιακή στρατηγική, τη διάθεση ανάληψης κινδύνων και τους 

στρατηγικούς στόχους της Τράπεζας καθ’ όλη  την διάρκεια της. Ακόμα, 

φροντίζει τα συμφέροντα της εκτελεστικής ηγεσίας και της Διοίκησης της 

Τράπεζας να μην έρχονται σε αντιδιαστολή με αυτά των μετόχων της για 

να μην δημιουργούνται αψιμαχίες και διενέξεις. Επιπροσθέτως, 

φροντίζουν σχετικά με την μακροπρόθεσμη επιβίωση της τράπεζας 

καθώς και για την βιωσιμότητα της . Μια ακόμα λειτουργία της είναι ότι 

λαμβάνει δίκαιες και ορθές αποφάσεις σχετικά με τις αποδοχές των 

ατόμων που κατέχουν ιδιαίτερες θέσεις στην Τράπεζα και στον Όμιλο.                                                

➢ Η Επιτροπή Εταιρικής Διακυβέρνησης, Βιωσιμότητας και 

Ανάδειξης Υποψηφίων απαρτίζεται κατά όμοιο τρόπο όπως η 

προαναφερόμενες. Τουλάχιστον ένα Μέλος είναι αρμόδιο για την 

εποπτεία των θεμάτων που σχετίζονται με τους τομείς του 

Περιβάλλοντος, της Κοινωνίας και της Διακυβέρνησης. Σκοπός αυτής 

της επιτροπής είναι η διασφάλιση της υγιούς σύστασης του διοικητικού 

συμβουλίου σχετικά με τις νομικές υποθέσεις. Επιπλέον, εφαρμόζει 

κανονισμούς σχετικά με τις πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης και 

μηχανισμών ελέγχου. Επίσης, καθοδηγεί την τακτική αξιολόγηση της 

αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας του διοικητικού 

συμβουλίου. Μια ακόμα λειτουργία είναι η εξασφάλιση των κατάλληλων 

μελών για την διαδοχή του διοικητικού συμβουλίου. Τέλος, η επιτροπή 

Εταιρικής Διακυβέρνησης, Βιωσιμότητας και Ανάδειξης Υποψηφίων 

είναι υπεύθυνη για τον καθορισμό υψηλής ποιότητας προτύπων 

δεοντολογίας και ακεραιότητας για την Τράπεζα όπου αυτά τα πρότυπα 

σχετίζονται με την επαγγελματική βελτίωση της ποιότητας των 

υπηρεσιών που παρέχει ο όμιλος . 
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ 

Αριθμοδείκτες Alpha Bank 8 

1. ΜΕΔ* Ποιότητας/ Σύνολο Δανείων 15% 

1.α. ΜΕΔ για Στεγαστικό Χαρτοφυλάκιο 11,8% 

1.β. ΜΕΔ για Επιχειρηματικό Χαρτοφυλάκιο 15,2% 

1.γ. ΜΕΔ για Καταναλωτικό Χαρτοφυλάκιο  24,8% 

2. Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας 16,1% 

3. Δείκτης CET1 13,4% 

4. Δείκτης MREL 17,41% 

5. Δείκτης Κάλυψης Ρευστότητας (LCR) 168% 

6. Δείκτης Καθαρής Σταθερής Χρηματοδότησης 

(NSFR) 

109% 

7. Δείκτης Δανείων προς Καταθέσεις (LDR)  78% 

8. P/E 0,5983 

9. ROE 5% 

10. ROA 0,19% 

11. Λογιστική Αξία Μετοχής  10 

*Μη εξυπηρετούμενα δάνεια 

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ 

1. ΜΕΔ 

Επικρατεί η άποψη ότι τα υψηλά επίπεδα ΜΕΔ επηρεάζουν αρνητικά τις 

τραπεζικές χορηγήσεις προς την οικονομία, ως αποτέλεσμα των περιορισμών 

του ισολογισμού, της κερδοφορίας και του κεφαλαίου που αντιμετωπίζουν οι 

τράπεζες με υψηλά επίπεδα ΜΕΔ. Η σκόπιμη και βιώσιμη μείωση των ΜΕΔ 

στους ισολογισμούς των τραπεζών ωφελεί την οικονομία τόσο από 

μικροπροληπτική όσο και από μακροπροληπτική σκοπιά. Ταυτόχρονα, 

αναγνωρίζεται ότι η οικονομική ανάκαμψη αποτελεί επίσης έναν σημαντικό 

παράγοντα για την οριστική διευθέτηση των ΜΕΔ. Οι τράπεζες με χαρτοφυλάκια 

ΜΕΔ που παρουσιάζουν συγκεντρώσεις σε συγκεκριμένους τομείς θα πρέπει 

να διενεργούν συνεχείς και διεξοδικές αναλύσεις της δυναμικής των τομέων τις 

οποίες θα ενσωματώνουν στην εν λόγω στρατηγική τους. Η μείωση του 

κινδύνου λόγω των ΜΕΔ μπορεί να επιτευχθεί και θα πρέπει να επιδιώκεται, 

ακόμα και σε λιγότερο ευνοϊκές μακροοικονομικές συνθήκες. 

 
8 Πηγή: Ετήσια Οικονομική Έκθεση Alpha Bank 2021 
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2. Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας 

Μας δείχνει κατά πόσο το κεφάλαιο που διαθέτει μια τράπεζα, είναι 

αρκετό έτσι ώστε η τράπεζα να μπορεί να ανταπεξέλθει σε πιθανές ζημίες και 

κινδύνους  από δάνεια τα οποία έχει ήδη δώσει, και να μπορέσει στο μέλλον να 

είναι έτοιμη να καλύπτει τις δικές της υποχρεώσεις. Ο δείκτης πρέπει να είναι 

τουλάχιστον 8%. Ο δείκτης της ALPHABANK για το 2021 ήταν 16,1% που 

αποτελεί πολύ θετικό στοιχείο για την ευημερία της τράπεζας.  

3. Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET 1) 

Ο δείκτης CET1 χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση για το αν η τράπεζα 

διαθέτει επαρκή κεφάλαια ενώ ταυτόχρονα περιλαμβάνει μετοχές της τράπεζας, 

παρακρατηθέντα κέρδη και άλλα αποθεματικά. Ο δείκτης κεφαλαίου CET1 

δείχνει επίσης  τη σχέση μεταξύ του κεφαλαίου CET1 μιας τράπεζας και των 

σταθμισμένων ως προς τον κίνδυνο στοιχείων ενεργητικού της. Η τιμή του 

δείκτη για την ALPHABANK ανήλθε σε 13,4% οπού αποτελεί πολύ καλή 

επίδοση για την τράπεζα. 

4. Δείκτης MREL 

Οι τράπεζες και γενικότερα τα πιστωτικά ιδρύματα οφείλουν να 

εκπληρώνουν μια ελάχιστη απαίτηση για τα ίδια κεφάλαια και τις επιλέξιμες 

υποχρεώσεις τους με αποτέλεσμα τα ιδρύματα αυτά να είναι σε θέση να 

καλύψουν δυνατόν ζημίες που μπορεί να  δημιουργηθούν καθώς και τους 

κινδύνους που ελλοχεύουν. Αποτελεί σημαντικό μέτρο υπολογισμού του 

κινδύνου. Δεν έχει καθοριστεί κάποια συγκεκριμένη τιμή για τον δείκτη. Η τιμή 

του δείκτη για την ALPHABANK ανήλθε στο 17,41% για το 2021.  

 

5. Δείκτης Κάλυψης Ρευστότητας (LCR) 

Ο δείκτης κάλυψης της ρευστότητας έχει ως στόχο να βοηθάει τις 

τράπεζες να αντιμετωπίζουν παροδικές διαταραχές της ρευστότητας σε 

διάστημα ενός μήνα και απαιτεί αυτές να διαθέτουν μεγάλα αποθέματα σε 

ρευστά διαθέσιμα. Ο δείκτης πρέπει να είναι μεγαλύτερος η ίσος του 100. Για 

την ALPHABANK ο δείκτης διαμορφώθηκε σε 168%, μια από τις καλύτερες 

επιδόσεις της τράπεζας. 

6. Δείκτης Καθαρής Σταθερής Χρηματοδότησης (NSFR) 

Ο δείκτης αυτός αποσκοπεί στη μείωση του κινδύνου ρευστότητας σε 

μακροχρόνια περίοδο. Το βασικό χαρακτηριστικό του δείκτη είναι ότι όσο πιο 

μεγάλη ρευστότητα έχουν τα περιουσιακά στοιχεία στον παρονομαστή , τόσο 

μικρότερη θα είναι η σταθερή χρηματοδότηση που απαιτείται. Ο έλεγχος του 

δείκτη γίνεται ανά τρίμηνο. Η τιμή του δείκτη για την ALPHABANK 

διαμορφώθηκε για το 2021 στο 109%, μια ικανοποιητική τιμή καθώς ο δείκτης 

πρέπει να είναι μεγαλύτερος η ίσος του 100. 

7. Δείκτης Δανείων προς Καταθέσεις (LDR) 



27 
 

Μια μεγαλύτερη τιμή  του δείκτη δανείων προς καταθέσεις από την 

φυσιολογική του τιμή , υποδεικνύει χαμηλή ρευστότητα για μια τράπεζα, καθώς 

δείχνει  ότι τα δάνειά της χρηματοδοτούνται σε μικρό βαθμό από καταθέσεις και 

σε μεγαλύτερο βαθμό από άλλες πηγές χρηματοδότησης. Αντιθέτως, μια 

χαμηλότερη τιμή σημαίνει υψηλό βαθμό εμπιστοσύνης για την τράπεζα, την 

μετοχή της, αλλά και γενικότερα για την οικονομία.Η ιδανική τιμή του δείκτη είναι 

καλό να κυμαίνεται από 80%-90%. Ο δείκτης για την ALPHABANK είναι 78% 

όπου δεν έχει μεγάλη απόκλιση από τις επιθυμητές τιμές.  

8. Δείκτης P/E 

Ο δείκτης αυτός συγκρίνει την τιμή της μετοχής με τα κέρδη της 

επιχείρησης και με τη λογιστική αξία της μετοχής. Δείχνει τι πιστεύουν οι 

επενδυτές για τις επιδόσεις και τις προοπτικές της εταιρείας. Η τιμή του δείκτη 

ήταν 0,5983 για το 2021. 

9. Δείκτης Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων (ROE) 

Ο δείκτης απόδοσης ιδίων κεφαλαίων είναι ένας χρηματοοικονομικός 

δείκτης που δείχνει πόσο αποδοτικά χρησιμοποιεί μια εταιρεία τα κεφάλαια της 

για να δημιουργήσει επιπλέον έσοδα. Η τιμή του δείκτη ανήλθε στο 5% για το 

2021. 

10. Δείκτης Απόδοσης Συνολικών Κεφαλαίων (ROA) 

Ο δείκτης αποδοτικότητας συνολικών κεφαλαίων μετράει την  

αποδοτικότητα των συνολικών κεφαλαίων (ιδίων και ξένων). Ο δείκτης της 

ALPHABANK για το 2021 ανήλθε στο 0,19%. 

11. Λογιστική Αξία Μετοχής 

Η λογιστική αξία μιας μετοχής δείχνει το ύψος των ιδίων κεφαλαίων σε 

κάθε μετοχή. Επιπλέον, παρουσιάζει το μέγεθος της εταιρείας σε ένα ευρύτερο 

πλαίσιο. Η τιμή της μετοχής της ALPHABANK ήταν 10. 

Ρευστότητα 

Όσον αφορά την ρευστότητα, δεν υπήρξε δυσµενής µεταβολή λόγω του 

Covid-19 σε σχέση με τη δυνατότητα άντλησης ρευστότητας της Τράπεζας από 

τους µηχανισµούς του ευρωσυστήµατος και από τις αγορές χρήματος. Η 

Τράπεζα έχει εξασφαλίσει µακροχρόνια ρευστότητα µε ιδιαίτερα χαμηλά 

επιτόκια. Στο πλαίσιο αυτό η συνολική χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή 

Κεντρική Τράπεζα την 31.12.2021 ανέρχεται σε € 12,9 δισ. . Σημαντικό είναι, 

επίσης, το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα µε αποφάσεις της τον 

Μάρτιο, τον Απρίλιο και τον Δεκέμβριο του 2020 κατέστησε αποδεκτούς τους 

τίτλους εκδόσεως του Ελληνικού Δημοσίου ως εξασφαλίσεις για πράξεις 

άντλησης ρευστότητας. Ως εκ τούτου, τόσο με βάση το πλάνο του Ομίλου όσο 

και με βάση τις εσωτερικές ασκήσεις προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων η 

ρευστότητα του Ομίλου είναι επαρκής. 
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Κεφαλαιακή Επάρκεια 

Οι Δείκτες Κεφαλαιακής Επάρκειας υπολογίζονται σε ατομική βάση για 

την Τράπεζα και σε ενοποιημένη βάση για τον Όμιλο της Άλφα Υπηρεσιών και 

Συμμετοχών Α.Ε.. Την 31.12.2021, ο Δείκτης CTE1 διαμορφώθηκε σε 13,4% 

ενώ ο Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας σε 16,1%.Τα επίπεδα αυτά 

είναι σημαντικά υψηλότερα από τα επίπεδα που ορίζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική 

Τράπεζα. Να σημειωθεί ότι δεδομένης και της ελάφρυνσης των σταθμισμένων 

στοιχείων του ενεργητικού λόγω των συναλλαγών Galaxy και Cosmos, η 

κεφαλαιακή επάρκεια του Ομίλου της Άλφα Υπηρεσιών και Συμμετοχών Α.Ε. 

παρέµεινε σε επίπεδα υψηλότερα των εποπτικών ορίων. Τέλος, ο Όμιλος της 

Άλφα Υπηρεσιών και Συμμετοχών ΑΕ. ολοκλήρωσε µε επιτυχία την Άσκηση 

Προσοµοίωσης Ακραίων Καταστάσεων 2021. Η Άσκηση Προσοµοίωσης 

Ακραίων Καταστάσεων πραγματοποιήθηκε βασιζόµενη στην υπόθεση για 

στατικούς ισολογισµούς, υπό το βασικό και το δυσµενές σενάριο 

μακροοικονομικών παραδοχών, µε χρονικό ορίζοντα τριών ετών (2020-2023).Ο 

Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας και ο δείκτης MREL εκτιμάται ότι θα 

παραμείνουν σε επίπεδα υψηλότερα των εποπτικών ορίων για τους επόμενους 

12 μήνες. 
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Πίνακας: Ενοποιημένος Ισολογισμός Alpha Bank για το έτος 2021 

 

 

 

 

Πηγή: Ετήσια Οικονομική Έκθεση Alpha Bank για το έτος 2021 
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Πίνακας: Ενοποιημένη Κατάσταση Ταμειακών Ροών Alpha Bank για το έτος 

2021 

 

 

 

Πηγή: Ετήσια Οικονομική Έκθεση Alpha Bank για το έτος 2021
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Πίνακας: Ενοποιημένη Κατάσταση Αποτελεσμάτων Alpha Bank για το 

έτος 2021 

 

 

 

Πηγή: Ετήσια Οικονομική Έκθεση Alpha Bank για το έτος 2021 



32 
 

ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

Η μετοχή της Alpha Services and Holdings είναι εισηγμένη στο 

Χρηματιστήριο Αθηνών. Επιπλέον, η μετοχή της Alpha Services and 

Holdings  διαπραγματεύεται εξω-χρηµατιστηριακά (Over-The-Counter) στην 

Αµερική µε µορφή ADRΗ9. Η μετοχή της Alpha Services and Holdings στο 

Χρηματιστήριο λέγεται ΑΛΦΑ. Η χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής 

(04/06/2022)  είναι η παρακάτω: 

Διάγραμμα: Ιστορικό γράφημα μετοχής ΑΛΦΑ  

 

Στο παρακάτω διάγραμμα διακρίνεται η πορεία της μετοχής 25 ετών. 

 

 

 

 

Πηγή: Capital.gr, Διαθέσιμο σε 

https://www.capital.gr/finance/chart/history/ΑΛΦΑ?symbols=ΑΛΦΑ&type=histo

ry%interval=all 

 
9 Πηγή: Στοιχεία Μετοχής | ALPHA HOLDINGS 

https://www.capital.gr/finance/chart/history/%ce%91%ce%9b%ce%a6%ce%91?symbols=%CE%91%CE%9B%CE%A6%CE%91&type=history&interval=all
https://www.capital.gr/finance/chart/history/ΑΛΦΑ?symbols=ΑΛΦΑ&type=history%25interval=all
https://www.capital.gr/finance/chart/history/ΑΛΦΑ?symbols=ΑΛΦΑ&type=history%25interval=all
https://www.alphaholdings.gr/el/enimerosi-ependuton/plirofories-gia-ti-metoxi/stoixeia-metoxis
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Στο παραπάνω διάγραμμα, αποτυπώνεται η διακύμανση της μετοχής της 

Alpha Bank κατά τη περίοδο 1999-2003. Παρατηρείται, μέχρι τον Σεπτέμβριο 

του 1999, άνοδος της αξίας της μετοχής λόγω της αύξησης του μετοχικού 

κεφαλαίου στην οποία προχώρησε η Alpha Bank.  Από τον Σεπτέμβριο του 

ίδιου έτους έως και τα μέσα 2003, αντίθετα, παρατηρείται συνεχής και ραγδαία 

πτώση στη τιμή της μετοχής της Alpha Bank, απόρροια του χρηματιστηριακού 

Κράχ.  

 

Αντίστοιχα, στο παραπάνω διάγραμμα, αποτυπώνεται η πορεία της μετοχής 

της Alpha Bank κατά τη περίοδο 2008-2009. Από τον Μάιο του 2008 έως και το 

2009, παρατηρείται συνεχής και ραγδαία πτώση στη τιμή της μετοχής της Alpha 

Bank, καταγράφοντας σημαντικές απώλειες, λόγω της παγκόσμιας οικονομικής 

κρίσης που επηρέασε σημαντικά την Ελλάδα.  
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Τέλος, στο παραπάνω διάγραμμα, αποτυπώνεται η πορεία της μετοχής της 

Alpha Bank κατά τη περίοδο 2019-2022. Παρατηρείται πως μέχρι και τον 

Φεβρουάριο του 2020 η τιμή της μετοχής παρουσίαζε ανοδική πορεία. Από τον 

Φεβρουάριο του 2020 και έπειτα, εφαρμόστηκαν τα πρώτα μέτρα προστασίας 

κατά του Κορονοϊού που είχαν ως αποτέλεσμα την μεγάλη και απότομη πτώση 

στην τιμή της μετοχής της Alpha Bank. 

Στοιχεία μετοχής σε ετήσια βάση: 

Ημερομηνία Κλεισίματος  22/06/2022 

Εβδομαδιαία μεταβολή (%) 1,59 

Χαμηλότερη τιμή 52 εβδ (€) 0,8320 

Τελευταία ενημέρωση τιμής (€) 0,8700 

Μηνιαία μεταβολή (%) -11,68 

Μέση τιμή κλεισίματος 52 εβδ (€) 1,109 

Όγκος συναλλαγών (τεμ):  2.077.251 

Μεταβολή έτους (%)  -19,22 

Μέσος ημερήσιος όγκος   52 εβδ (τεμ)9.492.887,38 

Αξία συναλλαγών (€) 1.805.014 

Ετήσια μεταβολή (%)  -20,91 

Αριθμός κοινών μετοχών  2.347.411.265 

Ημερήσια μεταβολή (%)  -2,25 

Υψηλότερη τιμή 52 εβδ (€) 1,456 

Κεφαλαιοποίηση (€)  2.042.247.801 

 

Επιπτώσεις covid-19  και Πολέμου  

Η πανδημία έπληξε την ελληνική οικονομία όπως και τις υπόλοιπες 

οικονομίες της Ευρώπης κατά τη διάρκεια του 1ου τριμήνου του 2020 

επιφέροντας ύφεση στην πορεία της τράπεζας που μέχρι τότε είχε ανοδική 

τάση. Παρόμοιες επιπτώσεις είχε στην εικόνα της τράπεζας και ο πόλεμος 

μεταξύ Ουκρανίας – Ρωσίας που ξέσπασε τον Φεβρουάριο του 2022, 

πλήττοντας όλες τις οικονομίες της Ευρωζώνης.  
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Όσον αφορά την πανδημία υπήρξε ύφεση τεράστιων διαστάσεων με 

έντονη κάμψη της εγχώριας ζήτησης και της τελικής δαπάνης του ιδιωτικού 

τομέα. Τα πρώτα σημάδια ανάκαμψης σε ορισμένους τομείς της οικονομίας 

άρχισαν να φαίνονται μετά την άρση των περιορισμών σε διάφορους τομείς που 

είχαν τεθεί από την κυβέρνηση, δίνοντας έτσι στην εταιρία μια ανάσα 

αισιοδοξίας. 

Πιο αναλυτικά, στο πρώτο τρίμηνο του 2020, υπήρξε αναταραχή στις 

αγορές των μετοχών, με τους δείκτες χρηματιστηρίων της Ελλάδας και των 

επιλεγμένων ευρωπαϊκών χωρών να υποχωρούν σημαντικά. Από τον Μάρτιο 

έως και τον Οκτώβριο, αυτοί οι δείκτες ακολούθησαν ανοδική τροχιά, ενώ 

εξασθένησαν, κατά τη διάρκεια του φθινοπώρου, εξαιτίας του δεύτερου κύματος 

της πανδημίας που βρισκόταν σε εξέλιξη στην Ευρώπη. Ταυτόχρονα, οι 

αποδόσεις των ομολόγων ακολούθησαν πτωτική πορεία το 2020 (-79,7 

μονάδες βάσης για το ελληνικό δεκαετές ομόλογο δημοσίου στο διάστημα 

2.1.2020-31.12.2020), γεγονός που συνεπάγεται άνοδο της αξίας τους. 

Η εταιρία στις αρχές του 2022 είχε επανέλθει ως έναν βαθμό στα επίπεδα 

που βρισκόταν πριν  την έναρξη της πανδημίας έως ότου βρεθεί ξανά στην ίδια 

θέση εξαιτίας του πολέμου που πραγματεύεται αυτή την χρονική περίοδο στην 

Ευρώπη. Η στρατιωτική επέμβαση της Ρωσίας στην Ουκρανία, η οποία 

διατάραξε βεβαιότητες πολλών ετών και άνοιξε μία νέα σελίδα στην ιστορία, 

κατέστησε τις γεωπολιτικές εξελίξεις ως τον σημαντικότερο παράγοντα 

αβεβαιότητας για την πορεία της παγκόσμιας οικονομίας  με το επενδυτικό 

περιβάλλον να γίνεται ιδιαίτερα σύνθετο, ανέφερε σε ειδική της ανάλυση η 

Διεύθυνση Επενδυτικών χαρτοφυλακίων της AlphaBank, θεωρώντας πως η 

διάρκεια του πολέμου και οι επιβληθείσες κυρώσεις θα καθορίσουν σε 

σημαντικό βαθμό τις οικονομικές και χρηματοπιστωτικές επιπτώσεις. 

Η ελληνική οικονομία εισήλθε στο 2022 με πολύ ισχυρή δυναμική και οι 

δείκτες υψηλής συχνότητας και κλίματος υποδεικνύουν μια διαρκή ανάκαμψη 

πριν από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.  ο αντίκτυπος της 

σύγκρουσης και των επακόλουθων κυρώσεων στην οικονομία της Ελλάδας 

είναι αβέβαιος και εξαρτάται από το πώς θα εξελιχθεί η σύγκρουση. Σε αυτό το 

πλαίσιο, έχει μειωθεί η πρόβλεψη για την ανάπτυξη του πραγματικού ΑΕΠ της 

Ελλάδας για το 2022 στο 3% από 5,2%, ενώ η ανάπτυξη για το 2023 

τοποθετείται στο 4,3%. 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 
 

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 

Η Alpha Bank ως εταιρία έχει υιοθετήσει τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής 

Διακυβέρνησης του Ελληνικού Συμβουλίου Εταιρικής Διακυβέρνησης. Η 

Τράπεζα ενστερνίζεται το συγκεκριμένο πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης ώστε 

να επιτύχει τα εξής: 

1. Να προωθήσει τα εταιρικά της συμφέροντα εντός ενός πλαισίου που 

εξασφαλίζει την ακεραιότητα και τις μακροχρόνιες ηθικές αξίες για τις 

οποίες η Τράπεζα είναι γνωστή στην ελληνική κοινωνία και στην αγορά. 

2. Να βελτιώσει τη μακροπρόθεσμη οικονομική αξία της. 

Η Τράπεζα βασίζεται σε τέσσερις αρχές που φανερώνουν την προσέγγισή της 

ως προς την διακυβέρνηση: ευθύνη, λογοδοσία, δικαιοσύνη και διαφάνεια. 

Ειδικότερα: 

Α. Ευθύνη 

Η εταιρική διακυβέρνηση καθορίζει την κατανομή αρμοδιοτήτων και 

εξουσιών εντός μιας εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο αναγνωρίζει ότι φέρει τη 

γενική ευθύνη για τη διοίκηση και για τον έλεγχο της Τράπεζας και του Ομίλου. 

Σ’ αυτό συμπεριλαμβάνεται η ευθύνη για τη χάραξη στρατηγικής και για τη 

διασφάλιση εξισορροπημένης ανάληψης κινδύνων, ώστε να προωθήσει τη 

σταθερότητα και την ασφάλεια. Επομένως, το Διοικητικό Συμβούλιο φέρει τη 

βασική ευθύνη για τη λήψη βασικών στρατηγικών αποφάσεων και για τη 

διασφάλιση ενός κατάλληλου περιβάλλοντος ελέγχου που περιλαμβάνει την 

εκχώρηση εξουσιών και την ανάθεση αρμοδιοτήτων στις κατάλληλες βαθμίδες 

εντός του οργανισμού. 

Ως προς την ευθύνη για τη διοίκηση και τον έλεγχο της Τράπεζας, το 

Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζει κατάλληλες δομές διακυβέρνησης, πολιτικές, 

διαδικασίες και ελέγχους. 

  Η Alpha Bank αναμένει από τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και από 

όλους τους Λειτουργούς και Υπαλλήλους της Τράπεζας και του Ομίλου να 

επιδεικνύουν πίστη, να ενεργούν αποκλειστικά με σκοπό το εταιρικό συμφέρον, 

να αποφεύγουν τις συγκρούσεις συμφερόντων. Τέλος απαραίτητο είναι και να 

διεκπεραιώνουν με επιμέλεια τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις τους με 

σεβασμό προς τις αξίες της Τράπεζας, υιοθετώντας συμπεριφορές και 

προσεγγίσεις που πορεύονται με τις αξίες αυτές. 

Β. Λογοδοσία 

Κατά την άσκηση των καθηκόντων του έναντι της Alpha Bank , το 

Διοικητικό Συμβούλιο λογοδοτεί στους Μετόχους της Τράπεζας. Συγκεκριμένα, 

εξασφαλίζει ότι η Τράπεζα λογοδοτεί πλήρως στις Εποπτικές Αρχές σε κάθε 

τομέα που χρήζει κανονιστικής εποπτείας και επίβλεψης. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο καθιστά τα Ανώτερα Στελέχη της Τράπεζας 

υπεύθυνα για τις εκχωρηθείσες αρμοδιότητες και για τις ευθύνες που τους έχουν 

ανατεθεί, συμπεριλαμβάνοντας και τη καθημερινή διαχείριση των εργασιών της 

αυτής. Ακόμη,  αναμένει από τους υπεύθυνους για τη λήψη αποφάσεων σε όλα 

τα επίπεδα της Τράπεζας και του Ομίλου να λογοδοτούν ομοίως και στους 

επόπτες τους. 
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Η λογοδοσία στηρίζεται σε αυστηρή αξιολόγηση της απόδοσης σε όλα 

τα επίπεδα. Διέπει όλες τις αποφάσεις που λαμβάνονται σχετικά με το σύνολο 

του ανθρώπινου δυναμικού και την οργάνωση, στηρίζει το σύστημα διαχείρισης 

κινδύνων και δομεί το πλαίσιο εσωτερικού ελέγχου βάσει τριών γραμμών 

άμυνας:  

• Των επιχειρηματικών και των λειτουργικών ή των                                                                                   

υποστηρικτικών Μονάδων (πρώτη γραμμή) 

• Των λειτουργιών διαχείρισης κινδύνων και συμμόρφωσης     (δεύτερη 

γραμμή) 

• Της λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου (τρίτη γραμμή) 

Γ. Δικαιοσύνη 

Το Διοικητικό Συμβούλιο διασφαλίζει ότι οι μηχανισμοί λήψης 

αποφάσεων και λογοδοσίας είναι δίκαιοι και ότι όλα τα Ενδιαφερόμενα Μέρη, 

περιλαμβανομένων των Μετόχων, των λοιπών Επενδυτών, των Υπαλλήλων και 

κυρίως των Πελατών της Τράπεζας, τυγχάνουν ίσης μεταχείρισης. Η δικαιοσύνη 

είναι η κοινή αξία που διατηρεί τη συνοχή του Δικτύου και διέπει την οργάνωση 

της Τράπεζας. 

Δ. Διαφάνεια 

 Η διαφάνεια και η πλήρης πρόσβαση σε πληροφορίες είναι απαραίτητες 

για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης τόσο εντός της Τράπεζας όσο και προς τους 

Επενδυτές, τις κοινότητες και τα λοιπά Ενδιαφερόμενα Μέρη, που εξαρτάται η 

μακροχρόνια σταθερότητα της Τράπεζας. Το Διοικητικό Συμβούλιο διασφαλίζει 

ότι η οργάνωση της Τράπεζας, καθώς και οι διαδικασίες και τα συστήματά της, 

δίνουν τη δυνατότητα στους υπεύθυνους να κατέχουν τις βέλτιστες, έγκαιρες 

και αξιοποιήσιμες πληροφορίες για τη λήψη αποφάσεων, οι οποίες σχετίζονται 

με τις αποφάσεις που πρέπει να λάβουν και με τις διαχειριστικές αρμοδιότητές 

τους. Επίσης, διασφαλίζει ότι οι Οικονομικές Καταστάσεις και η Ετήσια 

Οικονομική Έκθεση, η ετήσια Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης, καθώς και 

άλλες σημαντικές δημοσιεύσιμες πληροφορίες είναι υψηλής ποιότητας και 

συντάσσονται και δημοσιεύονται με βάση τους ισχύοντες νόμους και 

κανονισμούς. 

Τέλος, άξιο αναφοράς είναι ότι η Τράπεζα στοχεύει σε αποτελεσματική, 

συνεχή επικοινωνία και αλληλεπίδραση με τους Μετόχους αλλά και με τα βασικά 

Ενδιαφερόμενα Μέρη με τρόπο εποικοδομητικό και δίκαιο. Ειδικότερα, 

διασφαλίζει την ανοικτή πρόσβαση σε πληροφορίες και την ειλικρίνεια στην 

επικοινωνία της με τις Ρυθμιστικές και Εποπτικές Αρχές, ενώ συναλλάσσεται με 

τους Πελάτες της με ειλικρινή και ευθύ τρόπο αποσκοπώντας στην οικοδόμηση 

μακροχρόνιας εμπιστοσύνης. 
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ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ 

Η Alpha Bank, τα τελευταία 20 χρόνια, σχεδιάζει συστηματικά  και 

αναπτύσσει διαχρονικά την επιχειρηματική της δράση με κεντρικό άξονα την 

εταιρική υπευθυνότητα, μετουσιώνοντας το ενδιαφέρον της για τις θεμελιώδεις 

ανθρώπινες αξίες σε δράσεις. Ουσιαστικός στόχος των δράσεων αυτών είναι η 

καλλιέργεια μια κουλτούρας υπευθυνότητας. Στην Alpha Bank, αυτή η αντίληψη 

υπήρχε και πριν επικρατήσει η έννοια της εταιρικής υπευθυνότητα, καθώς 

υπήρξε χορηγός των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας το 2004. Οι δράσεις της 

Τράπεζας περιλαμβάνουν τομείς όπως είναι: 

➢ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

Μέσα στα πλαίσια του προγράμματος  «Μαζί, με στόχο την υγεία» τα 

τελευταία 8 χρόνια στηρίζει αδιάκοπα μονάδες υγείας σε όλη την Ελλάδα 

δωρίζοντας ιατρικά μηχανήματα και υγειονομικό εξοπλισμό σε δομές  υγείας, 

σύμφωνα με τις ανάγκες τους.  

Στον τομέα της εκπαίδευσης και με το πρόγραμμα  «Μαζί, με στόχο την 

παιδεία» ενισχύει σχολεία  με σύγχρονα συστήματα διδασκαλίας και αθλητικό 

εξοπλισμό, με στόχο να έχουν πρόσβαση στην γνώση όλοι οι μαθητές από την 

πρωτοβάθμια κιόλας εκπαίδευση. Κάθε σχολείο που εντάσσεται στο 

πρόγραμμα, η Alpha Bank προσφέρει όλα τα κατάλληλα εκπαιδευτικά εργαλεία 

που μια σύγχρονη τάξη χρειάζεται. Επίσης, με το πρόγραμμα κοινωνικής 

προσφοράς «Χέρι Βοηθείας» παρέχει δωρεάν τρόφιμα σε άτομα που το έχουν 

ανάγκη.  

Μια εξίσου μεγάλη προσφορά της Τράπεζας είναι η στήριξη της στον 

οργανισμό του Χαμόγελου του παιδιού όπου αναλαμβάνει να ειδοποιήσει 

έγκαιρα τους Έλληνες πολίτες για την εξαφάνιση παιδιών μέσω της προβολής 

μηνυμάτων Amber Alert στις οθόνες του δικτύου των ΑΤΜ της.  

Τέλος, σε σχέση με την πανδημία του Covid-19 η Alpha Bank αναγνωρίζει 

την μάχη που δίνει  το υγειονομικό προσωπικό και καλύπτει τον εξοπλισμό σε 

των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας σε τρία νοσοκομεία της Ελλάδας.  

➢ Περιβάλλον  

Η Τράπεζα αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για την προώθηση της 

περιβαλλοντικής υπευθυνότητας και ενισχύει την εφαρμογή φιλικών προς το 

περιβάλλον πρακτικών και τεχνολογιών. Επίσης, η Τράπεζα ενσωματώνει μη 

χρηματοοικονομικά περιβαλλοντικά κριτήρια κατά την αξιολόγηση 

πιστοδοτήσεων, επιδιώκει να μειώσει την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, 

νερού και καυσίμων και να αυξήσει την προώθηση της ανακύκλωσης χαρτιού, 

πλαστικού, μπαταριών, λαμπτήρων, ηλεκτρομηχανογραφικού εξοπλισμού και 

άλλων υλικών. Λαμβάνει υπόψη της την τήρηση των περιβαλλοντικών αρχών 

από τους προμηθευτές της για το πόσο οι εργασίες και οι πρώτες ύλες τους 

πληρούν κριτήρια περιβαλλοντικής προστασίας. Τέλος, η Alpha Bank υιοθετεί 

πρακτικές που συμβάλλουν ενεργά στην προστασία του περιβάλλοντος και 

ειδικότερα, στην υπεύθυνη χρήση αλλά και στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων 

για αυτό τον λόγο συνεργάζεται με αρμόδιους και εξειδικευμένους φορείς για 

την τοποθέτηση ειδικών κάδων, κατάλληλων για την περισυλλογή, την 

ανακύκλωση και την αξιοποίηση υλικών. 
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➢ Πολιτισμός  

Από το 2013 η Alpha Bank πραγματοποιεί το πρόγραμμα  “Οι φθορές που 

πληγώνουν”, με  στόχο την αποκατάσταση και συντήρηση γλυπτών και 

μνημείων που βρίσκονται σε εμβληματικούς χώρους κεντρικών πόλεων της 

χώρας. Με τη δράση «Σινεμά για όλους» στοχεύει στην ισότιμη πρόσβαση στις 

τέχνες και στον πολιτισμό φέρνοντας το ποιοτικό κλασσικό σινεμά για όλους 

τους θεατές. Τέλος, με αφορμή την επέτειο 200 χρόνων από την ελληνική 

επανάσταση  τα Ιστορικά Αρχεία της Alpha Bank και της Τράπεζας της Ελλάδος 

ένωσαν τις δυνάμεις τους σε μια επιστημονική συνάντηση με τίτλο «200 Χρόνια 

Ελληνικής Οικονομίας: Μεταξύ Κράτους και Αγοράς». Η συνάντηση 

πραγματοποιήθηκε στο Ναύπλιο στις 2-4 Δεκεμβρίου 2021, υπό την αιγίδα της 

Α.Ε. της Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου. 

➢ Αθλητισμός  

Η Alpha Bank, όπως προαναφέρθηκε, πραγματοποίησε μεγάλη χορηγία 

στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004 στην Αθήνα με στόχο να συνεισφέρει στο 

σημαντικό έργο για την ανάδειξη της πολιτιστικής φυσιογνωμίας της χώρας μας. 

Ανέλαβε επίσης ως χορηγός να στηρίξει έμπρακτα σπουδαίους Έλληνες 

αθλητές όπως οι: Νίκο Κακλαμανάκη,  Μιρέλα Μανιάνι, Γεωργία Κοκλώνη κ.α. 

Την περίοδο 2001-2010 η Alpha Bank στήριξε ως Μέγας Χορηγός τον Κλασικό 

Μαραθώνιο Αθηνών, έναν σπουδαίο αθλητικό θεσμό διεθνούς βεληνεκούς με 

ύψιστη αξία τόσο για την Ελλάδα όσο και για τις χώρες του εξωτερικού. 
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ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

Η Γενική Συνέλευση της Τράπεζας ALPHABANK έλαβε χώρα στις 

22/07/2022 από τις 10:00π.μ.-12:00π.μ. Βασικοί ομιλητές υπήρξαν ο Πρόεδρος 

της εταιρείας, Βασίλειος Ράπανος και ο Διευθύνων Σύμβουλος, Βασίλειος 

Ψάλτης ενώ επεξηγήσεις και αναλύσεις σε βασικά θέματα της εταιρείας 

δόθηκαν από την Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου, Ειρήνη Τζανακάκη. 
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Στην Γενική Συνέλευση παρευρέθηκαν ορισμένοι μέτοχοι με υβριδική 

μορφή. Ειδικότερα, κάποια μέλη χρησιμοποίησαν την εξ αποστάσεως 

παρακολούθηση της συνέλευσης οι οποίοι μπορούσαν να θέσουν την ψήφο 

τους ηλεκτρονικά σε πραγματικό χρόνο, ενώ άλλοι παρευρέθηκαν στον χώρο 

διεξαγωγής. Πιο συγκεκριμένα, 

Με φυσική παρουσία στην Γενική Συνέλευση παρευρέθηκαν : 

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Βασίλειος Θ. Ραπάνος ο οποίος 

εξέφρασε ομιλία. 

2. Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Βασίλειος Ε. Ψάλτης 

όπου επίσης εξέφρασε επίσης λόγο στη Γενική Συνέλευση. 

3. Η Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου, Ειρήνη Τζανακάκη η οποία 

ανέλυσε και συμπλήρωσε θέματα σχετικά με την εταιρεία. 

Επίσης, παρευρέθηκαν ορισμένοι μέτοχοι. 

Με εξ αποστάσεως παρουσία συμμετείχαν: 

Οι κάτοχοι κοινών, ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, άυλων μετοχών 

έκδοσης της δηλαδή οι μέτοχοι της ALPHABANK, έτσι ώστε να τεθούν σε 

ψηφοφορία τα θέματα της συνέλευσης. 
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Θέματα της Γενικής Συνέλευσης 

Τα θέματα τα οποία τέθηκαν σε ψηφοφορία από τους μετόχους της Ετήσιας 

Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ήταν τα ακόλουθα: 

1. Έγκριση των Ετήσιων Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών 

Καταστάσεων της διαχειριστικής χρήσης 2021 (1.1.2021 - 31.12.2021), 

μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες 

συνοδεύονται από την Έκθεση των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.  

 

2. Έγκριση του συμψηφισμού του λογαριασμού Αποτελέσματα εις νέον με 

το Τακτικό Αποθεματικό και με το Ειδικό Αποθεματικό του άρθρου 31 

του ν. 4548/2018.  

 

3. Έγκριση, κατ’ άρθρο 108 του ν. 4548/2018, της συνολικής διαχείρισης 

για τη διαχειριστική χρήση 2021 (1.1.2021 - 31.12.2021) και απαλλαγή 

των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τη διαχειριστική χρήση 2021, 

σύμφωνα με το άρθρο 117 του ν. 4548/2018. 

 

4. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τη διαχειριστική χρήση 2022 

(1.1.2022 - 31.12.2022) και έγκριση της αμοιβής τους. 

 

5. Έγκριση της αμοιβής των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη 

διαχειριστική χρήση 2021 (1.1.2021 - 31.12.2021). 

 

6. Έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 4548/2018, προκαταβολής 

αμοιβών προς τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διαχειριστική 

χρήση 2022 (1.1.2022 - 31.12.2022). 

 

7. Συζήτηση και συμβουλευτική ψηφοφορία επί της Έκθεσης Αποδοχών 

για το έτος 2021, σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018. 

 

8. Υποβολή της Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για το 

έτος 2021, σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017 (θέμα το οποίο 

δεν τίθεται σε ψηφοφορία). 

 

9. Υποβολή της Έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4706/2020 (θέμα το οποίο δεν τίθεται σε 

ψηφοφορία). 

 

10. Ανακοίνωση περί της εκλογής Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε 

αντικατάσταση παραιτηθέντος. 

 

11. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου (εξατομικευμένη ψηφοφορία) και 

ορισμός Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών. 
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Το Διοικητικό Συμβούλιο διαμορφώθηκε ως εξής ύστερα από την εκλογή 13 

μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και εξ αυτών 8 Ανεξάρτητων Μη 

Εκτελεστικών Μελών. Πιο συγκεκριμένα, 

 

Βασίλειος Θ. Ραπάνος     Πρόεδρος 

Βασίλειος Ε. Ψάλτης  Διευθύνων Σύμβουλος 

Σπύρος Ν. Φιλάρετος Γενικός Διευθυντής Ανάπτυξης και 

Καινοτομίας 

Ευθύμιος Ο. Βιδάλης Μέλος Επιτροπής Ελέγχου και Επιτροπή 

Εταιρικής Διακυβέρνησης, Βιωσιμότητας 

και Ανάδειξης Υποψηφίων 

Έλλη Μ. Ανδριοπούλου Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος 

Ασπασία Φ. Παλημέρη Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος 

Δημήτρης Κ. Τσιτσιράγκος Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος 

Jean L. Cheva Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος 

Carolyn G. Dittmeier Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος 

Richard R. Gildea Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος 

Εlanor R. Hardwick  Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος 

Shahzad A. Shahbaz Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος 

Johannes Herman Frederik G. 

Umbgrove 

Εκπρόσωπος και καθ’ υπόδειξη του 

Ταμείου 

Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας 

 

12. Καθορισμός του είδους της Επιτροπής Ελέγχου, της διάρκειας της 

θητείας της, καθώς και του αριθμού και των προσόντων των Μελών της, 

σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 περ. β) του ν. 4449/2017. 

 

13. Μείωση σε είδος του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μέσω μείωσης 

της ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής μετοχής έκδοσης της Εταιρείας 

κατά το ποσό των Ευρώ 0,01, σύμφωνα με το άρθρο 31 παρ. 1 του ν. 

4548/2018 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 

4548/2018, προκειμένου να διανεμηθούν στους Μετόχους της Εταιρείας 

μετοχές έκδοσης κυπριακής Θυγατρικής της Εταιρείας με την επωνυμία 

Galaxy Mezz Ltd που κατέχει η Εταιρεία, αξίας που αντιστοιχεί στην αξία 

της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Αντίστοιχη 

τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας και παροχή 

σχετικών εξουσιοδοτήσεων. Παροχή έγκρισης και εξουσιοδότησης στο 

Διοικητικό Συμβούλιο να διανείμει τυχόν κλασματικά υπόλοιπα των 

μετοχών έκδοσης της Galaxy Mezz Ltd, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 7 του ν. 4569/2018 περί Κεντρικών Αποθετηρίων Τίτλων. 
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14. Δημοσιοποίηση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 

Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 97 παρ. 1 (β) του ν. 4548/2018, τυχόν 

περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων για τη διαχειριστική χρήση 

2021 (θέμα το οποίο δεν τίθεται σε ψηφοφορία). 

 

15. Παροχή άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 98 του ν. 4548/2018, σε Μέλη 

του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Διεύθυνσης, καθώς και σε 

Διευθυντές για τη συμμετοχή τους σε διοικητικά συμβούλια ή στη 

διεύθυνση εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς σκοπούς με 

τους σκοπούς της Εταιρείας. 

 

 

Ομιλία Προέδρου 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ανέφερε μεταξύ άλλων ότι το 2020 υπήρξε «μία 

ιδιαίτερη χρονιά με κυρίαρχο γεγονός μία πρωτόγνωρη και οξεία κρίση σε 

υγειονομικό, κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο» παγκοσμίως. 

Μπορεί να γίνει εύκολα αντιληπτό ότι εξαιτίας της πανδημίας Covid-19,η 

οποία οδήγησε σε μια επίμονη και παρατεταμένη ύφεση ιδιαίτερα στον 

οικονομικό τομέα της Ελλάδας αλλά και διεθνώς τα αποτελέσματα της είναι 

εμφανή μέχρι και σήμερα. Ωστόσο, ο ίδιος ανέφερε ότι παρά τις αντίξοες 

οικονομικές συνθήκες που προκλήθηκαν, εκτιμήθηκε το γεγονός της ταχείας 

αντίδρασης των κυβερνήσεων με ειδικά μέτρα για την καταπολέμηση του 

οικονομικού αποτελέσματος με σκοπό να κατευναστούν οι αρνητικές 

επιδράσεις της πανδημίας. 

Ο κ. Βασίλειος Ραπάνος, αναφέρθηκε, επίσης, σε ένα ιδιαίτερο 

πρόγραμμα ονόματι  “Next Generation EU” (NGEU), τον Ιούλιο 2020, ενός 

Αναπτυξιακού Ταμείου Ανάκαμψης ύψους Ευρώ 750 δισ. σκοπός του οποίου 

είναι η ανάκαμψη της οικονομικής δραστηριότητας και η ενίσχυση της 

ανθεκτικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας μετά από την πανδημική κρίση. 

Βασικοί πυλώνες του projectαυτού ήταν η υλοποίηση προτύπων και πολιτικών 

για την ενίσχυση της αποδοτικότητας των οικονομιών, ενός ψηφιακού 

μετασχηματισμού ενώ ταυτόχρονα και η μεταβατικότητα στην πράσινη 

οικονομία. 

Τα κεφάλαια από αυτό το πρόγραμμα όσον αφορά την Ελλάδα ήταν 

ύψους 32 δις. με απώτερο σκοπό την δημιουργία θέσεων εργασίας και για την 

βιώσιμη ανάπτυξη. 

Ο κ. Βασίλειος Ραπάνος έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στην οικονομία των 

τραπεζών ύστερα από την πανδημία και την κρίση του 2008 οπού 

ολοκληρώθηκε στις 30 Ιουνίου 2021. 

Η αύξηση αυτή ήταν ύψους Ευρώ 800.000.000 και διατέθηκαν 

800.000.000 νέες κοινές μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,30, με τιμή 

διάθεσης Ευρώ 1 ανά νέα μετοχή. 

Επιπλέον, ο Πρόεδρος έκανε λόγο σχετικά με την στήριξη της 

ALPHABANKόπου έκανε νέες εκταμιεύσεις δανείων ύψους Ευρώ 5,6 δισ. που 
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είναι το υψηλότερο επίπεδο από το 2008 και στράφηκαν  στους τομείς της 

μεταποίησης, του εμπορίου, των μεταφορών, της ενέργειας και του τουρισμού. 

Ακόμα, έκανε τοποθέτηση στα κέρδη της εταιρείας οπού πλέον ο αριθμός 

ποσοστού είναι διψήφιος όπως ανέφερε και ο ίδιος ενώ επιδιώκει το 2023 να 

είναι και πάλι σε θέση να μοιράσουν μερίσματα. 

Ο Πρόεδρος Βασίλειος Ραπάνος, εξέφρασε στο τέλος της ομιλίας του 

την υπερηφάνεια και την ευχαρίστηση του για τα μέλη του προσωπικού και των 

εργαζομένων όπου με την βοήθειά τους συμμετείχαν στην ανάκαμψη από τις 

συνέπειες της πανδημίας ενώ παράλληλα ευχαρίστησε τους πελάτες της 

τράπεζας για την κατανόηση και την υποστήριξή τους. Βασικός στόχος του 

προέδρου και της εταιρείας μακροπρόθεσμα, είναι η πρόοδος της ελληνικής 

οικονομίας και η δημιουργία μίας κοινωνίας με ίσες ευκαιρίες σε όλους για 

προκοπή και αξιοπρέπεια όπως αναφέρθηκε και ο ίδιος. 

Ομιλία Διευθύνων Συμβούλου (CEO) 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Βασίλειος Ψάλτης επείχε μεγάλο μέρος στην 

Γενική Συνέλευση σχετικά με την ανάλυση στοιχείων όσον αφορά την τράπεζα 

καθώς και τα επιτεύγματά της τα τελευταία χρόνια. 

Ειδικότερα, αναφέρθηκε στην ετοιμότητα της τράπεζας να ανταπεξέλθει 

στην πανδημία και στις συνέπειες της που είχαν σαν αποτέλεσμα ενός 

Στρατηγικού σχεδίου ήδη από το 2019 και μετά την Αύξηση Μετοχικού 

Κεφαλαίου ύψους Ευρώ 0,8 δις. κατόρθωσε η τράπεζα να ανακτήσει της 

πρωταγωνιστικής θέσης στο τραπεζικό σύστημα της Ελλάδος. 

➢ Project Galaxy:  

Στο πλαίσιο του Project Galaxy, υπογράφτηκε συμφωνία με την Davidson 

Kempner η οποία περιλαμβάνει την πώληση του 51% των ομολογιών 

τιτλοποίησης μεσαίας (Mezzanine) και χαμηλής (Junior)εξοφλητικής 

προτεραιότητας χαρτοφυλακίου Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (ΜΕΑ) 

αξίας Ευρώ 10,8 δισ. και του 80% της θυγατρικής μας εταιρείας διαχείρισης 

απαιτήσεων, Cepal. Στις 1/1/2019 η εταιρεία είχε ΜΕΑ 25,7 δις. ενώ στις 

30/6/2022 ανέρχονταν στο ποσό των 3,2 δις. Χρησιμοποιώντας ήδη 

αποκλειστικά υπάρχοντα κεφάλαια, ώστε να φθάσει η εταιρεία σε δείκτη Μη 

Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων 2%, το 2024. 
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Οι συναλλαγές των ΜΕΑ αντιστοιχούνται σε 10 δις στο project Galaxy, 3,5 δις 

στο project Cosmos , 2,4 δις στο project Sky στην Κύπρο και 1 δις στο Project 

Orbit στην Ελλάδα. 
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Επιπλέον, ο κ. Ψάλτης ανέφερε ότι η ALPHABANK είναι η 1η Τράπεζα στην 

Ελλάδα σε εταιρική τραπεζική ως προς τα εξυπηρετούμενα επιχειρηματικά 

δάνεια από τις αρχές του 2019 έως και τον Μάρτιο του 2022 όπου αυξήθηκαν 

κατά 37% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σημαντικό επίτευγμα υπήρξε η Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων οπού ανήλθε στο 

6% και όπως ανέφερε ο κ. Ψάλτης στόχος έως το 2024 είναι να φτάσει στο 10%. 
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Στο κομμάτι των Ομολογιακών Εκδόσεων η τράπεζα κατόρθωσε να εκδώσει 

900 εκατ. Ευρώ σε προνομιούχους ομολογιακούς τίτλους MREL και 500 εκατ. 

Ευρώ σε ομόλογα Tier 2. 

 

Όσον αφορά την εξέλιξη του Ισολογισμού σε σχέση με το 2020: 

• Στο Ενεργητικό του Ομίλου υπήρξε αύξηση κατά 4,7% και το ποσό 

ανήλθε στα 74,4 δις ευρώ. Στις καταθέσεις των Πελατών υπήρξε αύξηση 

κατά 7,2% και το ποσό ανήλθε στα 47,0 δις ευρώ Τέλος ο Συνολικός 

δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας ήταν στο 16,1%. 
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Σχετικά με την κερδοφορία της εταιρείας τα προσαρμοσμένα καθαρά 

κέρδη το 2021 ανήλθαν στα 330 εκατ. ευρώ. Αποτέλεσμα είχε την μείωση του 

λειτουργικού κόστους και την βελτίωση του κόστους του πιστωτικού κινδύνου 

ενώ ταυτόχρονα υπήρξαν θετικές επιδόσεις στα έσοδα προμηθειών. 

Όσον αφορά την πιστωτική επέκταση στην Ελλάδα το 2021 υπήρξαν 

Εκταμιεύσεις ποσού 5,4 δις ευρώ ενώ η καθαρή πιστωτική επέκταση ανήλθε 

στο 1,3 δις ευρώ. Το 2022 οι εκταμιεύσεις στο πρώτο τρίμηνο ανέρχονται στα 

2,4 δις ευρώ ενώ η καθαρή πιστωτική επέκταση προς τις επιχειρήσεις είναι 1 

δις ευρώ. 
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Στην πιστωτική επέκταση το 2022, τα εξυπηρετούμενα δάνεια του Ομίλου της 

ALPHABANK αυξήθηκαν κατά 9%δηλαδή το 90% από την επιχειρηματική 

τραπεζική δραστηριότητα. 

 

 

 

 

 

 

Σχετικά με τις Στρατηγικές Συνεργασίες με άλλους διεθνείς Ομίλους: Υπήρξε 

συνεργασία με την NEXI για την αποδοχή πληρωμών και merchant acquiring.Σε 

συνεργασία με την Real Estate για το project Skyline υπήρξε κοινοπραξία με 

τις Dimand Α.Ε. και Premia Properties για την αξιοποίηση ακινήτων αξίας 

ποσού ίσο με 0,5 δις. ευρώ. 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Ψάλτης έδωσε ιδιαίτερη σημασία στην Εταιρική 

Διακυβέρνηση και ειδικότερα στις βέλτιστες πρακτικές σχετικά με την 

εκπροσώπηση του Διοικητικού Συμβουλίου από τις γυναίκες αφού το 2019 ήταν  

στο 8% ενώ το 2022 αναμένεται να ανέλθει στο 30% η εκπροσώπηση από 

γυναίκες. 
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Σχετικά με την κλιμάκωση του δείκτη ESG (environmental, social, and corporate 

governance), παρατηρούμε στον επόμενο πίνακα τα αποτελέσματα. 
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Στην τελική του ομιλία ο κ. Βασίλειος Ψάλτης ανέφερε το όραμα της 

εταιρείας μελλοντικά υποστηρίζοντας ότι τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα πρέπει 

συνεχώς να προοδεύουν για να αυξηθεί η αποδοτικότητα και η ανάπτυξη των 

επιχειρήσεων όπου θα συνεπάγεται μια πιο βελτιωμένη βιωσιμότητα για τους 

πολίτες. 

Ακόμα, αναφέρθηκε στο κοινωνικό έργο που επιτελεί η τράπεζα, τις 

συναλλαγές αυτής, την κοινωνική προσφορά σε οργανισμούς όπως το 

πρόγραμμα ‘’Μαζί, με στόχο την υγεία’’ και τα Πανεπιστημιακό Γενικό 

Νοσοκομείο «ΑΧΕΠΑ» Θεσσαλονίκης και 

το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας. Επιπλέον, έκανε λόγο για τον 

πολιτιστικό ρόλο που έχει η τράπεζα στην κοινωνία όπου παρέμεινε 

υποστηρικτής πολιτιστικών φορέων και δρώμενων όπως το πρόγραμμα “Οι 

φθορές που πληγώνουν”. 

Τέλος ευχαρίστησε με την σειρά του τους Μετόχους, τους Πελάτες και 

τους εργαζόμενους του Ομίλου για την στήριξη τους ενώ υποστήριξε ότι με 

γνώμονα την εμπιστοσύνη που τους δείχνουν επενδυτές η μακροχρόνια 

ανάπτυξη και βιωσιμότητα της Τράπεζας μπορεί να θεωρηθεί δεδομένη χωρίς 

να υπάρχει αμφιβολία για την μελλοντική υλοποίηση των στόχων του Ομίλου. 
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ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Συνοψίζοντας, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι η Alpha Bank, καθ’ όλη 

τη διάρκεια του 2021, κατάγραψε σημαντική και πολυεπίπεδη πρόοδο 

αναφορικά με την εξυγίανση του ισολογισμού της και τη βελτίωση της 

λειτουργικής αποδοτικότητάς της, επιδεικνύοντας  εκτελεστική ικανότητα και 

λειτουργική ανθεκτικότητα, ειδικά λαμβανομένων υπόψη των προκλήσεων που 

έθεσε η πανδημία. «Η σημαντική πρόοδος που σημειώθηκε με τη μείωση των 

προβληματικών στοιχείων του Ενεργητικού κατά Ευρώ 16 δισ. το 2021 και με 

την αποεπένδυση από μη κύριες τραπεζικές δραστηριότητες κατοχύρωσε μία 

αξιοσημείωτη μείωση των δαπανών ήδη εντός του 202210». 

O Όμιλος της ALPHA BANK επέχει ένα ισχυρό ποσοστό συμμετοχής 

στον τραπεζικό κλάδο και μετέπειτα στο χρηματοοικονομικό σύστημα. Η 

εταιρεία έχει κατορθώσει στα 140 χρόνια λειτουργίας της, παρά τις αντίξοες 

συνθήκες που αντιμετωπίζει η οικονομία τώρα, πως μπορεί με σωστή 

οργάνωση και διαχείριση του εργατικού δυναμικού, την προσφορά ποικίλων 

υπηρεσιών και την υγιή αλληλεπίδραση με τους πελάτες της, να εξασφαλίσει 

την βιωσιμότητα της μακροχρόνια. Συμβάλλοντας στην κοινωνική ωφέλεια και 

με καινοτόμα εταιρική υπευθυνότητα η Τράπεζα έχει καρπωθεί πολλαπλές 

αναγνωρίσεις ενώ ταυτόχρονα απώτερο στόχο της τράπεζας αποτελεί η πλήρης 

ικανοποίηση και εξυπηρέτηση των πελατών της, των μετόχων, των μελών της 

και των εργαζόμενων του ομίλου. Τέλος, στηρίζει την κοινωνική προσφορά και 

λαμβάνει μέριμνα για φιλανθρωπικούς οργανισμούς με αποτέλεσμα να διαθέτει 

μια αξιόλογη εταιρική υπευθυνότητα. Ο όμιλος της ALPHABANK, δρα προς 

όφελος της ευημερίας των πελατών της και δίπλα στον καθένα στο μέλλον. 
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Η παρούσα εργασία έγινε στα πλαίσια του Προγράμματος 
Παρακολούθησης Γενικών Συνελεύσεων Εισηγμένων 
Εταιρειών του Συνδέσμου Επενδυτών και Διαδικτύου. 
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ΖΩΗ-ΟΥΡΑΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
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ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΒΥΤΑΝΟΥ  
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 
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ΔΙΟΝΥΣΙΟΣΤΣΕΚΟΥΡΑΣ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΠΑΔΑ) 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΒΑ) 
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ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Στις νέες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί με την πανδημία 

του COVID-19, οι μακροοικονομικές προβλέψεις περιβάλλονται από 

μεγάλη αβεβαιότητα. Συνεπώς, το τραπεζικό σύστημα καλείται να 

ανταπεξέλθει στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει, ούτως ώστε να 

διασφαλιστεί η χρηματοπιστωτική σταθερότητα και η ομαλή 

χρηματοδότηση της οικονομίας. Παράλληλα, σημειώνεται πως η 

αντιμετώπιση του υφιστάμενου μεγάλου αποθέματος μη 

εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ), το οποίο ανάλογα με την εξέλιξη 

των μακροοικονομικών μεγεθών θα αυξηθεί περαιτέρω το επόμενο 

διάστημα, αποτελεί άμεση προτεραιότητα.  

Μία από τις τράπεζες που καλείται να προσαρμοστεί άμεσα 

στο νέο αυτό περιβάλλον προκειμένου να ανταπεξέλθει στις 

προκλήσεις που αντιμετωπίζει, είναι η Τράπεζα Πειραιώς. Η 

Τράπεζα Πειραιώς, 100% θυγατρική εταιρία της Πειραιώς Financial 

Holdings, ιδρύθηκε το 1916 και αποτελεί την κορυφαία τράπεζα στην 

Ελλάδα με βάση τα μερίδια αγοράς δανείων και παρουσία δικτύου.  

Η Τράπεζα Πειραιώς παρέχει πλήρες φάσμα τραπεζικών 

εργασιών, με ιδιαίτερη τεχνογνωσία στις υπηρεσίες προς μεσαίες 

και μικρές επιχειρήσεις και προς ιδιώτες, στην ηλεκτρονική 

τραπεζική, καθώς και στην κεφαλαιαγορά. 

Η Τράπεζα Πειραιώς, απασχολεί 8.900 εργαζομένους στα 412 

καταστήματα που διαθέτει. Είναι η μεγαλύτερη τράπεζα της Ελλάδας 

με μερίδιο αγοράς 30% στα δάνεια και 29% στις καταθέσεις. Η 

παρουσία της εκτείνεται στην Φρανκφούρτη της Γερμανίας και στην 

Ουκρανία καθιστώντας τη την μόνη ελληνική τράπεζα με διεθνή 

παρουσία.  

ΣΚΟΠΟΣ 

Ο σκοπός του ομίλου Πειραιώς Financial Holdings, άρα 
συνεπώς και της θυγατρικής του εταιρίας «Τράπεζα Πειραιώς»  είναι 
«να αποτελεί πυλώνα σταθερότητας για την ελληνική οικονομία, να 
τροφοδοτεί την ανάπτυξη και να στηρίζει την καινοτομία. Το 
αποτύπωμά του Ομίλου στην κοινωνία να είναι θετικό και διαρκές, με 
οφέλη για τους πελάτες του, τους ανθρώπους του, τους μετόχους του 
και την κοινωνία συνολικά, σε πλήρη αντιστοιχία με τις αξίες του»11. 

Οι αρχές και αξίες της Τράπεζας Πειραιώς όπως η 
Υπευθυνότητα, η Αξιοκρατία και η Διαφάνεια για όλα τα 
ενδιαφερόμενα μέρη, αποτελούν το πλαίσιο στο οποίο η τράπεζα  

 
11 Πηγή: https://www.piraeusholdings.gr/el/group-profile/purpose-and-values  

https://www.piraeusholdings.gr/el/group-profile/purpose-and-values
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λειτουργεί και λαμβάνει αποφάσεις, με στόχο την ευημερία και την 
ικανοποίηση των εργαζομένων, των μετόχων καθώς την ενίσχυση 
της κοινωνικής ευημερίας και της βιώσιμης ανάπτυξης.  

«Ο Όμιλος Πειραιώς δεσμεύεται, στην πράξη, να δημιουργεί 
συνεχώς αξία, να βλέπει τα δεδομένα ως πρόκληση, να ενθουσιάζει 
τους πελάτες του και να χτίζει σχέσεις εμπιστοσύνης»12. 

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ13 

• Η Τράπεζα Πειραιώς ιδρύθηκε το 1916 με έδρα την Αθήνα.  

• Το 1918 οι μετοχές της εισήρθαν στο Χρηματιστήριο Αθηνών 

και το 1963 εντάχτηκε στον Όμιλο της Εμπορικής Τράπεζας.  

• Το 1975 και μετά από αρκετά χρόνια ιδιωτικοποίησης, πέρασε 

υπό κρατικό έλεγχο.  

• Τον Δεκέμβριο του 1991 λειτούργησε ξανά ως ιδιωτική 

τράπεζα και παρουσίασε μεγάλη ανάπτυξη.  

• Το 1996 ιδρύει την Tirana Bank στην Αλβανία, ενώ το 1998 ο 

Όμιλος απορρόφησε την Chase Manhattan και την Crédit 

Lyonnais στην Ελλάδα. Επίσης, απέκτησε το 37% της 

Τράπεζας Μακεδονίας – Θράκης από την Εθνική Τράπεζα της 

Ελλάδος σε μια ιδιωτικοποίηση, με την οποία το 2000 

συγχωνεύτηκε εντελώς. Το ίδιο έκανε και με την Τράπεζα 

Χίου, από την οποία ένα χρόνο πριν είχε αποκτήσει το 35%.  

• Μαζί με την απόκτηση του ποσοστού της Τράπεζας Χίου το 

1999, απορρόφησε και τις δραστηριότητες της National 

Westminter Bank στην Ελλάδα.  

• Το 2002, η Τράπεζα Πειραιώς απέκτησε το 58% της ΕΤΒΑ 

(Ελληνική Τράπεζα Βιομηχανικής Ανάπτυξης) από την 

Ελληνική Κυβέρνηση με την οποία συγχωνεύτηκε το 2003. 

Ακόμα, η Τράπεζα προχώρησε σε μια στρατηγική συμμαχία 

με την ING Group, η οποία απέκτησε το 5% των μετοχών της. 

Παρόλα αυτά, το 2006 η Τράπεζα Πειραιώς πούλησε πίσω 

στην ING τις μετοχές που είχε, σε μια κοινή επιχείρηση.  

• Το 2012 απορρόφησε το υγιές τμήμα της Αγροτικής Τράπεζας 

της Ελλάδος από τον γαλλικό τραπεζικό όμιλο 

SociétéGénérale.  

• Το 2013, το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας 

επέλεξε την Τράπεζα Πειραιώς για την απόκτηση των 

 
12 Πηγή: https://www.piraeusholdings.gr/el/group-profile/purpose-and-values 
13Πηγή: επίσημη ιστοσελίδα  Πειραιώς Financial Holdings, Διαθέσιμο στο  

www.piraeusholdings.gr  

https://www.piraeusholdings.gr/el/group-profile/purpose-and-values
http://www.piraeusholdings.gr/
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ελληνικών υποκαταστημάτων των κυπριακών τραπεζών 

Τράπεζα Κύπρου, Cyprus Popular Bank και Ελληνική 

Τράπεζα ενώ εξαγόρασε και την Millennium Bank από την 

πορτογαλική μητρική της.  

• Το 2014 απορρόφησε τη Γενική Τράπεζα της Ελλάδος και το 

2015 την Πανελλήνια Τράπεζα. 

 

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ14 

Μέσα από αυτή την εργασία θα μελετήσουμε εκτεταμένα, τον 

κύκλο εργασιών της Τράπεζας Πειραιώς, την περίοδο του 2021, σε 

σχέση με τα στοιχεία του 2020, βλέποντας παράλληλα τις 

επιπτώσεις του COVID-19, καθώς και τις μεταβολές και επιπτώσεις 

των NPEs. 

Κύκλος εργασιών στα αποτελέσματα χρήσης. 

1. ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ: Τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν 

σε €1.410 εκατ. το 2021, μειωμένα κατά 5% ετησίως. Τα καθαρά 

έσοδα από τόκους το 4 ο 3μηνο 2021 ανήλθαν σε €318 εκατ., 

δηλαδή -16% ετησίως συγκριτικά με το 20. Όλη αυτή η πτώση 

οφείλεται κυρίως στη δραστική μείωση των NPEs. Τα NPEs 

αναφέρονται σε μη εξυπηρετούμενες εκθέσεις και είναι βασικός 

στόχος κάθε χρηματοπιστωτικού ιδρύματος να τα ρίχνει σε 

χαμηλά επίπεδα ανεξάρτητα των συνεπειών. Τώρα 

εξαιρουμένων των συνεπειών από την μείωση των NPEs, τα 

καθαρά έσοδα από τόκους της εταιρίας ανέρχονται σε  €907 

εκατ., αυξημένα δηλαδή κατά 5.2% σε σχέση με το 2020. 

2. ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ: Τα καθαρά έσοδα από 

προμήθειες το 2021 ανήλθαν σε €394 εκατ., δηλαδή αυξηθήκαν 

κατά 25% ετήσια. Όσον αφορά το 4ο 3μηνο 2021, τα καθαρά 

έσοδα από προμήθειες ανήλθαν σε €116 εκατ., δηλαδή αύξηση 

κατά 25% ετήσια, που αποτέλεσε και νέο ρεκόρ επίδοσης για την 

εταιρία. Οι αυξήσεις αυτές στα έσοδα από προμήθειες οφείλονται 

στα έσοδα από αμοιβαία κεφάλαια, από κίνηση κεφαλαίων, 

πιστωτικές κάρτες και έσοδα από τραπεζοασφαλιστικά προϊόντα, 

επενδυτική τραπεζική, αλλά και νέες εκταμιεύσεις δανείων. 

3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ: Τα λειτουργικά έξοδα μειώθηκαν κατά 

4% ετησίως σε €902 εκατ. Μέσω των συστημάτων διαχείρισης 

 
14Πηγή:https://www.piraeusholdings.gr/el/investors/financials/financial-results 

categories?category=12minou   

https://www.piraeusholdings.gr/el/investors/financials/financial-results%20categories?category=12minou
https://www.piraeusholdings.gr/el/investors/financials/financial-results%20categories?category=12minou
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των ανθρώπινων πόρων επιτεύχθηκαν τα εξής: 1) Μείωση 

δαπανών προσωπικού κατά 10% ετησίως σε €380 εκατ. 2)Με 

βάση το νέο πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου του Ομίλου, ο 

αριθμός των εργαζομένων στην Ελλάδα μειώθηκε κατά 1104. Το 

κόστος αναδιάρθρωσης του ανθρώπινου δυναμικού ανήλθε σε 

€25εκατ. το 21. Αποτέλεσμα της μείωσης των δαπανών 

προσωπικού και της αύξησης των τραπεζικών εσόδων, είναι η 

βελτίωση του δείκτη κόστους προς έσοδα, στο 46% κατά την 

χρονική περίοδο του 2021. Άλλη μια συνέπεια της μείωσης των 

ΝΡΕ είναι η αύξηση των γενικών και διοικητικών εξόδων κατά 5% 

στα €418 εκατ. Τέλος υπήρξαν και επιπλέον €7 εκατ. μη 

επαναλαμβανόμενα γενικά και διοικητικά έξοδα. 

4. ΕΣΟΔΑ ΠΡΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ: Τα κέρδη προ προβλέψεων 

ορίζονται ως έσοδα από τόκους και προμήθειες μείον 

επαναλαμβανόμενα λειτουργικά έξοδα. Στον συγκεκριμένο τομέα 

υπήρξε άνοδος 4% ετησίως σε €902 εκατ. 

5. ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ: Το 4ο 3μηνο του 21 

υπήρξε μείωση κατά ένα εκατομμύριο των οργανικών 

προβλέψεων δανείων σε €47 εκατ. λόγω της συνεχής μείωσης 

των ΝPΕs. Οι επιβαρύνσεις δανείων που συνδέονται με 

πιστωτικό κίνδυνο διατυπώνονται σε €21 εκατ. Υπήρξε πώληση 

χαρτοφυλακίου ναυτιλιακών ΝPΕs, €0,4 δισ. μεικτής λογιστικής 

αξίας με αποτέλεσμα την δημιουργία απομειώσεων ύψους €126 

εκατ. (Με αυτό υπάρχει και συσχέτιση με το σενάριο πώλησης 

του χαρτοφυλακίου ΝPE Sunrise 3). Το καθαρό έξοδο 

προβλέψεων μειώθηκε στις 53 μ.β. κατά το 4ο 3μηνο 2021, από 

148μ.β. ένα χρόνο πριν. 

6. ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ: Ξεκινώντας, 

πρέπει να αναφερθεί ότι υπήρξε ισχυρή βελτίωση των καθαρών 

αποτελεσμάτων καθώς το κέρδος της εταιρίας ανήλθε στα  €78 

εκατ. το 4ο 3μηνο του 21, εν αντίθεση με την περσινή χρονιά που 

υπήρξε ζημία €511 εκατ. Αυτή η ζημιά προφανώς οφείλεται στο 

γεγονός ότι την χρονιά 2020, όλες οι εταιρίες προσπαθούσαν να 

προσαρμοστούν στα νέα οικονομικά δεδομένα μετά την 

εμφάνιση του COVID-19, και επικρατούσε μια χρηματοπιστωτική 

αστάθεια. Τέλος, Το προ φόρων αποτέλεσμα το 4ο 3μηνο 2021 

διαμορφώθηκε σε κέρδη €250 εκατ., ενώ το προ φόρων 
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αποτέλεσμα σε επαναλαμβανόμενη βάση ανήλθε σε κέρδος 

€176 εκατ. 

Κύκλος Εργασιών στον Ισολογισμό:  

1.ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ: Την χρονική περίοδο του 2021 υπήρξε αύξηση 

των καταθέσεων κατά 12% ετησίως στα €55,4 δισ. στο τέλος του 

Δεκέμβρη, ενώ υπήρξε και φέτος χαμηλότερο κόστος 

καταθέσεων στις 6μ.β. έναντι7μ.β. το 3ο 3μηνο 2021 και 13μ.β. 

το 4ο 3μηνο 2020. 

2.ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Το Ευρωσύστημα 

εξέδωσε χρηματοδότηση προς την Τράπεζα Πειραιώς το ποσό 

των   €13,5 δισ. στο τέλος Σεπτεμβρίου, το οποίο διαμορφώθηκε 

στα €14,5 δις στο τέλος Δεκεμβρίου. Ο δείκτης κάλυψης 

ρευστότητας (LCR) σχηματίστηκε σε τρομερά υψηλά επίπεδα και 

ειδικότερα σε  204%,  ενώ επίσης ο δείκτης δανείων μετά από 

προβλέψεις προς καταθέσεις, ανήλθε στο ο 63% στο τέλος του 

Δεκεμβρίου 2021. 

3.ΔΑΝΕΙΑ ΠΡΟ ΑΠΟΜΕΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΩΝ: 

Αποτέλεσμα της μείωσης των ΝΡΕς είναι και η ταυτόχρονη 

μείωση των δανείων προ απομειώσεων και προσαρμογών στα 

€38,5 δις, από €49,5 δις που ήταν πέρσι. Είναι σημαντικό σε αυτό 

το σημείο να αναφερθεί ότι το ποσό των δανείων προ 

απομειώσεων και προσαρμογών του Δεκεμβρίου 2021 

περιλαμβάνει €6,3 δισ. από ομόλογα υψηλής εξοφλητικής 

δραστηριότητας που σχετίζονται με τις τιτλοποιήσεις ΝPΕs που 

έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τώρα, και συγκεκριμένα τις συναλλαγές 

Phoenix, Vega, Sunrise 1 και Sunrise 2. Τέλος, τα δάνεια μετά 

από προβλέψεις του Ομίλου ανήλθαν στα  €35,0 δισ. στις 31 

Δεκεμβρίου 2021 (εξαιρουμένου του   εποχικού δανείου 

ΟΠΕΚΕΠΕ, ύψους €1,5 δισ.), ενώ οι εκταμιεύσεις νέων δανείων 

ανήλθαν στα €6,5 δις.  

4.ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ(NPEs): Το απόθεμα των NPEs 

μειώθηκε στα €4,9 δισ. στο τέλος Δεκεμβρίου 2021 ενώ 

σημαντική μείωση υπήρξε και στον δείκτη ΝΡΕ που έπεσα στα 

12,6% έναντι 45,3% το 2020. Η σημαντική αυτή μείωση οφείλεται 

κυρίως στον λόγω των τιτλοποιήσεων NPEs με υπαγωγή στο 

πρόγραμμα «Ηρακλής» (HAPS). Ο «Ηρακλής» είναι ένα σχήμα 

παροχής κρατικής εγγύησης σε ομολογίες υψηλής εξοφλητικής 
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προτεραιότητας (senior bonds) τιτλοποιημένων δανείων, έναντι 

προμήθειας που λαμβάνει το Δημόσιο, η οποία υπολογίζεται με 

όρους αγοράς. Επίσης, οφείλεται και στις συναλλαγές ΝPΕs 

εκτός HAPS συνολικού ύψους €16,8 δισ., καθώς και της μείωσης 

NPEs κατά €0,8 δισ. μέσω οργανικής διαχείρισης. 

5.ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΕΦΑΙΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ: Ο δείκτης 

κεφαλαιακής επάρκειας Common Equity Tier 1 (CET1) του 

Ομίλου στο τέλος Δεκεμβρίου 2021 διαμορφώθηκε στο 11,2%, 

ενώ ο συνολικός δείκτης κεφαλαίων διαμορφώθηκε στο 15,9%, 

υψηλότερα από τις συνολικές κεφαλαιακές απαιτήσεις. 
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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
Το ανώτατο όργανο της Τράπεζας Πειραιώς είναι η Γενική 

Συνέλευση των Μετόχων της, η οποία εκλέγει το Διοικητικό 
Συμβούλιο αυτής που τη διοικεί και την εκπροσωπεί δικαστικώς και 
εξωδίκως. Το παρόν Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) απαρτίζεται από 
δεκατρία Μέλη, συμπεριλαμβανομένου του εκπρόσωπου του 
Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν. 3864/2010 αλλά και των εξειδικευμένων στελεχών 
με διεθνή χρηματοοικονομική εμπειρία, όπως προβλέπεται από την 
ελληνική νομοθεσία. Το Δ.Σ. αποτελείται από Εκτελεστικά και Μη 
Εκτελεστικά Μέλη15. Επτά από τα Μη Εκτελεστικά Μέλη είναι 
Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά, δηλαδή δεν έχουν σχέση εξάρτησης με 
την Τράπεζα, σύμφωνα με τις επιταγές του νόμου. (Τράπεζα 
Πειραιώς, χ.χ) 

Πρώτιστη υποχρέωση και καθήκον των Μελών του 
Διοικητικού Συμβουλίου είναι η διαρκής επιδίωξη της ενίσχυσης της 
μακροχρόνιας οικονομικής αξίας της Τράπεζας και η προάσπιση 
του γενικού εταιρικού συμφέροντος. Τα Μέλη του Δ.Σ. και κάθε τρίτο 
πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί από το Δ.Σ. αρμοδιότητές του, 
απαγορεύεται να επιδιώκουν ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα 
συμφέροντα της Τράπεζας. (Τράπεζα Πειραιώς, χ.χ) 

Η διάρκεια θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με 
τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις δεν μπορεί να υπερβεί τα τρία (3) 
έτη, με την εκλογή των Μελών του να γίνεται από τη Γενική 

Συνέλευση των Μετόχων. Στην τελευταία ανακοινώνεται κάθε 
αντικατάσταση Μελών του Δ.Σ. που έχει γίνει στη διάρκεια της 
χρήσης. Η θητεία των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 
παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας 
πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση 
και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης. Τα Μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά. Το 
Δ.Σ. συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον Αναπληρωτή του και 
συνεδριάζει στην έδρα της Τράπεζας, σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις, τουλάχιστον μία φορά το μήνα, ενώ οι συζητήσεις και 
αποφάσεις του καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο που 
μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Στα Μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου επιτρέπεται να καταβάλλεται αποζημίωση, η οποία 
ορίζεται με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. 
(Τράπεζα Πειραιώς, χ.χ) 

 
15 Εκτελεστικά Μέλη θεωρούνται αυτά που ασχολούνται με τα καθημερινά θέματα διοίκησης 

της Τράπεζας, ενώ Μη Εκτελεστικά τα επιφορτισμένα με την προαγωγή όλων των εταιρικών 
ζητημάτων 
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Πίνακας: ΔΣ Ομίλου Πειραιώς Financial Holdings  

Μη Εκτελεστικός Πρόεδρος Δ.Σ. Γεώργιος Χαντζηνικολάου του Πέτρου 

Αντιπρόεδρος Δ.Σ., Ανεξάρτητο 
Μη Εκτελεστικό Μέλος, Ανώτατο 
Ανεξάρτητο Μέλος  

Karel De Boeck του Gerard 

Διευθύνων Σύμβουλος,  
Εκτελεστικό Μέλος  

Χρήστος Μεγάλου του Ιωάννη 

Εκτελεστικό Μέλος Βασίλειος Κουτεντάκης του Δημητρίου 

Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Βενετία Κοντογούρη του Γεράσιμου 

Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος EnricoTommasoCucchiani του Clemente 

Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος DavidHexter του Richard 

Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Σολομών Μπεράχας του Αλβέρτου 

Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος AndrewPanzures του Deones 

Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος AnneWeatherston του John 

Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος FrancescaTondi του Angelo 

Μη Εκτελεστικό Μέλος Αλέξανδρος Βλαδές του Ζήση 

Μη Εκτελεστικό Μέλος, 
Εκπρόσωπος του Ταμείου 
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας 
Ν. 3864/2010 

Περικλής Δοντάς του Νικολάου 

Πηγή: https://www.piraeusholdings.gr/el/investors/corporate-governance/board/piraeus-

financial-holdings-board-of-directors  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.piraeusholdings.gr/el/Investors/Corporate-Governance/Board/members-piraeus-financial-holdings/Karel-De-Boeck
https://www.piraeusholdings.gr/el/Investors/Corporate-Governance/Board/members-piraeus-financial-holdings/christos-megalou
https://www.piraeusholdings.gr/el/Investors/Corporate-Governance/Board/members-piraeus-financial-holdings/venetia-kontogouri
https://www.piraeusholdings.gr/el/Investors/Corporate-Governance/Board/members-piraeus-financial-holdings/Francesca-Tondi
https://www.piraeusholdings.gr/el/investors/corporate-governance/board/piraeus-financial-holdings-board-of-directors
https://www.piraeusholdings.gr/el/investors/corporate-governance/board/piraeus-financial-holdings-board-of-directors
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ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

• Επιτροπή Ελέγχου (Audit Committee) 

• Επιτροπή Κινδύνων (Risk Committee) 

• Επιτροπή Αποδοχών (Remuneration Committee)  

• Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφίων Μελών Δ.Σ (BoD Members' 

Nomination Committee) 

• Επιτροπή Στρατηγικής (Strategy Committee) 

Επιτροπή Ελέγχου (Audit Committee)  

Σκοπός της Επιτροπής είναι να συνδράμει το Δ.Σ. στην 
διεκπεραίωση των εποπτικών αρμοδιοτήτων του, για θέματα που 
αφορούν το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου (ΣΕΕ) της Τράπεζας, τις 
διαδικασίες κατάρτισης των ετήσιων και ενδιάμεσων οικονομικών 
εκθέσεων, τους τακτικούς ορκωτούς ελεγκτές – λογιστές,  τη 
Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου της Τράπεζας και τη λειτουργία 
Κανονιστικής Συμμόρφωσης, ειδικά σε θέματα Νομιμοποίησης 
Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και Χρηματοδότησης 
της Τρομοκρατίας (Ξέπλυμα Χρήματος), καθώς και εποπτικές 
αναφορές και MIFID. (Τράπεζα Πειραιώς, χ.χ) 

Η Επιτροπή συνεδριάζει τουλάχιστον οκτώ (8) φορές το 

χρόνο, εντός κάθε ημερολογιακού τριμήνου.  

Το Δ.Σ. της Τράπεζας εξουσιοδοτεί την Επιτροπή στο πλαίσιο 

του ρόλου και των αρμοδιοτήτων της, ώστε  

1. Να ζητά κάθε είδους πληροφορίες ή βοήθεια που κρίνεται 

απαραίτητη για την άσκηση των καθηκόντων της από κάθε 

συλλογικό όργανο, στέλεχος ή εργαζόμενο της Τράπεζας, 

κάθε τρίτο που συνεργάζεται με την Τράπεζα, κάθε 

αρμόδια αρχή   

2. Να ζητά την παρουσία οποιουδήποτε στελέχους του 

Ομίλου Πειραιώς ή τρίτου που συνεργάζεται με την 

Τράπεζα 

3. Να χρησιμοποιεί κάθε πηγή ή μέσο, ακόμη και τη 

συνεργασία με εξωτερικούς συμβούλους, εφόσον το 

θεωρεί 

4. Να ενημερώνει το Δ.Σ. για κάθε περιορισμό που συναντά 

στο έργο της. 

Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων είναι υπεύθυνη για τον 
καθορισμό του είδους, της σύνθεσης και της διάρκειας της θητείας 
της Επιτροπής. Εκτός εάν αποφασιστεί διαφορετικά από τη Γενική 
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Συνέλευση των Μετόχων στο μέλλον, η Επιτροπή Ελέγχου αποτελεί 
Επιτροπή του Δ.Σ. Τα μέλη της Επιτροπής ορίζονται από το Δ.Σ. 
κατόπιν σχετικής πρότασης της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφίων 
του Δ.Σ., η οποία παρουσιάζει τη λογική του διορισμού των μελών 
και την αξιολόγηση της ανεξαρτησίας τους με βάση τα κριτήρια που 
προβλέπονται από το νόμο, λαμβάνοντας επίσης υπόψη πιθανούς 
περιορισμούς μη επιλεξιμότητας ή ασυμβατότητας. (Τράπεζα 
Πειραιώς, χ.χ) 

Εκτός εάν αποφασιστεί διαφορετικά από τη Γενική Συνέλευση 
των Μετόχων, η θητεία των μελών της Επιτροπής συμπίπτει με την 
τριετή θητεία του Δ.Σ.. Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος της 
Επιτροπής ορίζονται από τα μέλη της. (Τράπεζα Πειραιώς, χ.χ) 

Η Επιτροπή απαρτίζεται από τρία (3) τουλάχιστον μέλη. Ο 
Εκπρόσωπος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) 
είναι μέλος της Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 
3864/2010. Ο αριθμός των μελών της Επιτροπής δεν πρέπει να 
υπερβαίνει το 40% (στρογγυλοποιημένο στον πλησιέστερο ακέραιο) 
του συνολικού αριθμού των μελών του Δ.Σ. (εξαιρουμένου του 
Εκπροσώπου του ΤΧΣ). Τα ¾ (στρογγυλοποιημένα στον 
πλησιέστερο ακέραιο αριθμό) των μελών της Επιτροπής 
(εξαιρουμένου του Εκπροσώπου του ΤΧΣ), συμπεριλαμβανομένου 
του Προέδρου της), θα πρέπει να είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά 
μέλη του Δ.Σ. (Τράπεζα Πειραιώς, χ.χ) 

 
Επιτροπή Κινδύνων (Risk Committee)  

Η Επιτροπή Κινδύνων (στο εξής η «Επιτροπή») έχει την 

ευθύνη άσκησης των καθηκόντων που καθορίζονται κατωτέρω, 

ώστε να είναι σε θέση να υποβοηθά το Δ.Σ. στο έργο του σε σχέση 

με: 

• την ύπαρξη της κατάλληλης στρατηγικής για την ανάληψη των 

κινδύνων και τον καθορισμό αποδεκτών ανωτάτων ορίων 

ανάληψης κινδύνου, καθώς επίσης και την εποπτεία της 

εφαρμογής τους,  

• την καθιέρωση αρχών και κανόνων που θα διέπουν τη 

διαχείριση κινδύνων όσον αφορά την αναγνώριση, πρόβλεψη, 

μέτρηση, παρακολούθηση, έλεγχο και αντιμετώπισή τους, 

• την ανάπτυξη εσωτερικού συστήματος διαχείρισης κινδύνων 

και την ενσωμάτωση κατάλληλων πολιτικών διαχείρισης 

κινδύνων στη λήψη των επιχειρηματικών αποφάσεων,  
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• τη συμμόρφωση της Τράπεζας και του Ομίλου μέσω 

αυστηρών και αξιόπιστων διαδικασιών με όσα προβλέπει το 

θεσμικό πλαίσιο για τη λειτουργία διαχείρισης κινδύνων. 

(Τράπεζα Πειραιώς, χ.χ) 

 

Επίσης η Επιτροπή Κινδύνων ελέγχει την ανεξαρτησία, 
επάρκεια και αποτελεσματικότητα της λειτουργίας του Τομέα 
Διαχείρισης Κινδύνων της Τράπεζας και του Ομίλου. (Τράπεζα 
Πειραιώς, χ.χ) 

Η Επιτροπή συνεδριάζει, με πρόσκληση του Προέδρου της, 

όσες φορές κρίνει απαραίτητο για την επιτέλεση της αποστολής της, 

αλλά πάντως όχι λιγότερο από μία (1) φορά το μήνα. (Τράπεζα 

Πειραιώς, χ.χ) 

Προκειμένου να ληφθεί απόφαση από την Επιτροπή 

απαιτείται απαρτία με τη συμμετοχή άνω του 50% των μελών της. 

Οι αποφάσεις της Επιτροπής λαμβάνονται με πλειοψηφία 2/3 των 

παρόντων μελών στα οποία συνυπολογίζονται και τα μέλη που 

συμμετέχουν μέσω τηλεδιάσκεψης ή με χρήση άλλων τεχνολογικών 

μέσων. (Τράπεζα Πειραιώς, χ.χ) 

 
Επιτροπή Αποδοχών (Remuneration Committee)  

Η Επιτροπή Αποδοχών αποτελεί Διοικητική Επιτροπή 

ορισμένη από το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο εγκρίνει την 

σύνθεση και τον Κανονισμό Λειτουργίας της. Ο σκοπός της 

Επιτροπής είναι:  

• Να συστήνει και να συμβουλεύει το Δ.Σ. για τη διεκπεραίωση 

των εποπτικών του αρμοδιοτήτων σε σχέση με τη 

διαμόρφωση, τον έλεγχο της εφαρμογής και την περιοδική 

αναθεώρηση της Πολιτικής Αποδοχών και την ευθυγράμμιση 

με τους εταιρικούς στρατηγικούς στόχους της Τράπεζας. Η 

Επιτροπή, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, λαμβάνει 

υπόψη το πλαίσιο ανάληψης Κινδύνων της Τράπεζας και τα 

μακροπρόθεσμα συμφέροντα των μετόχων, (των επενδυτών) 

και λοιπών ενδιαφερόμενων μερών.  

• Να παρακολουθεί την υλοποίηση ενός πλαισίου που αξιολογεί 

αντικειμενικά την απόδοση και που άμεσα συνδέεται με τον 

προσδιορισμό των αποδοχών των εργαζομένων των οποίων 

οι επαγγελματικές δραστηριότητες έχουν ουσιώδη αντίκτυπο 
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στο προφίλ κινδύνου της Τράπεζας (Risk Takers) καθώς και 

του συνόλου των εργαζομένων.  

• Να επιβλέπει την εφαρμογή των πολιτικών της Τράπεζας 

αναφορικά με την διαχείριση των ταλέντων και του 

σχεδιασμού διαδοχής.  

• Να αξιολογεί την υλοποίηση των στρατηγικών με σκοπό τη 

δημιουργία μίας Εταιρικής Κουλτούρας η οποία θα 

υποστηρίζει τους στόχους και το όραμα της Τράπεζας. 

(Τράπεζα Πειραιώς, χ.χ) 

 

 
Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφίων Μελών Δ.Σ. (BoD Member’s 

Nomination Committee)  

Για θέματα ανάδειξης Υποψηφίων Μελών Δ.Σ. η Επιτροπή:  

α) είναι υπεύθυνη έναντι του Δ.Σ. για τη διεξαγωγή της 

διαδικασίας εντοπισμού και ανάδειξης κατάλληλων υποψηφίων, οι 

οποίοι προτείνονται από το Δ.Σ. στη Γενική Συνέλευση για εκλογή ή 

επανεκλογή μετά τη λήξη της θητείας του εν ενεργεία Δ.Σ. ή ως 

αντικαταστάτες για θέσεις του Δ.Σ. που χηρεύουν στη διάρκεια της 

θητείας του Δ.Σ.  

β) διαπιστώνει την «ανεξαρτησία» ενός υποψηφίου στο 

πλαίσιο του ελληνικού εταιρικού δικαίου και των σχετικών 

κατευθυντήριων οδηγιών της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών. Η 

Επιτροπή εξετάζει επίσης την επιλεξιμότητα κάθε πιθανού 

υποψηφίου με βάση τις απαιτήσεις του ΤΧΣ και, εφόσον απαιτείται, 

διαβουλεύεται με το ΤΧΣ.  

γ) επανεξετάζει τουλάχιστον σε ετήσια βάση τη δομή, το 

μέγεθος και τη σύνθεση (καθώς και το σύνολο των δεξιοτήτων, τις 

γνώσεις, την ανεξαρτησία, την εμπειρογνωμοσύνη και τη 

διαφοροποίηση) του Δ.Σ. και των Επιτροπών του, και υποβάλλει 

εισηγήσεις στο Δ.Σ. για οποιεσδήποτε τροποποιήσεις κρίνει 

αναγκαίες. Για την υποβολή των εισηγήσεών της, η Επιτροπή 

συνυπολογίζει τους στόχους διαφοροποίησης τους οποίους ορίζει 

κατά καιρούς το Δ.Σ.  

δ) είναι υπεύθυνη για τον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό της 

διαδοχής των μελών του Δ.Σ. και των ανώτατων εκτελεστικών 

διοικητικών στελεχών, προκειμένου να διασφαλίζει τη συνέχεια του 

έργου του Δ.Σ. και της Διοίκησης. (Για τον διορισμό των μελών της 
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Εκτελεστικής Επιτροπής απαιτείται έγκριση του Πρόεδρου της 

Επιτροπής και του Πρόεδρου του Δ.Σ.).  

ε) υιοθετεί Πολιτική Κριτηρίων Ανάδειξης Υποψηφίων μελών 

Δ.Σ., την οποία αναθεωρεί τουλάχιστον ανά δύο ημερολογιακά έτη. 

Η Πολιτική Κριτηρίων Ανάδειξης Υποψηφίων λαμβάνει υπόψη τα 

κριτήρια καταλληλότητας που ορίζονται από την Ευρωπαϊκή Αρχή 

Τραπεζών, καθώς και τα ειδικά κριτήρια που περιέχονται στο νόμο 

περί ιδρύσεως ΤΧΣ (Ν.3864/2010) για μέλη Δ.Σ. ελληνικών 

συστημικών πιστωτικών ιδρυμάτων, τα οποία γνωστοποιούνται 

στην ετήσια Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης. στ) υιοθετεί Πολιτική 

Διαφοροποίησης για μέλη Δ.Σ. και θα την αναθεωρεί σε διετή βάση. 

(Τράπεζα Πειραιώς, χ.χ) 

Για θέματα απολογισμού αποδοτικότητας Δ.Σ., η Επιτροπή:  

α) πραγματοποιεί ετήσια αξιολόγηση της αποδοτικότητας του Δ.Σ. 

και των Επιτροπών του, για την οποία μπορεί να χρησιμοποιεί 

εξωτερική βοήθεια.  

β) διασφαλίζει ότι πραγματοποιείται μια ετήσια αξιολόγηση της 

αποδοτικότητας του Διευθύνοντος Συμβούλου της Τράπεζας και 

άλλων στελεχών του Δ.Σ., η οποία θα υποβάλλεται στο Δ.Σ.  

γ) συνεργάζεται με το ΤΧΣ για όλα τα θέματα που αφορούν τις 

Αρμοδιότητες της Επιτροπής, καθώς και τον συντονισμό της 

διαδικασίας αξιολόγησης του Δ.Σ. που πραγματοποιείται από το 

ΤΧΣ με βάση τη Συμφωνία Πλαισίου Συνεργασίας (RFA) και 

οποιεσδήποτε σχετικές εκκρεμότητες.  

δ) αξιολογεί την ανεξαρτησία των εν ενεργεία μη εκτελεστικών μελών 

Δ.Σ. ανά δύο έτη, διενεργώντας κατάλληλη επανεξέταση της 

ανεξαρτησίας. (Τράπεζα Πειραιώς, χ.χ)  

Για θέματα ένταξης και εκπαίδευσης Μελών Δ.Σ., η Επιτροπή:  

α) υιοθετεί Πολιτική Ένταξης και Εκπαίδευσης μελών Δ.Σ. και 

παρακολουθεί την εφαρμογή της. Η Επιτροπή αναθεωρεί την εν 

λόγω Πολιτική Ένταξης και Εκπαίδευσης τουλάχιστον ανά δύο έτη 

και πραγματοποιεί τυχόν τροποποιήσεις τις οποίες κρίνει σκόπιμες.  

β) υποστηρίζει και επιβλέπει τα προγράμματα ένταξης και 

εκπαίδευσης μελών Δ.Σ., τόσο κατά τον αρχικό διορισμό τους, όσο 

και σε συνεχή βάση. Η εν λόγω εκπαίδευση περιλαμβάνει μεταξύ 

άλλων: θέματα που σχετίζονται με την οικονομία, τις αγορές και το 

κανονιστικό πλαίσιο, καθώς και θέματα κινδύνων και 

συμμόρφωσης, χρηματοοικονομικές αναφορές, νέες νομοθετικές 

εξελίξεις, διαχείριση μη εξυπηρετούμενων δανείων, εξελίξεις σε 
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θέματα IT και ηλεκτρονικής τραπεζικής, καθώς και άλλα ειδικά 

ζητήματα που σχετίζονται με την Τράπεζα και το επιχειρηματικό της 

περιβάλλον. (Τράπεζα Πειραιώς, χ.χ) 

Ο αριθμός μελών της Επιτροπής (πλην του Εκπροσώπου του 

ΤΧΣ) δεν υπερβαίνει το 40% (στρογγυλοποιημένο στον 

πλησιέστερο ακέραιο) του συνολικού αριθμού μελών Δ.Σ., με τρία 

μέλη κατ' ελάχιστον. Όλα τα μέλη είναι μη εκτελεστικά, με την 

πλειοψηφία των μελών να είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη Δ.Σ. 

Ο Εκπρόσωπος του ΤΧΣ είναι αυτοδικαίως μέλος της Επιτροπής. 

(Τράπεζα Πειραιώς, χ.χ) 

Η Επιτροπή συνέρχεται όποτε απαιτείται αλλά τουλάχιστον 

δύο φορές ανά ημερολογιακό έτος. Η αναγκαία πλειοψηφία για την 

πραγματοποίηση συνεδρίασης είναι τουλάχιστον 2/3 του συνολικού 

αριθμού μελών της Επιτροπής, συμπεριλαμβανομένου του 

Εκπροσώπου του ΤΧΣ. (Τράπεζα Πειραιώς, χ.χ) 
 

Επιτροπή Στρατηγικής (Strategy Committee)  

Η Επιτροπή Στρατηγικής έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:  

• Καθορίζει τους στόχους του Στρατηγικού Σχεδίου της 

Τράπεζας και παρέχει τις κατευθυντήριες γραμμές για το 

Επιχειρησιακό Σχέδιο της Τράπεζας, που θα εκπονηθεί από 

το Διευθύνοντα Σύμβουλο και την Εκτελεστική Επιτροπή 

Ομίλου για έγκριση από το Δ.Σ.  

• Παρακολουθεί και ελέγχει την εκτέλεση του εγκεκριμένου 

Επιχειρησιακού Σχεδίου.  

• Παρακολουθεί σε τακτική βάση, αναλύει και εισηγείται στο 

Δ.Σ. θέματα στρατηγικών επιλογών της Τράπεζας (π.χ. 

αυξήσεις ή μειώσεις κεφαλαίου, εξαγορές, συγχωνεύσεις, 

επενδύσεις ή ρευστοποιήσεις συμμετοχών, στρατηγικές 

συνεργασίες κ.λ.π.) αναθέτει σε στελέχη ειδικές αποστολές 

για την επίτευξη των στόχων και, όταν απαιτείται, διατυπώνει 

σχετική εισήγηση στο Δ.Σ. της Τράπεζας.  

• Παρακολουθεί, εντοπίζει και αναλύει διαφαινόμενους 

κινδύνους στην εκτέλεση του εγκεκριμένου Επιχειρηματικού 

Σχεδίου και υποβάλλει προτάσεις προς το Διοικητικό 

Συμβούλιο για την αντιμετώπισή τους. 
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• Εισηγείται τα παραπάνω θέματα για να περιληφθούν στην 

Ημερήσια Διάταξη του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής 

Συνέλευσης της Τράπεζας.  

• Παρακολουθεί και εισηγείται στο Δ.Σ. όλα τα θέματα 

στρατηγικής σημασίας για τον ‘Όμιλο.  

• Λειτουργεί ως επιτροπή διαχείρισης κρίσεων. (Τράπεζα 

Πειραιώς, χ.χ) 

    

    Η Επιτροπή Στρατηγικής συνεδριάζει σε μηνιαία βάση, σε τόπο, 

χρόνο και με Ημερήσια Διάταξη που ορίζεται από τον Πρόεδρο 

αυτής. Η Επιτροπή Στρατηγικής αποφασίζει με απαρτία τουλάχιστον 

του ημίσεως των μελών της και πλειοψηφία 2/3 των παρόντων 

μελών.(Τράπεζα Πειραιώς, χ.χ) 
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ 
Στις 31/3/2022, τα κέρδη της περιόδου από συνεχιζόμενες 

δραστηριότητες της Τράπεζας Πειραιώς αυξήθηκαν κατά 28,71% 

καθώς ανήλθαν σε €520 εκατ. από €404 εκατ. που ήταν το 

προηγούμενο έτος. 

Εικόνα 1: Καθαρά έσοδα από τόκους 

 

Τα καθαρά έσοδα από τόκους μειώθηκαν κατά 21,31% και 

ανήλθαν σε €286 εκατ. τα οποία όπως παρατηρούμε και από τον 

παραπάνω πίνακα οφείλονται σε μεγάλο βαθμό από τη μείωση των 

«τόκων δανείων και απαιτήσεων κατά πελατών στο αποσβεσμένο 

κόστος και συμφωνιών επαναπώλησης τίτλων». 

Εξέλιξη Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων 

Το ύψος των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων σε επίπεδο 

Ομίλου μειώθηκε στο 12,6% στις 31 Μαρτίου 2022 από 46,2% στις 

31 Μαρτίου 2021, με το σχετιζόμενο κόστος να ευθυγραμμίζεται με 

τις πρώτες εκτιμήσεις και την επακόλουθη προγραμματισμένη 

μείωση των κινδύνων ενεργητικού να βρίσκεται σε εξέλιξη, 
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σκοπεύοντας σε μονοψήφιο δείκτη Μη Εξυπηρετούμενων 

Ανοιγμάτων το 2022. 

Στις 31 Μαρτίου 2022 ο δείκτης CET1 ανήλθε σε 11,25% και ο 

Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας (Total Regulatory Capital Ratio) 

διαμορφώθηκε σε 15,96%. 

Εικόνα 2: Τα κύρια μεγέθη της κεφαλαιακής επάρκειας του Ομίλου για την 31η Μαρτίου 2022 
και την 31η Δεκεμβρίου 2021 

 

Ρευστότητα 

Οι καταθέσεις του Ομίλου την 31ηΜαρτίου 2022, μειώθηκαν σε 

€54,9 δισ. δηλαδή κατά 1,1% σε σύγκριση με την 31η Δεκεμβρίου 

2021, μετά την αύξηση κατά 11,7% που παρατηρήθηκε το 2021 και 

τη συνήθη εποχικότητα που εμφανίζεται στην έναρξη της χρονιάς. 

Σαν απάντηση στις επιπτώσεις την πανδημίας Covid-19 στην 

Ευρωπαϊκή Οικονομία, το 2020 η ΕΚΤ ανακοίνωσε χαλάρωση των 

προϋποθέσεων των Μακροπρόθεσμων Πράξεων 

Αναχρηματοδότησης (TLTRO) ώστε να χρησιμοποιηθούν από 

πιστωτικά ιδρύματα. Ο Όμιλος πήρε συνολική χρηματοδότηση 

€14,5 δισ. στις 31 Μαρτίου 2022 μέσω των πράξεων TLTRO και τα 

επαρκή αποθέματα χρηματικών διαθεσίμων. Επίσης, αυτό γίνεται 

πιο εύκολο με την απόφαση της ΕΚΤ τον Απρίλιο του 2020 να 

τερματίσει τα κριτήρια επιλεξιμότητας και να λάβει τους τίτλους της 

Ελληνικής Δημοκρατίας ως ενέχυρο στις πιστοδοτικές πράξεις του 

Ευρωσυστήματος. Η χρηματοδότηση από τη διατραπεζική αγορά 
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σημείωσε €0,2 δισ. στις 31 Μαρτίου 2022 σε σχέση με €0,3 δισ. στις 

31 Δεκεμβρίου 2021. Επιπρόσθετα, στις 31 Μαρτίου 2022 ο δείκτης 

LCR του Ομίλου ήταν 211%, κάτι που σημαίνει ότι είναι διπλάσιο 

από την εποπτική απαίτηση του 100% και ο δείκτης LDRήταν 

63,8%.(Διοικητικό Συμβούλιο Πειραιώς FinancialHoldings Α.Ε., 

2022) 

Σε ότι αφορά στην ετήσια χρηματοοικονομική έκθεση, 

παρατηρούμε ότι ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις ανήλθε σε 

63,2% για το 2021. 

Αναφορικά με το μακροοικονομικό περιβάλλον, ένα από τα 

σημαντικότερα γεγονότα πραγματοποιήθηκε το Φεβρουάριο του 

2022 όπου ολοκληρώθηκε επιτυχώς η 13η αξιολόγηση της ελληνικής 

οικονομίας στο πλαίσιο του καθεστώτος ενισχυμένης εποπτείας στο 

οποίο βρισκόταν η χώρα μας από το καλοκαίρι του 2018. Οι θετικές 

προοπτικές της ελληνικής οικονομίας καθρεφτίζονται στις 

πρόσφατες αναβαθμίσεις της πιστοληπτικής ικανότητας. Τον 

Απρίλιο του 2021 ο οίκος αξιολόγησης S&P προήγαγε την 

αξιολόγηση της Ελλάδας σε «ΒΒ» (θετικές προοπτικές) από «ΒΒ-». 

Επίσης, τον Σεπτέμβριο του 2021 ο οίκος αξιολόγησης DBRS 

Morning star και Scopeβελτίωσαν την αξιολόγηση του Ελληνικού 

δημοσίου κατά μια βαθμίδα  σε ΒΒ (θετικές προοπτικές) από ΒΒ low 

σε ΒΒ+ (σταθερές προοπτικές) από ΒΒ αντίστοιχα. Στις 14 

Ιανουαρίου του 2022, ο οίκος αξιολόγησης Fitch αναβάθμισε τις 

προοπτικές της ελληνικής οικονομίας σε θετικές από σταθερές 

κρατώντας αμετάβλητη την πιστοληπτική αξιολόγηση της χώρας σε 

ΒΒ. Τέλος, στις 18 Μαρτίου του 2022 ο οίκος αξιολόγησης DBRS 

Morning starαναβάθμισε εκ νέου την αξιολόγηση της Ελλάδας σε ΒΒ 

(high) από ΒΒ με σταθερές προοπτικές. Τα επόμενα χρόνια, οι 

προοπτικές της ελληνικής οικονομίας είναι θετικές αφού θα 
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ωφεληθεί από την αξιοποίηση των ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών 

πόρων, την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων που περικλείονται στο 

Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, την αναθεώρηση των 

δημοσιονομικών κανόνων του Συμφώνου Σταθερότητας και 

Ανάπτυξης, τις θετικές συνθήκες ρευστότητας, όπως επίσης και την 

ανάκαμψη της ευρωπαϊκής οικονομίας. Οι σημαντικότεροι κίνδυνοι 

που μπορούν να επηρεάσουν την ελληνική οικονομία, τον ελληνικό 

τραπεζικό κλάδο και γενικότερα τον Όμιλο είναι οι διεθνείς και 

εγχώριες συνθήκες στο μακροοικονομικό περιβάλλον και στη 

χρηματαγορά, η συντήρηση των πληθωριστικών πιέσεων, η 

μεταβλητότητα και αβεβαιότητα στην αλυσίδα εφοδιασμού, ο 

αδιάληπτος αντίκτυπος εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού και οι 

δυσκολίες που δημιουργούν οι γενικότερες γεωπολιτικές συνθήκες. 

Συμπερασματικά, μια αργή και ασθενής οικονομική ανάκαμψη, 

σε συσχετισμό με συστηματικά υψηλή ανεργία και πληθωρισμό, θα 

μπορούσαν να έχουν αρνητική επίπτωση στην ποιότητα του 

δανειακού χαρτοφυλακίου του Ομίλου και κατά συνέπεια στην 

κερδοφορία και στην κεφαλαιακή του επάρκεια. 

Ως προς τις επιπτώσεις του Covid-19, η πανδημία είναι και 

εξακολουθεί να έχει σημαντικό αντίκτυπο στις επιχειρήσεις και στο 

οικονομικό περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται στον Όμιλο. Οι 

επιχειρηματικοί τομείς που έχουν πληγεί περισσότερο είναι το 

εμπόριο, η χειροτεχνία, η μεταποίηση, η αλυσίδα μεταφορών και 

εφοδιασμού, τα ξενοδοχεία και οι τομείς τροφίμων και ποτών. Για 

αυτό το λόγο ο Όμιλος έχει αναπτύξει μια σειρά από πρωτοβουλίες 

με σκοπό την αξιολόγηση και την αποτελεσματική διαχείριση του 

πιστωτικού αντίκτυπου, λόγω της πανδημία, στο δανειακό 

χαρτοφυλάκιο του Ομίλου.(Τράπεζα Πειραιώς, 2021) 
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Επιπλέον, παρατηρείται μείωση του δείκτη NPE στο 12,5% από 

45% που ήταν πριν από ένα χρόνο, ενώ μέχρι το τέλος του έτους 

στόχος είναι να γίνει μονοψήφιος ο δείκτης.(Πειραιώς Financial 

Holdings, 2022) Όπως αναφέρει και ο διευθύνων σύμβουλος της 

Τράπεζας Πειραιώς Χρήστος Μεγάλου «ο στόχος αυτός έχει 

επιτευχθεί ήδη με στοιχεία Ιουνίου 2022, οπότε και τα NPE 

βρέθηκαν στο 9%».(Σπηλιώτη, 2022) 

Η εκταμίευση νέων δανείων ήταν υψηλότερα από τον στόχο 

των €5,7 δισ. που είχε τεθεί φτάνοντας στο ύψος των €6,5 δισ. ενώ 

η καθαρή πιστωτική επέκταση ήταν €1 δισ. Πέρα από αυτά 

σημειώθηκε και σημαντική αύξηση των υπό διαχείριση κεφαλαίων 

των πελατών, αφού οι καταθέσεις διαμορφώθηκαν σε €55,4 δισ. 

σημειώνοντας αύξηση €5,8 δισ. σε ετήσια βάση και τα αμοιβαία 

κεφάλαια σε επίπεδα ρεκόρ των €3,4 δισ. 

Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας ανέρχεται στο 

15,9%.(Πειραιώς Financial Holdings, 2022)Αυτό σημαίνει ότι η 

τράπεζα θεωρείται επαρκώς κεφαλαιοποιημένη, δηλαδή ότι τα  

διαθέσιμα κεφάλαια μπορούν να καλύψουν τις ενδεχόμενες ζημίες 

που μπορεί να προκληθούν από τον πιστωτικό κίνδυνο, τον κίνδυνο 

αγοράς και τον λειτουργικό κίνδυνο που έχει αναλάβει.(Ζαμπετάκη, 

2020) 

Μια σημαντική χρηματοοικονομική εξέλιξη είναι η βελτίωση 

δείκτη κόστους προς έσοδα σε επαναλαμβανόμενη βάση σε 46% 

για το 2021 από 50% που ήταν το 2020. Επίσης υπήρχε μείωση των 

λειτουργικών εξόδων σε επαναλαμβανόμενη ετήσια βάση κατά -4% 

στα €902 εκατ. ενώ παρατηρήθηκε αύξηση των κερδών προ φόρων 

και προβλέψεων κατά 10% διαμορφώνοντας τα στα €1.052 εκατ. 

Τέλος τα κέρδη προ φόρων σε επαναλαμβανόμενη βάση ήταν 

υπερδιπλάσια σε σχέση με αυτά του 2020 φτάνοντας στα €665 εκατ. 
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λόγω των ανθεκτικών καθαρών εσόδων από τόκους παρά τη 

σημαντική μείωση των NPE.(Πειραιώς Financial Holdings, 2022) 

Για αυτά τα αποτελέσματα της Μονάδας Οικονομικής Ανάλυσης 

(ΜΟΑ) της Τράπεζας Πειραιώς απέσπασε τρεις διακρίσεις στα 

Focus Economics Analyst Award 2021, καθώς αναδείχθηκε μεταξύ 

των κορυφαίων διεθνώς για την ακρίβεια των εκτιμήσεών της. Τα 

συγκεκριμένα βραβεία επιβραβεύουν την ορθότητα των 

οικονομικών εκτιμήσεων σε έξι βασικούς δείκτες: του ΑΕΠ, το 

δημοσιονομικό ισοζύγιο, τον πληθωρισμό, τα επιτόκια, τις 

συναλλαγματικές ισοτιμίες και το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών 

σε 91 χώρες και σε 23 commodities. Η ΜΟΑ της Τράπεζας Πειραιώς 

έλαβε δύο πρώτες θέσεις για την εκτίμηση της πορείας του ΑΕΠ και 

του πληθωρισμού της ευρωζώνης και επίσης ήταν στην πρώτη 

τριάδα για την εκτίμηση της πορείας των επιτοκίων. Τέλος έλαβε την 

πρώτη θέση και για την εκτίμηση της πορείας της κυπριακής 

οικονομίας όπως επίσης και την εξέλιξη του δημοσιονομικού 

ισοζυγίου αλλά και τη δεύτερη θέση για την εκτίμηση της πορείας  

του ΑΕΠ στην Κύπρο.(Τράπεζα Πειραιώς, χ.χ.) 
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Εικόνα 3: Επιλεγμένα στοιχεία ομίλου Πειραιώς Financial Holdings 
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ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 
Η Τράπεζα Πειραιώς είναι εμπορική τράπεζα στην Ελλάδα που 

ιδρύθηκε στις 6 Ιουλίου 1916. Η εισαγωγή της στο χρηματιστήριο 

έγινε στις 17 Ιανουαρίου του 1918 με ονομασία «ΠΕΙΡ». Η τωρινή 

τιμή της μετοχής της Τράπεζας Πειραιώς απεικονίζεται ως εξής: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Πηγή:https://www.capital.gr/finance/quote/%CE%A0%CE%95%CE%99%CE%A1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        

Πηγή:https://www.capital.gr/finance/quote/%CE%A0%CE%95%CE%99%CE%A1 

 

 

https://www.capital.gr/finance/quote/%CE%A0%CE%95%CE%99%CE%A1
https://www.capital.gr/finance/quote/%CE%A0%CE%95%CE%99%CE%A1


84 
 

Εξαιτίας του συνεχώς μεταβαλλόμενου οικονομικού 

περιβάλλοντος που διακατέχει την χώρα, η τιμή της μετοχής της 

Τράπεζας Πειραιώς εμφανίζει έντονες διακυμάνσεις. Σημαντικές 

περίοδοι ανάλυσης της μετοχής του συγκεκριμένου 

χρηματοπιστωτικού ιδρύματος είναι οι εξής:  

➢ Χρονική περίοδο 1999-2003: Το Ελληνικό Χρηματιστηριακό 

«Κραχ». 

Το Ελληνικό Χρηματιστηριακό «Κραχ» του '99 είναι η ξαφνική και 

απότομη πτώση που σημείωσαν οι τιμές των περισσότερων 

μετοχών του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών, η οποία ξεκίνησε το 

φθινόπωρο του 1999 και συνεχίστηκε μέχρι την άνοιξη του 2003. Το 

«Κράχ» αυτό είχε ως αποτέλεσμα την σημαντική πτώση της 

συνολικής κεφαλαιοποίησης του Χρηματιστηρίου και την μεγάλη 

μείωση του ονομαστικού πλούτου για την πλειονότητα των 

εγγεγραμμένων επενδυτών. Πως επηρέασε, λοιπόν, αυτό το Κράχ 

την Τράπεζα Πειραιώς; 

 

 

Πηγή: https://www.euro2day.gr/QuotesDetail.aspx?q=307 

Παραπάνω βλέπουμε την διακύμανση της μετοχής της 

Τράπεζας Πειραιώς από τον Ιανουάριο του 1999 έως και τα μέσα 

του 2003. Παρατηρούμε ότι μέχρι και τον Μάιο του 1999 υπήρξε μια 

γενικότερη άνοδος της αξίας της μετοχής ενώ από τον Σεπτέμβριο 

του ίδιου έτους έως και τα μέσα 2003 παρατηρούμε συνεχή και 

ραγδαία πτώση της μετοχής της Τράπεζας Πειραιώς που οφείλεται 

στο χρηματιστηριακό Κράχ της εποχής. Αναλυτικότερα, στις 20 

Σεπτεμβρίου του 1999 ο Γενικός Δείκτης της μετοχής της Τράπεζας 

βρισκόταν στο 6355,0400, τον Σεπτέμβριο του 2001 έπεσε στο 

2105,5600, ενώ στις 31 Μαρτίου του 2003 έφτασε μέχρι και στο 

1467,3000. 

 

https://www.euro2day.gr/QuotesDetail.aspx?q=307
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➢ Χρονική περίοδος 2007-2008: Διεθνής Χρηματοπιστωτική 

Κρίση. 

Η Διεθνής Χρηματοπιστωτική Κρίση του 2007 ήταν μια 

παγκόσμια κατάσταση βαριάς οικονομικής ύφεσης στον ευρύτερο 

χρηματοπιστωτικό και τραπεζικό τομέα, που ξεκίνησε από την 

Αμερική και επεκτάθηκε σε όλη την Ευρώπη. Η καταγραφή αυτή 

ξεκίνησε με μια σημαντική ημερομηνία: 6 Αυγούστου 2007. Αυτή 

ήταν η ημέρα που η American Home Mortgage, ένας από τους 

μεγαλύτερους προμηθευτές στεγαστικών δανείων της Αμερικής, 

κατέθεσε πτώχευση. Ο λόγος για τον οποίο αυτό είναι σημαντικό 

είναι ότι σηματοδότησε το σημείο όπου το χρέος είχε πάει πολύ 

μακριά. Το παγκόσμιο σύστημα δεν μπορούσε να απορροφήσει 

άλλο χρέος. Στις 6 Αυγούστου 2007, η φούσκα του χρέους ξέσπασε. 

Χαρακτηριστικά αυτής της γενικευμένης κατάστασης ήταν ο 

κίνδυνος κατάρρευσης τραπεζών από φημολογία, πώληση άλλων 

σε ιδιαίτερα χαμηλό τίμημα και άσκηση νομισματικής πολιτικής από 

τις Κεντρικές Τράπεζες με σκοπό τη διάσωση του 

χρηματοοικονομικού συστήματος και όχι για τη διασφάλιση των 

τιμών, όπως παραδοσιακά οφείλουν να πράττουν. Αυτή η κρίση 

επηρέασε κάθε χώρα και κάθε χρηματοπιστωτικό σύστημα σε 

Ευρώπη και Αμερική και άρα δεν μπορούσε να μην επηρεάσει την 

Τράπεζα Πειραιώς που στεγάζεται στην Ελλάδα.  

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: https://www.euro2day.gr/QuotesDetail.aspx?q=307 

https://www.euro2day.gr/QuotesDetail.aspx?q=307
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Στο διάγραμμα παραπάνω παρατηρούμε πως κυμάνθηκε η μετοχή 

της Τράπεζας Πειραιώς την περίοδο 2006-2009. Παρατηρούμε ότι 

μέχρι το 2006 η μετοχή της τράπεζας είχε μικρές διακυμάνσεις ενώ 

επίπτωση της Χρηματοπιστωτικής κρίσης την περίοδο 2007-2008 

είναι η εκτόξευση του Γενικού Δείκτη μετοχών της Τράπεζας 

Πειραιώς. Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης μετοχών βρισκόταν στο 

298817,8680 τον Οκτώβριο του 2006 και εκτοξεύτηκε στο 

3926129,8210 τον Φεβρουάριο του 2007, ενώ μέχρι και τον 

Νοέμβριο είχε φτάσει μέχρι και στα 4276209,5610. Το 2008 υπήρχε 

μια μικρή πτώση όπως παρατηρούμε στο διάγραμμα οπού ο Γενικός 

Δείκτης έπεσε στα 2213329,2570 τον Σεπτέμβριο του 2008. Μετά το 

πέρας της Χρηματοπιστωτικής κρίσης, παρατηρούμε μια ραγδαία 

μείωση του Γενικού Δείκτη το έτος 2009. 

➢ Χρονική περίοδος 2019-2022: Η πανδημία του Κορωνιού και ο 

πόλεμος στην Ουκρανία. 

Η εξάπλωση του κορωνοϊού SARS-CoV-2 που ξεκίνησε από 

την Κίνα στα τέλη του 2019, εξελίχθηκε σε πανδημία τον Μάρτιο 

2020 αφού τα επίσημα στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας 

δείχνουν ότι έχουν νοσήσει πάνω από 160.000 άτομα, ενώ τα 

θύματα είναι πάνω από 6.000 παγκοσμίως. Τα παραπάνω στοιχεία 

αποδεικνύουν την ανησυχία του παγκόσμιου πληθυσμού, αφού η 

εξάπλωση του κορωνοϊού SARS-CoV-2 γίνεται με ταχύτατο τρόπο 

με αποτέλεσμα να υπάρχουν αρνητικές συνέπειες στη κοινωνία 

αλλά και στην οικονομία. Ο φόβος μιας νέας παγκόσμιας 

οικονομικής κρίσης λόγω της μείωσης της παραγωγής παγκοσμίως 

με ότι αυτό συνεπάγεται για τις επιχειρήσεις, οδήγησε τα διεθνή 

χρηματιστήρια σε πανικό με κατακόρυφη πτώση τιμών και μεγάλες 

απώλειες. Έπειτα, έλαβε χώρα άλλο ένα σημαντικό γεγονός που 

επηρέασε τα χρηματιστήρια παγκοσμίως, και αυτό δεν είναι άλλο 

από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου 

του 2022. Ο πόλεμος αυτός οδήγησε σε μεγάλη άνοδο της τιμής του 

σήμερα και στην πτώση των χρηματιστηρίων που ανησυχούν για 
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την επιβράδυνση της παγκόσμιας οικονομίας. Πως επηρέασαν τα 

δύο αυτά γεγονότα την μετοχική ανάλυση της Τράπεζας Πειραιώς;  

 

 

 

 

 

 

Πηγή: https://www.euro2day.gr/QuotesDetail.aspx?q=307 

Παρατηρούμε πως από τον Απρίλιο του 2019 μέχρι και τον Απρίλιο 

του 2020, ο Γενικός δείκτης της μετοχής της τράπεζας βρισκόταν σε 

ανοδική πορεία. Ωστόσο από τον Φεβρουάριου του 2020 και μετά 

παρατηρούμε μια υψηλή πτώση, διότι εκείνη την περίοδο έλαβε 

χώρα η πρώτη περίοδο καραντίνας, διαταράσσοντας την οικονομία, 

δημιουργώντας ένα νέο περιβάλλον, που καμία επιχείρηση δεν ήταν 

δυνατό να προσαρμοστεί. Ενδεικτικά, ο Γενικός Δείκτης μετοχών της 

Τράπεζας Πειραιώς, βρισκόταν στο 53,7790 τον Ιανουάριο του 

2020, ενώ σημείωσε τεράστια πτώση 4 μήνες μετά, όπου τον Μάιο 

του ίδιου έτους βρέθηκε στα 17,1560.Τέλος, στις 07/05/21 η 

Τράπεζα Πειραιώς ανακοίνωσε και επίσημα νέα μετοχική σύνθεση, 

και παρατηρούμε ότι από το γεγονός αυτό έφερε μια σταθερότητα 

στον Γενικό Δείκτη της μετοχής της. 
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ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ 
Η εταιρική κοινωνική ευθύνη αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό, 

κοινό σε όλες τις προηγμένες κοινωνίες και οικονομίες. Στόχος των 

επιχειρήσεων και των ανθρώπων που εργάζονται σε αυτές είναι να 

αφήνουν θετικό αποτύπωμα στην κοινωνία και το περιβάλλον μέσω 

της κοινωνικής υπευθυνότητας που επιδεικνύουν. (Τράπεζα 

Πειραιώς, χ.χ.) 

Η επιχειρηματική λειτουργία της Τράπεζας Πειραιώς, η οποία  

διέπεται από μία ανθρωποκεντρική φιλοσοφία, εστιάζει - τόσο στην 

Ελλάδα όσο και στις υπόλοιπες χώρες που δραστηριοποιείται - στις 

αρχές της Εταιρικής Υπευθυνότητας με στόχο την παροχή 

προστασίας και τη στήριξη στους κοινωνικούς εταίρους της και το 

κοινωνικό σύνολο. Συγκεκριμένα, έχει προχωρήσει στην ανάπτυξη 

πρωτοβουλιών που αποσκοπούν στη βελτίωση των συνθηκών 

ζωής ευπαθών ομάδων πληθυσμού, στη γενικότερη αναβάθμιση 

του βιοτικού και πολιτισμικού επιπέδου και στην προστασία του 

περιβάλλοντος ως αναγκαίου όρου για την ευημερία του κοινωνικού 

συνόλου. (Τράπεζα Πειραιώς, χ.χ.) 

Επιτροπή Εταιρικής Υπευθυνότητας 
Για την  Τράπεζα Πειραιώς η εταιρική κοινωνική ευθύνη αποτελεί  

επένδυση στρατηγικής σημασίας, καθώς μέσω αυτής συμβάλλει µε 

κάθε δυνατό τρόπο στην αναβάθμιση της οικονομίας και της 

κοινωνίας, καθώς και στη διάσωση του φυσικού περιβάλλοντος. 

Από το 2007 έχει συσταθεί η Επιτροπή Εταιρικής 

Υπευθυνότητας με κύριο έργο: 

• τον καθορισμό των αρχών και της στρατηγικής της Εταιρικής 
Υπευθυνότητας, την παρακολούθηση της εφαρμογής του 
και την αξιολόγηση του, 

• τη στοχοθέτηση, τον συντονισμό και την αξιολόγηση 
δράσεων και προγραμμάτων που αφορούν τους πυλώνες 
της Εταιρικής Υπευθυνότητας και προωθούν την αειφορία, 

• την προώθηση της συµµετοχής σε προγράµµατα, 
συνεργασίες, πρωτοβουλίες και χρηµατοδοτικά µέσα που 
ενισχύουν την Εταιρική Υπευθυνότητα.  

Οι στρατηγικοί στόχοι της Επιτροπής Εταιρικής Υπευθυνότητας: 
1. Ενδυνάμωση Εταιρικής Διακυβέρνησης 

▪ Ενίσχυση των εσωτερικών δομών ελέγχου και 
συμμόρφωσης 

https://www.piraeusholdings.gr/el/sustainable-banking/environment-and-society/environment/society/actions-for-society
http://www.piraeusbankgroup.com/el/investors/corporate-governance/board/committees/executive-and-administrative#boardmembers
http://www.piraeusbankgroup.com/el/investors/corporate-governance/board/committees/executive-and-administrative#boardmembers
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▪ Ενδυνάμωση της διαφάνειας και λογοδοσίας 
▪ Προώθηση της εξωστρέφειας 

2. Ενεργοποίηση του Ανθρώπινου Δυναμικού 
▪ Υιοθέτηση άριστων εργασιακών πρακτικών που 

επιτρέπουν την ανάπτυξη των ικανοτήτων των 
εργαζομένων 

▪ Δημιουργία κοινής κουλτούρας για την Εταιρική 
Υπευθυνότητα 

▪ Έμφαση στη συνεχή περιβαλλοντική/κοινωνική 
εκπαίδευση και επιμόρφωση των εργαζομένων 

▪ Προώθηση του εθελοντισμού και της έννοιας της 
κοινωνικής προσφοράς 

3. Ανάπτυξη Σχέσεων Συνεργασίας με τους Μετόχους και τους 
Εταίρους  

▪ Ενημέρωση μετόχων και επενδυτών για τη στρατηγική 
της τράπεζας  καθώς και για θέματα ΕΥ16 

▪ Προώθηση συνεργειών και υποστήριξη προς την 
κοινωνία των πολιτών για την επίτευξη κοινωνικών & 
περιβαλλοντικών στόχων 

▪ Εκπαίδευση πελατών σε σχέση με τις τραπεζικές τους 
συναλλαγές και ενημέρωση σε θέματα κοινωνίας, 
πολιτισμού και περιβάλλοντος 

▪ Διαμόρφωση πλαισίου περιβαλλοντικών/κοινωνικών 
προσεγγίσεων με τους προμηθευτές 

▪ Ενίσχυση της κοινωνίας και ειδικά των ευπαθών 
ομάδων 

4. Υποστήριξη της Κοινωνίας της Γνώσης 
▪ Οργάνωση σχολείων επιχειρηματικότητας σε τομείς 

όπως η αγροτική ανάπτυξη 
▪ Συνεργασία με Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της 

χώρας στο πλαίσιο της πρακτικής άσκησης των 
φοιτητών 

▪ Παροχή στήριξης σε φορείς εκπαίδευσης 
▪ Διευκόλυνση σπουδών μέσα από στοχευμένες 

εκπαιδευτικές υποτροφίες 

5. Αναδεικνύουμε την Πολιτιστική Κληρονομιά της Χώρας μας 

 
16 ΕΥ: Εταιρική Υπευθυνότητας 
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▪ Ανάδειξη της παραγωγικής ιστορίας της χώρας μας 
μέσα από θεματικά μουσεία, εκδόσεις και άλλες 
δραστηριότητες 

▪ Παροχή επιστημονικής γνώσης σχετικά με την 
πολιτιστική μας κληρονομιά 

▪ Σύνδεση του πολιτισμού με το περιβάλλον 
▪ Προστασία και ανάδειξη του αρχειακού υλικού της 

τράπεζας 
▪ Εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση των πολιτών για την 

πολιτιστική μας κληρονομιά και για ένα ποιοτικό αύριο 

6. Προστασία του Περιβάλλοντος 
▪ Μείωση του λειτουργικού περιβαλλοντικού 

αποτυπώματος της τράπεζας 
▪ Ανάπτυξη στρατηγικών για την αντιμετώπιση του 

κινδύνου της Τράπεζας από την κλιματική αλλαγή 
▪ Συμμετοχή στην αποκατάσταση και προστασία της 

βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων 

7. Προώθηση της Πράσινης Επιχειρηματικότητας 
▪ Δηµιουργία προϊόντων και υπηρεσιών που στηρίζουν 

την πράσινη επιχειρηµατικότητα µέσα από επενδύσεις 
αειφόρου ανάπτυξης για τη αντιµετώπιση της 
κλιµατικής αλλαγής και της απώλειας της 
βιοποικιλότητας έχοντας σαν βασική προτεραιότητα τη 
δηµιουργία και διατήρηση θέσεων εργασίας 

▪ Ενίσχυση επιχειρήσεων, φορέων και ιδιωτών που 
επενδύουν σε δράσεις που ωφελούν το περιβάλλον και 
την κοινωνία διασφαλίζοντας παράλληλα τη 
βιωσιµότητα των επενδύσεών τους 

8. Στήριξη προς τη Νέα Γενιά 
▪ Ενίσχυση της νεανικής επιχειρηματικότητας 
▪ Ο Όμιλος συμβάλει  ώστε η νέα γενιά να παραμείνει στη 

χώρα 
▪ Δημιουργία ειδικών προγραμμάτων κατάρτισης για 

νέους 

9. Προώθηση της Καινοτομίας 
▪ Επένδυση σε καινοτόμες ψηφιακές εφαρμογές για την 

ενημέρωση των πελατών, τις τραπεζικές υπηρεσίες, τη 
λειτουργία των Μουσείων ΠΙΟΠ 
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▪ Στήριξη επιχειρηματικών σχεδίων που αναδεικνύουν 
την καινοτομία 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 

Η Τράπεζα Πειραιώς, µε μοναδικό κίνητρο την αλληλεγγύη, έχει 
προχωρήσει στην εθελοντική ενσωμάτωση κοινωνικών δράσεων 
στις επιχειρηματικές της δραστηριότητες. Η Τράπεζα, στο πλαίσιο 
του τριπτύχου «οικονομική ανάπτυξη-βιωσιμότητα-κοινωνική 
συνοχή» προσαρμόζει συνεχώς τις οικονομικές, κοινωνικές και 
περιβαλλοντικές επιδράσεις της λειτουργίας του. Έτσι, η τράπεζα 
ενισχύει και στηρίζει τον θεσμό της οικογένειας, την παιδεία, την 
υγεία, συνανθρώπους που επλήγησαν σε επαγγελματικό και 
ατομικό επίπεδο, καθώς και την επιχειρηματικότητα, τις τέχνες και 

τον αθλητισμό με: 

• απευθείας χορηγίες, 

• δωρεές, 

• εθελοντικές δράσεις εργαζομένων 

• τη συνεργασία του µε κοινωνικούς, εκπαιδευτικούς και 
ερευνητικούς φορείς, καθώς και µη κυβερνητικές 
οργανώσεις, και 

• το Project Future, το νέο πρόγραμμα εταιρικής 
υπευθυνότητας που συνδέει την εκπαίδευση των νέων με 
την αγορά εργασίας 

ΕΛΛΑΔΑ 

➢ Συνεργασίες με Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (αναφέρονται 

ενδεικτικά): 

• UNICEF 

• Ελληνική Εταιρεία Προστασίας & Αποκαταστάσεως 
Αναπήρων Παίδων (ΕΛΕΠΑΠ) 

• Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος 

• ΜΠΟΡΟΥΜΕ 

Η τράπεζα ενισχύει οργανώσεις εκκλησιαστικών φορέων, 
υποστηρίζοντας και μέσω αυτών ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. 

➢ Ενίσχυση ερευνητικών και εκπαιδευτικών φορέων (μεταξύ 

άλλων): 

• Ανώτατα και Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα 

• Δημόσια Ερευνητικά Κέντρα 

• Ιδρύματα Μελετών 

• Κοινωφελής Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς 
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• Εταιρείες Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας 
Πανεπιστημίων 
 
 
 
 

➢ Ενίσχυση Μονάδων Υγείας: 

• Νοσοκοµείο Παίδων Αθηνών «Η Αγία Σοφία» 

• Νοσοκοµείο Παίδων Πεντέλης 

• Γενικό Νοσοκοµείο Νίκαιας Πειραιώς «Άγιος 
Παντελεήµων» 

• Γενικό Περιφερειακό Νοσοκοµείο Θεσσαλονίκης 
«Παπαγεωργίου» 

• Πανεπιστηµιακό Γενικό Νοσοκοµείο Ηρακλείου 

• Οφθαλµιατρείο Αθηνών 

• Γενικό Νοσοκοµείο Θεσσαλονίκης «Άγιος Δηµήτριος» 

• Σωµατείο Εργαζοµένων ΝΙΜΤΣ 
 

➢ Στήριξη Τοπικών Κοινωνιών: 
Το 2014, η Τράπεζα Πειραιώς πραγματοποίησε δωρεές προς 25 

δήµους στους οποίους δραστηριοποιείται, όπως και σε πολλές 
περιφέρειες της χώρας, ενώ στήριξε τις επωφελείς δράσεις 30 και 
πλέον κοινωνικών, αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων, ενώσεων 
και τοπικών ομίλων.  

➢ Αθλητισμός: 
Ο αθλητισµός αποτελεί για τον όμιλο αφενός κοινωνικό θεσµό 

παιδαγωγικού και εκπαιδευτικού χαρακτήρα και αφετέρου 
πολιτισµικό αγαθό το οποίο αντικατοπτρίζει το κοινωνικό γίγνεσθαι. 
Στο πλαίσιο αυτό και σε συνεργασία µε την Ελληνική Ποδοσφαιρική 
Οµοσπονδία, η Τράπεζα συνέβαλε και το 2014 στην εθνική 
προσπάθεια ενίσχυσης του ελληνικού αθλητισµού ως υπερήφανος 
Επίσηµος Χρυσός Χορηγός της Εθνικής Οµάδας Ποδοσφαίρου. 

➢ Προώθηση της επιχειρηματικότητας: 
Η τράπεζα αποσκοπεί στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος 

επιχειρηματικού διαλόγου, ενημέρωσης και εκπαίδευσης, το οποίο 
ενισχύει την ενδυνάμωση της οικονομίας της χώρας. Προς επίτευξη 
του παραπάνω σκοπού, το 2014 πραγματοποιήθηκαν χορηγίες σε 
συνέδρια, συμπόσια και ημερίδες επαγγελματικών φορέων και 
επιμελητηρίων, όπως: 

• ο Σύνδεσµος Βιοµηχανιών Βορείου Ελλάδος 
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• η Κεντρική Ένωση Επιµελητηρίων Ελλάδος 

• το Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης 

• το Ελληνοαφρικανικό Επιµελητήριο Εµπορίου & Ανάπτυξης 

• το Επιχειρηµατικό Συµβούλιο Ελλάδας-Σερβίας 

• η ΕΣΗΕΑ 

• η ΕΕΔΕ-Τµήµα Μακεδονίας. 

Η Τράπεζα Πειραιώς, ακόμη, στηρίζει 76 μαθητές των Νήσων 
Λειψοί και Αρκιοί με τη συνέχιση της χορηγικής προσφοράς ειδικού 
αποταμιευτικού προγράµµατος. Ειδικότερα, πρόκειται για κοινωνική 
δράση που ξεκίνησε το 2009 από την πρώην Geniki Bank, η οποία 
δεσμεύτηκε να καταθέτει σε καθένα από τα παιδιά σταθερό µηνιαίο 
ποσό µέχρι την ενηλικίωσή τους. Το πρόγραµµα θα ολοκληρωθεί 
από την Τράπεζα Πειραιώς το 2022, µε την ενηλικίωση και των 
µικρότερων. Στόχος της ενέργειας παραµένει η έμπρακτη 
συνεισφορά στην ανάπτυξη των μελλοντικών αναζητήσεων των 
μαθητών των ακριτικών νησιών. 

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 
Με σκοπό τη διαφύλαξη του εταιρικού συμφέροντος και των 

συμφερόντων των μετόχων της, η Τράπεζα Πειραιώς έχει 
προσαρμοστεί στα οριζόμενα από το θεσμικό πλαίσιο περί εταιρικής 
διακυβέρνησης με: 

• Tην προσαρμογή της σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου 
της, ώστε να είναι σύμφωνη με τα ισχύοντα περί 
Εκτελεστικών, μη Εκτελεστικών και Ανεξάρτητων μελών 

• Tην Επιτροπή Ελέγχου, απαρτιζόμενη από μη Εκτελεστικά 
μέλη και Ανεξάρτητα μη Εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου, η οποία παρακολουθεί και αξιολογεί σε ετήσια 
βάση την επάρκεια και την αποτελεσματικότητα του 
Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου σε επίπεδο Τράπεζας και 
Ομίλου, με βάση τα σχετικά στοιχεία και πληροφορίες της 
Μονάδας Εσωτερικής Επιθεώρησης, τις διαπιστώσεις και 
παρατηρήσεις των εξωτερικών ελεγκτών, καθώς και των 
εποπτικών αρχών 

• Tην Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων, με σκοπό να 
καλύπτονται αποτελεσματικά όλες οι μορφές κινδύνων, 
περιλαμβανομένου του λειτουργικού και να διασφαλίζεται ο 
ενοποιημένος έλεγχός τους, η εξειδικευμένη αντιμετώπισή 

τους και ο απαιτούμενος συντονισμός σε ατομική και 
ενοποιημένη βάση 
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• Tη Γενική Διεύθυνση Εταιρικής Διοίκησης, η οποία είναι 
υπεύθυνη για την ανάπτυξη δράσεων και προγραμμάτων 
εταιρικής διακυβέρνησης που εγκρίνει η Διοίκηση και την 
εποπτεία της εφαρμογής τους στην Τράπεζα και στις 
εταιρείες του Ομίλου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Επίσης, 
η Γενική Διεύθυνση Εταιρικής Διοίκησης εποπτεύει τη 
λειτουργική υποστήριξη των εργασιών του Διοικητικού 
Συμβουλίου, του Εκτελεστικού Συμβουλίου και του Γραφείου 

Προέδρου, με εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών εταιρικής 
διακυβέρνησης 

• Tον Εσωτερικό Κανονισμό Εταιρικής Διακυβέρνησης και 
Λειτουργίας, με τον οποίο διασφαλίζεται η διαφάνεια και η 
σύμμετρη πληροφόρηση και καλύπτονται θέματα, τα οποία 
δεν προβλέπονται από το καταστατικό της Τράπεζας, αλλά 
είναι απαραίτητα για την εύρυθμη λειτουργία της 

• Tον Κώδικα Δεοντολογίας που διέπει τις υποχρεώσεις του 
προσωπικού της Τράπεζας 

• Tη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου (Μονάδα 
Εσωτερικής Επιθεώρησης κατά την Πράξη 2577/2006 του 
Διοικητή της Τράπεζας Ελλάδος), η οποία είναι ανεξάρτητη, 
αναφέρεται στο Διοικητικό Συμβούλιο μέσω της Επιτροπής 
Ελέγχου και στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της 
Τράπεζας και έχει την ευθύνη του εσωτερικού ελέγχου σε 
επίπεδο Ομίλου 

• Tη Διεύθυνση Κανονιστικής Συμμόρφωσης, η οποία θεσπίζει 
και εφαρμόζει διαδικασίες και εκπονεί ετήσιο πρόγραμμα 
κανονιστικής συμμόρφωσης, με στόχο να επιτυγχάνεται η 
έγκαιρη και διαρκής συμμόρφωση του Ομίλου προς το 
ισχύον ρυθμιστικό πλαίσιο, εξασφαλίζοντας τη συμμόρφωση 
με το κανονιστικό πλαίσιο για την πρόληψη της 
νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες 
μέσω της τραπεζικής λειτουργίας, αλλά και για την 
καταπολέμηση της τρομοκρατίας 

• Tις Υπηρεσίες Ενημέρωσης Επενδυτών, Εξυπηρέτησης 
Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων, που είναι 
επιφορτισμένες με το έργο της πληροφόρησης των 
επενδυτών, των μετόχων και των αρμόδιων εποπτικών 
αρχών αντίστοιχα. (Τράπεζα Πειραιώς, χ.χ.) 
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ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 
Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ανώνυμης 

εταιρείας Πειραιώς Financial Holdings Α.Ε. πραγματοποιήθηκε την 

22𝛼 Ιουλίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:00. Η Πειραιώς 

Financial Holdings A.E. γνωστοποιεί ότι στην Τακτική Γενική 

Συνέλευση των Μετόχων της που πραγματοποιήθηκε στις 

22.07.2022 και ώρα 16:00, από απόσταση σε πραγματικό χρόνο 

μέσω τηλεδιάσκεψης παρέστησαν συνολικά, είτε αυτοπροσώπως 

είτε διά αντιπροσώπου, μέτοχοι εκπροσωπούντες 928.354.519 

μετοχές, ήτοι ποσοστό 74,25 % επί συνόλου 1.250.367.223 

μετοχών. (Τράπεζα Πειραιώς, χ.χ.) 
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Τα Θέματα της Ημερησίας Διάταξης ήταν τα εξής: 

1. Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης 

(Εταιρείας & Ομίλου)της εταιρικής χρήσης 01.01.2021-

31.12.2021, στην οποία συμπεριλαμβάνονται οι Ετήσιες 

Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις μετά της σχετικής Έκθεσης 

και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και της 

Έκθεσης Ελέγχου του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή  

2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά τη 

χρήση 01.01.2021 - 31.12.2021, σύμφωνα με το άρθρο 108 

του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών για τη 

χρήση 01.01.2021 - 31.12.2021, σύμφωνα με το άρθρο 117 

παρ. 1 περ. (γ) του Ν. 4548/2018  

3. Διορισμός Ορκωτών Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 

01.01.2022 - 31.12.2022 και έγκριση των αμοιβών τους  

4.  Υποβολή της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής 

Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ.1 στοιχ. θ) του Ν. 

4449/2017  

5. Υποβολή της έκθεσης των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών 

μελών του Δ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του 

ν.4706/2020  

6. Έγκριση καταβολής αμοιβών έτους 2021 και προέγκριση 

καταβολής αμοιβών έτους 2022 σε μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν.4548/2018  

7.  Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση από τη Γενική 

Συνέλευση της Έκθεσης Αποδοχών του οικονομικού έτους 

2021, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018  

8.  Έγκριση τροποποίησης της Πολιτικής Αποδοχών Μελών 

Διοικητικού Συμβουλίου  

9. Έγκριση συμψηφισμού ποσού εκ του λογαριασμού «Υπέρ το 

άρτιο» της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένου ειδικού 

αποθεματικού του άρθρου 4 παρ. 4α Κ.Ν. 2190/1920, με τον 

πρωτοβάθμιο λογαριασμό 42 «Υπόλοιπο ζημιών χρήσεων εις 

νέο», προς απόσβεση ισόποσων ζημιών παρελθουσών 

χρήσεων, σύμφωνα με τα άρθρα 31 παρ. 2 και 35 παρ. 3 του 

Ν. 4548/2018, και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων στο 

Διοικητικό Συμβούλιο  
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10. Μείωση σε είδος του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με 

μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε κοινής ονομαστικής 

μετοχής κατά ποσό € 0,02, χωρίς αλλαγή του συνολικού 

αριθμού των κοινών μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 31 παρ. 

1 του Ν. 4548/2018, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 

17 του Ν. 4548/2018, με σκοπό την περιέλευση στους 

μετόχους της Εταιρείας, 2 αντίστοιχων σε αξία με τη μείωση 

του μετοχικού κεφαλαίου, μετοχών έκδοσης της θυγατρικής 

κυπριακής εταιρείας με την επωνυμία «SUNRISEMEZZ LTD», 

κυριότητας της Εταιρείας. Αντίστοιχη τροποποίηση των 

άρθρων 5 και 25 του Καταστατικού της Εταιρείας και παροχή 

σχετικών εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο της 

Εταιρείας  

11. Παροχή άδειας, κατ’ άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, στα 

μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα διευθυντικά στελέχη 

της Εταιρείας να μετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στη 

διοίκηση των θυγατρικών και των συνδεδεμένων εταιρειών της 

Εταιρείας  

12. Εκλογή νέου Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους στο Δ.Σ. 

σε αντικατάσταση παραιτηθέντος  

13. Διάφορες ανακοινώσεις (Τράπεζα Πειραιώς, χ.χ.) 

 

Η Τακτική Γενική Συνέλευση έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις:  

1. Ενέκρινε την Ετήσια Οικονομική Έκθεση (Εταιρείας & Ομίλου) 

της εταιρικής χρήσης 01.01.2021-31.12.2021, στην οποία 

συμπεριλαμβάνονται οι Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 

μετά της σχετικής Έκθεσης και Δηλώσεων του Διοικητικού 

Συμβουλίου καθώς και της Έκθεσης Ελέγχου του Ανεξάρτητου 

Ορκωτού Ελεγκτή και αποφάσισε τη μη διανομή μερίσματος, 

σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο  

2. Ενέκρινε τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά τη χρήση 

01.01.2021- 31.12.2021, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 

4548/2018 και την απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών για τη χρήση 

01.01.2021-31.12.2021, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περ. (γ) 

του Ν. 4548/2018  

3. Ενέκρινε την παράταση της σύμβασης με τον ελεγκτή για τις 

οικονομικές χρήσεις 2022-2026, όρισε την ελεγκτική εταιρεία 
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«Deloitte» ως Ορκωτό Ελεγκτή για τη χρήση 01.01.2022- 

31.12.2022 και ενέκρινε τις αμοιβές των Ορκωτών Ελεγκτών, για τον 

υποχρεωτικό έλεγχο των ατομικών και ενοποιημένων οικονομικών 

καταστάσεων της Εταιρείας, καθώς και για τον Φορολογικό Έλεγχο, 

για την περίοδο 01.01.2022 - 31.12.2022, ύψους €180.000€ πλέον 

ΦΠΑ, και €55.000 πλέον ΦΠΑ, αντίστοιχα.  

4. Έλαβε γνώση της υποβληθείσας ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων 

της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44, παρ. 1 (στοιχ. θ) 

του Ν. 4449/2017  

5. Έλαβε γνώση της υποβληθείσας Έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη 

Εκτελεστικών μελών Δ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 

4706/2020  

6. Ενέκρινε τις αμοιβές για το οικονομικό έτος 2021 και 

προενέκρινε την καταβολή αμοιβών για το οικονομικό έτος 2022 σε 

μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 

4548/2018  

7. Ψήφισε θετικά επί της Έκθεσης Αποδοχών του οικονομικού 

έτους 2021, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018  

8. Ενέκρινε την τροποποίηση της Πολιτικής Αποδοχών Μελών 

Διοικητικού Συμβουλίου  

9. Ενέκρινε τον συμψηφισμό, σύμφωνα με τα άρθρα 31 παρ. 2 και 

35 παρ. 3 Ν. 4548/2018, ποσού ύψους δεκατεσσάρων 

δισεκατομμυρίων πεντακοσίων πενήντα έξι εκατομμυρίων 

εξακοσίων εξήντα χιλιάδων εκατό σαράντα ένα ευρώ και τριάντα 

δύο λεπτών (€14.556.660.141,32) του λογαριασμού «Υπέρ το 

άρτιο» της Εταιρείας, με ισόποση διαγραφή ζημιών 

(€14.556.660.141,32) από τον πρωτοβάθμιο λογαριασμό 42 

«Υπόλοιπο ζημιών χρήσεων εις νέο», ο οποίος περιλαμβάνει 

συσσωρευμένες ζημίες παρελθουσών χρήσεων ύψους 

€14.907.608.636,80 και αφορολόγητο (tax free) αποθεματικό ύψους 

€350.948.495,48, και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να 

προβεί στην υλοποίηση της απόφασης αυτής κατά την κρίση του 

κατά τον ενδεδειγμένο χρόνο και τρόπο, λαμβανομένων υπόψη 

παραμέτρων του επιχειρηματικού σχεδιασμού και των διατάξεων 

του εκάστοτε ισχύοντος νομοθετικού και φορολογικού πλαισίου  

10. Ενέκρινε (i) τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με μείωση της 

ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής ονομαστικής μετοχής εκδόσεως 
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της Εταιρείας κατά ποσό δύο λεπτών του Ευρώ (€ 0,02) και 

καταβολή του ποσού της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου σε είδος 

με την απόδοση στους μετόχους της Εταιρείας μετοχών έκδοσης 

της εταιρείας με την επωνυμία «SUNRISEMEZZ LTD», 

εγγεγραμμένης στο μητρώο εταιρειών Κύπρου με αριθμό μητρώου 

ΗΕ 432466 και εγγεγραμμένο γραφείο στη Λευκωσία Κύπρου, οδός 

Θεμιστοκλή Δέρβη, 17-19, THE CITY HOUSE, 1066, (εφεξής η 

«Κυπριακή Εταιρεία»), αξίας ίσης με το ποσό της μείωσης του 

μετοχικού κεφαλαίου, δηλαδή εκατόν εβδομήντα οκτώ 

εκατομμυρίων εξακοσίων είκοσι τριών χιλιάδων οκτακοσίων 

ογδόντα εννέα (178.623.889) κοινών μετοχών έκδοσης της 

Κυπριακής Εταιρείας αξίας εκάστης κοινής ονομαστικής μετοχής 

δεκατεσσάρων λεπτών του ευρώ (€ 0,14), με αναλογία μία (1) 

μετοχή της Κυπριακής Εταιρείας για κάθε επτά (7) μετοχές της 

Εταιρείας που ήδη κατέχουν, και ii) την τροποποίηση των άρθρων 

5 και 25 του Καταστατικού της Εταιρείας, προκειμένου να 

αποτυπώνεται η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου και 

εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε όλες τις 

απαιτούμενες ενέργειες για (α) την ολοκλήρωση της μείωσης του 

μετοχικού κεφαλαίου και (β) την τροποποίηση των άρθρων 5 και 25 

του Καταστατικού  

11. Παρείχε την άδεια, κατ’ άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 στα 

μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα διευθυντικά στελέχη της 

Εταιρείας να μετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στη διοίκηση των 

θυγατρικών και των συνδεδεμένων εταιρειών της Εταιρείας  

12. Ενέκρινε τον ορισμό της κας Francesca Tondi ως Ανεξάρτητου 

Μη Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ., σε αντικατάσταση του 

παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. της 

Εταιρείας κ. Arne Berggren και έλαβε γνώση του διορισμού της στην 

Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρεία.  (Τράπεζα Πειραιώς, χ.χ.) 

 

Αναφορικά με τη δυνητική διανομή μερίσματος, ο διευθύνων 

σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς Χρήστος Μεγάλου, επισήμανε 

κατά την ομιλία του στη γενική συνέλευση των μετόχων ότι «η 

επιτυχής υλοποίηση του σχεδιασμού μας θα επιτρέψει τη δυνητική 

διανομή μερίσματος στους μετόχους μας, σε συνάρτηση με την 

επίτευξη των στόχων μας, τις συνθήκες αγοράς και τις εποπτικές 
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απαιτήσεις». Ακόμη, σε σχετική ερώτηση μετόχου, ο κ. Μεγάλου 

διευκρίνισε ότι «αυτό θα γίνει ανάλογα με τα οικονομικά μεγέθη της 

τράπεζας και σε συνεννόηση με τους επόπτες. Με βάση τον 

σχεδιασμό, προβλέπεται για την οικονομική χρήση του 2023, 

δηλαδή το 2024, ή ενδεχομένως την επόμενη χρονιά. Είμαστε 

ευαίσθητοι στο θέμα αυτό και θα το κάνουμε με βάση την κερδοφορία 

μας». Στο πλαίσιο της πραγματοποίησης της ανωτέρω 

εξυπηρέτησης, η Πειραιώς προχώρησε σε διαγραφή μέσω 

συμψηφισμού ζημιών από παρελθούσες χρήσεις ύψους 14,5 δισ. 

ευρώ, που προτάθηκε στη γενική συνέλευση. 
 

Εικόνα: Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς Χρήστος Μεγάλου 

 

Ο CEO του Ομίλου, κ. Μεγάλος αναφέρθηκε στις θετικές 

ενδείξεις του α΄ εξαμήνου της Πειραιώς, μέρος των οποίων 

αποτελούν οι κάτωθι: 

• Η πιστωτική επέκταση 1 δισ. ευρώ που επιτεύχθηκε και 

αναδεικνύει ότι ο ετήσιος στόχος πιστωτικής ενίσχυσης 1,2 

δισ. ευρώ για το 2022 θα ξεπεραστεί. 

• Οι προμήθειες συνεχίζουν να αυξάνονται σε τριμηνιαία βάση, 

συμβάλλοντας ώστε να διαφοροποιηθούν και να ενισχυθούν 

οι πηγές εσόδων της τράπεζας, καταρρίπτοντας κάθε 

προηγούμενο ρεκόρ. 

• Τα έσοδα από τόκους αναμένεται να ευνοηθούν σε 

περιβάλλον υψηλότερων επιτοκίων, όπως διαμορφώνεται 

μετά τη χθεσινή απόφαση της ΕΚΤ. Το εκτιμώμενο όφελος 
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από την άνοδο των επιτοκίων στα έσοδα από τόκους για το 

2023 αναμένεται να είναι άνω των 100 εκατ. ευρώ. 

 

Ο πρόεδρος του ομίλου Γιώργος Χαντζηνικολάου έκανε λόγο 

για τις πρωτοβουλίες της προηγούμενης οικονομικής χρήσης στις 

οποίες προχώρησε η διοίκηση και οι οποίες όπως χαρακτηριστικά 

είπε «διασφάλισαν το μέλλον της τράπεζας». Ειδικότερα, με την 

αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και την έκδοση του Additional Tier 1, 

η τράπεζα εξασφάλισε τα κεφάλαια που απαιτούνταν ώστε να 

καταφέρει σημαντική μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, 

μάσα από μια σειρά από τιτλοποιήσεις στο πλαίσιο του 

προγράμματος «Ηρακλής», αλλά και άλλες επιμέρους συναλλαγές. 

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, την βελτίωση του ισολογισμού της 

τράπεζας, μειώνοντας τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια από 45% στο 

12,5% στο τέλος του 2021 και κάτω από 10% στη συνέχεια. 

Επιπροσθέτως, η υλοποίηση υλοποίησε πρόσθετων οργανικών 

ενεργειών εκ μέρους της τράπεζας, οδήγησαν σε συνολική θετική 

επίπτωση στα κεφάλαιά της ύψους περίπου 1 δισ. ευρώ.  
 

 

Εικόνα: Ο πρόεδρος του ομίλου Γιώργος Χαντζηνικολάου 

 

Στόχος της τράπεζας αποτελεί η αύξηση της απόδοσης επί των 

μέσων ενσώματων ιδίων κεφαλαίων, φθάνοντας το 12% μέχρι το 

2025. Προς την επίτευξη του προαναφερθέντος στόχου, ο Όμιλος 

κατευθύνεται προς την εφαρμογή μέτρων όπως η ενίσχυση των 
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πηγών κερδοφορίας και τη διερεύνηση νέων εμπορικών και 

στρατηγικών πρωτοβουλιών, συγκεκριμένα, με ενίσχυση των 

τραπεζοασφαλιστικών υπηρεσιών και τη διαχείριση ακινήτων. 

Επιπλέον, στρατηγικό στόχο αποτελεί η ανάπτυξη μιας ανεξάρτητης 

καινοτόμου ψηφιακής τράπεζας προς πελάτες στην Ελλάδα και την 

υπόλοιπη ευρωπαϊκή αγορά για την παροχή χρηματοοικονομικών 

και τραπεζικών υπηρεσιών. Προς την κατεύθυνση αυτήν, η τράπεζα 

προχώρησε σε κοινοπραξία στρατηγικού χαρακτήρα με την εταιρεία 

Natech. Η νέα πλατφόρμα, όπως υπογράμμισε ο κ. Μεγάλου, «θα 

συνδυάζει κορυφαία τεχνολογική και τραπεζική τεχνογνωσία και θα 

ξεκινήσει από τον κλάδο λιανικής, μειώνοντας σημαντικά κόστος και 

χρόνο εξυπηρέτησης, και η αξιοποίηση της προσφοράς αυτών των 

προϊόντων αναμένεται να αποφέρει επιπρόσθετα έσοδα». 

Η επίτευξη του στρατηγικού στόχου της τράπεζας για την 

κατάκτηση πρωταγωνιστικής θέσης στον κλάδο διαχείρισης 

κεφαλαίων πελατών στην Ελλάδα, έχει ως αφετηρία την εξαγορά 

της Iolcus Investments. Τέλος, ένας ακόμη στρατηγικός στόχος για 

την τράπεζα αποτελεί η «δημιουργία ενός από τους μεγαλύτερους 

ομίλους υγείας στην Ελλάδα, πλήρως καθετοποιημένου, με 

παρουσία στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια περίθαλψη και 

ευρεία κάλυψη της χώρας», προς την επίτευξη του οποίου 

τάσσεται η συμφωνία για την απορρόφηση του ομίλου Euromedica 

από την Ημιθέα, που ελέγχει το Ερρίκος Ντυνάν. Όπως σημείωσε 

ο κ. Μεγάλου, μέσω της επιτυχημένης υλοποίησης των 

στρατηγικών στόχων της τράπεζας, αναμένεται να δημιουργηθούν 

εκτενείς συνέργειες και να επιτευχθούν σημαντικές υπεραξίες τις 

οποίες θα είναι σε θέση να καρπωθεί στο μέλλον. 
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ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Διαδραματίζοντας μια εκτεταμένη έρευνα πάνω στην Τράπεζα 

Πειραιώς, διαπιστώθηκε πως πρόκειται για μια τράπεζα που 

εξελίσσεται με γνώμονα τις αρχές της υπευθυνότητας, της 

αξιοκρατίας και της διαφάνειας, παρέχοντας την καλύτερη δυνατή 

εξυπηρέτηση του πελάτη. Αποτελεί μια ανθρωποκεντρική τράπεζα, 

που χτίζει μακροχρόνιες σχέσεις εμπιστοσύνης, δημιουργώντας 

αξία τόσο για τους πελάτες, όσο και για τους εργαζόμενους, τους 

μετόχους και γενικότερα την κοινωνία. Έπειτα από 106 χρόνια 

λειτουργίας η Τράπεζα Πειραιώς μέσα από τις δράσεις της μπορεί 

να χαρακτηριστεί ως μια αξιόπιστη, αποτελεσματική και 

αναπτυξιακή Τράπεζα που προσφέρει διαρκώς νέες προοπτικές στα 

νοικοκυριά, στις επιχειρήσεις, στην κοινωνία και στους ανθρώπους 

της. Το έργο της έχει τόσο περιβαλλοντικό αντίκτυπο, 

εξοικονομώντας τους φυσικούς πόρους με τον καλύτερο δυνατό 

τρόπο και διαχειρίζοντας συνολικά και σωστά τα περιβαλλοντικά 

θέματα με την εφαρμογή περιβαλλοντικών πολίτικών. Παράλληλα, 

κοινωνικό αντίκτυπο στηρίζοντας επενδύσεις που έχουν θετικό 

κοινωνικό αποτύπωμα και δημιουργώντας προγράμματα 

κοινωνικής υπευθυνότητας και πρωτοβουλίες, που προάγουν την 

βιώσιμη ανάπτυξη της οικονομίας και της κοινωνίας. Τέλος, και 

οικονομικό αντίκτυπο, διαδραματίζοντας σημαντικό ρόλο στην 

χρηματοδότηση της οικονομίας, μειώνοντας το ποσοστό των μη 

εξυπηρετούμενων δανείων, και στηρίζοντας τις επικερδής για την 

οικονομία επενδύσεις. Εύλογα βγαίνει το συμπέρασμα πως η 

Τράπεζα Πειραιώς αποτελεί βασικό πυλώνα σταθερότητας και 

ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία. 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

• Επίσημη Ιστοσελίδα του Ομίλου Financial Holdings, 

Διαθέσιμο στο: www.piraeusholdings.gr       

• Διοικητικό Συμβούλιο Πειραιώς Financial Holdings Α.Ε. (2022, 

Μάιος 11). Συνοπτικές Ενδιάμεσες Ενοποιημένες 

Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις. Ανάκτηση από 

www.piraeusholdings.gr 
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• Ζαμπετάκη, Μ. (2020, Σεπτέμβριος). Συγχωνεύσεις και 

Εξαγορές στον Ελληνικό Τραπεζικό Κλάδο την τελευταία 

δεκαετία και οι συνέπειες αυτών στην ενίσχυση της 

φερεγγυότητας και της αποτελεσματικότητας των Ελληνικών 

Τραπεζών. Πάτρα: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. 

Ανάκτηση Ιούλιος 20, 2022 

• Πειραιώς FinancialHoldings. (2022, Μάρτιος 2022). Retrieved 

Ιούλιος 20, 2022, from ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2021: 

https://www.capital.gr/Content/RelatedFiles/f1/f1d94f039912

4e5e89109a9540e372e9.pdf 

• Σπηλιώτη, Ά. (2022, Ιουλιος 22). Ημερησία. Ανάκτηση από 

Χρ. Μεγάλου-Τράπεζα Πειραιώς: Στόχος ο μονοψήφιος 

δείκτης NPE εντός του 2022: 

https://www.imerisia.gr/oikonomia/trapezes/48818_hr-

megaloy-trapeza-peiraios-stohos-o-monopsifios-deiktis-npe-

entos-toy  

• Τράπεζα Πειραιώς. (2021, Δεκέμβριος 31). Ετήσια Οικονομική 

Έκθεση. Ανάκτηση από www.piraeusholdings.gr 

• Τράπεζα Πειραιώς. (χ.χ.). Σημαντικές διακρίσεις της Μονάδας 

Οικονομικής Ανάλυσης της Τράπεζας Πειραιώς στα 

FocusEconomics Analyst Forecast Awards 2021. Ανάκτηση 

Ιούλιος 22, 2022, από 

https://www.piraeusbank.gr/el/idiwtes/latest-

news/focuseconomics-analyst-forecast-awards-2021 

• 2022, «Τράπεζα Πειραιώς: Υποχώρησε στο 9% ο δείκτης 

κόκκινων δανείων της», Καθημερινή, Διαθέσιμο σε 

https://www.kathimerini.gr/economy/561969871/trapeza-

peiraios-ypochorise-sto-9-o-deiktis-kokkinon-daneion-tis/ 
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Ανάλυση της Εθνικής Τράπεζα της Ελλάδος από τους φοιτητές: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΑΛΟΝΙΚΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΠΘ) 

 

ΧΑΡΩΝΙΤΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ) 

ΜΑΪΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΠΑΔΑ) 

ΚΟΜΠΟΓΙΑΝΝΗ ΑΝΤΩΝΙΑ 

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΠΑΔΑ) 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η εργασία αυτή πραγματοποιείται στα πλαίσια του προγράμματος 

επενδυτικής παιδείας και κατάρτισης 2022 του Συνδέσμου 

Επενδυτών και Διαδικτύου (ΣΕΔ) από της φοιτητές: Κομπογιάννη 

Αντωνία, Μαϊάκη Δέσποινα, Σαλονικιά Δημήτριο και Χαρωνίτη 

Φίλιππο. Περιλαμβάνει τέσσερεις βασικές ενότητες όπου στην 

πρώτη γίνεται μια εισαγωγή για την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος 

(ΕΤΕ). Στην δεύτερη γίνεται μια αναφορά στην θεμελειώδη ανάλυση 

της τράπεζας και στην τεχνική ανάλυση της μετοχής της. Στην Τρίτη 

ενότητα περιγράφεται το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ), καθώς και η 

εταιρική διακυβέρνηση αλλά και η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη 

(ΕΚΕ). Τέλος, στην τέταρτη και τελευταία ενότητα αναλύεται η ετήσια 

τακτική γενική συνέλευση που πραγματοποιήθηκε της 28/07/2022. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Ιστορική διαδρομή  

 Η λέξη τράπεζα προέρχεται από το τραπέζι, το έπιπλο που πίσω 
του καθόταν στο ύπαιθρο οι αργυραμοιβοί της παλιότερες εποχές 
και έκαναν της συναλλαγές της. Η κύρια συναλλαγή της ήταν η 
ανταλλαγή νομισμάτων διαφορετικών περιοχών τα οποία ζύγιζαν 
έλεγχαν την καθαρότητάς της και τα αντάλλασσαν με τοπικά 
νομίσματα κρατώντας την αμοιβή της . 

 

Η έναρξη της τραπεζικής λειτουργίας στην Ελλάδα τοποθετείτε στα 

μέσα του 19ου αιώνα επί Ιωάννη Καποδίστρια, όταν το 1828 

ιδρύθηκε η πρώτη ελληνική τράπεζα, υπό την επωνυμία Εθνική 

Χρηματιστηριακή Τράπεζα. Η Εθνική Χρηματιστηριακή Τράπεζα 

λειτουργούσε με την μορφή Κρατικής τράπεζας, ενώ η κύρια 

δραστηριότητα της ήταν η έκδοση έντοκων ομολόγων έναντι των 

παρεχόμενων της την τράπεζα κεφαλαίων, Η λειτουργιά της Εθνικής 

Χρηματιστηριακής Τράπεζας διεκόπη το 1835.  

Χρονολογία σταθμός στην εξέλιξη του Ελληνικού τραπεζικού 

συστήματος αποτελεί το 1841 ,έτος ίδρυσης της Εθνικής Τράπεζα 

Ελλάδος η οποία παράλληλα με το εκδοτικό προνόμιο που 

διατηρούσε λειτουργούσε και σαν εμπορική Τράπεζα καθώς ήταν η 

κύρια πηγή άντλησης κεφαλαίων για της Ελληνικές επιχειρήσεις 

.Την περίοδο μετά την απελευθέρωση και μέχρι το 1900 ιδρύθηκε 

της σημαντικός αριθμός Τραπεζών στην Ελλάδα που ωστόσο δεν 

κατάφεραν να ανταπεξέλθουν της δύσκολες συνθήκες του πολέμου 

και αναγκάστηκαν να διακόψουν της λειτουργίες της. 
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 Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (ETE) είναι η μεγαλύτερη, και η 
παλαιότερη σε λειτουργία, σήμερα από της υπόλοιπες τρεις 
συστημικές, τράπεζες  της Ελλάδας. Είναι μέλος της Αγοράς 
Παραγώγων του Χρηματιστηρίου Αθηνών από ιδρύσεώς της και 
έχει άδεια ειδικού διαπραγματευτή τύπου Α. Είναι διαφορετική από 
την Τράπεζα της Ελλάδος. Η Εθνική ιδρύθηκε  από τον Γεώργιο 
Σταύρο, ο οποίος ήταν ο πρώτος και μακροβιότερος διοικητής της. 
Νεότερος σε ηλικία διοικητής στην ιστορία της Τράπεζας ήταν ο 
Στέλιος Παναγόπουλος, ενώ σήμερα διευθύνων σύμβουλος είναι ο 
οικονομολόγος Παύλος Μυλωνάς.  

Η μετοχή της διαπραγματεύεται στο Χρηματιστήριο Αθηνών από το 
1880 και στο Χρηματιστήριο της Της Υόρκης από τον Οκτώβριο του 
1999. Το Δίκτυό της στην Ελλάδα αριθμεί σε 320 Καταστήματα και 
1470 ΑΤΜ. Της 30 Μαρτίου του 1841 δημοσιεύεται ο νόμος «Περί 
συστάσεως Εθνικής Τραπέζης» (Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, 
αριθ. 6 της 30 Μαρτίου 1841, σ. 59) σύμφωνα με τον οποίο η Εθνική 
Τράπεζα είναι ανώνυμη ιδιωτική εταιρεία με έδρα την Αθήνα και με 
κεφάλαιο 5.000.000 δραχμών, μοιρασμένο σε 5000 μετοχές των 
1000 δραχμών. 

Από της ιδρυτικούς μετόχους της Τράπεζας το 1841, ήταν το 

ελληνικό κράτος με 1.000 μετοχές από της 3.402. Άλλοι μεγάλοι 

μέτοχοι ήταν ο Νικόλαος Ζωσιμάς με 500 μετοχές, ο Ιωάννης-

Γαβριήλ Εϋνάρδος με 300, ο βασιλιάς Λουδοβίκος Α΄ της Βαυαρίας 

με 200, ο Κωνσταντίνος Βράνης με 150, ο Αδόλφος Γραφ με 146 

και ο Θεόδωρος Ράλλης με 100. Η τράπεζα Rothshild Frères Paris 

αγόρασε 50 μετοχές, ενώ της 50 αγόρασε ο Εϋνάρδος στο όνομά 

της για να τονώσει το κύρος της της τράπεζας 

Της 12 Μαΐου 1880 εισάγεται στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ανήμερα 

των εγκαινίων του. Τα επόμενα χρόνια, χρηματοδοτεί σημαντικά 

γεγονότα, της τη Διώρυγα της Κορίνθου και της Ολυμπιακούς 

Αγώνες 1896, την ανοικοδόμηση της Θεσσαλονίκης από την 

Μεγάλη πυρκαγιά του 1917 αλλά και στη στέγαση προσφύγων. 

  

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%81%CE%AC%CF%80%CE%B5%CE%B6%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%8E%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%A3%CF%84%CE%B1%CF%8D%CF%81%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%8E%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%A3%CF%84%CE%B1%CF%8D%CF%81%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%84%CE%AD%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B3%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CF%81%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%BF_%CE%91%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CF%8E%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CF%81%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%BF_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%9D%CE%AD%CE%B1%CF%82_%CE%A5%CF%8C%CF%81%CE%BA%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B7%CF%87%CE%AC%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B1_%CE%B1%CF%85%CF%84%CF%8C%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CE%BB%CE%B7%CF%88%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BB%CE%B1%CE%BF%CF%82_%CE%96%CF%89%CF%83%CE%B9%CE%BC%CE%AC%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%89%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%82-%CE%93%CE%B1%CE%B2%CF%81%CE%B9%CE%AE%CE%BB_%CE%95%CF%8B%CE%BD%CE%AC%CF%81%CE%B4%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%89%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%82-%CE%93%CE%B1%CE%B2%CF%81%CE%B9%CE%AE%CE%BB_%CE%95%CF%8B%CE%BD%CE%AC%CF%81%CE%B4%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%BF%CF%85%CE%B4%CE%BF%CE%B2%CE%AF%CE%BA%CE%BF%CF%82_%CE%91%CE%84_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%92%CE%B1%CF%85%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/12_%CE%9C%CE%B1%CE%90%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CF%8E%CF%81%CF%85%CE%B3%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%9A%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%BD%CE%B8%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%AF_%CE%9F%CE%BB%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF_%CE%91%CE%B3%CF%8E%CE%BD%CE%B5%CF%82_1896
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%AF_%CE%9F%CE%BB%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF_%CE%91%CE%B3%CF%8E%CE%BD%CE%B5%CF%82_1896
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CE%B3%CE%AC%CE%BB%CE%B7_%CF%80%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%B1%CE%B3%CE%B9%CE%AC_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7%CF%82_1917
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Η Εθνική Τράπεζα δηλώνει 181 ιστορικής διαδρομής παράλληλα με 

την πορεία της σύγχρονης Ελλάδας κυρίως στόχος της Τράπεζας 

αποτελεί να στηρίζει κάθε προσπάθεια ανάπτυξης της οικονομίας 

και της κοινωνίας του Ελληνικού κράτους. Συμβάλει στην ανάπτυξη 

της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας της τεχνολογίας 

στέκεται δίπλα στην κοινωνία με ευαισθησία στο περιβάλλον και τον 

πολιτισμό. Συνεχίζει σταθερά με όραμα και αισιοδοξία ανοίγοντας 

νέους δρόμους της την ψηφιακή εποχή. Στοχεύει μ αυτόν τον τρόπο 

να  προσφέρει νέες λύσεις και προοπτικές για τον άνθρωπο και το 

σύνολο της οικονομίας. 
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ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΘΕΜΑ 

Θεμελειώδης ανάλυση 
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Παρατηρώντας της παραπάνω οικονομικές καταστάσεις 

(ισολογισμό και αποτελέσματα χρήσης) των οικονομικών περιόδων 

2020 και 2021 μπορούμε να εξάγουμε διάφορα συμπεράσματα τα 

οποία αναλύονται και στην συνέχεια. Αρχικά, τα κέρδη που 

προέκυψαν από της συνεχιζόμενες δραστηριότητες για το έτος 2021 

ανήλθαν στην τιμή 784 εκατ. € για τον όμιλο και 732 εκατ. € για την 

τράπεζα, σε αντίθεση με το 2020 που ήταν 401 εκατ. € και 278 εκατ. 

€ αντίστοιχα. Δηλαδή παρατηρούμε μια σημαντική αύξηση τόσο 

στον όμιλο όσο και στην τράπεζα. Πιο συγκεκριμένα, στον όμιλο 

έχουμε μια θετική μεταβολή της τάξης των 383 εκατ. € ενώ στην 

τράπεζα 454 εκατ. €. Της υπάρχει μια αύξηση και στα κέρδη ανά 

μετοχή (EPS), τα οποία το 2021 ήταν 0,86 € και το 2020 ήταν 0,44 

€. Επιπλέον της 31/12/2021 υπήρχε χρηματοδότηση από την 

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ). Η χρηματοδότηση αυτή 

αυξήθηκε κατά 1,1 δις € λόγω των πράξεων TLTROs και το συνολικό 

ύψος της ανήλθε στα 11,6 δις €. Επιπρόσθετα της 31/12/2021 η 

Εθνική τράπεζα είχε συνάψει διάφορες συμβάσεις επαναγοράς 

ομολόγων με διάφορα άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα κυρίως του 

εξωτερικού. Αυτή η πράξη της επαναγοράς ονομάζεται repos και το 

συνολικό ποσό ανέρχεται σε 1,2 δις €. Η εύλογη αξία των 

χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων ήταν 24,5 δις € και 

αυτό προκάλεσε την αύξηση της ρευστότητας. Αυτό είχε ως 

αποτέλεσμα οι δείκτες ρευστότητας LCR και NSFR ξεπέρασαν το 

100 %. Τέλος, ως της την κεφαλαιακή επάρκεια τόσο ο δείκτης 

βασικών ιδίων κεφαλαίων Tier 1 (CET1) όσο και ο συνολικός δείκτης 

κεφαλαιακής επάρκειας του ομίλου διαμορφώθηκαν σε 14,1 % και 

14,7 % αντίστοιχα. Ο τελευταίος είχε υπερβεί τον δείκτη των 

Συνολικών Κεφαλαιακών Απαιτήσεων με ποσοστό 11,50 % για το 

2021 και 11,75 % για το έτος 2020. 
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Τεχνική ανάλυση 

 

Το παραπάνω διάγραμμα ονομάζεται γράφημα κεριών (candlestick 

diagram) και χρησιμοποιείται για την τεχνική ανάλυση των μετοχών. 

Η φωτογραφία βγήκε της 25/07/2022 όπου εκείνη την μέρα η τιμή 

κλεισίματος ήταν 3,070 €. Το γράφημα αυτό είναι σε μηνιαίο 

χρονοπλαίσιο το οποίο ξεκινάει από το έτος 2017 και φτάνει μέχρι 

και το 2022. Πιο συγκεκριμένα από την αρχή του 2017 μέχρι και πιο 

μετά από την μέση η τάση ήταν ανοδική και η τιμή της μετοχής 

έφτασε και τα 3,500 €. Μετά από αυτό η τάση γίνεται καθοδική 

καθώς παρατηρούμε τρία κόκκινα καθοδικά κεριά με την τιμή στο 

τρίτο καθοδικό να είναι περίπου λίγο πιο πάνω από 2,500 €. Μετά 

συνεχίζει το γράφημα με μια πλάγια κίνηση μέχρι περίπου τα μέσα 

του 2018. Έπειτα από αυτό και περίπου μέχρι της αρχές του 2019 η 

τάση ήταν έντονα πτωτική καθώς υπάρχουν συνεχόμενα καθοδικά 

κεριά. Το προηγούμενο μπορεί να ερμηνευθεί στο ότι τέσσερεις 

μήνες ήταν πτωτικοί. Σε αυτή την πτώση η μετοχή ακούμπησε της 
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ιστορικές χαμηλές τιμές οι οποίες είναι κοντά στο 1,000 €. Στην 

συνέχεια αλλάζει η τάση σε ισχυρή ανοδική μέχρι και του 

τελευταίους μήνες του 2019. Η τιμή της έφτασε περίπου στα 3,100 

€. Από της τελευταίους μήνες του 2019 μέχρι και της πρώτους μήνες 

του 2020 η τάση αλλάζει πάλι σε πτωτική λόγω και του ιού covid – 

19. Στο τέλος την πτωτικής πορείας η μετοχή έφτασε πάλι σε 

ιστορικά χαμηλά. Μέχρι της τελευταίους μήνες αλλάζει η τάση σε 

πλάγια όπου οι τιμές εκείνο το χρονικό διάστημα βρίσκονταν 

ανάμεσα στο 1,000 – 1,500 €. Από της τελευταίους μήνες μέχρι και 

τον Φεβρουάριο του 2022 η τάση είναι ισχυρή ανοδική με 

αποτέλεσμα στο τέλος της τάσης η τιμή της μετοχής να φτάνει κοντά 

στα 4,000 €. Τέλος από εκείνη την μέρα μέχρι και αυτή που γράφεται 

η εργασία (25/07/2022) η τάση αλλάζει και γίνεται πτωτική. Τον 

Ιούλιο της του έτους 2022 παρατηρούμε ένα ανοδικό πράσινο κερί 

στο οποίο η τιμή κλεισίματος της 25/07 είναι 3,070 €. 
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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ – ΕΚΕ 

Εταιρική διακυβέρνηση και δεοντολογία 

- διασφάλιση διαρκούς συμμόρφωσης με νομοθετικό και 

κανονιστικό πλαίσιο. 

- παρακολούθηση εξελίξεων διεθνών τάσεων. 

- εναρμόνιση τους τράπεζας με τους βέλτιστες πρακτικές. 

- στοχεύει στη συνεπή υλοποίηση τους επιχειρησιακής στρατηγικής. 

- αναγνώριση και διαχείριση κινδύνων που συνδέονται με την 

επιχειρηματική τους 

δραστηριότητα. 

 

Βασικές αρχές που εφαρμόζουν για την εταιρική διακυβέρνηση 

- αποτελεσματική εποπτεία και διαφάνεια. 

- αμφίδρομη επικοινωνία. 

- υιοθέτηση κατάλληλων εσωτερικών ρυθμίσεων και δικλείδων 

ασφαλείας. 

 

* Προτεραιότητα τους Εθνικής Τράπεζας είναι η σωστή εφαρμογή 

του κώδικα 

Ηθικής Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας, συμβαδίζει με τους αξίες 

και τους αρχές τους 

τράπεζας. Σέβεται τους πελάτες, τους μετόχους, τους εργαζόμενους 

και τους συνεργάτες τους. 

 

* Παρακολουθούν τους εξελίξεις στον τομέα τους εταιρικής 

διακυβέρνησης, με αποτέλεσμα την διατήρηση τους σύγχρονου και 

αποτελεσματικού συστήματος. 

 

* Υπάρχει ο ρόλος του Ανώτερου Ανεξάρτητου Συμβούλου (Senior 

Independent Director – SID) με αρμοδιότητες που ενσωματώνονται 

στα εσωτερικά θέματα της 
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τράπεζας. 

 

* Γνώμονας της τράπεζας είναι να ακολουθούν τους κανόνες, τις 

αποφάσεις, τις διατάξεις, τους κανονισμούς και τις οδηγίες των 

Εποπτικών Αρχών με αποτέλεσμα την ορθή επικοινωνία 

προβλημάτων ή δυσλειτουργιών. 

 

Διοικητικό Συμβούλιο 

Εξελέγη από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, την 

30/07/2021, με τριετή θητεία (2024). Όρισε 8 εκ των 12 συνολικά 

μελών του Δ.Σ. ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη. 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από: 

- πρόεδρο Δ.Σ., μη εκτελεστικό 

- διευθύνων σύμβουλος – CEO, εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. και 

Πρόεδρο εκτελεστικής επιτροπής 

- ανώτερο ανεξάρτητο σύμβουλο 

- 7 ανεξάρτητα, μη εκτελεστικά μέλη Δ. Σ. 

- μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ., εκπρόσωπος ταμείου 

χρηματοπιστωτικής σταθερότητας 

- γραμματέα Δ.Σ. και επιτροπών Δ.Σ. 

 

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) 

Εξελίσσονται συνεχώς ώστε να βαδίζουν σύμφωνα με της 

κοινωνικές μεταβολές, την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα. 

Κάνουν δράσεις που προωθούν την ιστορική και πολιτιστική της 

κληρονομιά, την οικονομία, την προστασία του περιβάλλοντος, της 

αξιοπρεπούς εργασίας, της εκπαίδευσης, της ισότητας και την υγεία. 

 

Δράσεις: 
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- Έχουν δημιουργήσει το ταμείο υγείας της τράπεζας (ΤΥΠΕΤ) για 

τους εργαζόμενους. Προσφέρουν ειδική γραμμή υποστήριξης για 

της υπαλλήλους και τις οικογένειές της όσο διαρκεί η πανδημία. 

Έχουν αναπτύξει πολυετές πρόγραμμα υποστήριξης του 

Νοσοκομείου «Ευαγγελισμός» και κάνουν νέες χορηγίες σχετικά με 

την υγεία. 

- Υλοποιούν προγράμματα πρακτικής άσκησης και προγράμματα 

για κρατικές 

υποτροφίες μέσω του ΙΚΥ. Δημιούργησαν ειδική γραμμή για της 

πελάτες κατά τη διάρκεια της πανδημίας, για την εκπαίδευσή της 

στον χειρισμό ηλεκτρονικής τραπεζικής. 
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ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

Η ετήσια τακτική γενική συνέλευση της Εθνικής Τράπεζας της 

Ελλάδος πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 28/07/2022 με την εξ 

αποστάσεως μέθοδο για την αποφυγή του covid – 19. Η πλατφόρμα 

η οποία χρησιμοποιήθηκε για την αναμετάδοση είναι η Webex. Τα 

θέματα της ημερήσιας διάταξης της γενικής συνέλευσης τα οποία 

διαβάστηκαν είναι δεκατέσσερα (14) σε αριθμό και αναφέρονται 

παρακάτω. 

Τα θέματα είναι: 

1. Υποβολή της έγκριση της Έκθεσης του Διοικητικού 

Συμβουλίου για της Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 

της Τράπεζας και του Ομίλου, που αφορούν την εταιρική 

χρήση 2021 (1.1.2021 – 31.12.2021), καθώς και υποβολή της 

αντίστοιχης Έκθεσης των Ελεγκτών της ενημέρωση. 

2. Υποβολή της έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών 

Καταστάσεων της Τράπεζας και του Ομίλου για την εταιρική 

χρήση 2021 (1.1.2021 – 31.12.2021). 

3. Υποβολή της Έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου 

σχετικά με της δράσεις της το έτος 2021 σύμφωνα με το άρθρο 

44 παράγραφος 1 περ. θ) του Ν. 4449/2017, η οποία 

περιλαμβάνεται, ως διακριτή ενότητα, της Ετήσιες 

Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας και του 

Ομίλου για την εταιρική χρήση 2021 (1.1.2021 – 31.12.2021). 

4. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού 

Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και 

απαλλαγή των Ελεγκτών της Τράπεζας για την εταιρική χρήση 

2021 (1.1.2021 – 31.12.2021), σύμφωνα με το άρθρο 117 

παρ. 1 περ. (γ) του Ν. 4548/2018. 

5. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών 

για της Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας και 

της Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου για τη 

χρήση 2022 και καθορισμός της αμοιβής της. 

6. Υποβολή της Έκθεσης Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών 

του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 

του Ν. 4706/2020. 

7. (α) Έγκριση: (i) της διάσπασης της Τράπεζας δι’ απόσχισης 

του κλάδου αποδοχής πράξεων πληρωμής και εισφοράς του 

στην υφιστάμενη ανώνυμη 2 εταιρεία με την επωνυμία «NBG 



119 
 

PAY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατ’ 

εφαρμογή των άρθρων 54 παρ. 3, 57 παρ. 2, 58-73 , 83-87 

και 140 παρ. 3 του ν. 4601/2019, του άρθρου 16 παρ. 18 του 

ν. 2515/1997, καθώς και των οικείων διατάξεων του ν. 

4548/2018, της ισχύουν, η οποία θα λάβει άδεια λειτουργίας 

ιδρύματος πληρωμών, σύμφωνα με το ν. 4537/2018, της 

ισχύει, και (ii) του από 31.05.2022 Σχεδίου Σύμβασης 

Διάσπασης. (β) Παροχή εξουσιοδοτήσεων. 

8. (α) Έγκριση συμψηφισμού α) του ειδικού αποθεματικού του 

άρθρου 31, παρ. 2, Ν. 4548/2018 (πρώην ειδικό αποθεματικό 

του άρθρου 4, παρ. 4α, Ν. 2190/1920) €5.014.165.089,90 και 

β) μέρους της Διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο 

€10.323.602.529,78, με συσσωρευμένες λογιστικές ζημιές 

€15.337.766.619,68, σύμφωνα με τα άρθρα 31, παρ. 2 και 35 

παρ. 3, περίπτωση β) του Ν. 4548/2018, της ισχύουν. (β) 

Παροχή εξουσιοδοτήσεων. 

9. Αύξηση του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 

από δώδεκα (12) σε δεκατρία (13) και εκλογή νέου μέλους του 

Διοικητικού Συμβουλίου για την πλήρωση της θέσης στο 

Διοικητικό Συμβούλιο. Ορισμός του νέου μέλους του 

Διοικητικού Συμβουλίου ως Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού 

μέλους ΔΣ. 

10. Επαναπροσδιορισμός του αριθμού και των ιδιοτήτων των 

μελών της Επιτροπής Ελέγχου. 

11.  Έγκριση της αναθεωρημένης Πολιτικής Αποδοχών των 

Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ανωτάτων Στελεχών 

σύμφωνα με το Ν. 4548/2018. 

12. Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 

της Εθνικής Τράπεζας για την εταιρική χρήση 2021 και 

προσδιορισμός των αμοιβών της μέχρι την Τακτική Γενική 

Συνέλευση του 2023 σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 

4548/2018. 

13. Υποβολή της συζήτηση και παροχή συμβουλευτικής ψήφου 

επί της Έκθεσης Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού 

Συμβουλίου έτους 2021 σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 

4548/2018. 
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14. Έγκριση της αναθεωρημένης Πολιτικής και της Διαδικασίας 

Αξιολόγησης της Καταλληλόλητας των μελών του Διοικητικού 

Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 4706/2020. 

Από το διοικητικό συμβούλιο (ΔΣ) τα άτομα τα οποία βρίσκονταν 

στην γενική συνέλευση ήταν ο πρόεδρος και ο διευθύνων 

σύμβουλος. Της παρακολουθούσε εξ αποστάσεως και ο ορκωτός 

ελεγκτής ο οποίος είναι από την ελεγκτική εταιρία PwC. Ο ορκωτός 

ελεγκτής διάβασε της παρατηρήσεις που βρίσκονται της οικονομικές 

καταστάσεις και τα σημαντικότερα θέματα ελέγχου. Τα όσα 

αναφέρθηκαν τόσο από τον πρόεδρο όσο και από τον διευθύνοντα 

σύμβουλο του ΔΣ ήταν κατανοητά τόσο ως της της μετόχους όσο και 

ως της της παρατηρητές. Της έγινε μια αναφορά στο όραμα που έχει 

η τράπεζα για το μέλλον, και τέλος το διοικητικό συμβούλιο ήταν 

πρόθυμο να απαντήσει της ερωτήσεις των μετόχων. 

Κάποιες από της φωτογραφίες της γενικής συνέλευσης (ΓΣ) 

φαίνονται παρακάτω: 
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

• https://sites.google.com/site/totrapezikosystema/trapezes/

istorike-anadrome 

• https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B8%CE%BD

%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%A4%CF%81%CE%

AC%CF%80%CE%B5%CE%B6%CE%B1_%CF%84%C

E%B7%CF%82_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC

%CE%B4%CE%BF%CF%82 

• https://www.nbg.gr/el/omilos/drasthriothtes/i-istoria-mas 

• National Bank of Greece SA Διάγραμμα (NBGr) - 

Investing.com 

• annual-financial-report-2020_gr.pdf (nbg.gr) 

• Annual-Financial-Report-2021-GR.pdf (nbg.gr) 

• 57db4483-ee38-49aa-af29-f80e48ac0b1d (athexgroup.gr) 

• Γεν. Συνέλευση: ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ A.E. 28/7/2022 – ΣΕΔ 

– Σύνδεσμος Επενδυτών και Διαδικτύου (sed.gr) 

• Ο Όμιλος | Εθνική Τράπεζα (nbg.gr) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sites.google.com/site/totrapezikosystema/trapezes/istorike-anadrome
https://sites.google.com/site/totrapezikosystema/trapezes/istorike-anadrome
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%A4%CF%81%CE%AC%CF%80%CE%B5%CE%B6%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%A4%CF%81%CE%AC%CF%80%CE%B5%CE%B6%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%A4%CF%81%CE%AC%CF%80%CE%B5%CE%B6%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%A4%CF%81%CE%AC%CF%80%CE%B5%CE%B6%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%A4%CF%81%CE%AC%CF%80%CE%B5%CE%B6%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%BF%CF%82
https://www.nbg.gr/el/omilos/drasthriothtes/i-istoria-mas
https://gr.investing.com/equities/natl.-bank-gr-chart
https://gr.investing.com/equities/natl.-bank-gr-chart
https://www.nbg.gr/-/jssmedia/Files/nbgportal/reports/migrated-data/files/greek/the-group/investor-relations/financial-information/annual-interim-financial-statements/documents/ethsies-kai-endiameses-oikonomikes-katastaseis/annual-financial-report-2020_gr.pdf?rev=-1
https://www.nbg.gr/-/jssmedia/Files/Group/enhmerwsh-ependutwn/Annual_Financial_Reports/Annual-Financial-Report-2021-GR.pdf?rev=a1480c765ef042068bcb8f9f1b5737ea
https://www.athexgroup.gr/documents/10180/6729437/57_5293_2022_Greek_1.pdf/57db4483-ee38-49aa-af29-f80e48ac0b1d
https://sed.gr/%ce%b3%ce%b5%ce%bd-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%ad%ce%bb%ce%b5%cf%85%cf%83%ce%b7-%ce%b5%ce%b8%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%b7-%cf%84%cf%81%ce%b1%cf%80%ce%b5%ce%b6%ce%b1-a-e-28-7-2022/
https://sed.gr/%ce%b3%ce%b5%ce%bd-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%ad%ce%bb%ce%b5%cf%85%cf%83%ce%b7-%ce%b5%ce%b8%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%b7-%cf%84%cf%81%ce%b1%cf%80%ce%b5%ce%b6%ce%b1-a-e-28-7-2022/
https://www.nbg.gr/el/omilos
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Ζωή Ουρανία Οικονόμου  

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 

 

 

Ελένη Αντιάρτη 

ΠΜΣ Εσωτερικου Ελεγχου 
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Οικονομικο Πανεπιστημιο Αθηνων 

 

 

Γιάννης Καραμούστος 

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 

 

 

Παναγιώτης Μανέτας 

ΠΜΣ Οικονομικών Επιστημών 

Πανεπιστήμιο Πειραιώς 
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Στάθης Σιδεράτος 

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Απόφοιτος) 

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 

 

 

 

Περιεχόμενα 

1.1  Ιστορική Αναδρομή του Ομίλου 

1.2  Σκοπός & Δραστηριότητες 

1.3  Κύκλος Εργασιών για το 2021 

1.3.1 Α΄ Τρίμηνο του 2022 

2.1  Μετοχική Ανάλυση Eurobank Holdings 

2.2  Δείκτες 

2.3  Διοικητικό Συμβούλιο & Επιτροπές 

2.3.1 Το Διοικητικό Συμβούλιο 

2.3.2 Επιτροπές 

2.4  Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης 

2.5  Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη 

2.6  Γενική Συνέλευση 

2.6.1 Αποτελέσματα Γενικής Συνέλευσης 
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1.1 Ιστορική Αναδρομή του Ομίλου 
Η ιστορική διαδρομή του Ομίλου αρχίζει τo 1990 όπου και 

ιδρύεται η Ευρωεπενδυτική Τράπεζα ΑΕ η οποία ειδικεύεται στους 

τομείς της Επενδυτικής Τραπεζικής και του Private Banking. Το 

1994 η ανωτέρω τράπεζα αποκτά ποσοστό συμμετοχής 75% 

στην Banque de Depots, που αργότερα θα μετονομαστεί σε EFG 

Private Bank (Luxembourg) SA. Το 1997 η Ευρωεπενδυτική 

Τράπεζα ΑΕ μετονομάζεται σε Τράπεζα EFG Eurobank ΑΕ. 

Συγχωνεύεται με την ΙΝΤΕΡΜΠΑΝΚ ΕΛΛΑΔΟΣ και εξαγοράζει το 

δίκτυο καταστημάτων της Crédit Lyonnais Grèce SA. Το 1998 Η 

Τράπεζα EFG Eurobank ΑΕ εξαγοράζει ποσοστό συμμετοχής 

ελέγχου της Τράπεζας Αθηνών ΑΕ. Η Deutsche Bank AG αποκτά 

συμμετοχή 10% στην Τράπεζα EFG Eurobank ΑΕ. Η Consolidated 

Eurofinance Holdings (CEH) SA και η Τράπεζα EFG Eurobank ΑΕ 

εξαγοράζουν από κοινού ποσοστό συμμετοχής 18,4% στην 

Τράπεζα Εργασίας ΑΕ. Έτσι, ιδρύεται η EFG Eurobank 

Χρηματοδοτικές Μισθώσεις ΑΕ. Επιπρόσθετα, το 1999 Η Τράπεζα 

EFG Eurobank ΑΕ συγχωνεύεται με την Τράπεζα Αθηνών ΑΕ, 

εισάγεται στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών και παράλληλα 

συγχωνεύεται με την Τράπεζα Κρήτης ΑΕ. Μετά τη συγχώνευση 

ιδρύεται η EFG Eurobank Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ.  

Το 2000 η EFG Eurobank ΑΕ συγχωνεύεται με την τράπεζα 

Εργασίας ΑΕ και μετονομάζεται σε Τράπεζα EFG Eurobank 

Ergasias ΑΕ. Λόγω της ως άνω συγχώνευσης αποκτά ποσοστό 

συμμετοχής 19,25% στην Bancpost SA Ρουμανίας. Ιδρύεται η EFG 

Finance ΑΕΠΕΥ και η Eurolife ERB Insurance.  

To 2002 η Τράπεζα EFG Eurobank ΑΕ απορροφά την Telesis 

Τράπεζα Επενδύσεων ΑΕ ενώ εξαγοράζει το 50% της Alico/CEH 
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Balkan Holdings, αποκτά συμμετοχή 43% στη Postbank 

Βουλγαρίας και επιπλέον αποκτά πρόσθετο πακέτο μετοχών (17%) 

στη ρουμανική BancPost. Κατά αυτό τρόπο  επιτυγχάνεται να ανέβει 

η συμμετοχή της στο μετοχικό κεφάλαιο της BancPost στο 36,25% 

με δυνατότητα περαιτέρω αύξησης στο 45%. 

 Το 2003 Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias ΑΕ αποκτά το 

90,8% της Postbanka AD Σερβίας η οποία  μετονομάζεται σε EFG 

Eurobank AD Beograd αποκτώντας τον πλειοψηφικό έλεγχο του 

μετοχικού κεφαλαίου της Bancpost Ρουμανίας. 

 Το 2004 η τράπεζα EFG Eurobank Ergasias ΑΕ εξαγοράζει 

την ΙΝΤΕΡΤΡΑΣΤ ΑΕΔΑΚ και μαζί το υπόλοιπο 50% της Alico/CEH 

Balkan Holdings καθώς αυξάνει σε 96,74% τη συμμετοχή της 

στην Postbank Βουλγαρίας. Επιπλέον αυξάνει σε 93,5% τη 

συμμετοχή της στην EFG Eurobank Beograd AD. 

 Το 2004 η τράπεζα EFG Eurobank Ergasias ΑΕ αποκτά τον 

έλεγχο της χρηματιστηριακής HC Istanbul στην Τουρκία 

αποκτώντας το 62,3% της Nacionalna štedionica Banka Σερβίας. Το 

2006 η τράπεζα EFG Eurobank Ergasias ΑΕ αναπτύσσεται 

οργανικά στην αγορά της Πολωνίας μέσω της Polbank EFG. 

Ολοκληρώνει την εξαγορά 100% της Nacionalna štedionica Banka 

Σερβίας και καταφέρνει να συγχωνευθεί με την EFG Eurobank AD 

Beograd Σερβίας. Η νέα αυτή τράπεζα μετονομάζεται σε Eurobank 

EFG štedionica AD Beograd όπου εξαγοράζει τη DZI Bank 

Βουλγαρίας με απόκτηση ποσοστού μεγαλύτερου του 90% και 

συμφωνεί να εξαγοράσει το 99,34% της Ουκρανικής Universal 

Bank. Το 2007  Η τράπεζα EFG Eurobank Ergasias ΑΕ 

αναπτύσσεται οργανικά στην Κύπρο και εξαγοράζει το 70% της 

Tekfenbank Τουρκίας, που μετονομάζεται σε Eurobank Tekfen. 
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Ολοκληρώνει την εξαγορά της Universal Bank Ουκρανίας και 

ολοκληρώνει τη συγχώνευση της Postbank & DZI στη Βουλγαρία.  

Ακόμη, το 2011 η τράπεζα EFG Eurobank Ergasias ΑΕ 

απορροφά λόγω συγχώνευσης τη ΔΙΑΣ ΑΕΕΧ ενώ το 2012 η 

τράπεζα EFG Eurobank Ergasias ΑΕ πουλάει την Eurobank Tekfen 

στην Burgan Bank και μεταβιβάζει μερίδιο 70% της Polbank EFG 

στη Raiffeisen Bank International αλλάζοντας επωνυμία σε 

Τράπεζα Eurobank Ergasias ΑΕ.  

Το 2013  η τράπεζα Eurobank Ergasias ΑΕ 

ανακεφαλαιοποιείται από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής 

Σταθερότητας με αποτέλεσμα να απορροφήσει λόγω συγχώνευσης 

το Νέο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Ελλάδος ΑΤΕ και λόγω 

συγχώνευσης τη Νέα Proton Τράπεζα ΑΕ. Η λειτουργική ενοποίησή 

της ολοκληρώνεται τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους. Το 2014 

ολοκληρώνεται με επιτυχία η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 

2.864 εκατομμύρια ευρώ. Το 64,6% των κοινών μετοχών της 

Eurobank κατέχουν οι θεσμικοί επενδυτές και οι ιδιώτες μέτοχοι. Η 

Eurobank ενοποιείται λειτουργικά με το Νέο Ταχυδρομικό 

Ταμιευτήριο Ελλάδος ΑΤΕ τον Μάιο του 2014, με την ενοποίηση και 

των συστημάτων της πρώην T Bank ΑΤΕ. Με σεβασμό στους 

πελάτες και την ιστορία του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, η 

Eurobank διατηρεί διακριτό το δίκτυο καταστημάτων του, με 

σήμανση Δίκτυο Νέο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο.  

Το 2015  η Eurobank Boulgaria ND εξαγοράζει τις εργασίες 

του Καταστήματος Βουλγαρίας της Alpha Bank. Η Τράπεζα 

Eurobank Ergasias ΑΕ πραγματοποιεί αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 

κατά 2.038.920.000€ τον Νοέμβριο του 2015 με τη συμμετοχή 

αποκλειστικά ιδιωτικών κεφαλαίων. Το 97,62% της τράπεζας 
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Eurobank Ergasias ΑΕ ανήκει σε θεσμικούς επενδυτές και ιδιώτες 

μετόχους.  

Επιπλέον, το 2016 ολοκληρώνεται η πώληση του 80% των 

μετοχών της Eurolife ERB Insurance Group ΑΕ Συμμετοχών. O 

Όμιλος TAS Group απόκτα τη Universal Bank από τον Όμιλο 

Eurobank ενώ το 2017 η Eurobank ανακοινώνει την επιτυχή διάθεση 

20.252.001 μετοχών της Grivalia Properties μέσω ταχείας 

διαδικασίας βιβλίου προσφορών.  

Το 2018 ολοκληρώνεται η πώληση των θυγατρικών εταιρειών 

του ομίλου στη Ρουμανία στην Banca Transilvania και πωλείται 

χαρτοφυλάκιο μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPE) συνολικού 

οφειλόμενου κεφαλαίου 1,1 δισ. Ευρώ ενώ  συμφωνείται η εξαγορά 

της Piraeus Bank Bulgaria. Αμέσως ανακοινώνεται σχέδιο 

συγχώνευσης με την Grivalia και επιτάχυνση μείωσης των μη 

εξυπηρετούμενων δανείων (NPE). Το 2019 ολοκληρώνεται η ως 

άνω συγχώνευση με απορρόφηση της Grivalia. Τέλος του έτους 

ολοκληρώνεται η εξαγορά της Piraeus Bank Bulgaria μαζί και η 

πώληση mezzanine και junior notes από την τιτλοποίηση 

χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων στεγαστικών δανείων (project 

Pillar). Παράλληλα υπογράφεται δεσμευτική συμφωνία με τον όμιλο 

doValue για την πώληση μέρους των mezzanine και junior notes 

από την τιτλοποίηση μεικτού χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων 

δανείων (project Cairo) καθώς και το 80% του μετοχικού κεφαλαίου 

της Eurobank FPS (project Europe).  

Συνεχίζοντας την επιτυχημένη της πορεία, το 2020 η τράπεζα 

Eurobank Ergasias AE μετονομάζεται σε Eurobank Ergasias 

Υπηρεσιών και Συμμετοχών (Eurobank Holdings). Δημιουργείται 

έτσι μια νέα εταιρική οντότητα, ένα νέο πιστωτικό ίδρυμα, η Τράπεζα 
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Eurobank ΑΕ, 100% θυγατρική της Eurobank Holdings. Γίνεται 

εισφορά μέρους των mezzanine και junior notes από την 

τιτλοποίηση μεικτού χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων δανείων 

στην Cairo Mezz Plc, 100% θυγατρική της Eurobank Holdings ενώ 

διανέμονται οι μετοχές της Cairo Mezz Plc στους μετόχους της 

Eurobank Holdings και ολοκληρώνονται τα έργα Europe και Cairo 

με τον όμιλο doValue. 

Γενικότερα, η Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών 

Ανώνυμη Εταιρεία Eurobank holdings) κατέχει το 100% των 

μετοχών της Τράπεζας Eurobank Α.Ε συνεχίζοντας με αυτό το 

τρόπο ως σήμερα την πολύχρονη δυναμική πορεία της με σταθερά 

και αποφασιστικά βήματα. Ο Όμιλος θεωρείται ως ένας δυναμικός 

χρηματοοικονομικός οργανισμός με παρουσία σε 6 χώρες ο οποίος 

έχει ως επίκεντρο τον πελάτη και τις ανάγκες του σχεδιάζοντας 

χρηματοπιστωτικά προϊόντα και υπηρεσίες. Παρέχει εξελιγμένες 

επιλογές και ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση σε ιδιώτες και 

επιχειρήσεις λειτουργώντας με διαφάνεια, αξιοπιστία και σύγχρονη 

εταιρική διακυβέρνηση. 

Με παρουσία σε Ελλάδα, Κύπρο, Λουξεμβούργο, Σερβία, 

Βουλγαρία και Ηνωμένο Βασίλειο (Λονδίνο), ο Όμιλος Eurobank 

μετρά 77,2 δισ. ευρώ σύνολο ενεργητικού, 647 σημεία 

εξυπηρέτησης στην Ελλάδα και το εξωτερικό και 11.762 

εργαζόμενους. Δραστηριοποιείται σε ένα ευρύ φάσμα 

χρηματοοικονομικών υπηρεσιών όπως: Τραπεζική για ιδιώτες και 

επιχειρήσεις, Επενδυτική Τραπεζική, Διαχείριση περιουσίας και 

κεφαλαίων, Διαχείριση διαθεσίμων και υπηρεσίες κεφαλαιαγορών, 

Χρηματοδοτική μίσθωση, Διαχείριση επιχειρηματικών απαιτήσεων, 

Χρηματιστηριακές υπηρεσίες και Υπηρεσίες real estate. 
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  Αξίζει να αναφερθεί πως με την επιτυχή ολοκλήρωση του 

σχεδίου Εταιρικού Μετασχηματισμού, που είχε ως κύριο στόχο την 

μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, η Τράπεζα Eurobank ΑΕ 

γίνεται ουσιαστικά η πρώτη ελληνική τράπεζα που μειώνει δραστικά 

το ποσοστό των «κόκκινων δανείων» και μπορεί να εστιάζει στο 

βασικό σκοπό της, τη στήριξη των πελατών της και τη 

χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας.  Συγκεκριμένα, με την 

έγκαιρη υλοποίηση του σχεδίου εξυγίανσης, ο Όμιλος ενισχύθηκε 

σημαντικά σε σχέση με τους εργαζομένους, τους πελάτες και την 

κοινωνία.  

Τέλος, επισημαίνεται ότι η Eurobank Holdings διατηρεί 

δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία που δεν αφορούν την 

κύρια τραπεζική δραστηριότητα καθώς σχετίζονται κατά κύριο λόγο 

με τον στρατηγικό σχεδιασμό της διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων 

δανείων και την παροχή υπηρεσιών προς θυγατρικές του Ομίλου 

και προς τρίτους. 

 

1.2 Σκοπός & Δραστηριότητες 
Ο όμιλος EUROBANK αποτελείται από την EUROBANK ΑΕ 

και τις θυγατρικές της με παρουσία σε 6 χώρες. Η EUROBANK 

αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες τράπεζες της Ελλάδας . Ο στόχος 

της είναι διττός και συμπεριλαμβάνει τόσο  την ανάπτυξη 

μακροχρόνιων σχέσεων εμπιστοσύνης , όσο και την διατήρηση και 

την συνεχώς ενδυνάμωση του ανθρωποκεντρικού χαρακτήρα της. 

Ο σκοπός της συνδέεται άμεσα με την ανάπτυξη σχέσης 

εμπιστοσύνης με τους καταθέτες και τους επενδυτές , στην στήριξη 

της ελληνικής επιχειρηματικότητας και της εξωστρέφειας, στην 

εύρεση καινοτόμων λύσεων σχετικά με προβλήματα που ταλανίζουν 
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ιδιώτες και επιχειρήσεις.  Θα αποτελούσε σοβαρή παράλειψη αν δεν 

αναφέραμε το γεγονός πως η EUROBANK θεωρεί ζωτικής 

σημασίας την κοινωνική  αλληλεγγύη και το περιβάλλον και επενδύει 

σε αυτά. Πιο συγκεκριμένα  , ενέργειες όπως τα προγράμματα << 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ >> , 

<<ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ >> κ.α , δείχνουν την 

περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση της εταιρίας. Όσο αφορά την 

δραστηριότητα της , η EUROBANK παρέχει υπηρεσίες που 

αφορούν την επενδυτική τραπεζική , την διαχείριση κεφαλαίων και 

περιουσίας, την διαχείριση επιχειρηματικών απαιτήσεων , τα real 

estates και πολλά άλλα  . Τέλος , συνεχίζει καθημερινά να 

πρωτοστατεί στις εξελίξεις και να αυξάνει την αξία της , γεγονός που 

αποδεικνύεται από το ότι τα τελευταία 7 χρόνια αποτελεί την 

καλύτερη τράπεζα στην Ελλάδα.  

 

1.3 Κύκλος Εργασιών για το 2021 
Το 2021 ήταν ένα έτος ισχυρής ανάκαμψης, με αποτέλεσμα η 

Εταιρεία και οι θυγατρικές της να ανακτήσουν το μεγαλύτερο μέρος 

των απωλειών που προέκυψαν από την πανδημία. Tα  καθαρά 

έσοδα από τόκους υποχώρησαν κατά 2,1% το 2021 σε €1.321εκ., 

κυρίως εξαιτίας της από-ενοποίησης των NPEs χαρτοφυλακίων. Το 

καθαρό επιτοκιακό περιθώριο υποχώρησε σε 1,84% το 2021, από 

2,03% το 2020. Τα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες 

αυξήθηκαν κατά 18,7% σε ετήσια βάση διαμορφώθηκαν σε €456εκ., 

κυρίως λόγω των εσόδων από τις εργασίες του Δικτύου, τις 

χορηγήσεις δανείων και τη διαχείριση περιουσίας. Τα έσοδα από 

αμοιβές και προμήθειες αντιστοιχούσαν σε 64 μονάδες βάσης επί 

του συνολικού ενεργητικού το 2021, έναντι 58 μονάδων βάσης το 
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2020. Η αύξηση των εσόδων προμηθειών υπερκάλυψε τη μείωση 

των επιτοκιακών εσόδων, με αποτέλεσμα τα οργανικά έσοδα να 

σημειώσουν άνοδο κατά 2,5% σε €1.776εκ. το 2021. Τα λοιπά 

έσοδα συρρικνώθηκαν σε €128εκ. το 2021, από €439εκ. το 2020, 

επειδή παρουσιάστηκαν χαμηλότερα έσοδα από κέρδη ομολόγων. 

Κατά συνέπεια, τα συνολικά έσοδα υποχώρησαν κατά 12,3% σε 

€1.904εκ. το 2021. Οι λειτουργικές δαπάνες ανήλθαν σε €876εκ., 

παρουσιάζοντας αύξηση κατά 0,8% με το δείκτη κόστους-εσόδων 

να παραμένει σταθερά κάτω του 50% στο 46,0%. Τα οργανικά κέρδη 

προ προβλέψεων αυξήθηκαν κατά 4,1% το 2021 στα €900εκ. Τα 

συνολικά κέρδη προ προβλέψεων συρρικνώθηκαν κατά 21,1% το 

2021 σε €1.028εκ., κυρίως ως απόρροια των χαμηλότερων λοιπών 

εσόδων. Οι προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων υπολογίσθηκαν σε 

€418εκ. το 2021 και αντιστοιχούσαν σε 111 μονάδες βάσης επί των 

μέσων χορηγήσεων, καθώς ο σχηματισμού νέων NPEs ήταν 

σημαντικά χαμηλότερος του αναμενομένου. Ως αποτέλεσμα των 

ανωτέρω, τα οργανικά λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν κατά 64,9% 

έναντι του 2020 και ανήλθαν σε €482εκ. Τα προσαρμοσμένα κέρδη 

προ φόρων διαμορφώθηκαν σε €585εκ. και τα προσαρμοσμένα 

καθαρά κέρδη σε €424εκ. το 2021. Οι δραστηριότητες στο εξωτερικό 

ήταν κερδοφόρες με τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη να 

διαμορφώνονται σε €148εκ. το 2021. Τα οργανικά κέρδη προ 

προβλέψεων ενισχύθηκαν κατά 7,5% και ανήλθαν σε €259εκ. και τα 

οργανικά λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν κατά 28,0% σε €186εκ.το 

2021. 
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1.3.1 Α΄ Τρίμηνο του 2022 
Τα λειτουργικά αποτελέσματα της Eurobank το Α΄ Τρίμηνο 

2022 ήταν ιδιαίτερα ισχυρά, παρά την αστάθεια στην παγκόσμια 

οικονομία, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι οι επιχειρησιακοί στόχοι 
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του 2022 είναι επιτεύξιμοι. Tα καθαρά έσοδα από τόκους σημείωσαν 

άνοδο κατά 1,4% έναντι του Α΄ Τριμήνου 2021 και ανήλθαν σε 

€339εκ., από €335εκ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Τα καθαρά 

έσοδα από αμοιβές και προμήθειες αυξήθηκαν κατά 24,7% σε 

€123εκ., κυρίως εξαιτίας των εσόδων από τις εργασίες του Δικτύου, 

τη Διαχείριση Περιουσίας και τις Υπηρεσίες Καρτών. Τα έσοδα από 

αμοιβές και προμήθειες αντιστοιχούσαν σε 63 μονάδες βάσης επί 

του συνολικού ενεργητικού, έναντι 58 μονάδων βάσης το Α΄ Τρίμηνο 

2021. Ως αποτέλεσμα των προηγουμένων, τα οργανικά έσοδα 

ενισχύθηκαν κατά 6,7% σε €462εκ. Τα λοιπά έσοδα αυξήθηκαν σε 

€240εκ., από €13εκ. το Α΄ Τρίμηνο 2021, κυρίως λόγω 

χρηματοοικονομικών κερδών από προϊόντα αντιστάθμισης 

κινδύνου. Ως εκ τούτου, τα συνολικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 57,4% 

σε €703εκ. το Α΄ Τρίμηνο 2022. Οι λειτουργικές δαπάνες αυξήθηκαν 

κατά 3,0% στα €222εκ. λόγω των εργασιών στο εξωτερικό, ενώ στην 

Ελλάδα συρρικνώθηκαν κατά 0,3%. Ο δείκτης κόστους-εσόδων 

μειώθηκε σε 31,6%, λόγω των υψηλών χρηματοοικονομικών 

εσόδων. Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων αυξήθηκαν κατά 

10,4% στα €240εκ. και τα συνολικά κέρδη προ προβλέψεων 

υπερδιπλασιάστηκαν στα €481εκ.  Οι προβλέψεις επισφαλών 

απαιτήσεων διαμορφώθηκαν σε €62εκ. και αντιστοιχούσαν σε 63 

μονάδες βάσης επί των μέσων χορηγήσεων. Ως αποτέλεσμα των 

ανωτέρω, τα οργανικά λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν σε €178εκ. το 

Α΄ Τρίμηνο 2022, από €87εκ. το Α΄ Τρίμηνο 2021. Τα 

προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε €404εκ. και 

τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη σε €305εκ. το Α΄ Τρίμηνο 2022. 

Οι δραστηριότητες στο εξωτερικό ήταν κερδοφόρες με τα 

προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη να ανέρχονται σε €47εκ. τους 

πρώτους τρεις μήνες του τρέχοντος έτους, από €32εκ. το αντίστοιχο 
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περσινό διάστημα. Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων αυξήθηκαν 

κατά 13,1% και ανήλθαν σε €68εκ. και τα οργανικά λειτουργικά 

κέρδη ενισχύθηκαν κατά 45,4% σε €57εκ.το Α΄ Τρίμηνο 2022. Το 

48% περίπου των καθαρών κερδών προήλθε από τις 

δραστηριότητες στη Βουλγαρία και το 43% από αυτές στην Κύπρο. 
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2.1 Μετοχική Ανάλυση Eurobank Holdings 
Η Eurobank Holdings (EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.) υπάγεται στον τραπεζικό κλάδο και η τιμή 

της μετοχής της διαπραγματεύεται στην Κύρια Αγορά του 

Χρηματιστήριου Αθηνών. Είναι εισηγμένη στο Χ.Α. από το 1926 και 

συμμετέχει σε 8 δείκτες μεταξύ των οποίων ΔΤΡ, FTSEB, ATHEX 

ESG, ΓΔ, ΔΟΜ, FTSE, ΣΑΓΔ, FTSEA. 

 

Δικαίωμα ψήφου ποσοστού άνω του 5% κατέχει η FAIRFAX 

FINANCIAL GROUP με ποσοστό 33,47% η CAPITAL GROUP 

COMPANIES, INC με ποσοστό 5,13%. Η χρηματιστηριακή της αξία 

ανέρχεται σε (€)3.283.350.071,39. 

 

Μετοχή 

 

 

Στο ακόλουθο διάγραμμα απεικονίζεται η πορεία της τιμής της 

μετοχής τα τελευταία 20 χρόνια. 
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Διάγραμμα 1.1 

 

Ένα σημαντικό στρατηγικό χαρακτηριστικό που εφαρμόζει η 

Eurobank για την διατήρηση της εμπορευσιμότητας της μετοχής της 

είναι το Split. Αυτό επιβεβαιώνεται καθώς τα τελευταία 20 χρόνια έχει 

πραγματοποιήσει 6 Splits. 

Split Date Split Ratio 

May 17, 2006 1/502.1 Stock Split 

May 16, 2007 1/2.1 Stock Split 

Aug 27, 2007 1/520.1 Stock Split 

Aug 12, 2009 1/20.1 Stock Split 

Jun 19, 2013 01/1 Reverse Split * 

Dec 02, 2015 001/1 Reverse Split 

Πίνακας 1.1 

 

*Πραγματοποιήθηκε Reverse Split λόγω της αύξησης του 

μετοχικού κεφαλαίου από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής 

Σταθερότητας στα πλαίσια συμβολής στη διατήρηση της 

σταθερότητας του ελληνικού τραπεζικού συστήματος. Η 



139 
 

εισφορά καλύφτηκε σε είδος από το ΤΧΣ παραχωρώντας το 

σύνολο των μετοχών του Ταχυδρομικού Ταμιευτήριου 

Ελλάδος. 

 

 

Διάγραμμα 1.2 

 

 

Όπως απεικονίζεται και στο Διάγραμμα 1.1 & 1.2, 

παρασυρόμενη από την κρίση, η μετοχή της Eurobank από το 2007 

και μετά συνέχισε να σημειώνει απώλειες με μεγάλο πλήγμα την 

εφαρμογή των Capital Controls στις 28 Ιουνίου, 2015. Η εποχή των 

Capital Controls δημιούργησε σοβαρά προβλήματα ρευστότητας 

στην κεφαλαιαγορά και στην ευρύτερη οικονομία, επηρεάζοντας σε 

μεγάλο βαθμό την τιμή της μετοχής. 

 

Διάγραμμα 1.3 
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Από το 2018 και μετά η οικονομία άρχισε να παρουσιάζει τα 

πρώτα σημάδια βελτίωσης ώσπου εμφανίστηκε η Covid19 

επηρεάζοντας το ευρύτερο φάσμα της παγκόσμιας οικονομίας 

φέρνοντας στο προσκήνιο άλλη μία περίοδο ύφεσης. 

 

Διάγραμμα 1.4 

 

2022 

Το 2022 αναμενόταν ως σημείο έναρξης του Bull period, ενώ 

πράγματι η τιμή της μετοχής κατέγραψε την υψηλότερη που είχε 

σημειωθεί από το 2016. Παρόλα αυτά η Ρωσική εισβολή στην 

Ουκρανία σε συνδυασμό με την ακρίβεια των τιμών εκτόξευσαν τον 

δείκτη του πληθωρισμού δημιουργώντας δυσμενείς μακροοινομικές 

συνθήκες. 
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2.2 Δείκτες  
1) Δείκτης τιμών οικιστικών ακινήτων = 5,55% . Ο συγκεκριμένος 

δείκτης αφορά τον Μ.Ο. των ετήσιων προβλέψεων για τα έτη 

2022-2025. Παρέχει πληροφόρηση σχετικά με την ζήτηση και 

την προσφορά οικιστικών ακινήτων   

2) Δείκτης τιμών εμπορικών ακινήτων= 5,75%. Ο συγκεκριμένος 

δείκτης αφορά τον Μ.Ο. των ετήσιων προβλέψεων για τα έτη 

2022-2025. Ο συγκεκριμένος δείκτης παρέχει πληροφόρηση 

σχετικά με την ζήτηση και την προσφορά εμπορικών ακινήτων  

3) Δείκτης κεφαλαίου της κατηγορίας 1 ( Tier 1 ratio ) = 13,7%  

4) Συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας ( Total Capital 

Adequacy Ratio) = 16,1%  

5) Ελάχιστη κεφαλαιακή απαίτηση = 4,50%  

6) Σύνολο κεφαλαιακής απαίτησης SREP (TSCR)= 6,19%  

7) Συνολική κεφαλαιακή απαίτηση (OCR) = 9,25%  

8) Δείκτης MREL = 18,47%. Η Τράπεζα προχώρησε σε δύο 

εκδόσεις ομολόγων υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας 

(senior preferred) ονομαστικής αξίας € 500 εκατ. η καθεμία 

(σημ. 34). Ως αποτέλεσμα, την 31 Δεκεμβρίου 2021, ο δείκτης 

MREL της Τράπεζας σε ενοποιημένη βάση ανέρχεται σε 

18,47% . Ο δείκτης MREL ονομάζεται και ελάχιστη απαίτηση 

για τα ίδια κεφάλαια και τις επιλέξιμες υποχρεώσεις. Με τον 

συγκεκριμένο δείκτη διασφαλίζεται η δυνατότητα εξυγίανσης 

των πιστωτικών ιδρυμάτων μέσω της κάλυψης ενδεχομένων 

ζημιών από τους μετόχους και τους πιστωτές τους.  
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9) Μέσος όρος του δείκτη δανείων προς αξία εξασφάλισης = 

61,82%  

10) Δείκτης απόδοσης του ενεργητικού του ομίλου ( Return on 

Assets- RoA)= 0,46% . Ο δείκτης μετράει την απόδοση των 

συνολικών περιουσιακών στοιχείων .  Πιο συγκεκριμένα 

δείχνει πόσο κερδοφόρα είναι η τράπεζα σε σχέση με το 

σύνολο του ενεργητικού της και πόσο αποτελεσματική είναι η 

διοίκηση της τράπεζας στο να αξιοποιήσει το ενεργητικό της 

προκειμένου να δημιουργήσει κέρδη. Η τιμή είναι χαμηλή , 

καθώς μία θετική τιμή για τον συγκεκριμένο δείκτη είναι 5% και 

πάνω.  

11) Δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων =6,8%.  . Την 31 

Δεκεμβρίου 2021, μετά την ολοκλήρωση του Project “Mexico” 

(πώληση του 95% των τίτλων της ενδιάμεσης και της χαμηλής 

διαβάθμισης της τιτλοποίησης “Mexico”) και την επακόλουθη 

αποαναγνώριση των τιτλοποιημένων δανείων ποσού € 3,1 δις 

(αποτελούμενων κυρίως από NPE) , ο Όμιλος μείωσε 

σημαντικά το υπόλοιπο των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων 

του κατά € 2,9 δις σε € 2,8 δις (31 Δεκεμβρίου 2020: € 5,7 δις), 

οδηγώντας τον δείκτη των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων 

στο 6,8% . Ο δείκτης παραμένει υψηλά , παρόλα αυτά όμως η 

μείωση του είναι θετική είδηση για την βιωσιμότητα και την 

ανάπτυξη του ομίλου.  

12) Δείκτης κάλυψης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων = 69,2%. 

Ο συγκεκριμένος δείκτης συνδέεται με τον δείκτη μη 

εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων και η τιμή του είναι υψηλή , 

όμως η σταδιακή μείωσή του προσδίδει θετικό πρόσημο.  
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13) Δείκτης συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας ( CAD )= 16,1% . 

Ο συγκεκριμένος δείκτης είναι από τους πιο σημαντικούς ο 

οποίος δείχνει εάν η τράπεζα έχει αρκετό κεφάλαιο για να 

καλύψει ζημιές. Πιο συγκεκριμένα ο δείκτης δείχνει τι ποσοστό 

των εκτεθειμένων στοιχείων του ενεργητικού καλύπτεται από 

τα ίδια κεφάλαια. Η συγκεκριμένη τιμή θεωρείται θετική για τον 

όμιλο  .  

14) Δείκτης κεφαλαίων κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 ( CET 1) 

= 13,7%. Με τον συγκεκριμένο δείκτη αξιολογούμε εάν η 

τράπεζα έχει επαρκή κεφάλαια. Το κεφάλαιο CET1 είναι 

κεφάλαιο ύψιστης ποιότητας. Κατά κανόνα περιλαμβάνει 

μετοχές , παρακρατηθέντα κέρδη και άλλα αποθεματικά.  

15) Δείκτης δανείων ( μετά από προβλέψεις ) προς καταθέσεις 

(L/D)  = 73,2% . Σύμφωνα με την οικονομική έκθεση του 

ομίλου EUROBANK όσον αφορά τη ρευστότητα, την 31 

Δεκεμβρίου  

2021, οι καταθέσεις του Ομίλου αυξήθηκαν κατά € 5,9 δις σε 

€ 53,2 δις (31 Δεκεμβρίου 2020: € 47,3 δις) οδηγώντας το 

δείκτη δανείων (μετά από προβλέψεις) προς καταθέσεις (L/D) 

του Ομίλου σε 73,2% (31 Δεκεμβρίου 2020: 79,1%) . Ο 

συγκεκριμένος δείκτης αποτελεί έναν δείκτη ρευστότητας και 

μετρά το ποσοστό κατά το οποία τα δάνεια καλύπτουν τις 

καταθέσεις και άλλα κεφάλαια που αντλούνται από την 

τράπεζα. Επίσης, δείχνει πόση ρευστότητα έχουν οι τράπεζες 

ώστε να την χορηγούν. Όσο μεγαλύτερος είναι ο δείκτης τόσο 

πιο δύσκολη είναι η χορήγηση δανείων και πιο χαμηλή είναι η 

ρευστότητα της τράπεζας . Στην  περίπτωση του ομίλου της 

EUROBANK ο δείκτης παραμένει σε υψηλά επίπεδα  



144 
 

16) Δείκτης κάλυψης ρευστότητας ( LCR)= 152%. Σύμφωνα με την 

οικονομική έκθεση η αύξηση των υψηλής ποιότητας άμεσα 

ρευστοποιήσιμων στοιχείων ενεργητικού του Ομίλου οδήγησε 

τον αντίστοιχο δείκτη κάλυψης ρευστότητας (LCR) σε 152% 

(31 Δεκεμβρίου 2020: 124%). Ο δείκτης κάλυψης ρευστότητας 

αποτελεί έναν ελάχιστο συντελεστή, η ύπαρξη του οποίου 

σχετίζεται με την αντιμετώπιση διαφόρων διαταραχών στην 

ρευστότητα που μπορούν να προκύψουν μέσα σε 30 μέρες . 

Η τιμή σύμφωνα με την Βασιλεία ΙΙ θα πρέπει να ξεπερνά το 

100% , γεγονός που ισχύει στην περίπτωση του ομίλου 

EUROBANK.  

  

2.3 Διοικητικό Συμβούλιο & Επιτροπές  
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Eurobank Holdings, ηγείται των 

επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της εταιρίας εφαρμόζοντας 

αποτελεσματικές μεθόδους. Παράλληλα το Διοικητικό Συμβούλιο, 

φέρει την ευθύνη της συμμόρφωσης της εταιρίας με τις νομοθεσίες 

και τα κανονιστικά πλαίσια που έχουν οριστεί από τις ανάλογες 

επιτροπές.  

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Eurobank Holdings αποτελείται 

από εκτελεστικά, μη-εκτελεστικά, και ανεξάρτητα μέλη. Για την 

στελέχωσή του εφαρμόζεται η Πολιτική διαφοροποίησης των μελών 

καθώς και η Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού 

Συμβουλίου.  

Αξίζει να σημειωθεί, ότι το Διοικητικό Συμβούλιο και οι 

επιτροπές υποβάλλονται σε ανεξάρτητο έλεγχο κάθε 3 χρόνια. Ο 

εξωτερικός σύμβουλος αξιολογεί την απόδοση και την συνέπειά τους 

και προτείνει ενέργειες βελτιστοποίησης εφόσον κρίνεται 
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απαραίτητο. Παράλληλα το Διοικητικό Συμβούλιο αξιολογείται και 

από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.  

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Eurobank Holdings αποτελείται 

από 14 μέλη εκ των οποίων 5 εκτελεστικά μέλη, 4 μη-εκτελεστικά 

μέλη και 5 ανεξάρτητα μη-εκτελεστικά μέλη όπου το 28,5% είναι 

γυναίκες.  

  

  

  

2.3.1 Το Διοικητικό Συμβούλιο  

Γεώργιος Ζανιάς  Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου,  

Μη Εκτελεστικό Μέλος  

Γεώργιος Χρυσικός  Αντιπρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος  

  

Φωκίων Καραβίας  Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικός  

Μέλος  

Σταύρος Ιωάννου  Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος,  

Εκτελεστικό Μέλος  

Κώστας Βασιλείου  Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος,  

Εκτελεστικό Μέλος  

Ανδρέας Αθανασόπουλος  Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος,  

Εκτελεστικό Μέλος  

Αλίκη Γρηγοριάδη  Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος  
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Rajeev Kakar  Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος  

Bradley Paul Martin  Μη Εκτελεστικό Μέλος  

Jawaid Mirza  Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος  

Ρένα Ρουβιθά Πάνου  Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος  

Cinzia Basile  Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος  

Ευθυμία Δελή  Μη Εκτελεστικό Μέλος, Εκπρόσωπος 

του ΤΧΣ  

Ιωάννης Χαδόλιας  Γραμματέας ΔΣ, Εκτελεστικό Μέλος  

 

2.3.2 Επιτροπές  
Η Eurobank Holdings έχει στελεχώσει 4 επιτροπές οι οποίες 

αξιολογούν, ελέγχουν και συμβουλεύουν το Διοικητικό Συμβούλιο.  

  

Επιτροπή Ελέγχου  

Η Επιτροπή Ελέγχου απαρτίζεται από 6 μέλη εκ των οποίων 

4 Ανεξάρτητα Μη-Εκτελεστικά Μέλη συμπεριλαμβανομένου και του 

Πρόεδρου της Επιτροπής Ελέγχου και 2 Μη-Εκτελεστικά Μέλη όπου 

ένα από αυτά είναι η εκπρόσωπος του Ταμείου  

Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Η θητεία των μελών εξαρτάται 

από αυτή στο διοικητικό συμβούλιο και σε περίπτωση ανανέωσης 

τίθεται όριο τα 9 έτη στο σύνολο.  

 Οι κύριες αρμοδιότητες της Επιτροπής Ελέγχου είναι η συνδρομή 

της στην εποπτεία των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Δηλαδή, εποπτεύει τη συμμόρφωση με κανόνες και νόμους της 

εποπτικής διαδικασίας. Επιπροσθέτως, οφείλει να παρακολουθεί 

καθώς και να αξιολογεί τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας. 
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Τέλος, επιλέγει και παρακολουθεί την απόδοση των εξωτερικών 

ελεγκτών.  

  

Επιτροπή Κινδύνων  

Η Επιτροπή Κινδύνων αναφέρεται στο Διοικητικό Συμβούλιο 

και το υποστηρίζει στη λήψη αποφάσεων σε θέματα διαχείρισής 

κινδύνων. Πιο συγκεκριμένα, εστιάζει στην ικανότητα της εταιρίας 

για ανάληψη κινδύνων διασφαλίζοντας ότι αυτοί συνάδουν με την 

κουλτούρα της εταιρίας. Παρακολουθεί επίσης, εργαλεία, 

μεθοδολογίες δεδομένα που συνδράμουν στη μείωση του ρίσκου.  

  

Επιτροπή Αποδοχών  

Η Επιτροπή Αποδοχών είναι αρμόδια για την Πολιτική 

Αποδοχών, την Ευθυγράμμιση αμοιβών και τα Πιστωτικά Ανοίγματα 

ανώτατων διοικητικών στελεχών. Συμβουλεύει το Διοικητικό 

Συμβούλιο με εξιδεικευμένες συμβουλές συμβάλλοντας σημαντικά 

στην σχεδίαση, την αναθεώρηση, την ανασκόπηση και την 

εφαρμογή της πολιτικής σε επίπεδο Ομίλου. Ελέγχει αν το 

προσωπικό αμείβεται ανάλογα με τον κίνδυνο που αναλαμβάνει η 

εταιρία και εγκρίνει πιστωτικά ανοίγματα διοικητικών στελεχών.  

  

Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και Εταιρικής Διακυβέρνησης  

Η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και Εταιρικής Διακυβέρνησης σε 

αντίθεση με τις υπόλοιπες επιτροπές αξιολογεί το Διοικητικό 

Συμβούλιο σε συλλογικό επίπεδο. Λαμβάνει ηγετικό ρόλο στον 

διορισμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των επιτροπών 

του αξιολογώντας την εκπαίδευση, την πείρα και τις δεξιότητές τους. 
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Εντοπίζει και προωθεί κατάλληλους υποψήφιους ενώ, μέσα από τις 

πρακτικές που χρησιμοποιεί επιβλέπει συνολικά το πλαίσιο της 

εταιρικής διακυβέρνησης του ομίλου.  

  

2.4 Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης 
Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στην εταιρική διακυβέρνηση η 

οποία διασφαλίζει ότι η Eurobank Holdings και οι θυγατρικές της 

λειτουργούν με αξιοπιστία, υπευθυνότητα, δίκαια και με διαφάνεια. 

Συνεπώς, εφαρμόζεται η ελληνική νομοθεσία, οι διεθνείς βέλτιστες 

πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης και οι συμβατικές υποχρεώσεις 

της Eurobank Holdings έναντι του Ελληνικού Ταμείου 

Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Επιπλέον, έχει υιοθετήσει τον 

Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του Ελληνικού 

Συμβουλίου Εταιρικής Διακυβέρνησης ενώ η Δήλωση Εταιρικής 

Διακυβέρνησης (05.04.2022) αποτελεί το ειδικό τμήμα της Έκθεσης 

Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Eurobank Holdings. 

  

Ειδικότερα, ο Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης αντιπροσωπεύει 

τις εξής  αρχές: 

 

Διαφάνεια 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Eurobank Holdings συγκροτείται 

και λειτουργεί έτσι ώστε να λαμβάνει τις αποφάσεις του με 

διαφάνεια, αξιοπιστία και συνέπεια. Προστατεύονται τα έννομα 

συμφέροντα όλων όσοι συνδέονται με την Eurobank Holdings: οι 

μέτοχοι, οι πελάτες καθώς και το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας. 
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Ίση μεταχείριση 

Η Eurobank Holdings παρέχει ισότιμη και δίκαιη μεταχείριση 

προς όλους τους μετόχους με σκοπό την προστασία των 

επενδύσεων τους. Προς το σκοπό αυτό ενημερώνει εγκαίρως και 

επαρκώς για την πορεία των εργασιών της. Επιπλέον, καταβάλλει 

κάθε δυνατή προσπάθεια για να αποτρέψει καταστάσεις που 

οδηγούν σε εσωτερική ή εξωτερική σύγκρουση συμφερόντων. 

 

Διαχωρισμός αρμοδιοτήτων 

Όσον αφορά τις αρμοδιότητες και τις ευθύνες καθενός είναι 

σαφείς και διακριτές. Συγκεκριμένα, σε αυτό συμβάλλουν η 

οργανωτική διάρθρωση της Eurobank Holdings, που ορίζεται με 

σαφήνεια στο Καταστατικό, οι Κανονισμοί Εσωτερικής 

Διακυβέρνησης και η οργανωτική διάρθρωση των θυγατρικών της 

Eurobank Holdings. Περίληψη του Εσωτερικού Κανονισμού 

Λειτουργίας δημοσιοποιείται στο διαδικτυακό τόπο της Eurobank 

Holdings ώστε οι εσωτερικοί ελεγκτές να συλλέγουν όσα στοιχεία 

χρειάζονται. 

 

Ανεξάρτητος εξωτερικός έλεγχος  

Η Πολιτική για την Ανεξαρτησία των Εξωτερικών Ελεγκτών 

ορίζει τους κανόνες εξωτερικού ελέγχου με βάση τις τρεις 

απαράβατες αρχές: 

Ένας ελεγκτής δεν μπορεί να ελέγχει τη δική του δουλειά. 

Ένας ελεγκτής δεν μπορεί να ασκεί διοικητικό ρόλο. 
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Ένας ελεγκτής δεν μπορεί να παρέχει υπηρεσίες που 

απαγορεύονται από τον νόμο ή την Πολιτική της Eurobank Holdings. 

 

Ανεξαρτησία συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου 

O βασικός ρόλος του Εσωτερικού Ελέγχου είναι η υποστήριξη 

του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου με την 

μορφή ανεξάρτητης γνώμης ως προς την επάρκεια, την 

αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα του συστήματος 

εσωτερικού ελέγχου της Eurobank Holdings. Λόγω της 

ανεξαρτησίας του Εσωτερικού Ελέγχου από μονάδες της Eurobank 

Holdings και της απευθείας αναφοράς του με την Επιτροπή Ελέγχου 

ενδυναμώνεται ο ρόλος του οργάνου αυτού. Τα αποτελέσματα των 

ελέγχων καταγράφονται στις εκθέσεις ελέγχου, οι οποίες 

διανέμονται στη Διοίκηση, στην Επιτροπή Ελέγχου και στους 

εξωτερικούς ελεγκτές. Συμπερασματικά, το σύστημα του 

Εσωτερικού Ελέγχου βασίζεται κατά κύριο λόγο σε τρεις πυλώνες 

και συγκεκριμένα είναι η αποδοτικότητα και η αποτελεσματικότητα 

των εργασιών, η αξιοπιστία των οικονομικών καταστάσεων καθώς 

και των καταστάσεων διοικητικής πληροφόρησης και τέλος η 

συμμόρφωση της Eurobank Holdings με το νομικό και κανονιστικό 

πλαίσιο.  

 

Βέλτιστη εφαρμογή σε κάθε δραστηριότητα 

Ο εξειδικευμένος τομέας Group Company Secretariat της 

Eurobank Holdings εκτός του ότι ορίζει το πλαίσιο διοίκησης, 

λειτουργίας και ελέγχου της Eurobank Holdings, μεριμνά ώστε κάθε 
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πλαίσιο να εφαρμόζεται σωστά και ενημερώνει τις αρμόδιες 

εποπτικές αρχές σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές ρυθμίσεις. 

Ο Κώδικας Δεοντολογίας και Ηθικής ο οποίος ελέγχεται και 

εγκρίνεται από την Επιτροπή Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου 

εφαρμόζεται σε όλο το ανθρώπινο δυναμικό της Eurobank Holdings 

και παρέχει το πλαίσιο αρχών και κανόνων που το ανθρώπινο 

δυναμικό οφείλει να ακολουθεί κατά την επαγγελματική του 

δραστηριότητα.  

 

2.5 Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη 
H Eurobank έχει αναπτύξει δράσεις κοινωνικής 

υπευθυνότητας, ανταποκρινόμενη στις ανάγκες της κοινωνίας στην 

δραστηριοποιείται. Οι πρωτοβουλίες και οι δράσεις που 

υλοποιήθηκαν βασίζονται στους κάτωθι πυλώνες: 

 

Αντιμετώπιση του Δημογραφικού Προβλήματος 

Το περασμένο έτος, η εταιρεία παρουσίασε την Πρωτοβουλία 

«Μπροστά για την Οικογένεια», το οποίο αποτελεί ένα καινούργιο 

Πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για την αντιμετώπιση 

του Δημογραφικού Προβλήματος της χώρας. Στόχος του είναι να 

δώσει κίνητρα για νέες οικογένειες να αποκτήσουν ένα παιδί ή ένα 

ακόμα παιδί, ενώ παράλληλα εστιάζει στα ανατολικά σύνορα της 

χώρας – το Νομό Έβρου, τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου και 

τα Δωδεκάνησα, γεωγραφικές περιοχές με πολλά προβλήματα και 

περιορισμούς, τουλάχιστον σε σχέση με τα μεγάλα αστικά κέντρα. 
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Στήριξη της Κοινωνίας 

Εξαιτίας των καταστροφικών πυρκαγιών που έλαβαν χώρα 

στην Αττική, την Εύβοια και την Πελοπόννησο τον Αύγουστο του 

2021, η εταιρεία δεσμεύτηκε να συνεισφέρει στην αποκατάσταση 

των πληγεισών περιοχών, μέσω δωρεάς ύψους ενός €1 εκατ. 

Επιπλέον, η εταιρεία ανακοίνωσε την πρόθεσή της να 

χρηματοδοτήσει την ανακαίνιση κτιρίων στο Νοσοκομείο 

Νοσημάτων Θώρακος Σωτηρία της Αθήνας, αναγνωρίζοντας τον 

καθοριστικό του ρόλο στην καταπολέμηση του Covid-19 από την 

αρχή της πανδημικής κρίσης. Η Eurobank επίσης, υποστηρίζει ένα 

σημαντικό αριθμό μη κερδοσκοπικών/κοινωφελών οργανισμών που 

απευθύνονται κυρίως σε παιδιά αλλά και ευαίσθητες κοινωνικές 

ομάδες. 

 

Παιδεία και Αριστεία 

Η Eurobank έχει θέσει σε εφαρμογή από το 2003 το 

πρόγραμμα «Μπροστά για την Παιδεία», με το οποίο επιβραβεύει 

κάθε χρόνο τους αριστούχους αποφοίτους λυκείων όλης της χώρας. 

Μέχρι και το 2021, η Τράπεζα είχε βραβεύσει πάνω από 20,000 

αριστούχους μαθητές από όλη την Ελλάδα. 

 

Πρόσβαση στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες 

Η Eurobank στο πλαίσιο του προγράμματος EaSI για την 

απασχόληση & την κοινωνική καινοτομία, συνεργάζεται με την 

«Action Finance Initiative» (AFI) για να υποστηρίξει χρηματοδοτικά 

με μικροπιστώσεις (μέχρι €12.500) μακροχρόνια ανέργους, άτομα 

που κατατάσσονται σε ευάλωτες κατηγορίες πολιτών και 
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μικροεπιχειρηματίες με δυσκολία πρόσβασης σε τραπεζικό 

δανεισμό, δίνοντας τους την ευκαιρία να δημιουργήσουν τη δική 

τους εργασία (αυτοαπασχόληση) ή να αναπτύξουν μικρές 

επιχειρήσεις και να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας. Στο 

πλαίσιο του ανωτέρω προγράμματος συνολικά και σε συνεργασία 

με την AFI, η Eurobank έχει ενισχύσει χρηματοδοτικά 438 

επιχειρήσεις με €4,4 εκατ. συνολικά, σε συνεργασία με την AFI. 

 

Ψηφιακή εκπαίδευση για όλους 

H Eurobank έχει ιδρύσει το “Eurobank Digital Academy for 

Business”, ένα κέντρο ψηφιακής γνώσης και δικτύωσης για τις 

Ελληνικές επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται την τεχνολογία ως 

βασικό εργαλείο και τον ψηφιακό μετασχηματισμό ως αναπτυξιακή 

στρατηγική και ως πηγή ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Από το 

2019 έως και σήμερα έχουν διεξαχθεί 16 διοργανώσεις με 662 

συμμετοχές. 

 

Στήριξη της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας 

Η εταιρεία συμβάλει ενεργά στην οικονομική ανάπτυξη και 

αναγνωρίζει τη σημαντικότητα της επιχειρηματικότητας ως κύριο 

μοχλό ανάπτυξης της Ελληνικής οικονομίας. Στο πλαίσιο αυτό, έχει 

αναπτύξει τη λειτουργία του Exportgate, μιας διαδικτυακής πύλης 

διεθνούς εμπορίου που προωθεί την επιχειρηματική δικτύωση 

Ελληνικών και Κυπριακών εταιριών σε παγκόσμιο επίπεδο. Επίσης, 

η εταιρεία, σε στρατηγική συνεργασία με την Banco Santander για 

το Παγκόσμιο Εμπόριο, έχει γίνει μέλος στο «Trade Club Alliance», 

το πρώτο παγκόσμιο ψηφιακό δίκτυο διασύνδεσης επιχειρήσεων 
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που υποστηρίζεται από 14 διεθνείς τραπεζικούς ομίλους. 

Παράλληλα, προκειμένου να βραβεύσει την επιχειρηματική αριστεία 

ως ένα μοχλό ανάπτυξης για την Ελληνική οικονομία, η Eurobank 

σε συνεργασία με την Grant Thornton έχει θεσπίσει από το 2016 τα 

βραβεία Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Growth Awards. 

Επιπρόσθετα, στον κλάδο της νεανικής καινοτόμου 

επιχειρηματικότητας, η Τράπεζα σε συνεργασία με το Corallia, 

υλοποιεί το “eggenter-grow-go”, ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα 

επιχειρηματικής επώασης και επιτάχυνσης. Από το 2013 το εν λόγω 

πρόγραμμα υποστηρίζει με συνέπεια τη νεανική καινοτόμο 

επιχειρηματικότητα στην βελτίωση της ανταγωνιστικότητας σε μία 

παγκόσμια αγορά γεμάτη προκλήσεις. 

 

Προστασία του περιβάλλοντος 

Η εταιρεία έχει δεσμευτεί να ελαχιστοποιήσει το 

περιβαλλοντικό του αποτύπωμα και να προωθήσει την πράσινη 

οικονομία. Στο πλαίσιο αυτό, εφαρμόζει πολιτική αειφόρου 

ανάπτυξης, περιβαλλοντική πολιτική και πολιτική διαχείρισης 

ενέργειας, με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος σε όλες 

τις πτυχές της δραστηριότητάς της. Επιπλέον, στο πλαίσιο 

εφαρμογής των προδιαγραφών της περιβαλλοντικής πολιτικής, η 

εταιρεία έχει θεσπίσει Πράσινη Πολιτική Προμηθειών με απώτερο 

σκοπό την αξιολόγηση και την επιλογή των προμηθευτών με 

περιβαλλοντικά κριτήρια. Στο πλαίσιο υλοποίησης των πολιτικών 

αυτών, η εταιρεία εφαρμόζει πιστοποιημένα συστήματα διαχείρισης 

σύμφωνα με Διεθνή Πρότυπα, όπως μεταξύ άλλων, Σύστημα 

Διαχείρισης Ποιότητας (ISO 9001), Περιβάλλοντος (ΙSO 14001, 

EMAS) και Ενέργειας (ΙSO 50001). Επίσης, ο Όμιλος για την 
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ενσωμάτωση των Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Υποθέσεων στο 

επιχειρηματικό μοντέλο του, εφαρμόζει το Σύστημα Περιβαλλοντικής 

& Κοινωνικής Διαχείρισης (Environmental & Social Management 

System) σε συμμόρφωση, μεταξύ άλλων, με τις απαιτήσεις και τις 

προσδοκίες των θεσμικών επενδυτών, των μετόχων, καθώς και των 

λοιπών ενδιαφερομένων μερών. Τέλος, η τράπεζα εφαρμόζει 

πρακτικές διαχείρισης ενέργειας και εκπομπών σύμφωνα με το 

πιστοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης Ενέργειας (ISO 50001). Η 

Τράπεζα βασίζεται στο διεθνές πρωτόκολλο για τα αέρια 

θερμοκηπίου (GHG), για την παρακολούθηση και τον μετριασμό του 

περιβαλλοντικού της αποτυπώματος, μειώνοντας τις εκπομπές 

αερίων του θερμοκηπίου. 
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2.6 Γενική Συνέλευση 

Η Ετήσια Τακτική γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας 

Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία 

έλαβε χώρα την Πέμπτη 21 Ιουλίου με τη μέθοδο συμμετοχής από 

απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης. Στην Γενική 

Συνέλευση έδωσαν το παρόν ο Πρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος, 

οι Αναπληρωτές Διευθύνοντες Σύμβουλοι, ο Αντιπρόεδρος καθώς 

και άλλα δύο μη εκτελεστικά μέλη. Στην συνέλευση συμμετείχαν 

μέτοχοι εκπροσωπώντας το 74,64% των μετοχών. 

 

Κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης ο πρόεδρος, κος 

Γεώργιος Ζανιάς παρουσίασε τις δράσεις του ομίλου για το 2021. 

Στη συνέχεια ο Διευθύνων Σύμβουλος, κος Φωκίων Καραβίας 

παρουσίασε τα πεπραγμένα της χρονιάς παρουσιάζοντας την 

οικονομική πορεία του ομίλου ενώ δεν παρέλειψε να αναλύσει το 

ασταθές μακροοικονομικό οικονομικό περιβάλλον καθώς και τι 

στρατηγικές εφαρμόζει ο όμιλος για τη αντιμετώπισή του. Ο 

πληθωρισμός σε συνδυασμό με την ενεργειακή κρίση που επικρατεί 

στην Ευρώπη, δημιουργούν ένα περιβάλλον αστάθειας αφενός για 

την αγορά και αφετέρου για τον τραπεζικό κλάδο. 
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Πρόεδρος του ΔΣ της Eurobank Holdings 

Γιώργος Ζανιάς 

Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank Holdings 

Φωκίων Καραβίας 

 

 

 

 

2.6.1 Αποτελέσματα Γενικής Συνέλευσης 

1. Εγκρίθηκαν οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις 

για το έτος 2021 καθώς και οι σχετικές εκθέσεις του διοικητικού 

συμβουλίου και των ελεγκτών. 

2. Εγκρίθηκε ο συμψηφισμός κονδυλίων των ταμείων 

«Αποθεματικά εταιρικού νόμου» και «Διαφορά από έκδοση 

μετοχών υπέρ το άρτιο» με συσσωρευμένες ζημίες ύψους 

€13.813.713.430,07 από τον λογαριασμό «Αποτελέσματα εις 

νέον» 

3. Εγκρίθηκε η συνολική διαχείριση για τη χρήση του 2021 καθώς 

και η απαλλαγή των ελεγκτών για την περίοδο αυτή. 

4. Εγκρίθηκε η επανεκλογή του τακτικού ελεγκτή των Ετήσιων και 

Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της 

Εταιρείας για τη χρήση 2022 
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4.1.1.  Εγκρίθηκε η αμοιβή του τακτικού ελεγκτή να ανέλθει 

στα 0,2 εκ. 

4.1.2. Εγκρίθηκε η ν τροποποίηση της Τριμερούς Συμφωνίας 

Πλαισίου Συνεργασίας μεταξύ του ΤΧΣ, της Εταιρείας 

Ορκωτών Ελεγκτών και της Τράπεζας, για την 

ενσωμάτωση των προβλέψεων του άρθρου 28 παρ. 2 του 

Ν. 4701/2020, προκειμένου να παρέχεται η δυνατότητα 

για παράταση της διάρκειας ανάθεσης του ελέγχου στον 

ίδιο ορκωτό ελεγκτή και μετά τη λήξη της αρχικής 

πενταετούς διάρκειας ανάθεσης (2018-2022) για 

διάστημα που δεν υπερβαίνει συνολικά τα 10 έτη. 

 

5. Εγκρίθηκαν οι αμοιβές που καταβλήθηκαν κατά τη διάρκεια της 

χρήσεως 2021 καθώς και την προκαταβολή αμοιβών για τη 

χρήση 2022 στα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 

για την εκτέλεση των καθηκόντων τους. 

6. Εγκρίθηκε η έκθεση αποδοχών για τη χρήση 2021 

7. Εγκρίθηκε η τροποποίηση της Πολιτικής Καταλληλότητας Μελών 

του Διοικητικού Συμβουλίου. 

8. Εγκρίθηκε η Επιτροπή Ελέγχου να λειτουργεί ως Επιτροπή του 

Διοικητικού Συμβουλίου αποτελούμενη από μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου. 

8.1.1. Εγκρίθηκε η Επιτροπή Ελέγχου να απαρτίζεται από 4 

μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκ των 

οποίων τουλάχιστον τα 3 να είναι ανεξάρτητα. 

8.1.2. Εγκρίθηκε η θητεία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου 

που θα οριστούν από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα 

με το άρθρο 44 παρ. 1γ του ν. 4449/2017, όπως ισχύει, 
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θα συμπίπτει με τη θητεία τους ως μελών του Διοικητικού 

Συμβουλίου, δηλαδή θα λήγει στις 23.07.2024, 

παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της 

οποίας θα συνέλθει η Τακτική Γενική Συνέλευση για το 

έτος 2024. 

 

Επίλογος 

Εν κατακλείδι, μετά την ολοκλήρωση της σύντομης αυτής μελέτης 

σχετικά με την παρουσίαση της τράπεζας ‘Eurobank’, με βεβαιότητα 

διαπιστώθηκε ότι απαιτείται μεθοδικότητα και ενδελεχής έρευνα για 

την απεικόνιση των οικονομικών στοιχείων και του τρόπου 

λειτουργείας ενός τραπεζικού ιδρύματος. Ειδικότερα, η 

δραστηριότητα της τράπεζας είναι πλήρως εναρμονισμένη με τους 

κώδικες εταιρικής διακυβέρνησης και παράλληλα επιδιώκει συνεχώς 

να ενσωματώνει μέτρα αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, 

στηρίζοντας έτσι και έναν από τους δεκαεπτά στόχους του ΟΗΕ για 

τη βιώσιμη ανάπτυξη με ορίζοντα το 2030. Επίσης, η κατακόρυφη 

αύξηση των καθαρών κερδών του ομίλου το 2021 σε σχέση με το 

2020 (και του πρώτου τριμήνου του 2022 σε σχέση με το αντίστοιχο 

τρίμηνο του 2021) προσδίδει αισιοδοξία για το μέλλον του ομίλου. 

Τέλος, στα πλαίσια της γενικής συνέλευσης, πέρα από τα θέματα 

προς ψήφιση, παρουσιάστηκε και η στρατηγική του ομίλου για την 

περαιτέρω ανάπτυξη του. 
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Ζωή Ουρανία Οικονόμου  

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας  

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής 
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Μάρα Κρέτσου  

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας  

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών 

 

 

Συμεών Σταμπολίδης  

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής  

Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων  
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Ελένη – Άννα – Μαρία Τσάγρη  

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας  

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  

Ιστορικά  

Σκοπός  

Δραστηριότητα   

Κύκλος Εργασιών  

Μετοχική ανάλυση  

Δείκτες  

Διοικητικό συμβούλιο 

Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης  

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη  

Γενική συνέλευση 

Συμπεράσματα  
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Ιστορικά  

 

 

Ο σύγχρονος ενεργειακός όμιλος της Motor oil ,ιδρύεται το 1970, 

με Πρώτη χρονιά λειτουργίας το έτος 1972.  

 Η δραστηριότητα της στον τομέα του φυσικού Αερίου, της 

εμπορίας ηλεκτρισμού, στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας αλλά κυρίως στην διύλιση και εμπορία αργού πετρελαίου 

, καθιστά την motor oil , ηγέτη στην Ελλάδα αλλά και στην 

Ανατολική Μεσόγειο. 

Το 2001 εισάγεται για πρώτη φορά στο Χρηματιστήριο της Αθήνας. 

Συμπεριλαμβανεται στον Γενικό δείκτη ATHEX COMPOSITE 

INDEX, στον δείκτη Υψηλής Κεφαλαιοποίησης FTSE/ATHEX 

LARGE CAP,στον στον δείκτη MSCI Greece Sinial Cap καθώς και 

στον διεθνή δείκτη FTSE4Good Index Series. 

Πιο αναλυτικά , το έτος 1975 Κατασκευάζεται το συγκρότημα 

ατμοσφαιρικής πίεσης και λίγα χρόνια αργότερα η μονάδα 

καταλυτικής αναμόρφωσης . 

Την δεκαετία  του ’80 εγκαθίσταται η μονάδα καταλυτικής 

πυρόλυσης, και εν συνέχεια την δεκαετία του ’90  Η πιστοποίηση 

συστήματος διασφάλισης ποιότητας κατά ISO 9002. Τρία χρόνια 

αργότερα, πραγματοποιειται Η αγορά του 50%  των μετοχών της 

εταιρείας από την Saudi Arabian oil. 

Το 2001 , Το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται με δημόσια εγγραφή και 

έναρξη διαπραγμάτευσης των μετοχών της στην κυρία αγορά του 

χρηματιστηρίου Αθηνών. 
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 Ένα χρόνο μετα, εξαγοράζει την εταιρεία πετρελαιοειδών Avin 

oil,και συνεχίζεις την επόμενη εξαετία με την έναρξη Λειτουργίας 

του σταθμού φορτώσης  βυτιοφόρων οχημάτων, την έναρξη  

λειτουργίας της μονάδας υδρογόνοδιάσπασης, την πιστοποίηση 

του χημείου του διυλιστηρίου Κατά ISO 17025:2005, και την 

πιστοποίηση του συστήματος διαχείρισης υγιεινής και ασφάλειας 

κατά  OHSAS 18001:2007. 

  Το 2009 αυξάνεται η συμμετοχή στην εταιρια OFC ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ Α.Ε.και το 2010 και η έναρξη της 

Λειτουργίας της νέας μονάδας απόστασης αργού πετρελαίου και η 

λειτουργία δυο νέων μονάδων ανάκτησης θείου . 

Το 2011 γίνεται η Ολοκλήρωση της εξαγοράς των εταιρειών SHELL 

HELLAS Α.Ε. και SHELL GAS Α.Ε. BEY καθώς και η Ολοκλήρωση 

της κατασκευής του 5ου αεριοστρόβιλου στο συγκρότημα 

συμπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και ατμού του διυλιστηρίου   

Μετέπειτα κατασκευάζεται η μονάδα παραγωγή ηλεκτρικής 

ενέργειας της ΚΟΡΙΝΘΟΣ POWER A.E. 

Το 2014. Εξαγοράζει το 100% της εταιρείας πετρελαιοειδών 

CYCLON A.B.E.E., 

Και τέλος το 2018 η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ επιτυγχάνει για ενδέκατη χρονιά 

ρεκόρ πωλήσεων. Αποκτώντας το 40% της εταιρείας παροχής 

ηλεκτρικού ρεύματος NRG TRADING HOUSE ENEPTEIAKH A.E.» 
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Σκοπός  

 

 

Σύμφωνα με το Κεφάλαιο Α: “Σύσταση - Επωνυμία - Σκοπός - 

Ιθαγένεια - Έδρα - Διάρκεια”, Άρθρο3, του νέου ολόκληρου 

κειμένου του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας«ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ 

(ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.» όπως αυτό 

διαμορφώθηκε με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 

5ης Ιουνίου 2019, ως σκοπός ορίζεται:  

 

Η ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών μονάδων παραγωγής και 

επεξεργασίας προϊόντων πετρελαίου και παραγώγων πάσης 

φύσεως και κάθε εμπορική και βιομηχανική δραστηριότητα για την 

αξιοποίηση ή διάθεση, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 805/729/1970 

Απόφαση των Υπουργών Συντονισμού, Οικονομικών και 

Βιομηχανίας, στην Ελλάδα και το Εξωτερικό των παραπάνω 

προϊόντων και οποιουδήποτε γενικά προϊόντος παραγόμενου από 

την Εταιρεία. 

 

 Πρόκειται για δραστηριότητες αναγκαίες ή χρήσιμες όπως 

εμπορίας, διακίνησης, αποθήκευσης, διανομής και κάθε άλλη 

δραστηριότητα αυτού του σκοπού. 

 Περιλαμβάνεται η λειτουργία, ίδρυση και εγκατάσταση 

εργοστασίων βιομηχανικής επεξεργασίας και αποθήκευσης LPG 

και φυσικού αερίου σε κάθε μορφή, η παραγωγή ατμού, ηλεκτρικής 

ενέργειας και άλλων συναφών εγκαταστάσεων που θα 



166 
 

εξυπηρετούν τους σκοπούς της εταιρείας και άλλων εταιρειών που 

θα ιδρυθούν ή επιχειρήσεων που συνδέονται ή συνεργάζονται με 

την εταιρεία. 

 

Μέρος του σκοπού αποτελεί και η κατοχή, παροχή άδειας χρήσης 

ή η με οποιοδήποτε άλλο τρόπο κατοχή και εκμετάλλευση 

εμπορικών σημάτων, δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, 

διπλωμάτων ή προνομίων ευρεσιτεχνίας (πατέντες), μεθόδων 

παραγωγής κ.λ.π.  

 

Επιπροσθέτως,η ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση πρατηρίων 

διανομής υγρών και καυσίμων και η διεξαγωγή εργασιών 

συλλογής, μεταφοράς και διάθεσης αποβλήτων σχετιζομένων με 

υδρογονάνθρακες, ευθυγραμμίζοντας τους επιχειρηματικούς 

στόχους της εταιρείας με την εταιρική κοινωνική ευθύνη.  

 

Πιο συγκεκριμένα με την υποστήριξη ή ίδρυση ή συμμετοχή 

επιχειρηματικών δράσεων που παράγουν ταυτόχρονα οικονομική, 

κοινωνική και περιβαλλοντική ωφέλεια, με σεβασμό προς τις αρχές 

της αειφόρου ανάπτυξης και της υπεύθυνης περιβαλλοντικής 

συμπεριφοράς στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. 

 

Αξίζει να σημειωθεί πως η ίδρυση ή συμμετοχή σε τράπεζες και 

εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο χρηματοπιστωτικό τομέα σε 

Ελλάδα ή εξωτερικό ή η ίδρυση άλλων εταιρειών οποιασδήποτε 

μορφής που έχουν κοινούς ή χρήσιμους με οποιοδήποτε τρόπο 
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σκοπούς ή η συμμετοχή και συνεργασία με άλλες 

επιχειρήσεις/ομίλους επιχειρήσεων οποιασδήποτε μορφής, με 

σκοπούς κοινούς ή χρήσιμους με οποιοδήποτε τρόπο, όπως και η 

αντιπροσώπευση άμεσα ή έμμεσα Ελληνικών ή ξένων εταιρειών 

που έχουν παρεμφερείς σκοπούς, αποτελούν μέρος του 

παραπάνω ορισμού. 

 

Επιλογικά, για την εκπλήρωση των παραπάνω σκοπών και σε 

συνάρτηση με αυτούς, η αγορά, εκμίσθωση κινητών και ακινήτων 

και η παροχή από την Εταιρεία τριτεγγυήσεων ή εγγυήσεων ή 

οποιασδήποτε μορφής ασφάλειας υπέρ φυσικών ή νομικών 

προσώπων, ή υπέρ εταιρειών οποιασδήποτε μορφής.  

Δραστηριότητα  

 

Η Motor Oil είναι μια εταιρία με εμβληματική παρουσία στον χώρο 

της διύλισης του αργού πετρελαίου, όπως και την εμπορίας των 

προϊόντων του στην Ελλάδα και στην Ανατολική Μεσόγειο. 

Παράλληλα, δραστηριοποιείται στον τομέα της εμπορίας υγρών 

καυσίμων και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Επεξεργάζεται 

διάφορους τύπους αργού πετρελαίου διοχετεύοντας τα προϊόντα 

της τόσο στον ελλαδικό χώρο, όσο και σε περισσότερες από 45 

χώρες στον κόσμο. 

 

Ούσα το μοναδικό διυλιστήριο στην Ελλάδα που παράγει βασικά 

λιπαντικά, η Motor Oil, μέσω της θυγατρικής της LPC, παράγει και 

εμπορεύεται συσκευασμένα λιπαντικά και παραφίνες. 
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Όσο αφορά το υγραέριο, μέσω της Coral Gas, ασχολείται με το 

χύμα και εμφιαλωμένο υγραέριο, όπως και με το υγραέριο για την 

κίνηση οχημάτων. Το 2017, η εταιρία προκειμένου να επεκταθεί και 

στο εξωτερικό, ίδρυσε θυγατρική στην Κύπρο. 

 

Την ίδια στιγμή, έχει ενεργό παρουσία στον χώρο του ηλεκτρισμού, 

καθώς έχει αποκτήσει την NRG. Φυσικά, οι δραστηριότητες της 

επεκτείνονται και σε logistics και μεταφορές αφού εξαγόρασε τους 

αποθηκευτικούς  χώρους της Revoil στην Καβάλα και έκανε 

επέκταση της σιδηροδρομικής γραμμής του ΟΣΕ μέχρι τα 

διυλιστήρια των Αγίων Θεοδώρων. 

 

Η Motor Oil δεν σταματά μόνο σε αυτά. Έχει εξαγοράσει την 

τράπεζα IBG καθώς και την Tallon Commodities Limited στο 

Λονδίνο και την Tallon PTE LTD στη Σιγκαπούρη. Οι δύο 

τελευταίες εταιρείες ασχολούνται με τα χρηματοοικονομικά και 

χρηματιστηριακά προϊόντα commodities και ανήκουν στην Tallon 

Group Sarl. . 
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Κύκλος Εργασιών  

 

Έτος 2021     

Τα βασικά οικονομικά μεγέθη του Ομίλου και της Εταιρείας για την 

διαχειριστική χρήση 01-01-2021 έως 31-12-2021 απεικονίζονται ως 

εξής: 

Όμιλος  

 

Κατά την ετήσια έκθεση πεπραγμένων του Διοικητικού 

Συμβουλίου, όσο αφορά τον Όμιλο τα Καθαρά κέρδη μετά από 

φόρους αυξήθηκαν κατά 278,33% σε ετήσια βάση, φτάνοντας σε 

€202.363 χιλιάδες το 2021. Αυτό είναι αποτέλεσμα του δυνατού 

Μικτού κέρδους(προ αποσβέσεων) ως βάση για την ισχυρή 

επίδοση των Κερδών προ Τόκων, Αποσβέσεων & 

Φόρων(EBITDA), τα οποία συνέβαλαν στην εκτίναξη των Κερδών 

προ Αποσβέσεων και Φόρων αλλά και στην σημαντική αύξηση των 

Καθαρών κερδών προ φόρων. 

 Το Μικτό Κέρδος του Ομίλου αποτέλεσε μία δυνατή βάση για την 

αύξηση των Καθαρών Κερδών μετά από φόρους και οφείλεται 
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στην σύγκριση του ρυθμού αύξησης του ενοποιημένου Κύκλου 

Εργασιών και του Κόστους Πωλήσεων. Ο ρυθμός αύξησης του 

ενοποιημένου Κύκλου Εργασιών διαμορφώθηκε σε 67,74% και 

ήταν μεγαλύτερος από τον ρυθμό αύξησης του Κόστους 

Πωλήσεων που διαμορφώθηκε σε 64,90%. 

  

  

Η ανάλυση του ρυθμού αύξησης κατά 67,74% του ενοποιημένου 

Κύκλου Εργασιών κατά γεωγραφικό τομέα(Εσωτερικό - Εξωτερικό) 

και δραστηριότητα(Βιομηχανική - Εμπορική) καθώς και κατά 

κατηγορία πωλήσεων σε Μετρικούς Τόνους - Ευρώ καθώς και η 

ανάλυση του έναντι μικρότερου ρυθμού αύξησης κατά 64,90% του 

κόστους Πωλήσεων παρατίθενται ως εξής: 

 

Εν συνεχεία πέρα από το ισχυρό Μικτό Κέρδος(προ αποσβέσεων) 

του Ομίλου, τα Κέρδη προ Τόκων, Αποσβέσεων και 

Φόρων(EBITDA) αυξήθηκαν κατά 477,03% φτάνοντας σε 

€489.580 χιλιάδες. 
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Αυτό επίσης είναι αποτέλεσμα της ελάχιστης αύξησης στα Έξοδα 

Διοικήσεως και Διαθέσεως κατά 7,07%% τα οποία διαμορφώθηκαν 

σε €273.797 χιλιάδες, της αύξησης των Λοιπών Εσόδων κατά 

19,57% τα οποία αποτελούνται από εισπραττόμενα ενοίκια και 

προμήθειες και έφτασαν σε €15.522 χιλιάδες και της μείωσης των 

ζημιών χρήσης κατά 69,58% η οποίες μειώθηκαν σε €7.647 

χιλιάδες και το μεγαλύτερο μέρος αυτού του ποσού αφορά στην 

απομείωση της υπεραξίας της εταιρείας ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ 

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. κατά €4.767 χιλιάδες. Επιπροσθέτως τα Κέρδη 

προ Αποσβέσεων και Φόρων αυξήθηκαν κατά 7.777,00% και 

καθοριστικό ρόλο σε αυτή την εκτίναξη έπαιξαν κυρίως τα ισχυρά 

Κέρδη προ Τόκων, Αποσβέσεων & Φόρων όπως προαναφέρθηκε 

αλλά και τα Κέρδη από συγγενείς Εταιρείες τα οποία αυξήθηκαν 

κατά 462,15% φτάνοντας σε €18.000 χιλιάδες και αναλογούν στα 

ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα με την μέθοδο της 

Καθαρής Θέσης των Εταιρειών ΚΟΡΙΝΘΟΣ POWER Α.Ε., SHELL 

& MOH Α.Ε. ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΏΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, TALLON 

COMMODITIES LIMITED, TALLON PTE LTD, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΡΟΔΟΥ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Α.Ε., 

ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Μ.Α.Ε. και GREEN PIXEL 

PRODUCTIONS Α.Ε. Η αύξηση των Χρηματοοικονομικών εσόδων 

(+20,60% σε ετήσια βάση) που άγγιξαν τα €55.796 χιλιάδες και 

τέλος η ελάχιστη αύξηση των Χρηματοοικονομικών εξόδων 

(+5,50% σε ετήσια βάση) τα οποία έφτασαν σε €135.970 χιλιάδες. 

Τέλος ακολουθεί η ανάλυση των αποσβέσεων του Ομίλου η οποίες 

διαμορφώθηκαν σε €169.202 χιλιάδες(+18,25% σε ετήσια βάση) οι 
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οποίες οδήγησαν σε αύξηση των Καθαρών Κερδών προ φόρων σε 

€258.204(+287,56% σε ετήσια βάση) αλλά και η ανάλυση των 

φόρων που αυξήθηκαν αρκετά σε €55.841(+330,89% σε ετήσια 

βάση) και οδήγησαν στην σημαντική αύξηση των Καθαρών 

Κερδών μετά φόρων όπως προαναφέρθηκε σε σύγκριση με την 

επώδυνη χρήση του 2020 που εμφανίστηκε το πρώτο κύμα 

πανδημίας. 

 

Η εταιρεία  
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Όσο αφορά την εταιρεία κατά την ετήσια έκθεση απεικονίζεται η 

αύξηση των Καθαρών Κερδών μετά από φόρους σε €183.166 

χιλιάδες (+262,23% σε ετήσια βάση). 

  

Αυτό είναι αποτέλεσμα που οφείλεται στις επιδόσεις που 

κατέγραψαν: το Μικτό Κέρδος(προ αποσβέσεων), τα Κέρδη προ 

Τόκων, Αποσβέσεων & Φόρων(EBITDA), τα Κέρδη προ 

Αποσβέσεων και Φόρων και τα Καθαρά Κέρδη προ φόρων.Το 

Μικτό Κέρδος της Εταιρείας διαμορφώθηκε σε €416.497 χιλιάδες 

(+348,97% σε ετήσια βάση) και αυτό είναι αποτέλεσμα του ρυθμού 

αύξησης μεταξύ του Κύκλου Εργασιών και του Κόστους 

Πωλήσεων. Ο ρυθμός αύξησης του Κύκλου εργασιών ο οποίος 

διαμορφώθηκε σε 83,00% ήταν μεγαλύτερος από τον ρυθμό 

αύξησης του Κόστους Πωλήσεων ο οποίος διαμορφώθηκε σε 

76,53% έτσι το Μικτό Κέρδος(προ αποσβέσεων) οδηγήθηκε σε 

αυτή την αύξηση. Η αντίστοιχη ανάλυση του Κύκλου Εργασιών της 

Εταιρείας όπως και του Ομίλου παρατίθεται παρακάτω: 
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Επιπλέον τα λειτουργικά έξοδα της Εταιρείας(έξοδα διοικήσεως και 

διαθέσεως) έφτασαν σε €69.660 χιλιάδες(+17,29% σε ετήσια 

βάση),τα Λοιπά Έσοδα διαμορφώθηκαν σε €2.111 χιλιάδες(-6,76% 

σε ετήσια βάση) και οι Ζημιές Χρήσης διαμορφώθηκαν σε €7.008 

χιλιάδες(-78,72% σε ετήσια βάση). 

  

  

  

Οι παραπάνω εξελίξεις και σε συνδυασμό με το Μικτό Κέρδος(προ 

αποσβέσεων) της Εταιρείας οδήγησαν στην εκτόξευση των 

Κερδών προ Τόκων, Αποσβέσεων & Φόρων(EBITDA) σε €341.940 

χιλιάδες(+12.522,37%).Τα χρηματοοικονομικά έσοδα της Εταιρείας 

ανήλθαν σε €43.521 χιλιάδες(11,94% σε ετήσια βάση) και τα 

χρηματοοικονομικά έξοδα της ανήλθαν σε €74.111 χιλιάδες(-

23.79% σε ετήσια βάση). Αυτές οι 2 μεταβλητές σε συνδυασμό με 

την ισχυρή άνοδο των Κερδών προ Τόκων, Αποσβέσεων & 

Φόρων(EBITDA) οδήγησαν τα Κέρδη προ Αποσβέσεων και 

Φόρων σε €311.350 χιλιάδες(+659,37% σε ετήσια βάση).Τέλος 

παρατίθεται η ανάλυση των αποσβέσεων που διαμορφώθηκαν 

συνολικά σε €69.681 χιλιάδες (+13,36% σε ετήσια βάση) οι οποίες 

σε συνδυασμό με τα Κέρδη προ Αποσβέσεων και Φόρων είχαν ως 

αποτέλεσμα την διαμόρφωση των Καθαρών Κερδών προ Φόρων 

σε €241.369 χιλιάδες(276,91%) όπως και επίσης παρατίθεται και η 

ανάλυση των φόρων που διαμορφώθηκαν συνολικά σε €58.203 

χιλιάδες (+347,35% σε ετήσια βάση) οι οποίοι σε συνδυασμό με τα 

Καθαρά Κέρδη προ Φόρων είχαν ως αποτέλεσμα την διαμόρφωση 
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Καθαρών Κερδών μετά Φόρων σε €183.166 χιλιάδες(+262,23% σε 

ετήσια βάση). 

 

 

Α’ Τρίμηνο 2022 

    Τα βασικά οικονομικά μεγέθη του Ομίλου και της Εταιρείας για 

την διαχειριστική χρήση 01-01-2022 έως 31-03-2022 

απεικονίζονται ως εξής: 

Όμιλος – Εταιρεία 
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Κατά την έκθεση των οικονομικών καταστάσεων του Α’ τριμήνου 

του έτους 2022 ο Όμιλος παρουσίασε τριπλασιασμό στα Καθαρά 

Κέρδη μετά από φόρους τα οποία σημειώθηκαν σε €197.094 

χιλιάδες σε σχέση με τα Καθαρά Κέρδη μετά από φόρους του 

αντίστοιχου τριμήνου του 2021 που είχαν υπολογιστεί σε €64.858 

χιλιάδες. Η σημαντική αυτή αύξηση οφείλεται στην άνοδο του 

Μικτού Κέρδους από €163.687 χιλιάδες το Α’ τρίμηνο του 2021 σε 

€348.830 χιλιάδες το Α’ τρίμηνο του 2022. Η σημαντική αυτή 
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άνοδος του Μικτού Κέρδους οφείλεται στο ότι ο ρυθμός αύξησης 

του Κύκλου Εργασιών (72,69%) ήταν μεγαλύτερος από τον ρυθμό 

αύξησης του Κόστους Πωληθέντων (68,85%) σε σύγκριση πάντα 

με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Εν συνεχεία η 

σημαντική αύξηση των Καθαρών Κερδών του Ομίλου οφείλεται και 

στην βελτίωση των Κερδών Εκμεταλλεύσεως τα οποία αυξήθηκαν 

κατά 192,8% (€274.348 χιλιάδες) λόγω κυρίως του δυνατού Μικτού 

Κέρδους του Ομίλου. Τέλος τα Κέρδη προ φόρων του Ομίλου 

αυξήθηκαν κατά 183,79% (€252.430 χιλιάδες) χρησιμοποιώντας 

σαν βάση την ισχυρή αύξηση των Κερδών Εκμεταλλεύσεως 

παρόλη την αύξηση της υπερίσχυσης των Χρηματοοικονομικών 

εξόδων κατά €21.918 χιλιάδες σε σχέση με την υπερίσχυση των 

Χρηματοοικονομικών εξόδων το περσινό αντίστοιχο τρίμηνο κατά 

€4.750 χιλιάδες. 

    Όσο αφορά την έκθεση των οικονομικών καταστάσεων του Α’ 

τριμήνου του έτους 2022 της Εταιρείας, σημειώθηκε σημαντική 

αύξηση των Καθαρών Κερδών της μετά από φόρους από €64.493 

χιλιάδες σε €178.025 χιλιάδες. Η ισχυρή αυτή βελτίωση 

πραγματοποιήθηκε λόγω της αύξησης του Μικτού Κέρδους από 

€91.766 χιλιάδες σε €167.491 χιλιάδες η οποία σημειώθηκε λόγω 

της υπεροχής του ρυθμού άυξησης του Κύκλου Εργασιών της 

Εταιρείας (72,88%) σε σχέση με τον ρυθμό αύξησης του Κόστους 

Πωληθέντων της (64,52%). Επιπροσθέτως η ισχυρή βελτίωση των 

Καθαρών Κερδών της Εταιρείας πραγματοποιήθηκε και λόγω της 

άνοδου των Κερδών Εκμεταλλεύσεως τα οποία αυξήθηκαν από 

€83.671 χιλιάδες σε €240.317 χιλιάδες λόγω της σημαντικής 

αύξησης του Μικτού Κέρδους της. Τέλος τα Κέρδη προ Φόρων της 
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Εταιρείας αυξήθηκαν από €84.944 χιλιάδες σε €228.739 χιλιάδες 

λόγω της βελτίωσης των Κερδών Εκμεταλλέυσεως. 

  

Η συνοπτική κατάσταση Οικονομικής Θέσης της 31ης Μαρτίου 

2022 αντικατοπτρίζεται ακολούθως: 
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Μετοχική Ανάλυση  

 

 

    Η μετοχή της Motor Oil στο Χρηματιστήριο έχει ονομασία MORr. 

Η τωρινή τιμή της μετοχής (03/06/2022) απεικονίζεται ως εξής: 

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (ΜΟΗ) 

Στο παρακάτω διάγραμμα διακρίνεται η πορεία της μετοχής 21 

ετών, δηλαδή από το 2001 που είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο 

έως σήμερα. 

 

 

Στις 29 Δεκεμβρίου 2001 την χρονιά που εισήλθε στο 

Χρηματιστήριο ο Όμιλος, υπήρξε μία μικρή άνοδος του Συνολικού 

Μετοχικού Κεφαλαίου του Ομίλου από €32.511.513 εκατομμύρια 

σε €33.234.894 εκατομμύρια λόγω Κεφαλαιοποίησης 

Αποθεματικών κατά €723.381 χιλιάδες. Μετά την πτώση της από 
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τα 9,60€ στα μέσα του 2001 η μετοχή κατέγραψε μικρές 

διακυμάνσεις μεταξύ των 6€-9€ επιδεικνύοντας μία σταθερότητα 

στην περιοχή αυτή. 

 

 

 

Η σταθερότητα στο συγκεκριμένο εύρος συνεχίστηκε μέχρι τα μέσα 

του 2004 ώσπου από τα τέλη του έτους έως τα μέσα του 2006 η 

μετοχή αυξανότανε ραγδαία ούσα παρασυρόμενη και από τις τότε 

υψηλές τιμές του πετρελαίου λόγω του πολέμου στο Αφγανιστάν, 

φτάνοντας το ιστορικό υψηλό των 25,60€. Εν συνεχεία με το 

ξέσπασμα της δεύτερης σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό 

Ταμείο οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης, η οποία 

σύμφωνα με την Εθνική Επιτροπή Οικονομικών Ερευνών 

διήρκησε από τον Δεκέμβριο του 2007 έως τον Ιούνιο του 2009, 

λόγω της κατάρρευσης της αγοράς ακινήτων και την κρίση των 

ενυπόθηκων στεγαστικών δανείων, η μετοχή ούσα παρασυρόμενη 

από τις διεθνείς εξελίξεις στις αγορές κατρακύλησε και κυμαινότανε 

από τα τέλη του 2008 έως τις αρχές του 2009 (τέλη της ύφεσης) 

στο εύρος των 7€-9€. 
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Η εποχή μετά την Παγκόσμια οικονομική και χρηματοπιστωτική 

κρίση έδειχνε την μετοχή του Ομίλου να παρουσιάζει μία 

ανάκαμψη ξεφεύγοντας από το εύρος 7€-9€ και φτάνοντας μέχρι 

και τα 12,50€ στα τέλη του 2009. Στις 10 Ιουνίου 2010 υπήρξε 

εκτίναξη του Συνολικού Μετοχικού Κεφαλαίου του Ομίλου από 

€33.234.894 εκατομμύρια σε €132.939.576 λόγω της αρκετά 

μεγάλης Κεφαλαιοποίησης Αποθεματικών κατά €99.704.682 

εκατομμύρια. Στην συνέχεια κατά την υπόλοιπη περίοδο που 

απεικονίζεται στο παρακάτω διάγραμμα η μετοχή παρουσίαζε 

μικρές αυξομειώσεις στο εύρος των 6€-10€ με εξαίρεση ορισμένες 

περιόδους κατά τις οποίες άγγιξε την ζώνη 5€ και κυρίως στα μέσα 

του 2012 όπου κατρακύλησε την ζώνη των 4€, ακόμα και των 3€ 

σημειώνοντας ιστορικό χαμηλό στα 3,80€. 
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  Συνακόλουθα κατά την περίοδο που παρουσιάζεται στο 

διάγραμμα η μετοχή παρουσιάζει τεράστια άνοδο αγγίζοντας σε 

αρκετές περιόδους την περιοχή των 20€ η οποία και διατηρήθηκε 

σταθερά στην ζώνη αυτή. Όλα αυτά μέχρι της αρχές του 2020 

όπου ο COVID-19 εμφανίστηκε στην Ελλάδα που εν συνεχεία 

έπληξε τις ζωές του παγκόσμιο πληθυσμού και έφερε πανικό στα 

διεθνή χρηματιστήρια, τον Γενικό Δείκτη τιμών να σημειώνει 

σημαντικές απώλειες και τα μέτρα περιορισμού για την προστασία 

του πληθυσμού από τον COVID-19 να εντείνονται όλο και 

περισσότερο, αυτά οδήγησαν την μετοχή του Ομίλου να 

κατρακυλήσει κάτω από τα 10€ μία φορά στις αρχές του 2020 με 

την εφαρμογή του πρώτου lockdown στην Ελλάδα, ακολούθησε 

μία μικρή περίοδος αντίδρασης της μετοχής η οποία ξεπέρασε 

μέχρι και τα 15€ όταν έληξε το πρώτο lockdown και σημειώθηκαν 

σημάδια επιστροφής στην κανονικότητα, μέχρι που σημειώθηκε 

δεύτερη μεγάλη μείωση της μετοχής πάλι κάτω από τα 10€ με την 

εφαρμογή του δεύτερου lockdown στην Ελλάδα στα τέλη του 2020. 
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Τέλος οι διεθνείς αγορές έδειξαν αντίδραση από τις αρχές του 2021 

όπως και ο Γενικός Δείκτης Τιμών, έχοντας επιστρέψει κάπως στην 

κανονικότητα αλλά με τον COVID-19 παρών ακόμα στις ζωές του 

παγκόσμιου πληθυσμού, έτσι η μετοχή του Ομίλου σημείωσε 

σημαντικές προόδους και κυμαινότανε σταθερά στο εύρος 11€-15€ 

όλο το 2021. Στις αρχές έως τα μέσα του τρέχοντος έτους με τον 

πόλεμο στην Ουκρανία να συνεχίζεται έχοντας κοστίσει τις ζωές 

πολλών ανθρώπων και τον πληθωρισμό να έχει σημειώσει 

ραγδαία αύξηση παγκοσμίως, την Ομοσπονδιακή Τράπεζα την 

Αμερικής και την Ευρωπαική Κεντρική Τράπεζα να διαφοροποιούν 

την νομισματική πολιτική που ασκούσαν για αρκετά χρόνια μετά 

την Παγκόσμια οικονομική και Χρηματοπιστωτική κρίση 2008 με τα 

επιτόκια στις Η.Π.Α. να αγγίζουν και να μένουν στο 0% και τα 

επιτόκια στην Ευρώπη να σημειώνουν αρνητικό πρόσημο. Πρώτη 

άρχισε η Ομοσπονδιακή Τράπεζα της Αμερικής η οποία προς το 

παρόν έχει αυξήσει τα επιτόκια κατά 0.75% και στην συνέχεια θα 

ακολουθήσει αυτή την αύξηση και η Ευρωπαική Κεντρική Τράπεζα. 

Κυρίως ο πόλεμος μεταξύ Ρωσίας-Ουκρανίας όπως απεικονίζεται 

στο διάγραμμα έχει οδηγήσει την μετοχή να ξεφύγει από την ζώνη 

των 15€ και 16€ και να σημειώσει σημερινή τιμή κλεισίματος στα 
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17,82€ εκμεταλλευόμενη λόγω του πολέμου την ραγδαία αύξηση 

στην τιμή του πετρελαίου 
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Δείκτες  
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Ο δείκτης της Απόδοσης Ενεργητικού (ROA) παρουσιάζεται 

αυξημένος 4,19% σε σχέση με το περσινό έτος όσο αφορά τον 

Όμιλο και κατά 5,56% όσο αφορά την εταιρεία, ως ένδειξη ότι ο 

ρυθμός αύξησης των Καθαρών κερδών μετά από φόρους κατά την 

διαχειριστική περίοδο του 2021 ήταν μεγαλύτερος από την ρυθμό 
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αύξησης του συνολικού Ενεργητικού κατά την διαχειριστική 

περίοδο του 2020. Ο δείκτης Απόδοσης Ιδίων Κεφαλαίων (ROE) 

αυξήθηκε κατά 16,99% σε σχέση με το 2020 σε επίπεδο Ομίλου 

και 18,60% σε σχέση το 2020 σε επίπεδο εταιρείας, ως 

αποτέλεσμα του μεγαλύτερου ρυθμού αύξησης των Καθαρών 

Κερδών μετά από φόρους σε σύγκριση με το Σύνολο Ιδίων 

Κεφαλαίων. 

  

  Ο τελευταίος από τους πιο σημαντικούς δείκτες που είναι ο 

δείκτης της Απόδοσης Επενδυμένων Κεφαλαίων (ROIC) αυξήθηκε 

το 2021 κατά 12,41% σε σύγκριση με το 2020 όσο αφορά τον 

Όμιλο και κατά 13,76% σε σχέση με το 2020 όσο αφορά την 

Εταιρεία λόγω του μεγαλύτερου ρυθμού αύξησης του αθροίσματος 

των Καθαρών Κερδών μετά φόρων και των Χρημ/κων εξόδων σε 

σύγκριση με τον ρυθμό αύξησης του αθροίσματος του Συνολικού 

Δανεισμού, των Ιδίων Κεφαλαίων και των Προβλέψεων τόσο σε 

επίπεδο ομίλου όσο και σε επίπεδο Εταιρείας. 
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Διοικητικό συμβούλιο 

 

Πρόεδρος ΔΣ Βαρδής Ι. 

Βαρδινογιάννης  

Αντιπρόεδρος 

ΔΣ & Διευθύνων 

Σύμβουλος  

Ιωάννης Β. 

Βαρδινογιάννης  

Αναπληρωτής 

Διευθύνων 

Σύμβουλος  

Ιωάννης 

Κοσμαδάκης 

 

Αναπληρωτής 

Διευθύνων 

Σύμβουλος 

Πέτρος 

Τζανετάκης 

Μη Εκτελεστικό 

Μέλος ΔΣ 

Δημοσθένης Ν. 

Βαρδινογιάννης  

Μη Εκτελεστικό 

Μέλος ΔΣ 

Γεώργιος 

Αλεξανδρίδης  

Μη Εκτελεστικό 

Μέλος ΔΣ 

Νίκη Στούφη 

Μη Εκτελεστικό 

– Ανεξάρτητο 

Μέλος ΔΣ  

Παναγιώτης 

Κωνσταντάρας  

Μη Εκτελεστικό 

– Ανεξάρτητο 

Μέλος ΔΣ  

Ουρανία Ν-Π 

Αικατερίνη  

Μη Εκτελεστικό 

– Ανεξάρτητο 

Μέλος ΔΣ  

Δημήτρης – 

Αντώνιος Α. 

Ανυφαντάκις 
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Γενικός 

Διευθυντής 

Διυλιστηρίου 

Μιχαήλ – 

Ματθαίος 

Στειακάκης 

Γενικός 

Διευθυντής 

Ανθρώπινου 

Δυναμικού  

Θεοφάνης 

Βουτσαράς 

Γενικός 

Διευθυντής 

Στρατηγικής  

Γεώργιος 

Τριανταφύλλου  

Γενικός 

Διευθυντής 

Πληροφορικής  

Νίκος 

Γιαννακάκης  

Γενικός 

Διευθυντής 

Οικονομικών 

Εμπορικών 

Θυγατρικών  

Μάνος 

Χρηστέας 

Νομικός 

Σύμβουλος & 

Γραμματέας ΔΣ 

Γιώργος Ι. 

Προυσανίδης  
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Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης  

 

Σύμφωνα με την Ετήσια Οικονομική Έκθεση για το Οικονομικό 

έτος 2021, στο ειδικό μέρος δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης 

(Ν4548/2018) το σύστημα διαχείρισης και ελέγχου του Ομίλου έχει 

τα θεμέλιά του στις αρχές χρηστής εταιρικής διακυβέρνησης, όπως 

αυτές ορίζονται από τη νομοθεσία και τους σχετικούς κανονισμούς, 

καθώς και από άλλες διεθνείς πρακτικές και ελεγκτικά πρότυπα. 

 

Η Εταιρία συνέταξε τη δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στο άρθρο 152 του Νόμου 4548/2018 (ΦΕΚ Α’ 

104/13.06.2018) και στα άρθρα 9, 14 και 18 του Νόμου 4706/2020 

(ΦΕΚ Α’ 136/17.07.2020). Tο θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη 

λειτουργία και τις υποχρεώσεις της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε., ως 
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εδρεύουσας στην Ελλάδα Εταιρείας, είναι ο Νόμος 4548/2018 περί 

ανωνύμων εταιριών. Πέραν του Νόμου 4548/2018 θέματα όπως το 

αντικείμενο εργασιών, ο σκοπός, η διάρκεια, οι αρμοδιότητες του 

Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων, η εκλογή 

Ορκωτών Ελεγκτών, η εκκαθάριση και λύση της Εταιρίας ορίζονται 

από το Καταστατικό της. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ 

(ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. σε συνεδρίασή του στις 14ης Ιουλίου 2021 

αποφάσισε την υιοθέτηση και εφαρμογή του Ελληνικού Κώδικα 

Εταιρικής Διακυβέρνησης, καθώς θεωρεί επαρκές το υφιστάμενο 

θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο που ισχύει στη χώρα μας, 

ιδιαίτερα μετά την έναρξη ισχύος του νόμου 4706/2020. Ως εκ 

τούτου, η Εταιρία δεν εφαρμόζει πρακτικές εταιρικής 

διακυβέρνησης πέρα από τις απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας. 

 

ΔΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2021 

 

Αναφορικά με τον τρόπο λειτουργίας των συστημάτων εσωτερικού 

ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων (Internal Control and Risk 

Management – ICRM – Systems) της Εταιρίας και των Εταιριών 

που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, 

σημειώνεται ότι για τις οικονομικές αναφορές αξιοποιείται ένα 

επαγγελματικό και εξελιγμένο λογισμικό πακέτο για αναφορά προς 

την διοίκηση και τους εξωτερικούς χρήστες. Οι οικονομικές 

καταστάσεις συνολικού εισοδήματος και οικονομικής θέσης καθώς 

και άλλες αναλύσεις αναφέρονται προς την διοίκηση σε μηνιαία 

βάση ενώ συντάσσονται σε απλή και ενοποιημένη βάση σύμφωνα 

με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Όλες οι 
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αναφορές προς την διοίκηση περιλαμβάνουν τα στοιχεία της 

τρέχουσας περιόδου που συγκρίνονται με τα αντίστοιχα του 

προϋπολογισμού, όπως αυτός έχει εγκριθεί από το Διοικητικό 

Συμβούλιο αλλά και με τα στοιχεία της αντίστοιχης περσινής 

περιόδου αναφοράς. Η Διοίκηση της Εταιρίας διασφαλίζει ότι οι 

οικονομικές καταστάσεις δίνουν ακριβή και εύλογη εικόνα των 

περιουσιακών στοιχείων, των υποχρεώσεων, της 

χρηματοοικονομικής θέσης, και των αποτελεσμάτων της σε 

ενοποιημένη και μη βάση. Στο πλαίσιο αυτό έχει αναπτύξει 

διαδικασίες τακτικών αναφορών προς την ανώτατη διοίκηση που 

παρέχουν ενημέρωση ώστε να εντοπίζονται περιοχές κινδύνου οι 

οποίες μπορούν να επηρεάσουν τη διαδικασία προετοιμασίας και 

σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων. 

 

Η Εταιρία, ακόμη, διαθέτει Εςωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας η 

πλέον πρόσφατη έκδοση του οποίου εγκρίθηκε από το Διοικητικό 

της Συμβούλιο στη συνεδρίασή του της 14ης Ιουλίου 2021. Ο 

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Εταιρίας περιλαμβάνει 

την αναφορά των κύριων χαρακτηριστικών του Συστήματος 

Εσωτερικού Ελέγχου, ήτοι κατ’ ελάχιστον τη λειτουργία της 

μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, μονάδας διαχείρισης κινδύνων και 

μονάδας κανονιστικής συμμόρφωσης. Σύμφωνα με την 

2/917/17.06.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η πρώτη αξιολόγηση του Συστήματος 

Εσωτερικού Ελέγχου πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως την 31η 

Μαρτίου 2023 με ημερομηνία αναφοράς την 31η Δεκεμβρίου 2022 

και περίοδο αναφοράς από την έναρξη ισχύος του άρθρου 14 του 

Νόμου 4706/2020. 
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Περνώντας στον τομέα των μετοχών, ο συνολικός αριθμός των 

μετοχών εκδόσεως ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. ανέρχεται σε 

110.782.980 ονομαστικής αξίας € 0,75 η κάθε μία. Όλες οι μετοχές 

είναι κοινές ονομαστικές και πέραν αυτών δεν υφίστανται άλλοι 

τίτλοι από τους οποίους να απορρέει δικαίωμα ελέγχου της 

Εταιρίας. Κάθε μετοχή ενσωματώνει δικαίωμα μιας ψήφου στις 

Γενικές Συνελεύσεις εκτός των ιδίων μετοχών των οποίων τα 

δικαιώματα παράστασης και ψήφου στη Γενική Συνέλευση 

αναστέλλονται. Κύριος μέτοχος της Εταιρίας είναι το νομικό 

πρόσωπο με την επωνυμία “PETROVENTURE HOLDINGS 

LIMITED” το οποίο κατέχει το 40% των δικαιωμάτων ψήφου της 

ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. Η εταιρία συμμετοχών με την επωνυμία 

“MOTOR OIL HOLDINGS LTD” είναι ελέγχων μέτοχος της 

“PETROVENTURE HOLDINGS LIMITED”. Η “MOTOR OIL 

HOLDINGS LTD” κατέχει άμεσα το 0,36% των δικαιωμάτων ψήφου 

της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. (στοιχεία μετοχολογίου της 

31/12/2021). Οι μετοχές της Εταιρίας είναι εισηγμένες στην κύρια 

αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών και δεν υπάρχουν περιορισμοί 

στη μεταβίβασή τους, δεν υπάρχουν μέτοχοι με ειδικά δικαιώματα 

ελέγχου ούτε υπάρχουν περιορισμοί στο δικαίωμα ψήφου. 

 

Σε ότι αφορά το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 20 

του καταστατικού της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. το Διοικητικό 

Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για οποιαδήποτε υπόθεση, 

πράξη ή ενέργεια αφορώσα τη διοίκηση γενικά της Εταιρίας ή τη 

διαχείριση γενικά της εταιρικής περιουσίας, να αντιπροσωπεύει την 

Εταιρία σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της με τρίτους και να 
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ενεργεί κάθε πράξη που ανάγεται στους σκοπούς αυτής, 

συμπεριλαμβανομένης της παροχής προς τρίτους εγγυήσεως από 

μέρους της Εταιρίας υπέρ θυγατρικών ή συνδεδεμένων 

επιχειρήσεων, εξαιρουμένων μόνον των θεμάτων εκείνων τα οποία 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου ή του καταστατικού υπάγονται 

στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. Η ευθύνη των μελών 

του Διοικητικού Συμβουλίου έναντι της Εταιρίας παραμένει ατομική 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Νόμο 4548/2018 (ΦΕΚ Α’ 

104/13.06.2018). 

 

Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να εκλεγούν μέτοχοι ή 

μη, καθώς και ανώτεροι υπάλληλοι της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. 

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν 

απεριόριστα και είναι ελεύθερα ανακλητά. Ο Πρόεδρος του 

Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις και σε 

περίπτωση που απουσιάζει ή κωλύεται τον αναπληρώνει ένας 

Αντιπρόεδρος και όταν και οι δύο απουσιάζουν ή κωλύονται 

αναπληρώνονται από οιοδήποτε μέλος το οποίο ορίζεται από το 

Διοικητικό Συμβούλιο. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου 

λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων ή 

αντιπροσωπευομένων μελών του. Κάθε σύμβουλος έχει μία ψήφο 

και ο Πρόεδρος ή οποιοδήποτε πρόσωπο ενεργεί ως Πρόεδρος 

δεν έχει αποφασιστική ψήφο σε καμία συνεδρίαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου. 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο ή τα μέλη αυτού δεν έχουν αρμοδιότητα 

για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, έκδοση νέων μετοχών και αγορά 
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ιδίων μετοχών. Αρμόδια για τα ανωτέρω θέματα είναι η Γενική 

Συνέλευση των Μετόχων της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. η οποία 

επιπλέον είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για θέματα όπως, 

ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, η τροποποίηση του καταστατικού 

της Εταιρίας, η εκλογή μελών Δ.Σ., οποιαδήποτε αύξηση ή μείωση 

μετοχικού κεφαλαίου, ο διορισμός ελεγκτών της Εταιρίας, η 

έγκριση ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και διανομή κερδών 

της Εταιρίας. Για την τροποποίηση του καταστατικού της ΜΟΤΟΡ 

ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. απαιτείται απαρτία του ημίσεος (1/2) του 

καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, και σε 

περίπτωση επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης απαρτία ενός 

πέμπτου (1/5), και λήψη απόφασης με πλειοψηφία δύο τρίτων 

(2/3) των παρόντων ή εκπροσωπούμενων μετόχων 

 

 

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη  

 

 Ο όμιλος της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ  με στρατηγική στόχευση 

προσαρμόζεται και ακολουθεί τις διεθνείς εξελίξεις σε θέματα 

κοινωνικής υπευθυνότητας. 

Οι παγκόσμιες πιέσεις, αναφορικά  με τα περιβαλλοντικά και τα 

κοινωνικά ζητήματα παράλληλα με την κλιματική αλλαγή, έχουν 

οδηγήσει τον όμιλο να στραφεί προς την ενίσχυση του βιοτικού 

επιπέδου των κοινωνιών με συλλογικές και αμεσες δράσεις. 
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Αναλυτικότερα, μόνο  το 2018, Υιοθέτησε βέλτιστες διαθέσιμες 

τεχνικές και τεχνολογίες φιλικότερες προς το περιβάλλον 

δαπανώντας συνολικά ως όμιλος 150 εκατομμύρια € εκ των  

οποίων 28 εκατομμύρια € αφορούσαν επενδύσεις και λειτουργικές 

επαύξησης της ασφάλειας στην εργασία και 26 εκατομμύρια € για 

το περιβάλλον και την μείωση του περιβαλλοντικού της 

αποτυπώματος. 

 

Πρωταρχικό μέλημα είναι η παροχή ενός ασφαλούς του 

εργασιακού περιβάλλοντος για τους περισσότερους από 2100 

άμεσα εργαζόμενους, Εκπαιδεύοντας τους συνεχώς . 

 

Η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ και οι λοιπές εταιρείες του ομίλου διατηρούν 

μακρόχρονιες σχέσεις με διεθνής φορείς και επιχειρηματικές 

οργανώσεις όπως το ελληνικό δίκτυο global compact, Σύλλογος 

επιχειρήσεων και βιωμηχανιων,, Εμπορικό και βιομηχανικό 

επιμελητήριο Αθηνών, Σύνδεσμο ανεξάρτητων εταιρειών 

ηλεκτρικής ενέργειας κ.α. 

 

Επιπλέον υποστηρίζει την ακαδημαϊκή κοινότητα για την 

διερεύνηση θεμάτων της βιομηχανίας που έχουν σχέση με την 

υγιεινή την ασφάλεια και την προστασία του περιβάλλοντος, 

Συμμετέχοντας επίσης σε πλήθος καινοτόμων ερευνητικών 

προγραμμάτων Με στόχο την περιβαλλοντική αριστοποίηση της 

ρευστοποίησης  άνθρακα από βιομηχανικά και αστικά απόβλητα 

για την παραγωγή βιοκαυσίμων. 
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 Συνεργάζεται επίσης με ερευνητικά ινστιτούτα για την υλοποίηση 

των ευρωπαϊκών ερευνητικών έργων CARMOF, Με στόχο την 

πιλοτική δέσμευση CO2, Στο διυλιστήριο χρησιμοποιώντας 

καινοτόμα υβριδικά πορώδη προσροφητικα υλικά. Η Συνεργασία 

με το εργαστήριο μεταλλουργίας του εθνικού Μετσόβιου 

πολυτεχνείου, την  εταιρεία Power media productions, Και τον 

Δήμο Ραφήνας Πικερμίου σκοπεύει  στην υλοποίηση του 

ευρωπαϊκού περιβαλλοντικού έργου life Diana , Το οποίο έχει ως 

όραμα την κατασκευή μίας πιλοτικής μονάδα στα διυλιστήρια της 

motor oil για την  αξιοποίηση πετρελαϊκών υλικών προς νέα υλικά 

προστιθέμενης αξίας. 

 

Επίσης, συνεργάζεται με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, τον Τομέα 

Γεωφυσικής & Γεωθερμίας του ΕΚΠΑ, το Εργαστήριο Γεωφυσικής 

και Σεισμολογίας του ΤΕΙ Κρήτης και την εταιρεία SATWAYS για 

την υλοποίηση του εθνικού ερευνητικού έργου ARIS με στόχο την 

ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος έγκαιρης 

προειδοποίησης & διαχείρισης σεισμικού κινδύνου στην περιοχή 

του διυλιστηρίου. 

 

Συνεργάζεται με το Τμήμα Βιολογίας του ΕΚΠΑ και τα Εργαστήρια 

Βιοτεχνολογίας και Τεχνικής Χημικών Διεργασιών του ΕΜΠ για την 

υλοποίηση του εθνικού ερευνητικού έργου DeepDesOil με στόχο 

την ανάπτυξη συνδυασμένης χημικής και βιολογικής διεργασίας 

υπερ αποθείωσης πετρελαϊκών προϊόντων, και  με το Εργαστήριο 
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Περιβαλλοντικών Καυσίμων και Υδρογονανθράκων του ΕΚΕΤΑ και 

τα ΕΛΠΕ στα πλαίσια του εθνικού ερευνητικού έργου. 

 

Ετήσια Γενική συνέλευση  

 

Η ετήσια γενική συνέλευση πραγματοποιήθηκε 30 Ιουλίου 2022 

Και ώρα 10 στο ξενοδοχείο Athens στο Σύνταγμα. Αυτό είχε ως 

αποτέλεσμα να μην υπάρχει η δυνατότητα παρακολούθησης.  

 

Εγκρίθηκαν όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. 

 

Θέμα 1: Εγκρίθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2021 (σε 

ενοποιημένη και μη βάση) συμπεριλαμβανομένης της μη 

Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης του Νόμου 4548/2018, της 

Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018 

και τον Ν. 4706/2020, της Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής 

Ελέγχου της Εταιρείας για τη χρήση 2021 καθώς και των σχετικών 

εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών. 

 

Θέμα 2: Εγκρίθηκε η συνολική διαχείριση της Εταιρείας για τη 

χρήση 2021 και απηλλάγησαν οι Ορκωτοί Ελεγκτές από κάθε 

ευθύνη αποζημίωσης για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και 

τα πεπραγμένα της χρήσης 2021. Επιπρόσθετα, υπεβλήθη η 

προβλεπόμενη στην παράγραφο 5 του άρθρου 9 του Νόμου 
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4706/2020 έκθεση των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών Δ.Σ. 

προς την Γενική Συνέλευση. 

 

Θέμα 3: Εξελέγη νέο Διοικητικό Συμβούλιο  

 

Θέμα 4: Ορίστηκαν τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με 

το άρθρο 44 του Νόμου 4449/2017 όπως ισχύει. Ειδικότερα: 

 

Ως προς το είδος της Επιτροπής Ελέγχου η Συνέλευση καθόρισε 

ότι θα είναι ανεξάρτητη επιτροπή (μεικτή) ήτοι με μέλη Δ.Σ. και 

τρίτα πρόσωπα. 

 

Ως προς τη σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου η Συνέλευση 

αποφάσισε ότι η επιτροπή θα αποτελείται από τρία (3) ανεξάρτητα 

μέλη. Ένα μέλος της Επιτροπής θα είναι μέλος του νεοεκλεγέντος 

Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και τα υπόλοιπα δύο μέλη 

της Επιτροπής θα είναι ανεξάρτητα τρίτα πρόσωπα. 

 

Ως προς τη θητεία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου ορίστηκε 

από τη Συνέλευση ότι θα είναι ετήσια ήτοι αντίστοιχη αυτής των 

μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 

Κατόπιν προτάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα και με 

σχετική εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων της 
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Εταιρείας, η Συνέλευση όρισε τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου ως 

κάτωθι: 

 

Παναγιώτης Κωνσταντάρας του Ιωάννη (ανεξάρτητο μέλος του 

Δ.Σ.) 

Σπυρίδων Κυρίτσης του Χαράλαμπου (ανεξάρτητο τρίτο πρόσωπο) 

Κωνσταντίνος Θανόπουλος του Νικολάου (ανεξάρτητο τρίτο 

πρόσωπο) 

Άπαντα τα εκλεγέντα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου πληρούν τις 

προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του Νόμου 4706/2020, 

διαθέτουν στο σύνολό τους επαρκή γνώση του τομέα στον οποίο 

δραστηριοποιείται η Εταιρεία καθώς επίσης επαρκή γνώση και 

εμπειρία στη λογιστική ή την ελεγκτική. 

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου θα οριστεί από τα μέλη της 

κατά τη συγκρότηση της τελευταίας σε Σώμα. 

 

Θέμα 5: Εγκρίθηκε η διάθεση κερδών της χρήσης 2021 και το 

συνολικό μέρισμα για τη χρήση 2021 ποσού Ευρώ 0,90 ανά 

μετοχή. Με δεδομένο ότι στις 15 Νοεμβρίου 2021 κατεβλήθη ποσό 

Ευρώ 0,20 ανά μετοχή ως προσωρινό μέρισμα, το υπόλοιπο 

μερίσματος χρήσης 2021 ανέρχεται σε Ευρώ 0,70 ανά μετοχή. Η 

Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις ημερομηνίες αποκοπής 

δικαιώματος, αρχείου δικαιούχων μετόχων εγγεγραμμένων στο 

Σ.Α.Τ. (record date) και έναρξης πληρωμής υπολοίπου μερίσματος 

χρήσης 2021 ως ακολούθως: Ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος 
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Πέμπτη 7 Ιουλίου 2022, ημερομηνία αρχείου δικαιούχων (record 

date) Παρασκευή 8 Ιουλίου 2022, ημερομηνία έναρξης πληρωμής 

Τετάρτη 13 Ιουλίου 2022. Η καταβολή του υπολοίπου μερίσματος 

χρήσης 2021 θα πραγματοποιηθεί μέσω Πληρώτριας Τράπεζας. 

Με νεότερη ανακοίνωση η Εταιρεία θα ενημερώσει το επενδυτικό 

κοινό για τις λεπτομέρειες καταβολής του υπολοίπου μερίσματος 

χρήσης 2021. 

 

Θέμα 6: Εξελέγη για τη χρήση 2022 ως τακτικός ελεγκτής ο κ. 

Κουτσός-Κουτσόπουλος Δημήτρης  (ΑΜ ΣΟΕΛ 26751) και ως 

αναπληρωματικός ελεγκτής ο κ. Χριστόπουλος Βασίλειος (Α.Μ. 

ΣΟΕΛ 39701) αμφότεροι της Deloitte Α.Ε. Ορκωτών Ελεγκτών 

Λογιστών. Η αμοιβή τους ορίστηκε σε Ευρώ 315 χιλ. για τον 

τακτικό έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2022 και σε 

Ευρώ 175 χιλ. για τον φορολογικό έλεγχο της χρήσης 2022 και την 

έκδοση του σχετικού φορολογικού πιστοποιητικού. 

 

Θέμα 7: Εγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών Δ.Σ. για τη χρήση 2021 

(ετήσια σταθερή αμοιβή Ευρώ 30.000 για κάθε μέλος του Δ.Σ. ή 

Ευρώ 35.000 για κάθε μέλος των Επιτροπών: Ελέγχου, 

Υποψηφιοτήτων & Αποδοχών ή Ευρώ 40.000 για τους Προέδρους 

των Επιτροπών: Ελέγχου, Υποψηφιοτήτων & Αποδοχών) και προ-

εγκρίθηκαν οι αμοιβές τους για τη χρήση 2022 όπως 

περιγράφονται ανωτέρω. 
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Θέμα 8: Εγκρίθηκε η προκαταβολή αμοιβών σε μέλη του Δ.Σ. για 

το διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση 

σύμφωνα με το άρθρο 109 του Νόμου 4548/2018. 

 

Θέμα 9: Εγκρίθηκε η διανομή ποσού μέχρι Ευρώ 6 εκατ. από τα 

καθαρά κέρδη χρήσης 2021 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 

και ανώτατα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας και παρασχέθηκαν 

οι σχετικές εξουσιοδοτήσεις. 

 

Θέμα 10: Εγκρίθηκε η διανομή ποσού μέχρι Ευρώ 5,5 εκατ. από τα 

καθαρά κέρδη χρήσης 2021 στο Προσωπικό της Εταιρείας και 

παρασχέθηκαν οι σχετικές εξουσιοδοτήσεις. 

 

Θέμα 11: Εγκρίθηκε νέο πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών της 

Εταιρείας (ανώτατος αριθμός μετοχών 7.000.000, ανώτατη τιμή 

αγοράς Ευρώ 23 ανά μετοχή, κατώτατη τιμή αγοράς Ευρώ 8 ανά 

μετοχή, διάρκεια 8.7.2022 – 24.5.2024, μέσω των Μελών του 

Χρηματιστηρίου Αθηνών ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕΠΕΥ και ΤΡΑΠΕΖΑ OPTIMA 

BANK Α.Ε.) και δόθηκε η εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο 

για τα διαδικαστικά θέματα του προγράμματος. 

 

Θέμα 12: Εγκρίθηκε η διάθεση 200.000 ιδίων μετοχών που κατέχει 

η Εταιρεία στα Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 

σύμφωνα με το άρθρο 114 του Νόμου 4548/2018. Ειδικότερα, η 

Γενική Συνέλευση ενέκρινε τη διάθεση, άνευ χρηματικού 

ανταλλάγματος και χωρίς υποχρέωση διακράτησης για 
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συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, 100.000 μετοχών στον κ. Ιωάννη 

Β. Βαρδινογιάννη, 50.000 μετοχές στον κ. Πέτρο Τζ. Τζαννετάκη 

και 50.000 μετοχές στον κ. Ιωάννη Ν. Κοσμαδάκη. 

 

Θέμα 13: Εγκρίθηκε η δέσμευση φορολογηθέντων αποθεματικών 

ύψους Ευρώ 1.779.923,34 για την κάλυψη του 50% της ίδιας 

συμμετοχής της Εταιρείας στο επενδυτικό σχέδιο, συνολικού 

επιλέξιμου και ενισχυόμενου κόστους 14.239.386,72 Ευρώ, που 

αφορά στην επέκταση της δυναμικότητας του Συγκροτήματος 

Καταλυτικής Πυρόλυσης του Διυλιστηρίου και έχει ενταχθεί στον 

Αναπτυξιακό Νόμο 4399/2016. Τα φορολογηθέντα αποθεματικά 

δεν δύνανται να διανεμηθούν ή κεφαλαιοποιηθούν για μία επταετία 

από την ολοκλήρωση και έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της 

επένδυσης, η οποία υπολογίζεται εντός του 2023. 

 

Θέμα 14: Εγκρίθηκε η Έκθεση Αποδοχών των Μελών Δ.Σ. της 

Εταιρείας για τη Χρήση 2021 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 

112 του Νόμου 4548/2018. 

 

Θέμα 15: Εγκρίθηκε η σύμβαση εργασίας μεταξύ της Εταιρείας και 

του Διευθύνοντος Συμβούλου σύμφωνα με το άρθρο 99 του Νόμου 

4548/2018 και εγκρίθηκε η τροποποιημένη Πολιτική Αποδοχών 

Μελών Δ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 110 του Νόμου 4548/2018 
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Επίλογος 

 

 

 

 

 

Στα  50 χρόνια επιχειρηματικής ιστορίας, Όμιλος της Motor Oil, 

δραστηριοποιούμενος με 92 εταιρείες, καλύπτει  ένα ευρύ φάσμα 

δραστηριότητας διύλισης, διανομής αλλά και δραστηριότητες των 

ενεργειακών τομέων. Με έναν κύκλο γύρω στα 10 δις, 1500 

πρατήρια υγρών καυσίμων και 2990 εργαζόμενους, ο Όμιλος 

κατέχει τον ηγετικό ρόλο στην διύλιση και εμπορία προϊόντων 

πετρελαίου σε Ελλάδα και εξωτερικό. 

Αν και η εγχώρια αγορά καυσίμων εξακολουθεί  να κλονίζεται λόγω 

της οικονομικής αλλά και της  ενεργειακής κρίσης, ο Όμιλος, μέσω 

των στρατηγικών επενδύσεων που έχουν πραγματοποιηθεί τα  

τελευταία χρόνια, έχει καταφέρει να κατέχει το μεγαλύτερο κομμάτι 

αυτής. Έτσι, εκ του αποτελέσματος, είναι εύκολα κατανοητό πως τα 

στρατηγικά βήματα που επιχειρεί είναι άρτια αν και πάντα  υπάρχει 

περιθώριο βελτιστοποίησης.  
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Πληροφορίες συντακτών: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αγγελική Θεοδώρα Μαργαρίτη:  
Εθνικό και Καποδιστριακό 

 Πανεπιστήμιο Αθηνών,  
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών  

Μαργαρίτα Τσούκο:  
 Εθνικό και Καποδιστριακό  

Πανεπιστήμιο Αθηνών,  
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών  
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Παναγιώτα Σταματελοπούλου: 
 Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 

 Τμήμα Μηχανικών βιομηχανικής  
σχεδίασης και παραγωγής  

 Βασιλική Σταματελοπούλου : 
 Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ,  
Τμήμα Διοίκηση Επιχειρήσεων  



208 
 

ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ: 

1. Εισαγωγή  
2. Ανάλυση της μετοχής  

• Διαχρονική Ανάλυση της Μετοχής 

• Μετοχική Σύνθεση  

• Απόδοση της μετοχής την τελευταία πενταετία  
3. Δραστηριότητα της επιχείρησης  
4. Διοικητικό Συμβούλιο 
5. Εταιρική διακυβέρνηση  
6. Covid-19: Πρωτοβουλίες και δράσεις  
7. Ουσιαστικά Θέματα ESG  

• Περιβάλλον 

• Κοινωνία  

• Εταιρική διακυβέρνηση  
8. Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης 

(Δράσεις) 

• Στήριξη και συμβολή στην Υγεία 

• Δράσεις για την Εκπαίδευση 

• Βιώσιμη Ενέργεια 

• Προώθηση Οικονομικής Ανάπτυξης 

• Καινοτομία & Ψηφιακός Μετασχηματισμός  

• Δράσεις για την κλιματική αλλαγή 

9. Γενική Συνέλευση ΕΛΠΕ 2022 
10. Βιβλιογραφία  
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1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ: 

 

Ο όμιλος Ελληνικά πετρέλαια (ΕΛΠΕ) έγινε γνωστή με την 

επωνυμία αυτή το 1998 έπειτα από την αγορά των 

συγχωνευμένων  θυγατρικών εταιρειών της τότε επιχείρησης 

ονόματι Δημόσια Επιχείρηση Πετρελαίου (ΔΕΠ). Ένας δυναμικός 

όμιλος με γερές βάσεις που διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο 

στην ενεργειακή ανάπτυξη στην Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή 

της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Η εταιρεία αναπτύσσεται σταδιακά 

καθώς λειτουργεί από αποκλειστικά σε πετρελαϊκή επιχείρηση 

πλέον και σε ενεργειακή, με επεκτάσεις σε αναπτυξιακά 

προγράμματα και ορισμένες επενδύσεις σε καινοτόμους τομείς. Ο 

όμιλος Ελληνικά Πετρέλαια έχει στόχο να αναπτύξει την εταιρεία 

μέσα από την δραστηριοποιήσει της στους παρακάτω τομείς 

• Διύλιση, Εφοδιασμό και Εμπορία Πετρελαιοειδών 

• Λιανική Εμπορία πετρελαιοειδών 

• Παραγωγή και Εμπορία Πετροχημικών 

• Έρευνα και Παραγωγή Υδρογονανθράκων 

• Παραγωγή Ενέργειας και Φυσικό Αέριο 

• Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) 

• Τεχνικές Μελέτες 

 Η εταιρεία είναι ενταγμένη στο ελληνικό χρηματιστήριο (ATHEX) 

αλλά βρίσκεται και στο χρηματιστήριο του Λονδίνου (LSE). Η 

πετρελαϊκή εταιρεία είναι ενταγμένη και στον νέο δείκτη της 

ελληνικής αγοράς τον ESG (Environmental Social and 

Governance). Με τον δείκτη αυτό παρακολουθείται η 

χρηματιστηριακή  απόδοση των εισηγμένων εταιρειών για θέματα 

περιβάλλοντος, κοινωνίας και εταιρικής διακυβέρνησης. Ο δείκτης 

αυτός προώθησε την εταιρεία να  ελέγχει τα ποσοστά CO2  καθώς 

εάν δεν ελεγχθεί το περιβάλλον θα έχει σοβαρά προβλήματα στην 

μακροχρόνια περίοδο βιωσιμότητας για τις μελλοντικές και 

παρούσες γενιές. Η επιχείρηση επίσης έχει ως κύριο στόχο της την 

συνεισφορά της στην κοινωνία, με την καλή εκπαίδευση και 

εξόπλιση των εργαζομένων της καθώς και με την βοήθεια της σε 

απρόσμενες καταστάσεις( π.χ άμεση βοήθεια μετά την 
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χιονοθύελλα “Μύδια”). Και επίσης η εταιρική διακυβέρνηση 

αναβαθμίστηκε με ορατή διαφορά καθώς οι θεσμικοί ρόλοι των 

ανεξάρτητων μελών αύξησαν την υπευθυνότητά τους. Ακόμη η 

ιστορική πορεία της χρηματιστηριακής μετοχής δείχνει την καλή 

πορεία της επιχείρησης καθώς υπήρχε σταθερότητα με ελάχιστες 

διακυμάνσεις. Την περίοδο του Covid19 το 2020-2021 τα κέρδη 

της εταιρείας είχαν ισχυρή πτωτική τάση. Η έξαρση της πανδημίας 

οδήγησε της μετοχές του κλάδου του πετρελαίου σε ρήξη, καθώς η 

ζήτηση μειώθηκε. Τώρα όμως που η οικονομία έφυγε από αυτή την 

περίοδο, η εταιρεία προσπαθεί με σταθερότητα να ανακάμψει 

ξανά. 

 

 

 

2. ΑΝΆΛΥΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΟΧΉΣ: 

 

Διαχρονική ανάλυση της μετοχής : 

 

Τιμή της μετοχής από το 2004 έως 2022 : 

2004: 8€ 2014: 3,8€    

2005: 11,88€ 2015: 4,4€   

2006: 10,44€ 2016: 4,42€ 
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2007: 11,28€ 2017: 7,61€ 

2008: 5,4€ 2018: 7,38€ 

2009: 7,81€ 2019: 8,77€     

2010: 5,86€ 2020: 5,4€ 

2011: 6,37€ 2021: 6,22€ 

2012: 7,4€ 2022: 6,81€ 

2013: 7,68€  

 

Οι μετοχές της ΕΛΠΕ διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο 

Αθηνών και Λονδίνου , με μορφή διεθνών αποθετηρίων εγγράφων. 

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 666.284.730,30 

διαιρούμενο σε 305.635.185 μετοχές ονομαστικής αξίας €2,18 η 

κάθε μια . Τα δικαιώματα των μετοχών της εταιρείας που πηγάζουν 

από τη μετοχή τους , είναι ανάλογα με το ποσοστό του κεφαλαίου 

,στο οποίο αντιστοιχεί η καταβεβλημένη αξία της μετοχής . Όλες οι 

μετοχές έχουν τα ίσια δικαιώματα και υποχρεώσεις και κάθε μετοχή 

ενσωματώνει όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που 

προβλέπει ο Νόμος και το καταστατικό της  

εταιρείας . Η ευθύνη των μετόχων της εταιρείας περιορίζεται στην 

ονομαστική αξία των μετοχών που κατέχουν . Οι μετοχές της 

εταιρείας διαπραγματεύονται στην Γενική Κατηγορία του 

χρηματιστηρίου Αθηνών . Η μετοχή ΕΛΠΕ  συμμετέχει με 

σημαντική στάθμιση στο γενικό δείκτη του Χ.Α. , στο δείκτη  

FTSE/XA LargeCap, καθώς και σε σημαντικό αριθμό άλλων 

δεικτών όπως , στο δείκτη FTSE/XA Πετρελαίου-Αερίου , 

FTSE/MED 100 , δείκτη τιμών Greece-Turkey 30 και δείκτη Global 

X FTSE Greece 20 ETF  
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Η πορεία της μετοχής την τελευταία πενταετία : 

 

 

 

 

Όπως φαίνεται στο παραπάνω διάγραμμα της τελευταίας 

πενταετίας η μετοχή της ΕΛΠΕ  είναι συνδεδεμένη με τις εξελίξεις 

2018: 7,38€ 

2019: 8,77€     

2020: 5,4€ 

2021: 6,22€ 

2022: 6,81€ 
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της χώρας . Στο διάγραμμα διακρίνουμε την αρνητική επιρροή της 

πανδημίας SarsCOVID-19 στην τιμή της μετοχής τον Μάρτιο του 

2020 η οποία έπεσε στα 5,4€, σε σχέση με την τιμή την οποία είχε 

τον Δεκέμβριο του 2019 η οποία ήταν 8,75€.  Στη συνέχεια τον 

Οκτώβριο του 2020 η τιμή της μετοχής συνέχισε να έχει καθοδική 

πορεία φτάνοντας στα 4,2€ 

 

 

 

Η μετοχή το 2018:  
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Η μετοχή το 2019: 

 

 

 

Η μετοχή το 2020 : 
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Η μετοχή το 2021 : 

 

 

 

 

 

 

Η μετοχή το τελευταίο έτος : 

 

  

To τελευταίο έτος παρατηρείτε άνοδος στην τιμή της μετοχής από 

6,35 € σε 6,81 €. Αλλά άμα αναλύσουμε λίγο καλύτερα την μετοχή 

θα παρατηρήσουμε ότι τον Απρίλιο του 2021 η μετοχή έφτασε τα 

7,55€ και στη συνέχεια η τιμή της μετοχής έπεσε στα 6,81 € , η 

οποία είναι η σημερινή τιμή της μετοχής  
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3.ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: 

Κύριες δραστηριότητες της εταιρίας αποτελούν η διύλιση, ο 

εφοδιασμός και εμπορία πετρελαιοειδών (λιανική και χονδρική), η 

παραγωγή και εμπορία πετροχημικών, η έρευνα και η παραγωγή 

υδρογονανθράκων, η παραγωγή ενέργειας και φυσικού αερίου 

καθώς και διάφορες τεχνικές μελέτες. Επιπρόσθετα, η 

δραστηριότητα της εκτείνεται και σε περιοχές του εξωτερικού, κατά 

βάση στη ΝΑ Ευρώπη όπως στην Κύπρο, τη Βουλγαρία, το 

Μαυροβούνιο και τη Δημοκρατία Βόρειας Μακεδονίας. Επίσης 

στην Ελλάδα, ο Όμιλος διαθέτει και λειτουργεί τρία διυλιστήρια, σε 

Ασπρόπυργο, Ελευσίνα και Θεσσαλονίκη, τα οποία καλύπτουν 

περίπου το 65% της συνολικής διυλιστικής δυναμικότητας της 

χώρας και διαθέτουν δεξαμενές αποθήκευσης αργού πετρελαίου 

και προϊόντων χωρητικότητας 6,65 εκατ. m³. Ο Όμιλος ΕΛΠΕ 

δραστηριοποιείται στη λιανική εμπορία πετρελαιοειδών τόσο στην 

Ελλάδα, μέσω της θυγατρικής εταιρείας ΕΚΟ ΑΒΕΕ, όσο και στο 

εξωτερικό, μέσω θυγατρικών εταιρειών σε Κύπρο, Βουλγαρία, 

Σερβία, Μαυροβούνιο και Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας. 

Δραστηριότητες της ΕΛΠΕ Upstream στον Ελλαδικό χώρο : 

Πατραϊκός κόλπος (Δυτικά), Άρτα – Πρέβεζα & Β.Δ. Πελοπόννησο, 

Δυτικά της Κέρκυρας - Θαλάσσια περιοχή 2,  Κυπαρισσιακός 

κόλπος – Θαλάσσια περιοχή 10 ,  Βόρεια της Κέρκυρας – 

Θαλάσσια περιοχή 1,  Θρακικό πέλαγος,  Θαλάσσια περιοχή 

«Ιόνιο»,  Θαλάσσιες περιοχές «Δυτικά Κρήτης» και «Νοτιοδυτικά 

Κρήτης» 

Ο Όμιλος δραστηριοποιείται στους κλάδους παραγωγής, εμπορίας 

και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, μέσω της 

συμμετοχής του στην κοινοπραξία Elpedison B.V, με ποσοστό 50%. 

Το υπόλοιπο 50% κατέχεται από την εταιρεία EDISON International. 

 

Στον τομέα του Φυσικού Αερίου ο Όμιλος συμμετέχει μέσω της 
ΔΕΠΑ Α.Ε. (35% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε., 65% ΤΑΙΠΕΔ). 
Ο Όμιλος ΔΕΠΑ δραστηριοποιείται: στην εισαγωγή Φυσικού Αερίου 
μέσω μακροχρόνιων συμβάσεων αλλά και spot φορτίων, στην 
προμήθεια Φυσικού Αερίου σε μεγάλους καταναλωτές 
(ηλεκτροπαραγωγοί, βιομηχανίες και εταιρείες παροχής ΦΑ), στην 
παροχή αερίου μέσω της ΕΠΑ Αττικής, σε μεσαίους και μικρότερους 
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καταναλωτές, καθώς και στη διανομή μέσης και χαμηλής πίεσης 
μέσω των Εταιρειών Διανομής Αερίου (ΕΔΑ), μετά τον διαχωρισμό 
των δραστηριοτήτων διανομής και προμήθειας. 
 

 

 

4.ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

Η  εταιρεία Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. διοικείται από ενδεκαμελής 

διοικητικό συμβούλιο, εκ των οποίων τον Πρόεδρο Ιωάννη 

Παπαθανασίου, 2 εκτελεστικά και 4 μη εκτελεστικά μέλη καθώς και 

4 ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, όπως διαπιστώνονται 

παρακάτω αναλυτικά ως εξής: 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. : ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  : ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΙΑΜΙΣΙΗΣ 

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ 

ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ : 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ – ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΒΑΡΔΑΣ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΕΤΑΞΑΣ 

ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΨΑΡΡΑΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΡΤΣΕΚΗ 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤA ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚA ΜΕΛH : 

IΟΡΔΑΝΗΣ ΑΪΒΑΖΗΣ 

ΝΙΚΟΣ ΒΡΕΤΤΟΣ 

LORRAINE ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΤΑΚΗΣ) ΤΡΙΔΗΜΑΣ 
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5.ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 

Σύμφωνα με τις Αρχές Εταιρικής Διακυβέρνησης του Οργανισμού 

Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, ως εταιρική 

διακυβέρνηση νοείται το σύστημα σχέσεων που εγκαθιδρύεται 

μεταξύ της Διοίκησης της εταιρείας,των μετόχων, των εργαζομένων 

και κάθε άλλου ενδιαφερόμενου μέρους και 

αποσκοπεί στη δημιουργία, βιωσιμότητα και ανάπτυξη δυνατών και 

ανταγωνιστικών επιχειρήσεων. 

Το 2020 ήταν μια πρωτόγνωρα δύσκολη χρονιά λόγω της 

πανδημίας, γεγονός που είχε σημαντικό αντίκτυπο στην υλοποίηση 

των κοινωνικών δράσεων του Ομίλου σε συγκεκριμένους πυλώνες. 

Παρόλες τις δυσκολίες, αξίζει να σημειωθεί ότι με τη συντονισμένη 

και συλλογική προσπάθεια τόσο του Ομίλου όσο και των 

κοινωνικών εταίρων, η πλειοψηφία των κοινωνικών δράσεων 

ολοκληρώθηκε με επιτυχία. 

 

 

6.COVID-19: ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ & ΔΡΑΣΕΙΣ 

Εν μέσω της παγκόσμιας κρίσης, λόγω του κορωνοϊού, ο Όμιλος 

εξασφάλισε και συνεχίζει να εξασφαλίζει συνθήκες μέγιστης 

ασφάλειας για την προστασία του ανθρώπινου δυναμικού, τους 

πελάτες, τις αλυσίδες εφοδιασμού και την απρόσκοπτη συνέχιση 

των δραστηριοτήτων του. 

Στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, ο Όμιλος ενισχύει το 

θετικό του αποτύπωμα στην καταπολέμηση της πανδημίας σε 

εθνικό αλλά και σε τοπικό επίπεδο. 

Η συνολική κοινωνική προσφορά του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ για την αντιμετώπιση της πανδημίας είναι η 

μεγαλύτερη που δόθηκε από επιχειρηματικό Όμιλο και ανέρχεται 

σε 8 εκατομμύρια ευρώ. 
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7.ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ESG  

Τα Ουσιαστικά Θέματα έχουν διαχωριστεί με βάση τους πυλώνες 

του ESG, Περιβάλλον, Κοινωνία & Εταιρική Διακυβέρνηση, ώστε να 

απεικονίσουν καλύτερα και με διαφάνεια τη θέση και τη 

μακροπρόθεσμη στρατηγική του Ομίλου, αλλά και τη σημαντικότητά 

τους για τη λειτουργία του. 

 

Περιβάλλον 

Ο όμιλος Ελληνικά πετρέλαια στοχεύουν στη μείωση του 

ανθρακικού  αποτυπώματος έτσι ώστε να συνεισφέρουν στην 

αντιμετώπιση των αιτιών και των επιπτώσεων του φαινομένου της 

κλιματικής αλλαγής,  ως απόρροια να οδηγηθούν στον ενεργειακό 

μετασχηματισμό και να εξελιχθούν  σε έναν Όμιλο παροχής 

ενεργειακών λύσεων χαμηλών εκπομπών άνθρακα. Κύριες 

επιδιώξεις τους , αποτελούν  η συνεχή μείωση των δεικτών αερίων 

εκπομπών σε όλες τις δραστηριότητες , η αύξηση του ποσοστού 
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αξιοποίησης των υλικών και φυσικών πόρων σε όλο τον κύκλο 

ζωής τους και η ανάπτυξη σημαντικής επιχειρηματικής 

δραστηριότητας σε ΑΠΕ και φυσικό αέριο. 

 

Κοινωνία 

Βασική επιδίωξη του ομίλου είναι η εξασφάλιση ενός εργασιακού 
περιβάλλοντος, σε όλες τις δραστηριότητες, με μηδέν ατυχήματα 
και απουσία επαγγελματικών ασθενειών, πρόληψη και προστασία 
της Υγείας των εργαζομένων και των εξωτερικών συνεργατών, 
αναδεικνύοντας παράλληλα τον ίδιο τον εργαζόμενο. 

Ο όμιλος εφαρμόζει πλέον τις βέλτιστες πρακτικές για την 
διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων και δημιουργεί αξία στο 
κοινωνικό και οικονομικό χώρο της χώρας , δίνοντας ιδιαίτερη 
προσοχή στην υλοποίηση δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής 
Ευθύνης. 

 

 

 

Εταιρική 

Διακυβέρνηση  

Ο όμιλος επιδεικνύει αποδεδειγμένα μηδενική ανοχή σε 

περιστατικά διαφθοράς , καθώς έχει ως στόχο η δραστηριότητά 

τπυ να είναι σύμφωνη με τις αρχές της διαφάνειας και του υγιούς 

ανταγωνισμού και να διέπεται από συγκεκριμένες αξίες και αρχές 

που εφαρμόζονται σε όλες τις εκφάνσεις της. Οι αρχές και οι αξίες 
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αυτές προσδιορίζουν ένα σύννομο και ηθικό τρόπο λειτουργίας για 

την επίτευξη των επιχειρηματικών του  στόχων και διασφαλίζουν τη 

βιωσιμότητα και την επιχειρησιακή του συνέχεια.  

• Διασφάλιση της Κανονιστικής Συμμόρφωσης και της 
Επιχειρηματικής Ηθικής 

• Εξασφάλιση Ετοιμότητας και Ανταπόκρισης στην 

Αντιμετώπιση Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης 

 

 

8.ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ & ΣΤΟΧΟΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Δράσεις 

• Στήριξη και συμβολή στην Υγεία 

1. Συνεχής βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Υγείας και 
Ασφάλειας – Στόχοι και δείκτες Ασφάλειας και συγκριτική 
αξιολόγηση με τους δείκτες του CONCAWE. 

2. Εκπαίδευση εργαζομένων για την καλλιέργεια του Safety 
Culture. 

3. 8 εκατ. ευρώ η συνεισφορά του Ομίλου στο ΕΣΥ και στην 
Κοινωνία για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19. 

4. Θέσπιση Πολιτικής για την πρόληψη και αντιμετώπιση των 
προβλημάτων από την πανδημία, σύμφωνη με τις οδηγίες 
του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) και του 
Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (WHO) 

 

• Δράσεις για την Εκπαίδευση 

 

1. Συνεχής επιμόρφωση των εργαζομένων για απόκτηση 

τεχνογνωσίας και ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων. 

Επανασχεδιασμός των Ομιλικών Προγραμμάτων 

Ανάπτυξης της Ακαδημίας ΕΛΠΕ και υλοποίηση με τη 

μορφή webinar. 
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2. Εκπαιδευτική βαλίτσα “ΓΗ 2030” για την ενημέρωση και 

ευαισθητοποίηση μαθητών και εκπαιδευτικών για τους 17 

Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης. 

3. 72 υποτροφίες σε αριστούχους πτυχιούχους για 

μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό και 6 προγράμματα 

υποτροφιών σε συνεργασία με ελληνικά Πανεπιστήμια. 

4. Ανάπτυξη προγράμματος τηλεμάθησης για παιδιά 

Δημοτικού εν όψει πανδημίας. 

 

 

 

• Βιώσιμη Ενέργεια 

1. Αύξηση βιοκαυσίμων στη βενζίνη σε ποσοστό 3,3% σε 
ενεργειακό περιεχόμενο (από 1% το 2019). 

2. Τοποθέτηση 12 Φ/Β συστημάτων σε στέγες σχολείων 
και ιδρυμάτων. 

3. Επενδύσεις εξοικονόμησης ενέργειας στην παραγωγή 
για καθαρότερα καύσιμα με υψηλή ενεργειακή 
αποδοτικότητα. 

4. Ενίσχυση και αναβάθμιση δικτύου πρατηρίων, με βάση 

τις νέες τεχνολογικές και περιβαλλοντικές εξελίξεις. 
5. Εγκατάσταση ταχυφορτιστών σε πρατήρια ΕΚΟ / BP. 

 

 

• Προώθηση Οικονομικής Ανάπτυξης 

 

1. Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας/απασχόλησης 

χωρίς διακρίσεις. 

2. Ενεργειακή μετάβαση και υιοθέτηση αρχών κυκλικής 

οικονομίας/ βέλτιστη χρήση των φυσικών πόρων. 

3. Δωρεές/δράσεις για την κοινωνία – Ενίσχυση 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε ευπαθείς ομάδες. 

4. Προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης των τοπικών 

κοινωνιών μέσα από εξειδικευμένες δράσεις. 
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• Καινοτομία & Ψηφιακός Μετασχηματισμός  

 

1.   23 Ψηφιακές Πρωτοβουλίες – 16 Ψηφιακά Σενάρια 

Χρήσης και 7 Επιχειρησιακές Εφαρμογές. 

2. 3 πυλώνες ψηφιακού μετασχηματισμού Ομίλου: (α.) 

Ψηφιακό Διυλιστήριο, (β.) Ψηφιακές Ομιλικές 

Υποστηρικτικές Διαδικασίες, (γ.) Ψηφιακή Λιανική 

Εμπορία. 

3. Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα για 

τεχνολογίες αύξησης της ενεργειακής απόδοσης. 

4. Επενδύσεις για βιώσιμες και ανθεκτικές υποδομές. 

 

 

• Δράσεις για την κλιματική αλλαγή 

 

1.  Ανάπτυξη σημαντικού χαρτοφυλακίου στις 

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας – εξαγορά, 

εξασφάλιση χρηματοδότησης και εκκίνηση εργασιών 

του φωτοβολταϊκού έργου στην Κοζάνη, συνολικής 

ισχύος 204,3 ΜW. 

2. Μείωση 22% του δείκτη tn εκπομπών CO2/tn 

τροφοδοσίας αργού πετρελαίου (crude oil) (έναντι 

αρχικού στόχου -5% για το 2020) σε σύγκριση με το 

έτος 2014. 

3. Πάνω από 85 εκατ. € επενδύσεις στις εγκαταστάσεις 

του Ομίλου σε έργα μείωσης του περιβαλλοντικού 

αποτυπώματος. 
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9.ΓΕΝΙΚΉ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ : 

 

 Η ετησία γενική συνέλευση της Ελληνικά πετρέλαια Α.Ε. έλαβε 
χώρα στις 9/6/2022 και ο τόπος διεξαγωγής της ήταν μέσω 
τηλεδιάσκεψης.Στην γενική συνέλευση δεν παρευρεύθηκαν  όλα τα 
μέλη του Διοικητικού συμβουλίου αλλά ήταν αρκετοί παρόντες. 
 
ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 
Τα θέματα της γενικής συνέλευσης που αναπτύχθηκαν ήταν τα 
εξής : 
1.Απολογισμός διαχειρίσεως, έκθεση διαχειρίσεως του διοικητικού 
συμβουλίου και οι εκθέσεις των ορκωτών ελεγκτών, της χρήσεως 
2021 
 
2. Έγκριση των Οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας και του 
ομίλου σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής 
αναφοράς και σχετικές εκθέσεις ελέγχου, της χρήσεως 2021 
 

3.α)Έγκριση πίνακα διάθεσης κερδών χρήσεως 2021 
   β)Έγκριση της διανομής μερίσματος χρήσεως 2021 
 
4. Υποβολή προς συζήτηση της Έκθεσης Αποδοχών των μελών 

του Διοικητικού Συμβουλίου του έτους 2021, σύμφωνα με το άρθρο 

112 παρ.3 του Ν. 4548/2018. 

5. Υποβολή της Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου 

για την χρήση 2021. 

6. Έκθεση των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του 

Διοικητικού Συμβουλίου προς την Γενική Συνέλευση. 

7.Έγκριση Συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για 

την εταιρική χρήση 1.1.2021- 31.12.2021, κατά το άρθρο 108 του 

Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη 

αποζημίωσης για τη χρήση 2021 

8. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για την χρήση 2022 και καθορισμός 

της αμοιβής τους. 

9. διανομή μέρους των καθαρών κερδών της χρήσης 2021 ως 

εφάπαξ αμοιβή (bonus) στους εργαζόμενους της Εταιρείας και των 

θυγατρικών της και εξουσιοδοτήθηκαν στελέχη της Εταιρείας για 
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την διενέργεια των απαραίτητων πράξεων για την διαχείριση, 

συγκεκριμενοποίηση και υλοποίησή της 

Μερικά από τα παραπάνω θέματα της γενικής συνέλευσης τέθηκαν 

σε ψηφοφορία και άλλα όχι. Αυτά που τέθηκαν σε ψηφοφορία υπερ 

ψηφίστηκαν, όπως το πρώτο με ποσοστό 100%,το δεύτερο θέμα 

με ποσοστό 99,93%, το τρίτο με ποσοστό 100%,το τέταρτο θέμα 

με ποσοστό 98,45%, το έβδομο θέμα με ποσοστό 99,91% το 

όγδοο με 98,32 και το ένατο με 99,72%.Ενώ τα θέματα πέντε και 

έξι δεν τέθηκαν σε ψηφοφορία. 

  Από τα παραπάνω μπορούμε να συμπεράνουμε τον τρόπο που 

αντιμετωπίζουν οι μέτοχοι την εταιρεία. Η συμμετοχή ήταν μεγάλη 

και φαίνεται ότι οι μέτοχοι συμφωνούν με τις αποφάσεις της 

εταιρείας και την υποστηρίζουν με την θετική  ψήφο τους. Μέσα 

στην γενική συνέλευση αναπτύχθηκαν ενδιαφέροντα θέματα που 

αξίζουν να σχολιασθούν περεταίρω. Η εταιρεία την τελευταία 

περίοδο εστιάζει στην υγιή περιβαλλοντική ανάπτυξη και στην 

αντιμετώπιση των επιπτώσεων της ενεργειακής κρίσης. Ένω όσων 

αφορά το περιβαλλοντικό αποτύπωμα που αφήνει ,την τελευταία 

τριετία,έχει μειώσει την εκπομπή των ρύπων. Σε θέματα 

περιβάλλοντος η εταιρεία επένδυσε 260εκ για έργα μείωσης των 

ρύπων, όπως έργα ΑΠΕ, εξοικονόμησης ενέργειας και μείωση 

εκπομπών αερίων στα διυλιστήρια. Όσων αφορά τις ανανεώσιμες 

πηγές ενέργειας η εταιρεία σχεδιάζει ένα καινούργιο πάρκο στη 

Κοζάνη και ενισχύει τα υπόλοιπα πάρκα αιολικά και φωτοβολταϊκά. 

Πιο συγκεκριμένα, με την υπάρξει του πάρκου θα αυξηθεί η ισχύς 

στα 285 mv και θα  αναβαθμιστεί η εγκατεστημένη ισχύς ΑΠΕ από 

0,6GW σε 1GW. Επιπλέον, το πάρκο της Κοζάνης, όταν 

ολοκληρωθεί θα είναι ένα από τα μεγαλύτερα έργα ΑΠΕ στην 

Ελλάδα, θα αποφευχθούν 320.000 τόνοι εκπομπών αερίων του 

θερμοκηπίου και θα υπάρξουν περισσότερες από 300 θέσεις 

εργασίας. Επίσης, η εταιρεία ασχολείται και με την ηλεκτρική 

ενέργεια (ELPEDISON).Οι κύριες εξελίξεις στον τομέα αυτό είναι η 

ανάκαμψη της ζήτησης και η αυξημένη συμμετοχή του φυσικού 

αερίου στο μείγμα παραγωγής συστήματος. Με αποτέλεσμα την 

αύξηση της κερδοφορίας στα 94εκ EBITDA, την αύξηση της 

παραγωγής κατά 3.726 Gwh και της αύξησης του μεριδίου λιανικής 

αγοράς. 
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Όμως, οι προσπάθειες για μείωση του περιβαλλοντικού 

αποτυπώματος και γενικά για διατήρηση καλών επιδόσεων της 

εταιρείας με όσο το δυνατόν λιγότερο κόστος ήρθε σε αντίθεση με 

τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης. Η ενεργειακή κρίση 

επηρέασε την εταιρεία σημαντικά, αφού οι τιμές του πετρελαίου, 

φυσικού αερίου, ηλεκτρικής ενέργειας και δικαιωμάτων εκπομπών 

CO2 αυξήθηκαν σημαντικά κάνοντας δύσκολη την διατήρηση των 

χαμηλών τιμών. Πιο συγκεκριμένα, οι τελικές τιμές της βενζίνης και 

diesel αυξήθηκαν κατά 181% και 188% αντίστοιχα από τις αρχές 

του 2021 μέχρι σήμερα. 

Πάνω σε αυτά τα ζητήματα  διαμορφώθηκαν μερικοί 

προβληματισμοί από την μεριά των μετόχων. Με την πρώτη 

ερώτηση να αναφέρεται στο ύψος του συνολικού δανεισμού που 

έχει λάβει η εταιρεία και αν θα αυξηθεί περαιτέρω ο δανεισμός για 

την ικανοποίηση των αναγκών της εταιρείας εντός της χρονιάς. Η 

εταιρεία απάντησε ότι το ύψος του δανεισμού είναι αυξημένο και θα 

συνεχίσει να είναι λόγω των επενδυτικών δαπανών σε 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και στο καινούργιο πάρκο της 

Κοζάνης, αλλά προσδοκάτε να υπάρχει κέρδος μέσα από αυτές τις 

επενδύσεις. Μια άλλη ερώτηση που διαμόρφωσαν οι μέτοχοι 

αφορούσε την έρευνα για τους υδρογονάνθρακες και την στάση 

της κυβέρνησης πάνω στο θέμα. Η εταιρεία απάντησε ότι η 

κυβέρνηση στηρίζει αυτή την δράση απόλυτα καθώς είχε 

ανακοινώσει ότι η μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος 

αποτελεί και δική της προτεραιότητα. Η Ελλάδα στην παγκόσμια 

προσφορά πετρελαίου έχει μικρή συνεισφορά εισαγωγής καθώς 

υπάρχει μικρή ποσότητα ενεργών κοιτασμάτων πετρελαίου. Για 

αυτό η εταιρεία επικεντρώνεται στο εάν στα μπλοκ της Κρήτης 

υπάρχουν ενεργά κοιτάσματα πετρελαίου. Βέβαια, μια τέτοια 

δράση θα χρειαστεί πάνω από 10χρόνια για να υλοποιηθεί σε 

σημαντικό βαθμό. 

Ολοκληρώνοντας, Η γενική συνέλευση ήταν κατανοητή και μέσα 

από αυτή προέκυπτε ότι η εταιρεία είναι οργανωμένη και ότι έχει 

ένα όραμα για το μέλλον. Η κάθε εταιρεία έχει έναν σκοπό και ένα 

όραμα για τις εγκαταστάσεις και την κερδοφόρα πορεία του ομίλου 

της. Έτσι και η εταιρεία Ελληνικά Πετρέλαια έχει θέση τους στόχους 

της ώστε να επιτύχει το κύριο όραμα της. Σκοπός της είναι να είναι 
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ανταγωνιστική ώστε να βελτιώνεται συνέχεια, εξωστρεφής σε νέες 

απόψεις ενεργειακής κουλτούρας, και κυρίως καινοτόμα και 

πρωτοποριακή στην σημερινή βιώσιμη ανάπτυξη με ενεργειακή 

μετάβαση. 

Μέχρι σήμερα έχει ολοκληρώσει αρκετούς από τους στόχους που 

είχε θέσει στο παρελθόν. Πρώτα από όλα, ολοκλήρωσε την 

αναβάθμιση της εταιρικής διακυβέρνησης με την πλειοψηφία των 

μελών του ΔΣ να εκλέγονται από τη ΓΣ, με αύξηση των μελών, με 

εισαγωγή βέλτιστων πρακτικών και πολιτικής καταλληλότητας και 

ποσόστωσης ανά φύλο. Ακόμη, ολοκλήρωσε την εταιρική 

αναδιάρθρωση στις 3 Ιανουαρίου 2022 με την απόσχιση του 

κλάδου Διύλισης, Εφοδιασμού και Πωλήσεων Πετρελαιοειδών και 

Πετροχημικών σε νέα εταιρεία και την όρισε 100% θυγατρική του 

ομίλου. Η επιχείρηση είχε σταθερή ανάπτυξη έως τώρα και έτσι θα 

καταφέρει να επιτεύξει νωρίτερα τον στόχο της για την αύξηση των 

εγκαταστάσεων ΑΠΕ (Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας) με 

μεγαλύτερη ισχύ από 0,3 GW να αναπροσαρμοστεί 

μεσοπρόθεσμα στα 1 GW και ως σύνολο τα έργα να υπερβαίνουν  

τα 2 GW. Επιπλέον, έχει δείξει σημαντική πρόοδο στα έργα του 

ψηφιακού μετασχηματισμού, και έχει θέσει σε εξέλιξη την μελέτη 

απανθρακωποίησης  στην Ελευσίνα με επίκεντρο τα έργα που 

αφορούν την μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος. Τέλος, 

προσπαθεί να υλοποιήσει μέσα στο τελευταίο τρίμηνο του έτους 

2022 τον επαναπροσδιορισμό της στην ομήλικη ταυτότητα, σε 

εικόνα και ονομασία, έτσι ώστε να επικεντρωθεί στη μετάβαση της 

νέας ενεργειακής εποχής. 
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10.ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Ηλεκτρονικές Πηγές 

https://www.helpe.gr/ 

https://gr.investing.com/equities/hell.petrol 

https://sustainabilityreport2020.helpe.gr/materiality-study/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.helpe.gr/
https://gr.investing.com/equities/hell.petrol
https://sustainabilityreport2020.helpe.gr/materiality-study/
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ΟΠΑΠ 

 

                           

         

ΚΟΥΚΟΥΦΙΛΊΠΠΟΥ ΙΑΣΩΝ                                                                           ΚΑΤΣΙΝΤΕΛΙΑΣ 

ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ                                                    ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  

ΕΚΠΑ ΑΘΗΝΩΝ                                                                                            ΕΚΠΑ ΑΘΗΝΩΝ  
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     Ο ΟΠΑΠ,ως η κορυφαία εταιρεία τυχερών 

παιχνιδιών στην Ελλάδα,στοχεύει να δημιουργει και να  

προσφέρει στους παίκτες τα καλύτερα προϊόντα 

,υιοθετώντας τα υψηλότερα πρότυπα ακεραιότητας και 

υπευθυνότητας και ταυτόχρονα παράγει κέρδος  για 

τους μετόχους του και την κοινωνία στην οποία 

δραστηριοποιείται.Η εταιρεία κατανοεί ότι λόγω της 

πιθανής κοινωνικής της επίδρασης,η υπεύθυνη 

διαχείριση της επιχείρησης της είναι αδιαχώριστη από 

άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες.Αυτο σημαίνει 

βελτιστοποιηση της επιχειρηματικής ανάπτυξης 

λειτουργώντας με ηθικό,υπεύθυνο και νόμιμο τρόπο 

μέσω ενός μοντέλου βιώσιμης ανάπτυξης. 

 

 

     Η Γεν. Συνέλευση του ΟΠΑΠ έγινε στην έδρα της 

εταιρείας την Πέμπτη 9 Ιουνίου 2022 και μεταδόθηκε 

μέσω διαδικτύου. Κεντρικός ομιλητής ήταν ο Πρόεδρος 

της εταιρείας κ.Kamil Ziegler και ο Διευθύνων 

Σύμβουλος κ. Jan Karas, οι οποίοι απάντησαν σε όλες 

τις ερωτήσεις που υπέβαλλαν οι μέτοχοι. Στην 22η 

τακτική γενική συνέλευση του,με ένα  ρεκορ ποσοστό 

συμμετοχής του μετοχικού κεφαλαίου αναδείχθηκε η υγεία 

της εταιρείας αφού το μέρισμα που διατέθηκε στους 

μετόχους ανερχόταν στα 0.5€ ανά μετοχή καθώς και 0.9 η 

επιστροφή κεφαλαίου.  
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    Αναμφίβολα λοιπόν διαφαίνεται ότι ο ΟΠΑΠ παραμένει 

μια από τις κορυφαίες εταιρείας στο ταμπλό του Ελληνικού 

χρηματιστηρίου και αυτό μπορεί να αντλήθει ως 

πληροφορία μέσω της διαχρονικά υψηλής τιμής της 

μετοχής της αλλά και από την συστηματική και τακτική 

εκπλήρωση των στόχων που θέτει ο όμιλος  κάθε χρόνο 

στις Γενικες Συνελεύσεις. 

 

       Στην Γενική Συνέλευση που έλαβε χώρα φέτος οι 

στόχοι του ΟΠΑΠ ηταν ξεκάθαροι, συγκεκριμένα είχε θέσει 

στόχο να βελτιώσει σημαντικά την εμπειρία που 

προσφέρει στους καταναλωτές των online προϊόντων της. 

Την ίδια ώρα αναπόσπαστο κομμάτι της εταιρίας 

παραμένει η κοινωνική προσφορά και η υπεύθυνη 

λειτουργία βάση των αρχών που ορίζει το ESG. Είναι 

λοιπόν εύκολο να καταλάβει κανείς ότι ο ΟΠΑΠ συνεχίζει 

να έχει ως βασικό στόχο και μέλημα να προσφέρει τις 

καλύτερες υπηρεσίες και προϊόντα στους πελάτες του με 

έναν υπευθυνο και βιώσιμο τρόπο και για τις δύο πλευρές 
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εκατέρωθεν. Όμως δεν σταματάει εκεί το έργο του ΟΠΑΠ 

αφού διαχρονικά πασχίζει να προστατεύει τις μειοψηφίες 

και άλλες ευάλωτες κοινωνικές ομάδες που προσπαθούν 

να κάνουν χρήση των υπηρεσιών του αλλά και να 

εκπαιδεύει το σύνολο των παικτών του με απώτερο σκοπό 

την διατήρηση του ευχάριστου και υπεύθυνου παιχνιδιού, 

εξηγώντας δηλαδή τους κινδύνους τον τρόπο παιχνιδιού 

αλλά και πιθανές αλλαγές. 

 

 

    Στην τελευταία Γενική Συνέλευση το ΔΣ αποτελούταν 

από 11 μέλη τα οποία επέδειξαν ιδιαίτερη προθυμία να 

απαντήσουν σε ερωτήσεις των μετόχων αλλά και στην 

επικοινωνία των μελλοντικών στόχων και της ήδη 

πορείας που έχει διαγράψει η εταιρία. Επομένως ήταν 

πολύ κατανοητή η παρουσίαση όλων των θεμάτων και 

αυτό είναι αναμενόμενο λόγω του ζήλου που έδειξε το 

συνόλο του  ΔΣ και του οράματος που το χαρακτηρίζει. 

Συνεπώς εύκολα μπορεί να καταφύγει κάποιος στο 

συμπέρασμα ότι ο ΟΠΑΠ αποτελεί μια από τις 

κορυφαίες εταιρίες της χώρας μας που αδιαμφισβήτητα 

αποτελεί αρωγό στην εξέλιξη του Ελληνικού 

χρηματιστηρίου και θα πρέπει να αναγνωρίζεται η 

προσφορά του. 
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Ανάλυση της εταιρίας ΔΕΗ Α.Ε. από τους παρακάτω φοιτητές: 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

ΜΠΑΣΔΕΚΗ ΣΟΦΙΑ 

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΠΘ) 

ΣΑΛΟΝΙΚΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΠΘ) 

 

 

ΤΣΙΧΛΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΠΘ) 

ΤΟΤΤΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ – ΑΝΝΑ 

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΠΘ) 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η εργασία αυτή πραγματοποιείται στα πλαίσια του προγράμματος 

επενδυτικής παιδείας και κατάρτισης 2022 του Συνδέσμου 

Επενδυτών και Διαδικτύου (ΣΕΔ) από τους φοιτητές: Μπασδέκη 

Σοφία, Σαλονικιά Δημήτριο, Τόττα Στυλιανή – Άννα, Τσιχλάκη 

Χρυσούλα. Περιλαμβάνει τέσσερεις βασικές ενότητες από τις οποίες 

στην πρώτη αναφέρονται κάποια βασικά στοιχεία για την εταιρία 

ΔΕΗ. Στην δεύτερη ενότητα αναλύεται η θεμελιώδης ανάλυση της 

εταιρίας και η τεχνική ανάλυση της μετοχής. Στην Τρίτη ενότητα 

γίνεται μια αναφορά στο διοικητικό συμβούλιο, στον κώδικα 

εταιρικής διακυβέρνησης και στην Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη 

(ΕΚΕ). Τέλος στην τέταρτη και τελευταία ενότητα αναφέρονται 

κάποια πράγματα για την ετήσια τακτική γενική συνέλευση της 

εταιρίας. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η ΔΕΗ αποτελεί κινητήρια δύναμη για την ανάπτυξη της εθνικής 
μας οικονομίας. 
Η ίδρυσή της είχε σκοπό να αλλάξει την εικόνα του ενεργειακού 
τοπίου της Ελλάδας, όπου και το κατάφερε, φέρνοντας ηλεκτρισμό 
σε όλη τη χώρα. 
Σήμερα, πρωτοπορεί και ηγείται της ενεργειακής μετάβασης, σε 
πλήρη εναρμόνιση με τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
της Ελλάδας για κλιματική ουδετερότητα το 2050.  Η ΔΕΗ 
κατάφερε τον στόχο της επιτυχώς μειώνοντας το κόστος 
κατανάλωσης και έτσι κάνοντας εφικτό να διαθέτουν ρεύμα εταιρίες 
αλλά και νοικοκυριά. Με διάφορους εναλλακτικούς τρόπους, όπως 
τα φωτοβολταϊκά, κατάφερε να συνεισφέρει θετικά και προς το 
περιβάλλον.  
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ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΘΕΜΑ 

ΘΕΜΕΛΕΙΩΔΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

Στους παρακάτω πίνακες βλέπουμε τα συνοπτικά οικονομικά 

αποτελέσματα του ομίλου για το οικονομικό έτος 2021 αλλά και για 

το έτος 2020. 
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Κοιτώντας τους παρακάτω πίνακες μπορούμε να εξάγουμε διάφορα 

συμπεράσματα οικονομικής φύσεως τα οποία θα αναλυθούν και 

παρακάτω. Φαίνεται ότι στο έτος 2021 τα κέρδη προ τόκων, φόρων 

και αποσβέσεων (EBITDA) είναι ίσα με 817,7 εκατ. € έναντι 865,1 

εκατ. € που ήταν το 2020. Παρατηρούμε ότι δεν υπάρχει κάποια 

σπουδαία αλλαγή με τα περιθώρια να ανέρχονται στις τιμές των 

15,3% και 18,6% ως αποτέλεσμα της αύξησης των πωλήσεων 

(κύκλος εργασιών). Αξίζει να σημειωθεί ότι στο δ τρίμηνο του 2021 

δηλαδή τους μήνες Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο τα EBITDA 

έφτασαν στην τιμή των 245,2 εκατ. € έναντι 169,1 εκατ. € που ήταν 

το 2020. Λόγω της αύξησης της τιμής του φυσικού αερίου αλλά και 

των δικαιωμάτων εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα (CO2) που 

είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση της χονδρεμπορικής τιμής του 

ρεύματος επηρέασε σε αρνητικό βαθμό την λειτουργική κερδοφορία. 

Αυτή η δυσμενής συνέπεια αντισταθμίστηκε σε αρκετά υψηλό 

βαθμό από την αύξηση του μέσου εσόδου αλλά και από το 

περιθώριο κέρδους της παραγωγής το οποίο μάλιστα βελτιώθηκε 

και αυτό επηρέασε την στήριξη των πελατών της ΔΕΗ. Στις 

δραστηριότητες της παραγωγής αλλά και της εμπορίας 

επηρεάστηκαν θετικά και οι διάφορες πράξεις που διενεργήθηκαν 

για την αντιστάθμιση της τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας αλλά και του 

φυσικού αερίου και των δικαιωμάτων εκπομπής σε CO2. Τα 

αποτελέσματα μετά από φόρους για το έτος 2021 παρατηρούμε ότι 

είναι αρνητικά, δηλαδή έχει ζημίες οι οποίες ισούνται με 18,4 εκατ. 

€, σε αντίθεση με το έτος 2020 που είχε κέρδη της τάξεως των 19,5 

εκατ. €.  

Ο κύκλος εργασιών ή αλλιώς οι πωλήσεις το οικονομικό έτος 2021 

αυξήθηκαν κατά 1.057,3 εκατ. € ή αλλιώς κατά 22,7%. Η αύξηση 

αυτή προκλήθηκε λόγω της αύξησης του μέσου εσόδου αλλά και της 

εγχώριας ζήτησης σε ποσοστό που ισοδυναμεί σε 4,1%. Πιο 

συγκεκριμένα το δ τρίμηνο του 2021 οι πωλήσεις έφτασαν στην τιμή 

των 2.009,1 εκατ. € αυξημένες δηλαδή κατά 77,9% σε σχέση με το 

δ τρίμηνο του 2020. Αυτή η αύξηση προκλήθηκε λόγω της αύξησης 

της εγχώριας ζήτησης η οποία διαμορφώθηκε σε 7,4%. 
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Στα παραπάνω γραφήματα βλέπουμε την μεταβολή κάποιων 

βασικών μεγεθών του ομίλου από το έτος 2020 στο έτος 2021. Πιο 

συγκεκριμένα το επαναλαμβανόμενο EBITDA αυξήθηκε κατά επτά 

(7) μονάδες σε σχέση με το 2020. Στις επενδύσεις βλέπουμε μια 

καλή αύξηση της τάξης των 61 μονάδων που ίσως έχει αρκετά 

οφέλη στα επόμενα έτη, καθώς όταν μια εταιρία έχει άνοδο στις 

επενδύσεις σημαίνει ότι έχει μέλλον και είναι πόλος έλξης πολλών 

επενδυτών. Σημαντική μείωση φαίνεται και στο καθαρό χρέος, το 

οποίο σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2020 μειώθηκε κατά 1.394 και 

διαμορφώνεται στα 1.890 εκατ. €. Τέλος, υπάρχει μείωση και στο 

κλάσμα (καθαρό χρέος) / (EBITDA) καθώς από τα 3,8x που ήταν το 

2020 ελαττώθηκε σε 2,2x. 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΟΧΗΣ 

 

Το παραπάνω γράφημα ονομάζεται γράφημα κεριών (candlestick 

diagram) και χρησιμοποιείται για να γίνει τεχνική ανάλυση στην 

μετοχή. Η φωτογραφία βγήκε στις 21/07/2022 από την ιστοσελίδα 

investing.com. Όπως φαίνεται το γράφημα είναι σε μηνιαίο 

χρονοπλαίσιο και ξεκινάει από το έτος 2016 και φτάνει μέχρι και το 

έτος 2022. Γίνεται αντιληπτό ότι με την έναρξη του 2016 

παρατηρείται μια μικρή καθοδική τάση ο οποία μέσα στο 2017 

γίνεται πλάγια και συνεχίζει με ανοδική. Αξιοσημείωτο είναι το 

μεγάλο κόκκινο κερί που συμβαίνει στο έτος 2017 και αλλάζει την 

τάση πάλι σε πτωτική με την τιμή της μετοχής να κυμαίνεται περίπου 

στα 2,00 € σε σχέση με πριν που έφτανε κοντά στα 5,00 €. Στην 

αρχή του οικονομικού έτους 2018 παρατηρείται ακόμα μια πτωτική 

κίνηση η οποία έσπρωξε την τιμή της μετοχής λίγο πιο πάνω από 
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1,00 €. Το 2017 όμως ξανά αλλάζει η τάση σε ανοδική με 

αποτέλεσμα η τιμή της ΔΕΗ στο ταμπλό να υπερβαίνει τα 4,00 €. 

Τους πρώτους μήνες του 2020 λόγω της πανδημίας του covid – 19 

προκλήθηκε εκ νέου μια πτώση της τιμής χωρίς να υπάρχει μια 

ισχυρή πτωτική τάση καθώς βλέπουμε μόνο δύο πτωτικά κόκκινα 

κεριά. Μετά από αυτή την μικρή πτωτική τάση βλέπουμε αντιστροφή 

της τάσης σε ανοδική και μάλιστα σε ισχυρή ανοδική και οδήγησε 

μέσα στο 2021 την τιμή της μετοχής σε ιστορικά υψηλά καθώς 

έφτασε ακόμα και τα 10,00 €. Τέλος, από τον πρώτο μήνα του έτους 

2022 αντιστρέφεται πάλι η τάση σε πτωτική με αρκετούς μήνες να 

συμβολίζονται με καθοδικά κεριά. Το ίσως αισιόδοξο όμως είναι το 

κερί του Ιουλίου να είναι ανοδικό με τιμή κλεισίματος στα 5,74 € τιμή 

την οποία δεν κατάφερε να φτάσει από το 2016 μέχρι και τον 

Οκτώβριο του 2020. 
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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ – ΕΚΕ 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας ΔΕΗ αποτελείται από 

εκτελεστικά, μη εκτελεστικά και ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη. Η 

ιδιότητα των μελών του ΔΣ ως εκτελεστικών ή μη εκτελεστικών 

ορίζεται από το ΔΣ. Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη εκλέγονται 

από τη ΓΣ· ωστόσο, σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου ή με 

οποιονδήποτε άλλον τρόπο απώλειας της ιδιότητας ανεξάρτητου 

μη εκτελεστικού μέλους, που έχει ως συνέπεια ο αριθμός των 

ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών να υπολείπεται του ελάχιστου 

εκ του νόμου απαιτούμενου αριθμού, το ΔΣ ορίζει ως ανεξάρτητο 

μη εκτελεστικό μέλος μέχρι την επόμενη ΓΣ, είτε αναπληρωματικό 

μέλος, σε περίπτωση που υφίσταται βάσει του άρθρου 81 του ν. 

4548/2018, είτε υφιστάμενο μη εκτελεστικό μέλος ή νέο μέλος που 

εκλέγει σε αντικατάσταση, εφόσον πληρούνται τα κριτήρια περί 

ανεξαρτησίας που θέτει το οικείο θεσμικό πλαίσιο και ο Κώδικας 

Εταιρικής Διακυβέρνησης της Εταιρίας. Σε κάθε περίπτωση, τα 

ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ δεν υπολείπονται του ενός 

τρίτου (1/3) του συνολικού αριθμού των μελών του και, πάντως, 

δεν είναι λιγότερα από δύο (2)· αν προκύψει κλάσμα, 

στρογγυλοποιείται στον αμέσως εγγύτερο ακέραιο αριθμό. Ειδικώς 

σε ό,τι αφορά την ιδιότητα του Προέδρου του ΔΣ είναι δυνατόν να 

συμπίπτει με αυτήν του Διευθύνοντος Συμβούλου. Στην περίπτωση 

αυτή, το ΔΣ διορίζει υποχρεωτικά Αντιπρόεδρο εκ των μη 

εκτελεστικών μελών του. Για την αναπλήρωση του Προέδρου ή/και 

του Διευθύνοντος Συμβούλου εφαρμόζονται τα σχετικώς 

προβλεπόμενα στο Καταστατικό. Η Εταιρία υποβάλλει στην 

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τα πρακτικά της συνεδρίασης του ΔΣ ή 

της ΓΣ, που έχει ως θέμα τη συγκρότηση ή τη θητεία των μελών 

του ΔΣ, εντός είκοσι (20) ημερών από το πέρας αυτής. 

 

➢ Τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου : 

(i) είναι υπεύθυνα για την εφαρμογή της στρατηγικής που 

καθορίζεται από το ΔΣ 

 

(ii) διαβουλεύονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα με τα μη 

εκτελεστικά μέλη του ΔΣ σχετικά με την καταλληλότητα της 

εφαρμοζόμενης στρατηγικής· και  
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(iii) σε καταστάσεις κρίσεων ή κινδύνων, καθώς και όταν 

επιβάλλεται από τις συνθήκες να ληφθούν μέτρα τα οποία 

αναμένεται ευλόγως να επηρεάσουν σημαντικά την Εταιρία 

(πχ, όταν πρόκειται να ληφθούν αποφάσεις σχετικά με την 

εξέλιξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας και τους 

κινδύνους που αναλαμβάνονται, οι οποίες αναμένεται να 

επηρεάσουν τη χρηματοοικονομική κατάσταση της 

Εταιρίας), ενημερώνουν αμελλητί και εγγράφως το ΔΣ, είτε 

από κοινού είτε χωριστά, υποβάλλοντας σχετική έκθεση με 

τις εκτιμήσεις και τις προτάσεις τους· 

 

➢ Τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 

συμπεριλαμβανομένων των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών 

μελών: 

(i) παρακολουθούν και εξετάζουν τη στρατηγική της 

Εταιρίας και την υλοποίησή της, καθώς και την 

επίτευξη των στόχων της·  

(ii) διασφαλίζουν την αποτελεσματική εποπτεία των 

εκτελεστικών μελών, συμπεριλαμβανομένης της 

παρακολούθησης και του ελέγχου των επιδόσεών 

τους· και  

(iii)  εξετάζουν και εκφράζουν απόψεις σχετικά με τις 

προτάσεις που υποβάλλουν τα εκτελεστικά μέλη, 

βάσει υφιστάμενων πληροφοριών· 

 

 

➢ Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ υποβάλλουν, 

από κοινού ή το καθένα χωριστά, αναφορές και εκθέσεις 

προς την τακτική ή έκτακτη ΓΣ της Εταιρίας, ανεξάρτητα από 

τις εκθέσεις που υποβάλλει το ΔΣ. Στις συνεδριάσεις του ΔΣ 

που έχουν ως θέμα την κατάρτιση των οικονομικών 

καταστάσεων της Εταιρίας, ή η ημερήσια διάταξη των 

οποίων περιλαμβάνει θέματα για την έγκριση των οποίων 

προβλέπεται η λήψη απόφασης από τη ΓΣ με αυξημένη 

απαρτία και πλειοψηφία, σύμφωνα με τον ν. 4548/2018 και 

το Καταστατικό της Εταιρίας, το ΔΣ βρίσκεται σε απαρτία, 

όταν παρίστανται δύο (2) τουλάχιστον ανεξάρτητα μη 

εκτελεστικά μέλη. 
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➢ Οι βασικές αρμοδιότητες της εκτελεστικής και μη 

εκτελεστικής διοίκησης της Εταιρίας, καθώς και του 

προέδρου του ΔΣ περιγράφονται στο Τμήμα ΧΙ του 

Παραρτήματος 

 

 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΟΙΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΕΗ 

Η θητεία των μελών του ΔΣ ορίζεται στο Καταστατικό της Εταιρίας 

(άρθρο 9 παράγραφος 1) ως ισχύει. Η θητεία του κάθε μέλους 

παρατείνεται αυτοδίκαια μέχρι την πρώτη Τακτική ΓΣ που θα λάβει 

χώρα μετά τη λήξη της. 

Με την επιφύλαξη του (γενικού) δικαιώματος της ΓΣ των μετόχων 

της Εταιρίας επί της εκλογής μελών του ΔΣ, κατά την πρόσληψη 

μελών του ΔΣ, οι Αρμόδιες Υπηρεσίες της Εταιρίας συμβάλλουν 

ενεργά στην επιλογή υποψηφίων για την κάλυψη κενών θέσεων, 

κατά τα σχετικώς διαλαμβανόμενα κατωτέρω στο παρόν άρθρο 

Προτάσεις προς εκλογή νέων μελών του Δ.Σ. δύνανται να 

υποβάλλουν και οι μέτοχοι της Εταιρείας. Σε κάθε περίπτωση, οι 

ως άνω προτάσεις συνοδευόμενες από τις απαραίτητες 

πληροφορίες, κατά τα σχετικώς αναφερόμενα στα άρθρα 6 έως 10 

και στα αντίστοιχα Τμήματα του Παραρτήματος, που θα επιτρέπουν 

την αξιολόγηση καταλληλότητας των προτεινόμενων προσώπων, 

υποβάλλονται στην Επιτροπή Υποψηφιοτήτων τουλάχιστον επτά 

(7) ημέρες πριν τη διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης που θα 

αποφασίσει τον διορισμό των μελών, ώστε να είναι εφικτή η κατά 

το δυνατόν πληρέστερη αξιολόγηση της καταλληλόλητας των 

προτεινόμενων προσώπων. 

Των προτάσεων διορισμού και επανεκλογής μελών του ΔΣ που 

υποβάλλει το ΔΣ στη ΓΣ, καθώς και των αποφάσεων που λαμβάνει 

το ίδιο το ΔΣ για τον απευθείας διορισμό νέων μελών στην 

περίπτωση «ελλιπούς ΔΣ» -δηλαδή, σε αντικατάσταση των μελών 

που εξέλιπαν λόγω παραίτησης ή θανάτου ή λόγω απώλειας της 

ιδιότητας τους μέλους- προηγείται σχετική πρόταση-εισήγηση της 

Επιτροπής Υποψηφιοτήτων της Εταιρίας. Η Επιτροπή 

Υποψηφιοτήτων αξιολογεί τα προτεινόμενα, κατά τα ανωτέρω 

πρόσωπα, και υποβάλλει, αμελλητί και πάντως εμπροθέσμως, 
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σχετική εισήγηση στο ΔΣ. Οι προτάσεις-εισηγήσεις της Επιτροπής 

Υποψηφιοτήτων αξιολογούν τους υποψήφιους επί τη βάσει των 

κριτηρίων καταλληλότητας του παρόντος Κανονισμού και 

ολοκληρώνονται το ταχύτερο δυνατόν. Τα ονόματα των 

προτεινόμενων από την Επιτροπή Υποψηφιοτήτων μελών του ΔΣ 

συνοδεύονται από πλήρη βιογραφικά στοιχεία, μια περιεκτική 

σύνοψη της αξιολόγησης καταλληλότητας τους και κάθε άλλη 

σχετική πληροφορία που θα επιτρέψει στο ΔΣ αλλά και στους 

μετόχους να λάβουν τεκμηριωμένη απόφαση. Οι ως άνω 

προτάσεις-εισηγήσεις της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων δύνανται να 

αφορούν:  

(i) σε έναν υποψήφιο μέλος, ή/και 

(ii)   σε κατάλογο επικρατέστερων-καταλληλότερων 

υποψηφίων, ή/και 

(iii)   σε κατάλογο επικρατέστερων καταλληλότερων 

υποψηφίων συνοδευόμενο από εισήγηση της Επιτροπής 

Υποψηφιοτήτων ως προς τον καταλληλότερο υποψήφιο. 

Η εισήγηση-πρόταση της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων 

επισυνάπτεται αυτοτελώς στο οικείο πρακτικό της 

συνεδρίασης του ΔΣ. Εάν το ΔΣ παρεκκλίνει από τις 

προτάσεις της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων, οφείλει να 

αιτιολογεί την απόφαση αυτή και να καταγράφει τους 

σχετικούς λόγους στα πρακτικά της οικείας συνεδρίασής 

του. 

Το ΔΣ αναρτά στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρίας είκοσι (20) το 

αργότερο ημέρες πριν από τη ΓΣ, στο πλαίσιο της σχετικής 

εισήγησής του, ενημέρωση ως προς το κάθε υποψήφιο μέλος, 

σχετικά με τα εξής: 

 (α) Την αιτιολόγηση της πρότασης του υποψήφιου μέλους. 

 (β) Το αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα του υποψήφιου μέλους, το 

οποίο περιλαμβάνει ιδίως πληροφορίες σχετικά με την παρούσα ή 

προηγούμενη δραστηριότητά του, καθώς και τη συμμετοχή του σε 

θέσεις διευθυντικών στελεχών άλλων εταιριών ή συμμετοχή του σε 

άλλα διοικητικά συμβούλια και επιτροπές διοικητικών συμβουλίων 

νομικών προσώπων. 

 (γ) Τη διαπίστωση των κριτηρίων καταλληλότητας των υποψηφίων 

μελών του ΔΣ, σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό, και, εφόσον ο 
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υποψήφιος προτείνεται για εκλογή ως ανεξάρτητο μέλος του 

Διοικητικού Συμβουλίου, την πλήρωση των σχετικών 

προϋποθέσεων ανεξαρτησίας (Τμήμα ΧΙΙ του Παραρτήματος). 

 

ΔΙΑΔΟΧΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΚΟΙΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

Η Εταιρία προγραμματίζει τη διαδοχή των μη εκτελεστικών μελών 

του ΔΣ ώστε να διασφαλίζεται: 

(i) η ανανέωση της μη εκτελεστικής διοίκησης της Εταιρίας με 

προοδευτικό και εύτακτο τρόπο,  

(ii) η συνέχεια της διαδικασίας λήψης αποφάσεων. και  

(iii)  όπου είναι εφικτό, ότι δεν θα χρειαστεί να αντικατασταθεί 

ταυτόχρονα υπερβολικά μεγάλος αριθμός μελών. Σε 

περιοδική βάση, και τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο, οι 

Αρμόδιες Υπηρεσίες της Εταιρίας εξετάζουν το κατά πόσον 

μπορεί να αναμένεται εύλογα, με βάση τις διαθέσιμες κατά 

τον χρόνο εκείνο πληροφορίες, ότι κάποιο από τα μη 

εκτελεστικά μέλη του ΔΣ θα παύσει να κατέχει την ιδιότητα 

του μέλους κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους· στην 

περίπτωση αυτή, οι Αρμόδιες Υπηρεσίες εκκινούν άμεσα τη 

διαδικασία επιλογής νέου μέλους επί τη βάσει των κριτηρίων 

καταλληλότητας του παρόντος Κανονισμού ώστε να 

διασφαλισθεί η ομαλή διαδοχή εντός του ΔΣ. 

Ομοίως με τα προειρημένα στην προηγούμενη παράγραφο, οι 

Αρμόδιες Υπηρεσίες της Εταιρίας εξετάζουν, σε περιοδική βάση, 

και τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο, εάν μπορεί να αναμένεται 

εύλογα με βάση τις διαθέσιμες κατά τον χρόνο εκείνο πληροφορίες 

ότι κάποιο από τα εκτελεστικά μέλη του ΔΣ θα παύσει να κατέχει 

την ιδιότητα του μέλους κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους. Τα 

εκτελεστικά μέλη του ΔΣ οφείλουν όπως γνωστοποιήσουν 

εγκαίρως στην Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και στο ΔΣ την επιθυμία 

ή/και πρόθεσή τους να παραιτηθούν από τη θέση τους. Οι 

Αρμόδιες Υπηρεσίες της Εταιρίας, σε συνεργασία με τα 

εκτελεστικά μέλη του ΔΣ (εξαιρουμένου του μέλους που επίκειται 

να αποχωρήσει), αναλαμβάνουν όπως καταρτίσουν και 

υποβάλλουν στο ΔΣ της Εταιρίας εμπεριστατωμένη πρόταση 

σχετικά με την αντικατάσταση του εν λόγω εκτελεστικού μέλους 

του ΔΣ· η εν λόγω πρόταση υποβάλλεται στο ΔΣ το συντομότερο 
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δυνατόν και πάντως εντός τριάντα (30) ημερών από τον χρόνο 

που είχε γίνει γνωστή η επικείμενη αποχώρηση του μέλους του 

ΔΣ. Στο πλαίσιο κατάρτισης της ως άνω πρότασης είναι δυνατή η 

σύναψη συμβάσεων παροχής συμβουλών από ανεξάρτητο 

εμπειρογνώμονα που θα αποζημιωθεί από την Εταιρία. 

Σε περίπτωση προσωρινής απουσίας του Διευθύνοντος 

Συμβούλου, ή/και του Προέδρου του ΔΣ, εφαρμόζονται τα 

σχετικώς διαλαμβανόμενα στο Καταστατικό της Εταιρίας, στον 

Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που έχει υιοθετήσει η Εταιρία, 

στον Κανονισμό Λειτουργίας της και το εν γένει εσωτερικό 

κανονιστικό πλαίσιο της Εταιρίας 

 

Το Ελληνικό Συμβούλιο Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΣΕΔ) 

ιδρύθηκε το 2012, ως αποτέλεσμα της σύμπραξης του 

Χρηματιστηρίου Αθηνών (ΕΧΑΕ) και του Συνδέσμου 

Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ), με τη νομική μορφή της 

Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας. Τακτικά μέλη του ΕΣΕΔ 

είναι σήμερα η EXAE, ο ΣΕΒ, η Ελληνική Ένωση Τραπεζών 

(ΕΕΤ), η Ένωση Θεσμικών Επενδυτών (ΕΘΕ) και η Ελληνική 

Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας (ΕΕΣΥΠ). 

Ανώτατο όργανο του ΕΣΕΔ είναι η Γενική Συνέλευση (ΓΣ). Το 

ΕΣΕΔ διοικείται από Συμβούλιο Διοίκησης αποτελούμενο σήμερα 

από 7 μέλη που εκλέγονται από τη ΓΣ και έχει πενταετή θητεία. 

Πέραν του Συμβουλίου Διοίκησης, στο ΕΣΕΔ λειτουργεί επίσης 

Συμβούλιο Εταιρικής Διακυβέρνησης, στο οποίο συμμετέχουν από 

την Ελλάδα και το εξωτερικό ειδικοί, από διάφορους τομείς 

(ελεγκτικό, επενδυτικό, επιχειρηματικό, εποπτείας, νομικό, 

συμβουλευτικό, τραπεζικό και χρηματοπιστωτικό). 

Το ΕΣΕΔ εκδίδει τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης. 

Το γενικό πλάνο δράσης του περιλαμβάνει τη διαμόρφωση 

θέσεων επί του θεσμικού πλαισίου, την υποβολή προτάσεων, τη 

συμμετοχή σε διαβουλεύσεις και ομάδες εργασίας, τη διοργάνωση 

εκπαιδευτικών και ενημερωτικών δράσεων, την παρακολούθηση 

και αξιολόγηση των πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης και 

εφαρμογής των κωδίκων εταιρικής διακυβέρνησης, την παροχή 

εργαλείων συνδρομής και βαθμολόγησης των επιδόσεων των 

ελληνικών επιχειρήσεων. 
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Ειδικότερα, ο Κώδικας δεν υπεισέρχεται στα θέματα που 

αποτελούν αναγκαστικού δικαίου ρυθμίσεις της νομοθεσίας 

(νόμους και κανονιστικές αποφάσεις), οι οποίες είναι ήδη ιδιαίτερα 

εκτενείς. Αντίθετα, ο Κώδικας θεσπίζει αρχές πέραν του 

υποχρεωτικού πλαισίου της νομοθεσίας Εταιρικής Διακυβέρνησης 

και πραγματεύεται εκείνα τα θέματα που είτε α) δεν ρυθμίζονται 

νομοθετικά, είτε β) ρυθμίζονται, αλλά το ισχύον πλαίσιο επιτρέπει 

επιλογή ή παρέκκλιση, είτε γ) ρυθμίζονται κατά το ελάχιστο 

περιεχόμενό τους. Στις περιπτώσεις αυτές, ο Κώδικας είτε 

συμπληρώνει τις υποχρεωτικές διατάξεις, είτε εισάγει 

αυστηρότερες αρχές, αντλώντας εμπειρία από τις ευρωπαϊκές και 

διεθνείς βέλτιστες πρακτικές, με γνώμονα πάντα τα 

χαρακτηριστικά του ελληνικού επιχειρείν και της ελληνικής 

χρηματιστηριακής αγοράς. 

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ  

Η εταιρική διακυβέρνηση είναι το σύστημα διοίκησης και ελέγχου 

των ανωνύμων εταιρειών. Πρόκειται για ένα πλέγμα δομών, 

αρχών, κανόνων, διαδικασιών και πρακτικών, μέσω των οποίων 

επιδιώκεται η συνεχής βελτίωση της αποδοτικής λειτουργίας της 

εταιρείας χάριν των μετόχων της και των εχόντων έννομα 

συμφέροντα από τη λειτουργία της, της ενίσχυσης της 

μακροχρόνιας οικονομικής αξίας της εταιρείας και της προάσπισης 

του γενικότερου εταιρικού συμφέροντος. 

Η εφαρμογή και τήρηση των αρχών και βέλτιστων πρακτικών 

εταιρικής διακυβέρνησης αποτελεί βασική δέσμευση και 

προτεραιότητα μας. Σε αυτό το πλαίσιο υιοθετούμε τον Ελληνικό 

Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) για τις εισηγμένες 

εταιρείες, όπως αυτός ισχύει μετά από την αναθεώρησή του από 

το Ελληνικό Συμβούλιο Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΣΕΔ) το 2021. 

Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης του Ε.Σ.Ε.Δ. 
Η Εταιρεία, κατόπιν σχετικής έγκρισης του Διοικητικού Συμβουλίου 

της και σε συμμόρφωση με το άρθρο 17 του νόμου 4706/20, 

υιοθετεί και εφαρμόζει τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής 

Διακυβέρνησης (Ε.Κ.Ε.Δ., Ιούνιος 2021) του Ελληνικού 

Συμβουλίου Εταιρικής Διακυβέρνησης (Ε.Σ.Ε.Δ.). 
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ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

Η Τακτική Γενική Συνέλευση της ΔΕΗ Α.Ε. διεξάχθηκε μέσω 

τηλεδιάσκεψης στις 29 Ιουνίου 2022. 

Στη Γενική Συνέλευση διατυπώθηκαν τα εξής θέματα: 

1. Έγκριση των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών 

καταστάσεων της 20ης εταιρικής χρήσης (1.1.2021 έως 

31.12.2021) της ΔΕΗ Α.Ε. καθώς και των Λογιστικά 

Διαχωρισμένων Οικονομικών Καταστάσεων, όπως 

προβλέπεται από το άρθρο 141 του Ν. 4001/2011 και 

σύμφωνα με το ισχύον άρθρο 30 του Καταστατικού της 

Εταιρίας 

2. Μη διανομή μερίσματος για την εταιρική χρήση από 

1.1.2021 έως 31.12.2021 

3. Έγκριση σύμφωνα με το άρθρο 117 του ν. 4548/2018 της 

συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την 20η 

εταιρική χρήση (1.1.2021 έως 31.12.2021) της ΔΕΗ Α.Ε. 

και απαλλαγή των ελεγκτών από κάθε ευθύνη προς 

αποζημίωση για την ίδια εταιρική χρήση 

4. Έκθεση αποδοχών οικονομικού έτους 2021 

5. Εκλογή ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2022 σύμφωνα 

με το ισχύον άρθρο 29 του καταστατικού της εταιρίας 

καθώς και με την απόφαση της τακτικής γενικής 

συνέλευσης της 24.6.2020 

6. Ενημέρωση των μετόχων για τα πεπραγμένα της 

επιτροπής ελέγχου της εταιρίας 

7. Ενημέρωση των μετόχων για την έκθεση των ανεξάρτητων 

μη εκτελεστικών μελών του διοικητικού συμβουλίου 

σύμφωνα με το άρθρο 9, παρ. 5 του Ν. 4706/2020 

8. Εκλογή Διευθύνοντος Συμβουλίου 

9. Εκλογή Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 

10. Είδος και σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας 

11.  Ανακοινώσεις και άλλα θέματα 
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Η Τακτική Γενική Συνέλευση βρισκόταν σε απαρτία δηλαδή 

παρευρίσκονταν και οι 13 από το ΔΣ. Οι ομιλούντες ήταν ο 

Στάσσης Γεώργιος πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος, ο 

Οικονόμου Αργύρης νομικός σύμβουλος, ο Τσοκανάς 

Κωνσταντίνος γραμματέας διοικητικού συμβουλίου επίσης 

και ο Δημητριάδης Γρηγόρης διευθύνων σύμβουλος 

υπερταμείου. 

Στη συνέλευση συζητήθηκαν θέματα όπως για την διανομή 

μερίσματος το οποίο φέτος η εταιρεία δεν θα διανείμει 

παρόλο που η τρέχουσα χρήση ήταν κερδοφόρα, για τη 

σημαντική μείωση συμμετοχής του λιγνίτη στο ενεργειακό 

της μείγμα το οποίο χαράζει τον δρόμο προς την 

βιωσιμότητα και την πράσινη ανάπτυξη η οποία στην εποχή 

που ζούμε είναι απαραίτητη. Η μέριμνα όλα τα ESG 

(περιβάλλον, κοινωνία, διακυβέρνηση) είναι ένα επίτευγμα 

εξίσου εντυπωσιακό με την οικονομική της εξυγίανση. 
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

• Public Power Διάγραμμα (DEHr) - Investing.com 

• Οικονομική Έκθεση έτους 2021 | ΔΕΗ (dei.gr) 

• Οικονομική Έκθεση έτους 2020 | ΔΕΗ (dei.gr) 

• https://sed.gr/%ce%b3%ce%b5%ce%bd-

%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%ad%ce%bb%ce%b5%cf%85

%cf%83%ce%b7-%ce%b4%ce%b5%ce%b7-a-e-29-6-2022/ 

• https://sed.gr/wp-content/uploads/2021/09/sed16oristiko.pdf 

• https://www.esed.org.gr/code-listed  

• https://www.esed.org.gr/documents/20121/62614/%CE%95

%CE%A3%CE%95%CE%94+-

+%CE%9A%CF%8E%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1

%CF%82+%CE%95%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81

%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82+%CE%94%CE%B9

%CE%B1%CE%BA%CF%85%CE%B2%CE%AD%CF%81

%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82+2021.pdf/

4a421125-8632-3144-208a-

c8dda84baa64?t=1624350074737  

• https://www.dei.gr/media/jcxpx3sa/politikh-katallhlothtas-

melon-ds-ths-dhmosias-epicheirhshs-hlektrismou-ae.pdf  

• Όμιλος ΔΕΗ | ΔΕΗ (dei.gr) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://gr.investing.com/equities/public-power-chart
https://www.dei.gr/el/dei-omilos/ependytikes-sxeseis/enimerosi-ependyton/oikonomikes-ektheseis-ana-etos/oikonomikes-ektheseis-2021/oikonomiki-ekthesi-etous-2021/
https://www.dei.gr/el/dei-omilos/ependytikes-sxeseis/enimerosi-ependyton/oikonomikes-ektheseis-ana-etos/oikonomikes-ektheseis-2020/oikonomiki-ekthesi-etous-2020/
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https://www.esed.org.gr/documents/20121/62614/%CE%95%CE%A3%CE%95%CE%94+-+%CE%9A%CF%8E%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%82+%CE%95%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82+%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%85%CE%B2%CE%AD%CF%81%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82+2021.pdf/4a421125-8632-3144-208a-c8dda84baa64?t=1624350074737
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https://www.dei.gr/media/jcxpx3sa/politikh-katallhlothtas-melon-ds-ths-dhmosias-epicheirhshs-hlektrismou-ae.pdf
https://www.dei.gr/media/jcxpx3sa/politikh-katallhlothtas-melon-ds-ths-dhmosias-epicheirhshs-hlektrismou-ae.pdf
https://www.dei.gr/el/dei-omilos/
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Η παρούσα εργασία έγινε στα πλαίσια του Προγράμματος 
Παρακολούθησης Γενικών Συνελεύσεων Εισηγμένων 
Εταιρειών του Συνδέσμου Επενδυτών και Διαδικτύου. 

 
 
 
 
 

                                                                
 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ & ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΕΝΩΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ 
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

Μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής στην Επιτροπή  
Κεφαλαιαγοράς           
           Website: www.sed.gr                            e-mail: info@sed.gr 
 

 
 
 
 
 
 
Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ  
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ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΒΥΤΑΝΟΥ (Μετοχική Ανάλυση, Αριθμοδείκτες, Κάθετη 
Ανάλυση, Γενικά Συμπεράσματα)  

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 

ΣΕΜΦΕ – ΔΠΜΣ «ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ 
ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» 
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ΑΙΜΙΛΙΑ ΠΑΛΑΣΚΑ (Αριθμοδείκτες, Οριζόντια Ανάλυση, Γενική 
Συνέλευση, Γενικά Συμπεράσματα) 

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  

 

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΡΕΛΛΑΣ – ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ (Εισαγωγή, Μετοχική 
Ανάλυση, Γενική Συνέλευση, Γενικά Συμπεράσματα) 

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ  
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ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ (Διοικητικό Συμβούλιο, Εταιρική 
Κοινωνική Ευθύνη, Γενική Συνέλευση, Γενικά Συμπεράσματα) 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΠΑΔΑ) 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΒΑ) 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ17 

Ο όμιλος ΤΙΤΑΝ είναι διεθνής παραγωγός τσιμέντου και 

δομικών υλικών και ένας από τους πιο σημαντικούς και 

πετυχημένους επιχειρηματικούς ομίλους που ξεκίνησαν τη 

λειτουργία τους στην ελληνική επικράτεια. Η τσιμεντοβιομηχανία 

Τιτάν ιδρύθηκε πριν από 114 χρόνια και συγκεκριμένα το 1902 από 

τους Νικόλαο Κανελλόπουλο, Λ. Οικονομίδη, Αλ. Ζαχαρίου και Ν. 

Χατζηκυριάκο, καταφέρνοντας να αναπτυχθεί και να φτάσει σήμερα 

να είναι μία από τις μεγαλύτερες τσιμεντοβιομηχανίες σε παγκόσμιο 

επίπεδο. Με πάνω από έναν αιώνα συνεχούς παρουσίας  στη χώρα, 

χαρακτηρίζεται ως μια εταιρεία με έντονο εξαγωγικό χαρακτήρα, η 

οποία διαπρέπει τόσο εγχώρια όσο και διεθνώς. Είναι μία από τις 

20 μεγαλύτερες εταιρείες στο χώρο τσιμέντου σε παγκόσμιο επίπεδο 

και η πρώτη με διαφορά στην εγχώρια αγορά. Μία δεκαετία μετά την 

ίδρυσή της εταιρίας και συγκεκριμένα στις 22 Φεβρουαρίου του 

1912, εισήλθε στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών.(ΤΙΤΑΝ χ.χ.) 

 Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ δημιουργεί αξία μέσω της μετατροπής των 

πρώτων υλών σε δομικά προϊόντα, τη διανομή τους στους πελάτες 

και την παροχή συναφών υπηρεσιών, υπηρετώντας την κοινωνική 

ανάγκη για ασφαλή, ανθεκτικά και οικονομικά προσιτά κτίρια και 

υποδομές.(ΤΙΤΑΝ χ.χ.) 

Από τις αρχές της δεκαετίας του ’90 ξεκίνησε η ανοδική πορεία, 

η οποία συνεχίζεται μέχρι και σήμερα.  Ο Όμιλος διαθέτει 

εργοστάσια παραγωγής τσιμέντου σε 10 χώρες - η Τιτάν διατηρεί 13 

εργοστάσια παραγωγής τσιμέντου, εκ των οποίων 3 βρίσκονται 

στην Ελλάδα, 2 στις ΗΠΑ (Βιρτζίνια και Φλόριντα), 5 στη 

Νοτιοανατολική Ευρώπη (Βουλγαρία, Σερβία, Αλβανία, Κόσοβο και 

ΠΓΔΜ) και 3 στην Ανατολική Μεσόγειο (Αίγυπτο και Τουρκία) - και 

έχει παρουσία σε περισσότερες από 15 χώρες. Επιπλέον, διαθέτει 

25 σταθμούς διακίνησης, 126 μονάδες έτοιμου σκυροδέματος, 64 

λατομεία, 3 μονάδες άλεσης, 9 μονάδες παραγωγής τσιμεντόλιθων, 

9 μονάδες επεξεργασίας ιπτάμενης τέφρας, 1 μονάδα παραγωγής 

ξηρών κονιαμάτων και 1 μονάδα παραγωγής απορριματογενούς 

δευτερογενούς καυσίμου. Τέλος, ο Όμιλος απασχολεί 

περισσότερους από 5.500 εργαζομένους παγκοσμίως και έχει 

 
17 Πηγή: επίσημη ιστοσελίδα Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ, https://www.titan.gr/el/sxetika-me-

emas/istorikh-diadromh 

https://www.titan.gr/el/sxetika-me-emas/istorikh-diadromh
https://www.titan.gr/el/sxetika-me-emas/istorikh-diadromh
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ετήσια παραγωγική δυναμικότητα που ανέρχεται σε 27 εκατομμύρια 

μετρικούς τόνους τσιμέντου και τσιμεντοειδών υλικών. (ΤΙΤΑΝ χ.χ.) 

Η δραστηριότητα του ΤΙΤΑΝ καλύπτει τους εξής κλάδους:  

• Παραγωγή τσιμέντου (φαιού και λευκού), σκυροδέματος και 
αδρανών υλικών  

• Διακίνηση - διανομή τσιμέντου  

• Επεξεργασία και βιομηχανική αξιοποίηση ιπτάμενης τέφρας 
σταθμών ηλεκτροπαραγωγής  

• Κονιάματα  

• Τσιμεντόλιθους  

Η λειτουργία του Τιτάνα είναι ναι μεν άμεσα συνδεδεμένη με 

την ελληνική οικονομία, αλλά παράλληλα έχει αναπτύξει 

παραγωγική δραστηριότητα και στις διεθνείς αγορές. Ήδη από την 

ίδρυσή της, ειδικότερα, απο το 1933 πραγματοποίησε τις πρώτες 

εξαγωγές τσιμέντου με τις πρώτες εξαγωγές να πραγματοποιούνται 

στη Βραζιλία.(ΤΙΤΑΝ χ.χ.) 

 

Ιστορική Διαδρομή18 
Παρατίθενται με χρονολογική κατάταξη οι βασικότεροι σταθμοί 

στην ιστορία της εταιρείας όσον αφορά την ανάπτυξη της και την 

εξέλιξη της στη σημερινή μορφή της, δηλαδή στον όμιλο εταιρειών 

με την επωνυμία ΤΙΤΑΝ:  

➢ 1902: Ίδρυση της εταιρίας ΤΙΤΑΝ με την κατασκευή της 

πρώτης μονάδας παραγωγής τσιμέντου στην Ελευσίνα και 

έδρα τον Πειραιά. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο για την ίδρυση 

της εταιρείας ήταν 200.000 δραχμές.  

➢ 1910: Αλλαγή της νομικής μορφή της επιχείρησης σε 

Ανώνυμη Εταιρεία και κατά συνέπεια, αλλαγή της επωνυμία 

της σε «Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ».  

➢ 1912: Η ανώνυμη εταιρεία «Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ» εισάγεται στο 

Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών.  

➢ 1933: Πραγματοποιήθηκαν οι πρώτες εξαγωγές τσιμέντου 

στην Βραζιλία. Την ίδια χρονιά εργαστήρια ξένων 

πολυτεχνείων επιβεβαιώνουν την άριστη ποιότητα του 

τσιμέντου που παράγεται στα εργοστάσια της εταιρείας και 

 
18 Πηγή: επίσημη ιστοσελίδα Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ, https://www.titan.gr/el/sxetika-me-

emas/istorikh-diadromh 

https://www.titan.gr/el/sxetika-me-emas/istorikh-diadromh
https://www.titan.gr/el/sxetika-me-emas/istorikh-diadromh
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έτσι παρέχεται στον ΤΙΤΑΝ η άδεια να διαθέτει τα προϊόντα 

του σε δημόσια έργα στο εξωτερικό.  

➢ 1939: Αναστολή εξαγωγών λόγω  Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, 

με επακόλουθο την πτωτική πορεία στον τομέα των 

εξαγωγών. Παράλληλα, εδραίωση της επιχειρηματικής 

δραστηριότητας στην Ελλάδα. Η εξαγωγική δραστηριότητα 

του ΤITAN επανέρχεται στα τέλη της δεκαετίας του '40 

δίνοντας νέα ώθηση στην παραγωγή του εργοστασίου 

Ελευσίνας.  

➢ 1951 – 1957:  

• Κατακόρυφη αύξηση παραγωγής τσιμέντου στο 

εργοστάσιο της Ελευσίνας, διεύρυνση εξαγωγών 

ξεπερνώντας το 50% μέσα σε μια επταετία, 

αντιπροσωπεύοντας πλέον το 52% των πωλήσεων του 

ΤΙΤΑΝ, ενώ συγχρόνως η εταιρεία έφθασε να κατέχει το 

ήμισυ της εγχώριας αγοράς.  

• Παραγωγή και διάθεση λευκού τσιμέντου στην 

εσωτερική αγορά αλλά και διεθνώς.  

➢ 1962: Λειτουργία δεύτερου εργοστασίου19 στη Θεσσαλονίκη, 

δυναμικότητας 180 - 200 χιλιάδες τόνους σε ετήσια βάση. 

➢ 1968 - 1971: Το 1968 τίθενται σε λειτουργία η τρίτη μονάδα 

παραγωγής τσιμέντου της εταιρείας στο Δρέπανο Αχαΐας, 

δυναμικότητας 250 χιλιάδων τόνων. Το 1971: προστίθεται νέα 

μονάδα στο εργοστάσιο (τριπλασιασμό της παραγωγής).  

➢ 1976: Τίθεται σε λειτουργία το τέταρτο εργοστάσιο του ΤΙΤΑΝ, 

στο Καμάρι Βοιωτίας. 1978: Ιδρύεται θυγατρική με επωνυμία 

«ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ Δομικά Υλικά Α.Ε.» με αντικείμενο την 

παραγωγή, τη διακίνηση και την εμπορία σκυροδέματος.  

➢ 1980:Κατάταξη ΤΙΤΑΝ στην 2η θέση των μεγαλύτερων 

εξαγωγικών βιομηχανιών στην Ελλάδα.  

➢ 1985: Πραγματοποίηση εξαγωγών στις ΗΠΑ, για πρώτη 

φορά.  

➢ 1989 - 1993: Ιδρύονται σταθμοί διανομής στην Δυτική 

Ευρώπη, στην Γαλλία, στην Ιταλία και στο Ηνωμένο Βασίλειο.  

➢ 1991:Καθετοποίηση δραστηριοτήτων, με επενδύσεις σε 

μονάδες σκυροδέματος και λατομεία αδρανών υλικών.  

➢ 1997: Παράγονται τα έτοιμα ξηρά κονιάματα «INTERMIX», 

στην Ελλάδα.  
 

19 Μετά από επένδυση 70 εκ. ευρώ, το 2003 ξεκίνησε η λειτουργία νέας υπερσύγχρονης 

γραμμής παραγωγής στο συγκεκριμένο εργοστάσιο. 
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➢ 1998:  

• Εξαγoρά πλειοψηφικού πακέτου μετοχών της εταιρείας 

Plevenski Cement στην Βουλγαρία και της 

Cementarnica Usje στη FYROM. 

• Λειτουργία νέου σταθμού στη Σάφαγκα της Αιγύπτου  

➢ 1999: Απόκτηση του 50% των μετοχών της αιγυπτιακής 

εταιρείας Beni Suef Cement σε συνεργασία με την Lafarge. 

➢ 2000: 

• Εξαγορά της TARMAC America Inc, η οποία το 2001 

μετονομάστηκε σε TITAN AMERICA.  

• Πλήρη απόκτηση των εργοστασίων Roanoke και 

Pennsuco στη Φλοίδα, καθώς και των λατομείων, 

μονάδων παραγωγής και σταθμών διανομής των 

εταιρειών στις ΗΠΑ.  

➢ 2002: Απόκτηση ευρεσιτεχνίας από τον όμιλο της Seperation 

Technologies που σχετίζεται με την Επεξεργασία Ιπτάμενης 

Τέφρας.  

➢ 2004:  

• Εξαγορά μετοχών της εταιρείας Zlatna Panega A.D. στη 

Βουλγαρία.  

• Λειτουργία νέου σταθμού διανομής τσιμέντου στη 

Florida των ΗΠΑ.  

➢ 2006: Εξαγορά τριών επιχειρήσεων στις ΗΠΑ από την ΤΙΤΑΝ 

AMERICA. Εγκαινίαση σύγχρονου σταθμού διανομής 

τσιμέντου στο New Jersey στις ΗΠΑ και κατασκευή σταθμού 

διανομής τσιμέντου. 

➢ 2007: Εξαγορά δύο ακόμα εταιρειών έτοιμου σκυροδέματος 

και λατομείου ασβεστόλιθου στις ΗΠΑ από την TITAN 

America.    

➢ 2008:  

• Απόκτηση μεριδίου της τούρκικης εταιρίας Adocim 

Cimento Beton Sanayive Ticaret A.S. Απόκτηση της 

μονάδας άλεσης στο Tekirdag, καθώς και το ήμισυ του 

εργοστασίου στο Tokat.  

• Απόκτηση του σύνολο μετοχών της κοινοπρακτικής 

επιχείρησης “Lafarge Titan Egyptian Investments” μαζί 

με το εργοστάσιο Alexandria Portland Cement και το 

Beni Suef στην Αίγυπτο.  

➢ 2010:  
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• Ξεκίνησε η δραστηριότητα του νέου σύγχρονου 

εργοστάσιο παραγωγής τσιμέντου στην Αλβανία, 

συνολικής παραγωγικής δυνατότητας 1,5 εκατ. τόνων 

ετησίως.  

• Εξαγορά εργοστασίου παραγωγής τσιμέντου στο 

Κόσσοβο.  

➢ 2012: Συμπλήρωση 100 χρόνων από την εισαγωγή της 

εταιρίας στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (Χ.Α.Α.).  

➢ 2015: Εξαγορά του 20% των μετοχών της EBRD στην 

Αλβανία.  

➢ 2016: Εξαγορά του 50% της Companhia Industrial de Cimento 

Apodi στη Βραζιλία (Χωρητικότητα 2 εκατ. τόνους και κόστος 

επένδυσης €106 εκατ.)  

➢ 2018:  

• Αύξηση συμμετοχής σε 75% στην τούρκικη εταιρεία με 

επωνυμία “Adocim Cimento Beton Sanayive Ticaret 

A.S.”  

• Ο TΙΤΑΝΑΣ γίνεται μέλος της Παγκόσμιας Ένωσης 

Τσιμέντου και Σκυροδέματος (GCCA)  

2019: Η TITAN Cement International20 καθίσταται η μητρική εταιρία 

του Ομίλου ΤΙΤΑΝ 

 

Κύκλος Εργασιών21 

Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις22 του ΤΙΤΑΝ, ο  

κύκλος εργασιών το 2021 αυξήθηκε στα 1,715 δισ. ευρώ, χάρη στην 

υψηλότερη ζήτηση και τα βελτιωμένα επίπεδα τιμών (άνοδος κατά 

6,7% σε σχέση με το 2020). 

Τα κέρδη προ τόκων, φόρων, και αποσβέσεων (EBITDA) 

μειώθηκαν κατά 4,6% σε 272,4 εκατ. λόγω της απροσδόκητης 

μεγάλης αύξησης στοιχείων του κόστους το δεύτερο εξάμηνο και 

παρά τη διαμόρφωση των τιμών πώλησης σε επίπεδα που εν μέρει 

αντιστάθμισαν τις συνέπειες αυτής της ανόδου. Τα καθαρά κέρδη 

μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας (NPAT) έφθασαν στα 

 
20 Η TITAN Cement International S.A είναι εισηγμένη στο Euronext Βρυξελλών, στο Euronext 

Παρισίων και στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Η εισαγωγή στο Euronext αποτελεί έναν ακόμα 
σταθμό σε έναν αιώνα διεθνούς ανάπτυξης για τον Τιτάνα. 
21 Πηγή: IAR2021_ENG.pdf (titan-cement.com) 
22Πηγή:https://www.titan.gr/Uploads/isologismoithigatrikon/0.titancementsa/Financial_Stateme

nts_Full_Year_2021_gr.pdf  

https://ir.titan-cement.com/Uploads/apologismoi/2021/IAR2021_ENG.pdf
https://www.titan.gr/Uploads/isologismoithigatrikon/0.titancementsa/Financial_Statements_Full_Year_2021_gr.pdf
https://www.titan.gr/Uploads/isologismoithigatrikon/0.titancementsa/Financial_Statements_Full_Year_2021_gr.pdf
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89,6 εκατ., σε σύγκριση με 1,1 εκατ. το 2020 και 50,9 εκατ. το 2019. 

Η σημαντική αυτή άνοδος προέκυψε λόγω του χαμηλότερου 

κόστους χρηματοδότησης, των ευνοϊκότερων συναλλαγματικών 

διακυμάνσεων και της χαμηλότερης φορολογικής επιβάρυνσης. 

Παράλληλα, χάρη στην αποτελεσματική στρατηγική 

αναχρηματοδότησης δανεισμού που εφάρμοσε ο όμιλος, πέτυχε 

σημαντική μείωση του ετήσιου κόστους δανεισμού, για τρίτη 

συνεχόμενη χρονιά, το οποίο ανήλθε σε 33,6 εκατ. ευρώ (19,0 εκατ. 

χαμηλότερα από το 2020 και 30 εκατ. χαμηλότερα από το 2019). 

Το 2021 σημειώθηκε ανάπτυξη σε όλες τις αγορές στις οποίες 

δραστηριοποιείται ο όμιλος. Τόσο στην αγορά των ΗΠΑ, όσο και 

στην ελληνική αγορά  οι πωλήσεις σημείωσαν έντονη άνοδο στην 

αυξανόμενη ζήτηση, η οποία  υπερκαλύπτει την προσφορά. 

Συγκεκριμένα, η ελληνική αγορά εξακολούθησε να καταγράφει 

θετικές επιδόσεις, ενισχύοντας περαιτέρω την πεποίθηση ότι η 

ζήτηση βρίσκεται πλέον σταθερά στην ανοδική τροχιά του 

οικονομικού κύκλου. Η νοτιοανατολική Ευρώπη πέτυχε δυναμικές 

επιδόσεις. Οι επιδόσεις της Ανατολικής Μεσογείου γύρισαν σε 

θετικό πρόσημο, χάρη στην ανάκαμψη της ζήτησης και στα 

καλύτερα επίπεδα των τιμών στην Αίγυπτο. Παράλληλα στην 

Τουρκία, παρά το ασταθές οικονομικό κλίμα, ο όμιλος κατέγραψε 

αύξηση του κύκλου εργασιών. Τέλος, οι δραστηριότητες στη 

Βραζιλία συνέχισαν να σημειώνουν σημαντική ανάπτυξη. 

 

Πρώτο Τρίμηνο Του 2022  

Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2022, ο κύκλος εργασιών του 

ομίλου αυξήθηκε κατά 22,6% στα €454,6 εκατ., λόγω των 

υψηλότερων  τιμών σε όλα τα προϊόντα σε όλες τις χώρες 

δραστηριοποίησης και της σταθερής ζήτησης.  Σημειώθηκε μείωση 

των κερδών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) κατά 

€9,7 εκατ. σε €46,4 εκατ., καθώς οι αυξήσεις τιμών αντισταθμίζουν 

σταδιακά τα υψηλά κόστη. Επίσης, καταγράφηκε μείωση των 

καθαρών ειδικών εκπομπών CO2 κατά 6,6% σε σύγκριση με την 

ίδια περίοδο πέρυσι. 

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου ΤΙΤΑΝ 

διαμορφώθηκε σε € 454,6εκ., σημειώνοντας αύξηση 22,6% έναντι 

του πρώτου τριμήνου του 2021. 
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Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους και 

δικαιώματα μειοψηφίας (NPAT) το πρώτο τρίμηνο μειώθηκαν σε 

€1,3 εκ. (έναντι €15,3 εκ. το πρώτο τρίμηνο του 2021), λόγω των 

χαμηλότερων επιπέδων των EBITDA και της αρνητικής επίπτωσης 

των συναλλαγματικών διακυμάνσεων. 

Όσον αφορά στις ελεύθερες ταμειακές ροές, υπήρξαν λόγω 

εποχικότητας εκροές ύψους €34,5εκ. εξαιτίας του χαμηλότερου 

EBITDA, των υψηλότερων επενδυτικών δαπανών ύψους €38,9εκ. 

και των αυξημένων αναγκών για κεφάλαια κίνησης ύψους €50,6εκ. 

Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου στα τέλη Μαρτίου 2022 ανήλθε 

σε €756,8εκ., επίπεδα αντίστοιχα με αυτά του Μαρτίου 2021. 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από 15 μέλη τα οποία 

διαθέτουν υψηλό επίπεδο, πολύπλευρης και 
αλληλοσυμπληρούμενης εξειδικευμένης γνώσης και αποδεδειγμένη 
εμπειρία σε τομείς που σχετίζονται με τις βασικές προκλήσεις που 
αντιμετωπίζει ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ στο περιβάλλον και στις κύριες 
αγορές δραστηριοποίησης τους. 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΤΙΤΑΝ CEMENT INTERNATIONAL SA 
απαρτίζεται από τους: 

• Πρόεδρος (Μη Εκτελεστικό Μέλος): Ευστράτιος- Γεώργιος 
(Τάκης) Αράπογλου 

• Αντιπρόεδρος (Ανεξάρτητο Μέλος): Κυριάκος Ριρής 

• Πρόεδρος Εκτελεστικής Επιτροπής Ομίλου (Εκτελεστικό 
Μέλος): Δημήτριος Παπαλεξόπουλος 

• Διευθύνων Σύμβουλος και Οικονομικός Διευθυντής 
Ομίλου (Εκτελεστικό Μέλος): Μιχάλης Κολακίδης 

• Ανεξάρτητο Μέλος: Ανδρέας Αρτέμης 

• Εκτελεστικό Μέλος: Βασίλειος Ζαρκαλής 

• Εκτελεστικό Μέλος: Λεωνίδας Κανελλόπουλος 

• Εκτελεστικό Μέλος: Γιάννης Πανιάρας 

• Εκτελεστικό Μέλος: Αλεξάνδρα Παπαλεξοπούλου 

• Ανεξάρτητο Μέλος: Δημήτριος Τσιτσιράγκος 

• Ανεξάρτητο Μέλος: William Antholis 

• Ανεξάρτητο Μέλος: Harry David 

• Ανεξάρτητο Μέλος: Lyn Grobler* (από τις 31 Δεκεμβρίου 
2021) 

• Ανεξάρτητο Μέλος: Mona Zulficar 

• Ανεξάρτητο Μέλος: Στέλιος Τριανταφυλλίδης 
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* Η κα. Μαρία Βασσάλου διετέλεσε Ανεξάρτητο Μέλος και μέλος της 
Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφίων έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021. 

Αξίζει να παρατηρηθεί ότι 9/15 μέλη του ΔΣ είναι  μη εκτελεστικά 

ενώ 8/15 είναι ανεξάρτητα. Επίσης 3/15 μέλη είναι γυναίκες. 
Ρόλος του ΔΣ είναι η επιδίωξη της βιώσιμης ανάπτυξης και η 

δημιουργία αξίας, καθορίζοντας παράλληλα τη στρατηγική της 
Εταιρείας, παρακολουθώντας τις επιδόσεις και υιοθετώντας 
αποτελεσματική και υπεύθυνη ηγεσία, βασισμένη στις αξίες του 
Ομίλου. (ΤΙΤΑΝ, χ.χ.) 

Επιτροπές 

Επιτροπή Αμοιβών 

Η Επιτροπή Αμοιβών απαρτίζεται από τρία ανεξάρτητα μη 
εκτελεστικά μέλη του ΔΣ, τα οποία είναι: 

• Πρόεδρος: Mona Zulficar 

• Μέλος: William Antholis  

• Μέλος: Στυλιανός Τριανταφυλλίδης 

Σκοπός της Επιτροπής Αμοιβών είναι η εισήγηση στο ΔΣ 
θεμάτων που σχετίζονται την πολιτική αμοιβών της Εταιρείας και το 
ύψος των ετήσιων αμοιβών των μελών του ΔΣ της Εταιρείας, των 
μελών της Διοικητικής Επιτροπής της Εταιρείας και των μελών της 
Ανώτερης Εκτελεστικής Επιτροπής Ομίλου καθώς επίσης για τις 
προβλεπόμενες ρυθμίσεις σε περίπτωση πρόωρης αποχώρησης 
τους. 

Επιτροπή Διαχείρισης 

Η Επιτροπή Διαχείρισης αποτελείται από: 

• Διευθύνων Σύμβουλος και Οικονομικός Διευθυντής 
Ομίλου: Μιχαήλ Κολακίδης 

• Οικονομικός Διευθυντής TCI: Γρηγόριος Δίκαιος 

• Διευθυντής Τομέα Ανατολικής Μεσογείου: Χρήστος 
Παναγόπουλος 

Εκτελεστική Επιτροπή Ομίλου 

Έχει οριστεί από το ΔΣ σκοπεύοντας να διευκολύνει την 
εποπτεία των εργασιών του, τις συνεργασίες και τον συντονισμό των 
θυγατρικών εταιρειών και της απόδοσης των διευθυντικών στελεχών 
όπως επίσης και τη διασφάλιση της εφαρμογής των αποφάσεων και 
της λογοδοσίας. Η επιτροπή αποτελείται από ανώτατα διευθυντικά 
στελέχη, που διατηρούν συμβάσεις εργασίας με την Εταιρεία ή με 
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άλλες εταιρείες του Ομίλου. Ο Πρόεδρός της ορίζεται από το ΔΣ. 
Επομένως τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής είναι: 

• Πρόεδρος: Δημήτριος Παπαλεξόπουλος 

• Αντιπρόεδρος: Αλεξάνδρα Παπαλεξοπούλου 

• Οικονομικός Διευθυντής Ομίλου και Διευθύνων 
Σύμβουλος της TCI (Group CFO and Managing Director of 
TCI): Μιχαήλ Κολακίδης 

• Group Chief Operating Officer και Εκτελεστικό Μέλος 
του ΔΣ της TCI, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της 
ΤΙΤΑΝ America και Πρόεδρος της STET (Group COO and 
Executive Director of TCI, CEO of TITAN American and 
Chairman of STET): Βασίλειος Ζαρκαλής 

• Εκτελεστικός Διευθυντής Ομίλου Ευρώπης και 
Βιώσιμης Ανάπτυξης (Group Executive Director Europe and 
Sustainability): Ιωάννης Πανιάρας 

• Διευθυντής Καινοτομίας και Τεχνολογίας Ομίλου (Group 
Innovation and Technology Director): Φωκίων Τασούλας 

• Διευθυντής Τομέα Ανατολικής Μεσογείου (Regional 
Director Eastern Med): Χρήστος Παναγόπουλος 

• Διευθυντής Μετασχηματισμού και Στρατηγικής 
Σχεδιασμού Ομίλου (Group Transformation and Strategic 
Planning Director): Αντώνιος Κύρκος 

• Διευθυντής Ανθρώπινων Πόρων Ομίλου (Group Human 
Resources Director): Michael Chivers 

• Διευθυντής Βιώσιμης Ανάπτυξης και Εταιρειών 
Υποθέσεων Ομίλου (Chief Sustainability Officer and Group 
Corporate Affairs): Λεωνίδας Κανελλόπουλος. (ΤΙΤΑΝ, χ.χ.) 

Ο ρόλος της Εκτελεστικής Επιτροπής Ομίλου είναι να βοηθήσει: 

• Το συντονισμό και τη συνεργασία των θυγατρικών 
εταιρειών 

• Την εποπτεία των λειτουργιών του Ομίλου 

• Την παρακολούθηση των επιδόσεων της διοίκησης του 
Ομίλου 

• Την εφαρμογή των αποφάσεων και την ανάληψη 
ευθυνών (λογοδοσία). (ΤΙΤΑΝ, χ.χ.) 
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Επιτροπή Ελέγχου Κινδύνου 

Η επιτροπή αποτελείται από τρία ανεξάρτητα μη εκτελεστικά 
μέλη του ΔΣ, δύο εκ των οποίων διαθέτουν εμπειρία επί θεμάτων 

λογιστικής και ελεγκτικής. 

Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου και Κινδύνων είναι: 

• Πρόεδρος: Κυριάκος Ριρής 

• Μέλος: Χαράλαμπος (Χάρης) Δαυίδ 

• Μέλος: Δημήτριος Τσιτσιράγκος 

Στον βασικό ρόλο και στις αρμοδιότητες της επιτροπής 
περιλαμβάνονται: 

• Η παρακολούθηση της διαδικασίας χρηματοοικονομικής 
πληροφόρησης της Εταιρείας 

• Η παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας των 
συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων 
της Εταιρείας 

• Η παρακολούθηση της λειτουργίας 
αποτελεσματικότητας  των εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας 

• Η παρακολούθηση της διαδικασίας του υποχρεωτικού 
ελέγχου των ετήσιων ενοποιημένων οικονομικών 
καταστάσεων 

• Η εξέταση και παρακολούθηση της ανεξαρτησίας του 
εξωτερικού ελεγκτή και ειδικότερα, σε σχέση με την παροχή 
πρόσθετων υπηρεσιών στην Εταιρεία. 

Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφίων 

Αποτελείται από τρία μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ, δύο εκ των 
οποίων είναι ανεξάρτητα. Το σύνολο των μελών της Επιτροπής 
έχουν σημαντική εμπειρία στην διοίκηση επιχειρήσεων και στην 
εταιρική διακυβέρνηση. Η επιτροπή απαρτίζεται από τα παρακάτω 
μέλη: 

• Πρόεδρος: Ευστράτιος- Γεώργιος (Τάκης) Αράπογλου 

• Μέλος: Ανδρέας Αρτέμης 

• Μέλος: Μαρία Βασσάλου 

Βασική αρμοδιότητα της Επιτροπής είναι η εισήγηση στο ΔΣ 
θεμάτων σχετικά με τον διορισμό μελών του ΔΣ, Διευθύνοντος 
Συμβούλου και μελών της Διοικητικής Επιτροπής της Εταιρείας. 
(ΤΙΤΑΝ, χ.χ.) 
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ 
Η χρηματοοικονομική ανάλυση μέσω αριθμοδεικτών αποτελεί μία 

από τις πιο διαδεδομένες και χρήσιμες μεθόδους 

χρηματοοικονομικής ανάλυσης. Πιο συγκεκριμένα, αποτελεί ένα 

σημαντικό εργαλείο ερμηνείας και πρόβλεψης των οικονομικών 

μεγεθών μιας επιχείρησης, η οποία μέσω την ανάλυσης των 

αριθμοδεικτών μπορεί να είναι σε θέση να αντιληφθεί την οικονομική 

και λειτουργική της αδυναμία. Η ανάλυση των οικονομικών 

καταστάσεων με τη χρήση αριθμοδεικτών αποτελεί μια εξ’ 

ολοκλήρου αξιολόγηση της οικονομικής θέσης και των προοπτικών 

μιας οικονομικής μονάδας. Η ανάλυση με χρήση αριθμοδεικτών 

παρέχει μια σημαντική μέθοδο ερμηνείας των σχέσεων μεταξύ των 

διαφόρων στοιχείων των λογιστικών καταστάσεων.  

Οι αριθμοδείκτες διακρίνονται σε τέσσερις κατηγορίες: 

1. Δείκτες Ρευστότητας: αξιολογούν τη βραχυπρόθεσμη 

φερεγγυότητα της επιχείρησης  

2. Δείκτες Δραστηριότητας: φανερώνουν το βαθμό 

αποτελεσματικής διαχείρισης των περιουσιακών στοιχείων 

της επιχείρησης 

3. Δείκτες Χρέους: εξετάζουν την κεφαλαιακή διάρθρωση 

της επιχείρησης 

4. Δείκτες Κερδοφορίας: καταδεικνύουν την ικανότητα της 

επιχείρησης να παράγει κέρδη 
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ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ 

• Αριθμοδείκτες Ρευστότητας:  Παρατηρείται πως κατά την 

διάρκεια των χρόνων, η ρευστότητα της επιχείρησης μειώνεται 

συνεχώς. Με άλλα λόγια φαίνεται ότι η εταιρία μάλλον θα έχει 

πρόβλημα στην αποπληρωμή των υποχρεώσεών της. Γι’ αυτόν 

τον λόγο, από την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης, 

φαίνεται ότι η οικονομική μονάδα αποπληρώνει τα δάνεια της 

κυρίως από τα μερίσματα, ενώ παράλληλα παρατηρείται πως οι 

κύριες ταμειακές εισροές προκύπτουν κυρίως από τις 

επενδυτικές δραστηριότητες. Επιπλέον, θεωρείται αναγκαίο να 

αναφερθεί πως οι ημέρες απαιτήσεων φαίνεται να μειώνονται, 

κάτι που αποφέρει την πιο γρήγορη είσπραξη των απαιτήσεων, 

ενώ παράλληλα χειροτερεύει  διαχρονικά  ο δείκτης αποθεμάτων 

(αύξηση) που ισοδυναμεί με το γεγονός πως τα αποθέματα 

αργούν να πωληθούν έχοντας ως συνέπεια την ύπαρξη μεγάλου 

αποθέματος. Αντίστοιχα, το κόστος πωληθέντων σε σχέση με τις 

πωλήσεις αυξάνεται διαχρονικά, κάτι που επηρεάζει την 

ρευστότητα της οικονομικής μονάδας καθώς φαίνεται να 

πληρώνει μεγαλύτερο ποσοστό των πωλήσεων στους 

προμηθευτές της. Παρόλα αυτά, φαίνεται ότι η αύξηση 

επηρεάζεται από την αύξηση του ενεργειακού κόστους ( όπως 

αναφέρεται στη  έκθεση του Δ.Σ.). Ενδεικτικά, αναφέρεται ο 

δείκτης κόστος πωληθέντων προς πωλήσεις ο οποίος το 2017 

είναι 78% ενώ το 2021 έχει αυξηθεί  κατά 11% συγκριτικά με το 

2017.  

• Αριθμοδείκτες Δραστηριότητας:  Παρατηρείται ότι οι ημέρες 

πίστωσης αυξάνονται, κάτι που αποδεικνύει ότι η εταιρία αργεί 

να πληρώσει τους προμηθευτές της (θετικό αλλά και αρνητικό για 

την  επιχείρηση καθώς είναι πιθανόν η επιδείνωση αυτή να 

οφείλεται και σε πρόβλημα ρευστότητας). Σύμφωνα με την 

κατάσταση των δεικτών δραστηριότητας, παρατηρείται ότι ο 

ταμειακός κύκλος μειώνεται διαχρονικά, κάτι αρκετά θετικό 

καθώς μειώνεται το χρονικό διάστημα μεταξύ της διαφοράς 

αποθεμάτων και της είσπραξης των απαιτήσεων σε σχέση με τις 

ημερομηνίες πληρωμών. Επιπλέον, η εταιρία έχει καταφέρει και 

χρησιμοποιεί αποδοτικά τα πάγια περιουσιακά στοιχεία καθώς 

αυξάνονται οι πωλήσεις αναλογικά περισσότερο σε σχέση με τον 



274 
 

αριθμό αύξησης των παγίων. Αξίζει να σημειωθεί πώς ο 

συγκεκριμένος αριθμοδείκτης επηρεάζεται από τις 

συσσωρευμένες αποσβέσεις καθώς όσο αυξάνονται αυτές, τόσο 

μειώνεται το πάγιο ενεργητικό και συνεπώς, βελτιώνεται ο 

δείκτης χωρίς να αυξάνονται οι πωλήσεις. 

• Αριθμοδείκτες Χρέους: Ο διαχρονικά (κατά τη διάρκεια όλης της 

πενταετίας 2017-2021) χαμηλός δείκτης χρέους καταδεικνύει ότι 

τα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης είναι επαρκή για την 

κάλυψη των υποχρεώσεών της. Αντίστοιχα, και ο δείκτης χρέους 

προς ίδια κεφάλαια μειώνεται κατά τα τελευταία 5 χρόνια, πράγμα 

το οποίο υποδηλώνει μειωμένο κίνδυνο για τους μετόχους της 

εταιρίας  και συντηρητική χρηματοοικονομική διαχείριση. Το 

μακροπρόθεσμο χρέος και οι συνολικές υποχρεώσεις προς τα 

ίδια κεφάλαια έχουν επίσης φθίνοντα ρυθμό. Ο δείκτης 

κεφαλαιοποίησης είναι χαμηλός και συγκεκριμένα, με την 

πάροδο του χρόνου ο δείκτης μειώνεται, προσδίδοντας στους 

μετόχους ένα αίσθημα φερεγγυότητας από μεριάς της εταιρείας 

καθώς οι χαμηλές τιμές του δείκτη καταδεικνύουν 

χρηματοοικονομική επάρκεια και χαμηλό κίνδυνο. Το συνολικό 

Χρέος προς συνολικά κεφάλαια μειώνεται διαρκώς, όπως και ο 

πολλαπλασιαστής ίδιων κεφαλαίων πράγμα το οποίο 

υποδηλώνει περιορισμένη εξάρτηση από δανειακά κεφάλαια, 

μικρό κόστος εξυπηρέτησης του χρέους και άρα, χαμηλό 

επιχειρηματικό κίνδυνο. Επιπροσθέτως, οι δείκτες κάλυψης 

τόκων, μετρητών και τόκων από μετρητά κυμαίνονταν σε 

ικανοποιητικό βαθμό. Τέλος, ο δείκτης κάλυψης χρέους, ο οποίος 

αν και παρουσιάζει αυξομειώσεις και αυτός, αντίστοιχα 

κυμαίνεται σε ικανοποιητικό βαθμό με την πάροδο του χρόνου 

φανερώνοντας οικονομική ευρωστία και ενισχύοντας τη θέση της 

επιχείρησης απέναντι σε πιστωτές και δανειστές.  

• Αριθμοδείκτες Κερδοφορίας: Ο δείκτης καθαρού περιθωρίου 

κέρδους παρουσιάζει άνοδο κατά τη διάρκεια  της περιόδου 2017 

– 2021 καταδεικνύοντας την αποτελεσματικότητα της 

επιχείρησης να αυξάνει τα καθαρά κέρδη που παράγει ως 

ποσοστό των πωλήσεων. Η εξέλιξη του καθαρού περιθωρίου 

κέρδους της ΤΙΤΑΝ αντικατοπτρίζει μια αυξομειούμενη ικανότητα 

της εταιρίας να δημιουργεί κέρδη μέσω της ορθής διαχείρισης  
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του κύκλου εργασιών της. Αντίστοιχα, ο δείκτης λειτουργικού 

περιθωρίου κέρδους  παρουσίασε άνοδο κατά τα τελευταία 5 

χρόνια, πράγμα το οποίο μεταφράζεται σε ικανοποιητική βαθμό 

αποδοτικότητας της εταιρίας. Ο δείκτης μικτού περιθωρίου 

κέρδους παρουσιάζει ανοδική τάση κατά τη διάρκεια της 

περιόδου 2017 - 2021 καταδεικνύοντας την αποτελεσματικότητα 

της επιχείρησης να διαχειρίζεται τους συντελεστές παραγωγής 

και να ελέγχει τα διάφορα κόστη που συνεπάγεται η παραγωγική 

διαδικασία. Ο δείκτης απόδοσης ενεργητικού τείνει να αυξάνεται 

σημαντικά την τελευταία πενταετία, πράγμα το οποίο φανερώνει 

την αποτελεσματικότητα της επιχείρησης στο να χρησιμοποιεί τα 

περιουσιακά της στοιχεία για τη δημιουργία κερδών. Δηλαδή, η 

διαχρονική αύξηση της τιμής του δείκτη δείχνει στους 

υφιστάμενους αλλά και τους πιθανούς μετόχους πως η εταιρία 

διαχειρίζεται αποτελεσματικά τα χρήματά τους.  Ο δείκτης 

απόδοσης απασχολούμενων κεφαλαίων παρουσιάζει πτωτική 

τάση για την τελευταία  πενταετία. Αυτό σημαίνει πως η επίδραση 

της χρηματοοικονομικής μόχλευσης στην εταιρική κερδοφορία 

είναι μικρή. Τέλος, η ανοδική τάση του δείκτη βιώσιμου ρυθμού 

ανάπτυξης την πενταετία 2017 - 2021 καταδεικνύει ότι αυξάνεται 

ο ρυθμός με τον οποίο η επιχείρηση ΤΙΤΑΝ μεγεθύνεται 

χρησιμοποιώντας μόνο εσωτερικές πηγές χρηματοδότησης.  
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ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 
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ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ - ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ  

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 

Προχωρώντας στην οριζόντια ανάλυση, το 2021 και το 2017 η 

εταιρία αυξάνει το επενδυτικό της άνω των 2% σε σχέση με το 

αντίστοιχο προηγούμενο έτος, ενώ τις υπόλοιπες χρονιές η μείωση 

που παρατηρείται προέρχεται από την αύξηση των 

συσσωρευμένων αποσβέσεων. Αντίστοιχα, οι ασώματες 

ακινητοποιήσεις -οι οποίες αποτελούνται κατά κύριο μέρος από 

λογισμικό υπολογιστών (σημ. 13 οικονομικής κατάστασης του 

2021)- φαίνεται να αυξάνονται στην πενταετία με σημείο αναφοράς 

το έτος 2017 όπου αυξάνονται κατά 82% ενώ το 2021  παρατηρείται 

σημαντική μείωση κατά 11% . Μάλιστα, θα μπορούσαμε να 

αποδώσουμε την συγκεκριμένη μείωση στην αύξηση των 

πωλήσεων λογισμικού (σημ. 13). Σχετικά με τις συμμετοχές σε 

θυγατρικές, η εταιρία ΤΙΤΑΝ σημειώνει μία σταθερή μείωση πιθανόν 

λόγω σχηματισμού  πρόβλεψης απομείωσης μέσα στα 5 έτη από τα 

οποία στο έτος 2020 υπάρχει η μικρότερη μεταβολή των 

συμμετοχών σε θυγατρικές (συγκεκριμένα 2%). Όσον αφορά τις 

συμμετοχές της εταιρίας σε συγγενείς εταιρίες και κοινοπραξίες  

σημειώνεται ότι τα έτη 2016 και 2017 είναι μηδενικές ενώ από το 

2018 έως το 2020 παραμένουν σταθερές με ποσό περίπου 

5,000,000 ευρώ, ενώ το 2021 πέφτουν κατά 6%. 

Οι απαιτήσεις από χρηματοδοτικές μισθώσεις, οι οποίες 

αποτελούνται κυρίως από τα επενδυτικά ακίνητα, από μηδενικές τα 

προηγούμενα έτη αυξάνονται το 2020 κατά 8,380 εκ. ευρώ ενώ το 

2021 μειώνονται  κατά 11% και φτάνουν στα 7,494 εκ. ευρώ. Τέλος, 

οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αρχίζουν να εμφανίζονται 

από το έτος 2019 με αποκορύφωμα το 2020 όπου φτάνουν το ποσό 

των 8,658 εκ. ευρώ, ενώ το επόμενο έτος πέφτουν κατά 48% και 

φτάνουν το ποσό των 4,537 εκ. ευρώ. Θα θεωρούνταν παράλειψη 

να μην αναφερθεί πως οι αναβαλλόμενες απαιτήσεις θα πρέπει να 

ελέγχονται κάθε χρόνο καθώς δεν είναι σπάνιο να αλλάζει η 

φορολογική νομοθεσία, με άλλα λόγια, μπορούν να χαρακτηριστούν 

ως και επισφαλή κονδύλια. 

Στο κυκλοφορούν ενεργητικό, τα αποθέματα αυξάνονται 

σταθερά με μία μείωση 12% το έτος 2020 ενώ το 2021 τα αποθέματα 

αυξάνονται καθώς αυξάνονται και οι πωλήσεις. Μάλιστα, στα 

προηγούμενα έτη οι πωλήσεις φαίνονται μειωτικές αρά η εταιρία 

αναγκάζεται να έχει περισσότερα αποθέματα, κάτι  που συνεπάγεται 
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δέσμευση του κεφαλαίου κίνησης για τα αποθέματα που πιθανόν 

δεν πωληθούν στο μέλλον. Επιπλέον, ενώ τα έτοιμα προϊόντα δεν 

φαίνεται να καταστρέφονται ( δηλαδή έχουμε μικρές προβλέψεις 

απαξίωσης) στις πρώτες ύλες η εταιρία έχει μεγαλύτερες 

προβλέψεις (κάτι που δείχνει ότι καταστρέφονται περισσότερο 

συγκριτικά με τα έτοιμα προϊόντα) -σημ. 18-.  

Επιπλέον, οι απαιτήσεις από χρηματοδοτικές μισθώσεις 

εμφανίζονται μόνο το 2020 και το 2021 με αύξηση 4% ενώ 

παράλληλα, φαίνεται πως οι απαιτήσεις  και προπληρωμές της 

εταιρίας αυξομειώνονται σταθερά μέσα στην πενταετία (βλ. και 

μακροχρόνιες απαιτήσεις). Τέλος, τα ταμειακά διαθέσιμα και 

ισοδύναμα σημειώνουν αυξομειώσεις. Παρ’ όλα αυτά, αξίζει να 

σημειωθεί πως μετά την σημαντική αύξησή τους το 2017, μειώνονται 

τα δύο επόμενα έτη αλλά πάλι, το 2020 η εταιρία καταφέρνει να τα 

ξανά αυξήσει με ποσοστό 579%. Με άλλα λόγια,  παρατηρείται από 

την κατάσταση ταμειακών ροών ότι οι κύριες ταμειακές εισροές 

προκύπτουν κυρίως από τις επενδυτικές δραστηριότητες της 

εταιρίας και κυρίως από τα μερίσματα τα οποία φαίνεται να 

χρησιμοποιήθηκαν για την αποπληρωμή δανείων. 

Συμπερασματικά, παρατηρείται το γεγονός πως το ενεργητικό 

σταδιακά μειώνεται καθώς τόσο τα κυκλοφορούντα όσο και τα μη 

κυκλοφορούντα μειώνονται διαχρονικά. 

ΠΑΘΗΤΙΚΟ 

Ύστερα από την ανάλυση του ενεργητικού, έπεται η ανάλυση 

του παθητικού και πιο συγκεκριμένα των Ιδίων κεφαλαίων. Πιο 

αναλυτικά, το σύνολο των Ιδίων κεφαλαίων παρουσιάζει μία εμφανή 

μείωση ιδιαίτερα το τελευταίο έτος στο οποίο ελαττώνεται κατά 31%. 

Αυτό ίσως μπορεί να εξηγηθεί από το γεγονός πως ο κύριος λόγος 

για την μείωση της καθαρής θέσης είναι τα διανεμηθέντα μερίσματα 

και η πώληση ζημίας μετοχών της μητρικής εταιρίας. Όσον αφορά 

το μετοχικό κεφάλαιο, σημειώνεται αύξηση κατά 15% το έτος 2018 

ενώ το 2019 και το 2021 παραμένει αμετάβλητο. 

Σχετικά με τα αποθεματικά του ΤΙΤΑΝ, παρατηρείται μεγάλη 

μείωση το 2021 κατά 41% λόγω διανομής των μερισμάτων ενώ τα 

προηγούμενα έτη υπάρχουν σχετικά μικρές μειώσεις. Αντίστοιχα, τα 

κέρδη εις νέον παρουσιάζουν σημαντική αύξηση ιδιαίτερα το έτος 

2018 και το 2020 ενώ το 2019 και το 2021 μειώνονται κατά μέσο όρο 

περίπου 46%. 
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Θα ήταν παράλειψη να μην αναφερθούν τα ξένα κεφάλαια από 

τα οποία οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε γενικά στάδια 

μειώνονται ενώ αντιθέτως, οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 

αυξάνονται. Πιο αναλυτικά, οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 

παρουσιάζουν μία σταθερή μείωση από το 2018 και μετά με μέσο 

όρο περίπου 19% ενώ οι βραχυπρόθεσμες αυξάνονται ιδιαίτερα 

κατά το τελευταίο έτος με ποσοστό 129%. 

Σχετικά με τις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις παρατηρείται 

πως οι δανειακές υποχρεώσεις σταδιακά μειώνονται λόγω 

αποπληρωμών δανείων ενώ οι προβλέψεις από το 2018 και μετά 

αυξομειώνονται σταθερά (κατά κύριο λόγο αποτελούνται από 

έκτακτες αμοιβές εργαζομένων και χρεώσεις για την χρήση 

λιμενικών εκτάσεων -σημ. 24-). Μάλιστα, φαίνεται πως καθοριστικό 

ρόλο στις μακροχρόνιες υποχρεώσεις παίζουν οι μακροπρόθεσμες 

δανειακές υποχρεώσεις. 

Όσοι λογαριασμοί δεν αναφέρθηκαν σημαίνει ότι ήταν 

αδιάφοροι λόγω του μικρού ποσοστού τους. 
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ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ – ΚΑΘΕΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗ  

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της κάθετης ανάλυσης, το 

ενεργητικό του ΤΙΤΑΝ αποτελείται κατά σχεδόν 90% από 

λογαριασμούς που ανήκουν στο μη κυκλοφορούν ενεργητικό και 

κατά 10% από λογαριασμούς του κυκλοφορούν ενεργητικού.  

Ειδικότερα, το μη κυκλοφορούν ενεργητικό αποτελείται από 

συμμετοχές σε θυγατρικές, ο οποίος λογαριασμός παρουσιάζει 

πτωτική τάση καθώς από ποσοστό 68% το 2016 μειώθηκε σε 50% 

το 2021.  

Σε ότι αφορά το κυκλοφορούν ενεργητικό, τα αποθέματα και οι 

απαιτήσεις με την πάροδο του χρόνου και συγκεκριμένα από το 

2016 μέχρι το 2021, συνεχώς αυξάνονται φτάνοντας από το 

ποσοστό 4% και 5%, αντίστοιχα,  στο 7%. 

ΠΑΘΗΤΙΚΟ 

 Αναφορικά με το παθητικό και σύμφωνα με την ανάλυση, 

παρατηρείται πως ο λογαριασμός ίδια κεφάλαια παραμένει στα ίδια 

επίπεδα κατά την διάρκεια της πενταετίας 2016 – 2021, περίπου στο 

67% κατά μέσο όρο, με μοναδική εξαίρεση τα έτη 2019 και 2020 

όπου καταγράφηκε άνοδος στα επίπεδα του 72,5% και 76% 

αντίστοιχα για κάθε έτος. Ακόμη, διαπιστώθηκε σημαντική αύξηση 

στα κέρδη εις νέον από 2% το 2016 σε 10% το 2021 και αντίθετα, το 

λοιπά αποθεματικά σημείωσαν μείωση από 42% το 2016 σε 28% το 

2021. 

 Σχετικά με τα ξένα κεφάλαια,  οι μακροχρόνιες υποχρεώσεις 

μειώθηκαν από 27% σε 19% μέσα στη πενταετία  2016 - 2021, ενώ 

ταυτόχρονα μειώθηκαν και οι μακροπρόθεσμες δανειακές 

υποχρεώσεις από 24% σε 16%, αντίστοιχα. Αντίθετη πορεία 

ακολούθησαν οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις οι οποίες 

αυξήθηκαν από 7% στο 17% του συνολικού παθητικού. Αντίστοιχα, 

οι λογαριασμοί βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις και 

προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις, κατά τη διάρκεια της 

πενταετίας  2016 – 2021, αυξήθηκαν από 3% και 3,5% το 2016 σε 

7,8% και 8% το 2021, αντίστοιχα για κάθε λογαριασμό. 
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ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

Γράφημα 1: Μετοχή Titan Cement Company SA 1995- 2020   

Πηγή: https://gr.investing.com/equities/titan-cement  

Στο γράφημα 1 φαίνεται η πορεία της μετοχής της Titan 

Cement Company SA για τη χρονική περίοδο 1995 – 2020. 

Παρατηρείται στο γράφημα, από τα τέλη του 1999 έως και το 

δεύτερο τρίμηνο του 2000 η τιμή της μετοχής του Τιτάνα 

παρουσιάζει σημαντική πτώση καθώς επλήγη σοβαρά από την 

παγκόσμια χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση του 1999. 

Παρομοίως, από το δεύτερο τρίμηνο του 2007 και μέχρι τα τέλη του 

2008 και μετά από μία περίοδο έντονης ανοδικής τάσης, η τιμή της 

μετοχής κατέγραψε σημαντικές απώλειες λόγω των συνεπειών της 

παγκόσμιας οικονομικής ύφεσης που προκάλεσε η παγκόσμια 

χρηματοπιστωτική κρίση του 2007, η οποία είχε ως αφετηρία την 

Αμερική και ακολούθως, μεταδόθηκε σε όλη την Ευρώπη. 

 

 

https://gr.investing.com/equities/titan-cement
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 Γράφημα 2: Μετοχή Titan Cement Company SA 2019- 2022   
Πηγή: https://ir.titan-cement.com/el/shareholder-center/share-data  

Αντίστοιχα, στο γράφημα 2 φαίνεται η πορεία της μετοχής της 

Titan Cement Company SA για τη χρονική περίοδο 2019 – 2022, η 

οποία αποτυπώνει τα πρόσφατα γεγονότα που αφορούν την 

πανδημία covid-19 και την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.  

Όπως φαίνεται και στο γράφημα, από τον Φεβρουάριο του 

2020 και μέχρι και τα τέλη Μαρτίου του 2020, η τιμή της μετοχής του 

Τιτάνα ακολουθεί απότομη πτωτική πορεία, που οφείλεται στα μέτρα 

προστασίας κατά της πανδημίας covid-19.  

Ομοίως, κατά τα τέλη του Φεβρουαρίου του 2022 

παρατηρείται πτώση στην τιμή της μετοχής του Τιτάνα λόγω της 

στρατιωτικής ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, ακλουθώντας τη 

μεγάλη πτώση των διεθνών χρηματιστηρίων. Ακολούθως, 

παρατηρείται άνοδος, η οποία αποτυπώνει την υψηλή ζήτηση στις 

περισσότερες αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται Titan Cement 

Company SA. 

 

 

 

 

 

 

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ 
Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΤΕ) είναι μια δυναμική έννοια 

που εξελίσσεται συνεχώς. Το 2001 στην Πράσινη Βίβλο που ήταν η 

πρώτη ανακοίνωση σχετικά με την στρατηγική της Ευρωπαϊκής 

https://ir.titan-cement.com/el/shareholder-center/share-data
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Επιτροπής για την ΕΚΕ, την όριζε ως «η έννοια σύμφωνα με την 

οποία οι εταιρείες ενσωματώνουν σε εθελοντική βάση κοινωνικές και 

περιβαλλοντικές ανησυχίες στις επιχειρηματικές τους 

δραστηριότητες και στις επαφές τους με τα άλλα ενδιαφερόμενα 

μέρη». Επίσης, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η οποία το 

2011 εξέδωσε την ανανεωμένη στρατηγική της για την ΕΚΕ, την 

όρισε ως «η ευθύνη των επιχειρήσεων για την επίδραση που έχουν 

στην κοινωνία».(CSR HELLAS, χ.χ.) 

Για τον Όμιλο ΤΙΤΑΝ το όραμα της ΕΚΕ είναι «Να επιδιώκουμε 

πάντα τους επιχειρηματικούς μας στόχους και να δημιουργούμε αξία 

με ηθικό και κοινωνικά υπεύθυνο τρόπο, επιδιώκοντας να έχουμε 

θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία και τις τοπικές κοινότητες». Για αυτό 

το λόγο όλες οι λειτουργίες του Ομίλου έχουν ευθυγραμμιστεί με τον 

Κώδικα Δεοντολογίας και τις πολιτικές του ΤΙΤΑΝΑ, οι οποίες 

σχετίζονται με τα πρότυπα και τις δεσμεύσεις του για τη Βιώσιμη 

Ανάπτυξη.(TITAN, 2020) 

Η πολιτική του ΤΙΤΑΝΑ για την ΕΚΕ ορίζεται ως το πλαίσιο μέσα 

στο οποίο επιδιώκουν τους επιχειρηματικούς στόχους με κοινωνική 

υπευθυνότητα και συμβάλλουν στην εξασφάλιση των βέλτιστων 

συνθηκών για τους εργαζομένους του ομίλου, τις οικογένειές τους, 

τη βιωσιμότητα των τοπικών κοινωνιών στις οποίες 

δραστηριοποιείται και τη κοινωνία γενικότερα.(ΤΙΤΑΝ, χ.χ.) 

Η επιτροπή ΕΚΕ του Ομίλου ΤΙΤΑΝ συστήθηκε για πρώτη φορά 

το 2005 με τον ρόλο και τις αρμοδιότητες της να επανεξετάζονται το 

2009. Η εφαρμογή του οράματος και της πολιτικής του ΤΙΤΑΝΑ 

φαίνονται από τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί. Η προστιθέμενη 

αξία που δημιουργείται από τη συνεργασία με άλλες επιχειρήσεις 

και ενδιαφερόμενα μέρη είναι το μέσο μιας επιχειρηματικής 

ανάπτυξης για να πετύχει την βιώσιμη ανάπτυξη βάση των αρχών 

εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Για τον λόγο αυτό ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ 

είναι μέλος πρωτοβουλιών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο πολλές  

φορές και πρωτοπόρος ή ακόμα και ως ιδρυτής αυτών. Τέτοιες είναι 

το Ελληνικό Δίκτυο για την ΕΚΕ, το Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την ΕΚΕ, 

The European Alliance for CSR (Ευρωπαϊκή Συμμαχία για την 

ΕΚΕ), η Διεθνής Πρωτοβουλία για την έκδοση Απολογισμών ΕΚΕ& 

Βιωσιμότητας (GRI), η Πρωτοβουλία για την Βιώσιμη Ανάπτυξη 

στον Κλάδο Τσιμέντου (WBCSD/CSI), η Οικουμενική Συμφωνία και 

η Μέριμνα για το Κλίμα. Μερικές πρακτικές του ΤΙΤΑΝΑ είναι οι 

δενδροφυτεύσεις καθώς από το 1970 έχει φυτεύσει περισσότερα 

από 1.200.000 δέντρα στην χώρα μας, τα φυτώρια ΤΙΤΑΝ τα οποία 
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είναι επισκέψιμα, η υδροσπορά και οι εναλλακτικές μέθοδοι 

αποκατάστασης ορυχείων, το TWIRLS, τη χρήση δηλαδή 

λιπάσματος από απόβλητα ανακύκλωσης για την αποκατάσταση 

ορυχείων.(CSRindex, 2016) 

Ο ΤΙΤΑΝ τα τελευταία 20 χρόνια παρουσιάζει θετικές επιδόσεις 

σε θέματα περιβάλλοντος, ασφάλειας και σύμπραξης με την 

κοινωνία. Για το λόγο αυτό και οι στόχοι που έχει θέσει η εταιρεία για 

το 2025 και μετά σε θέματα περιβάλλοντος, κοινωνίας και 

διακυβέρνησης (ESG) είναι φιλόδοξοι και καλύπτουν όλο το εύρος 

προτεραιότητας ESG.Έτσι το 2021 έθεσε τους στόχους για τα 

ESGθέματα για το 2025 και μετά εστιάζοντας σε τέσσερις περιοχές 

προτεραιότητας. Το πρώτο είναι το «Ουδέτερο αποτύπωμα άνθρακα 

και ψηφιακός μετασχηματισμός», στοχεύοντας έως το 2030 στη 

μείωση των άμεσων καθαρών εκπομπών CO2, να μειώσουν το 

αποτύπωμα άνθρακα των δραστηριοτήτων και των προϊόντων τους, 

την παρακολούθηση μέσω ανεξάρτητων φορέων των εκπομπών της 

εφοδιαστικής αλυσίδας τους και στην αύξηση των ετήσιων 

επενδύσεων σε έρευνα και καινοτομία στα 20 εκ ευρώ. Δεύτερο είναι 

το «Εργασιακό περιβάλλον που ενθαρρύνει την ανάπτυξη» 

στοχεύοντας  στην εξάλειψη των θανατηφόρων ατυχημάτων και την 

επίτευξη δείκτη συχνότητας ατυχημάτων, φροντίζοντας την υγεία και 

την ευημερία των εργαζομένων του. Δεσμεύονται ότι το 1/3 των 

μελών του ΔΣ θα είναι γυναίκες, θα προωθήσουν τις ίσες ευκαιρίες 

και την αύξηση των ποσοστών των γυναικών σε ανώτερες 

διοικητικές θέσεις, σε ανερχόμενα ταλέντα και σε νέες προσλήψεις 

και τέλος θα προσφέρουν ευκαιρίες επιμόρφωσης και 

μετεκπαίδευσης σε όλους τους εργαζομένους. Ο τρίτος πυλώνας 

αναφέρεται σε «Θετικό αποτύπωμα στις περιοχές που 

δραστηριοποιούνται» και στοχεύουν στη διατήρηση και βελτίωση 

των επιδόσεων τους σε ειδικές εκπομπές που σχετίζονται με την 

παραγωγή τσιμέντου, θα καλύψουν με σχέδια αποκατάστασης όλα 

τα ενεργά λατομεία και θα αποκαταστήσουν κατά 25% των υπό 

εξόρυξη περιοχών, θα καλύψουν τις τοπικές κοινότητες με σχέδια 

σύμπραξης και θα φροντίσουν τα 2/3 των συνολικών δαπανών να 

διατίθενται στην τοπική κοινωνία. Ο τέταρτος και τελευταίος 

πυλώνας σχετίζεται με την «Υπεύθυνη εφοδιαστική αλυσίδα», 

μειώνοντας την κατανάλωση νερού, καλύπτοντας τις ανάγκες τους 

με ανακυκλώσιμο νερό, καλύπτοντας μέρος της παραγωγής τους με 

ISOή με ενεργειακό έλεγχο, με πιστοποίηση «μηδενικών 

αποβλήτων για υγειονομική ταφή» και τέλος θα εξασφαλίσουν 
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μεγάλο μέρος των προμηθευτών τους να πληρούν τα θέματα ESG. 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με δεδομένα και με την πορεία 

υλοποίησης των παραπάνω στόχων μπορείτε να βρείτε στην Ενιαία 

Ετήσια Έκθεση Απολογισμού. (ΤΙΤΑΝ, χ.χ.) 

Όλα τα παραπάνω έχουν οδηγήσει την εταιρεία σε πλήθος 

διακρίσεων. Μια από τις σημαντικότερες είναι αυτή που έγινε τον 

Ιούνιο του 2010 από το Πανεπιστήμιο της Ινδιανάπολης για την 

ανάδειξη των αρχών της ΕΚΕ. Επίσης, τον ίδιο μήνα ο Διευθύνων 

Σύμβουλος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ κ. Δημήτρης Παπαλεξόπουλος 

παρέλαβε το πρώτο βραβείο στον τομέα «Ηγεσία και Εταιρική 

Κοινωνική Ευθύνη» στο πλαίσιο του Συνεδρίου «CEO and CSR» 

που διοργανώθηκε από το περιοδικό ΧΡΗΜΑ. Τέλος, στον Όμιλο 

ΤΙΤΑΝ απονεμήθηκε το βραβείο «BRAVO» για την εφαρμογή των 

διεθνών προτύπων στο Απολογισμό Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 

και Βιώσιμης Ανάπτυξης του 2008, αφού είναι η μοναδική ελληνική 

εταιρεία που εκδίδει Ετήσιο Απολογισμό πιστοποιημένο από 

Ανεξάρτητες Αρχές.(ΤΙΤΑΝ, 2010) 

Στις 5 Οκτωβρίου ο ΤΙΤΑΝ διακρίθηκε στην τελετή απονομής 

των Manufacturing Excellence Awards 2021 της Boussias 

Communications που προβάλλουν και επιβραβεύουν τα 

κατορθώματα των βιομηχανικών επιχειρήσεων της χώρας για όλο 

το πεδίο δραστηριοτήτων τους. Ο ΤΙΤΑΝ κατέλαβε την κορυφαία 

διάκριση Sustainable Factory of the Year και πήρε τρία χρυσά 

βραβεία για επιμέρους τομείς της επιχειρηματικής και 

περιβαλλοντικής στρατηγικής του στις κατηγορίες: Στρατηγική για τα 

ESG,Smart Factory και Επιχειρησιακή Ηθική & Εταιρική Κοινωνική 

Ευθύνη.(Capital.gr, 2021) 

Εικόνα: Η βράβευση του ΤΙΤΑΝΑ στα Manufacturing Excellence 

Awards 2021 
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Πηγή: https://www.capital.gr/epixeiriseis/3587153/titan-korufaies-

diakriseis-sta-manufacturing-excellence-awards-2021 

Μια ακόμα διάκριση του Ομίλου ΤΙΤΑΝ ήρθε τον Φεβρουάριο 

του 2022 στα Circular Economy Awards της εταιρείας BOUSSIAS, 

καθώς απέσπασε τα Χρυσά Βραβεία στις κατηγορίες Zero Waste 

(Μηδενικά Απόβλητα) και Construction & Demolition Recycling 

(Ανακύκλωση Υλικών Εκσκαφών). Με αυτόν τον τρόπο 

αναγνωρίστηκαν για άλλη μια φορά η καινοτομία και η σταθερότητα  

του ΤΙΤΑΝΑ στους μακροπρόθεσμους περιβαλλοντικούς στόχους 

του, όπως επίσης και στην ενεργό συμμετοχή του στην κυκλική 

οικονομία της χώρας.(Rawmathub.gr, 2022) 

Επίσης, σύμφωνα με το Quality Net Foundation που ανέδειξε 

τις 31 πιο βιώσιμες εταιρείες της Ελλάδας, που διαμορφώνουν τον 

επιχειρηματικό χάρτη της βιώσιμης ανάπτυξης στη χώρα, η ΤΙΤΑΝ 

βρίσκεται ανάμεσα σε αυτές.(MoneyReview.gr, 2022) 

Τέλος, με πρωτοβουλία του ΤΙΤΑΝΑ και του φορέα καινοτομίας 

Youthnest υλοποίησαν το πρόγραμμα together με σκοπό την 

ενδυνάμωση νέων επαγγελματιών (25-35 χρόνων) στην 

Θεσσαλονίκη.(Startupper.gr, 2022) 

Κλείνοντας το κομμάτι της ΕΚΕ για τον ΤΙΤΑΝΑ, παραθέτουμε 

την απάντηση που έδωσε στο μέλος της ομάδας Τσεκούρα Διονύση, 

η Σύμβουλος της εταιρείας ΤΙΤΑΝ κα. Αλεξίου Μαρία σχετικά με την 

προοπτική της εταιρείας για την ανάπτυξη της ΕΚΕ: «Η Εταιρική 

Κοινωνική Ευθύνη αποτελεί μια από τις βασικές αξίες με τις οποίες ο 

Όμιλος ΤΙΤΑΝ λειτουργεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια και πάνω σε 

αυτή την προσέγγιση του επιχειρείν χτίζει, την στρατηγική του για το 

https://www.capital.gr/epixeiriseis/3587153/titan-korufaies-diakriseis-sta-manufacturing-excellence-awards-2021
https://www.capital.gr/epixeiriseis/3587153/titan-korufaies-diakriseis-sta-manufacturing-excellence-awards-2021


288 
 

μέλλον και κυρίως το πρόγραμμα της δικής του μετάβασης σε ένα 

βιώσιμο επιχειρηματικό μοντέλο. Άρα αποτελεί ένα βασικό συστατικό 

για τη λειτουργία της εταιρείας ήδη και σίγουρα θα σηματοδοτήσει τα 

επόμενα δέκα χρόνια ένα νέο κύκλο κοινωνικών επενδύσεων που η 

εταιρεία θα κληθεί να σχεδιάσει και να υλοποιήσει τόσο στο πλαίσιο 

της μετάβασης σε μηδενικό ανθρακικό αποτύπωμα, που είναι ένας 

από τους πρωταρχικούς της στόχους, όσο και στη διαδικασία 

μετάβασης σε μια πιο ψηφιοποιημένη, άρα με τη χρήση της νέας 

τεχνολογίας, λειτουργία. Οι επενδύσεις που εντάσσονται μέσα στο 

πλαίσιο της ΕΚΕ για τον ΤΙΤΑΝΑ είναι επενδύσεις που αφορούν τόσο 

στο ανθρώπινο δυναμικό και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων κυρίως του 

ανθρώπινου δυναμικού και προσαρμογής του φυσικά στα μελλοντικά 

ζητούμενα αλλά και επενδύσεις που αφορούν τη βιωσιμότητα των 

τοπικών κοινωνιών που ζουν στα περίχωρα των δραστηριοτήτων του 

ΤΙΤΑΝΑ και κυρίως οι σχέσεις επίδρασης με την εφοδιαστική του 

αλυσίδα άρα επενδύσεις αναβάθμισης του επιπέδου βιωσιμότητας 

των βασικών του συνεργατών που είναι αρκετά πολλές μικρές και 

μεσαίες επιχειρήσεις σε κάθε μια από τις τοπικές αγορές, όπου 

δηλαδή υπάρχει τοπικό εργοστάσιο υπάρχουν και τουλάχιστον 

διακόσιοι προμηθευτές που είναι συνεργαζόμενες εταιρείες με τον 

ΤΙΤΑΝΑ. Άρα μια άλλη μορφή κοινωνικής επένδυσης μέσα από την 

διάσταση της ΕΚΕ είναι η εκπαίδευση αυτών  των επιχειρήσεων για 

να είναι και αυτές βιώσιμες» 
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ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 
Στις 12 Μαΐου πραγματοποιήθηκε ηλεκτρονικά η Ετήσια 

Τακτική Γενική Συνέλευση της Titan Cement International (SA). Η 

εταιρία διέθεσε και ορισμένες θέσεις τόσο για τα μέλη όσο και για 

τους φοιτητές του Συνδέσμου Επενδυτών και Διαδικτύου (ΣΕΔ). 

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης  ήταν τα εξής: 

1. Ετήσια έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και έκθεση του 

Ορκωτού Ελεγκτή επί των ετησίων χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων της Εταιρίας για το οικονομικό έτος που έληξε 

στις 31 Δεκεμβρίου 2020. 

2. Παρουσίαση των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων και της έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή επί των 

ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

3. Έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων του 

οικονομικού έτους στις 31 Δεκεμβρίου 2020 

(συμπεριλαμβανομένης της διάθεσης κερδών). 

4. Έγκριση της Έκθεσης Αμοιβών για το οικονομικό έτος που 

έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2020 

5. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε 

ευθύνη προερχόμενη από την άσκηση των καθηκόντων τους 

κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους που έληξε στις 31 

Δεκεμβρίου 2020. 

6. Απαλλαγή του Ορκωτού ελεγκτή της Εταιρίας από κάθε 

ευθύνη προερχόμενη από την άσκηση τ ν καθηκόντων του 

κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους που έληξε στις 31 

Δεκεμβρίου 2020. 

7. Εκλογή του κ. Ιωάννη Πανιάρα ως εκτελεστικού μέλους του 

Διοικητικού Συμβουλίου για θητεία ενός έτους, ήτοι μέχρι την 

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του 2022. 

8. Εκλογή του κ. Κυριάκου Ριρή ως ανεξάρτητου μέλος του 

Διοικητικού Συμβουλίου για μία νέα θητεία ενός έτους, ήτοι 

μέχρι την Ετήσια Τακτική Συνέλευση του 2022. 

9. Εκλογή του κ. Στυλιανού (Στέλιου) Τριανταφυλλίδη ως 

ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για μία νέα 

θητεία ενός έτους, ήτοι μέχρι την Ετήσια Τακτική Γενική 

Συνέλευση του 2022. 

10. Τροποποίηση της ετήσιας αμοιβής του Ορκωτού 

Ελεγκτή της Εταιρίας. 
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11. Έγκριση, σύμφωνα με το Άρθρο 7:151 του Βελγικού 

Κώδικα Εταιριών και Ενώσεων, ρητρών που χορηγούν 

δικαιώματα σε τρίτα πρόσωπα, τα οποία θα μπορούσαν να 

επηρεάσουν τα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρίας ή τα οποία 

θα μπορούσαν να επιβάλουν στην Εταιρία μία υποχρέωση, 

όταν η άσκηση αυτών των δικαιωμάτων εξαρτάται από μία 

δημόσια πρόταση εξαγοράς ή την αλλαγή της Εταιρίας. 

(ανάλογες διατάξεις είναι συνήθεις σε δανειακές συμβάσεις 

διεθνώς, αλλά σύμφωνα με τη Βέλγικη νομοθεσία απαιτείται 

έγκριση από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων) 

12. Παροχή εξουσιοδότησης  

Ως φοιτητές και μέλη μίας ομάδας που συνεργάστηκε με σκοπό 

την διεξαγωγή συμπερασμάτων και την ανάλυση της εταιρίας, 

καταλήξαμε στα εξής: 

Η εταιρία ΤΙΤΑΝ, δεδομένων των 2 προηγούμενων ετών 

(Πανδημία COVID-19), προσπάθησε να ανταπεξέλθει στις 

προκλήσεις παρά την αβεβαιότητα που διατηρείται στις 

αναδυόμενες αγορές. Η αύξηση του γενικού επιπέδου τιμών και 

ιδιαίτερα η αύξηση του κόστους παραγωγής δεν εμπόδισε την 

εταιρία να ακολουθήσει την στρατηγική της που αφορά την βιώσιμη 

ανάπτυξη. Επιπλέον, παρατηρούνται αρκετές ενέργειες που 

αφορούν θέματα ESG (έγινε αναφορά σε αξιολόγηση του 

Διοικητικού Συμβουλίου, ενημέρωση για τους πελάτες για την εικόνα 

της εταιρίας, στρατηγική αναθεώρηση), κάτι ιδιαίτερα σημαντικό 

δεδομένης τόσο της ενεργειακή κρίσης αλλά και της γενικότερης 

ευαισθητοποίησης των επιχειρήσεων προς το περιβάλλον. 

Η γενική συνέλευση του ΤΙΤΑΝΑ έλαβε χώρα στην Κύπρο. 

Θετική εντύπωση μας προκάλεσε πως αν και η γλώσσα που 

χρησιμοποιήθηκε ήταν η αγγλική, δινόταν η δυνατότητα να την 

ακούσουμε στα ελληνικά. Η ημέρα όπου πραγματοποιήθηκε η 

γενική  συνέλευση συνέπεσε με τα γενέθλια του Ομίλου που 

συμπλήρωνε τα 120 χρόνια στη βιομηχανική ιστορία. Έγινε μια 

πρώτη αναφορά στα αποτελέσματα του Ομίλου το 2021 όπου 

καταγράφηκαν έσοδα (ρεκόρ) €1,7δισ., τα EBITDA έφθασαν τα 

€275 εκατ. ενώ τα καθαρά κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 

€91,9 εκατ. Στη συνέχεια, έγινε αναφορά στη στρατηγική του Ομίλου 

που βασίζεται σε τρεις πυλώνες: α) το ουδέτερο αποτύπωμα 

άνθρακα, β) την επίτευξη αποτελεσμάτων και γ) τον ψηφιακό 

μετασχηματισμό. Ύστερα, έγινε μια παρουσίαση των 



291 
 

αποτελεσμάτων του Α’ τριμήνου του 2022 και παρατηρήθηκε μια 

θετική αρχή για το έτος σε όλες τις περιφέρειες που 

δραστηριοποιείται ο Όμιλος. 

Επιπροσθέτως, βλέπουμε ότι ο όμιλος ΤΙΤΑΝ δίνει πολύ 

μεγάλη έμφαση και λαμβάνει πολύ σοβαρά υπόψη της θέματα που 

αφορούν την προστασία και ασφάλεια των προσωπικών 

δεδομένων, τα οποία λαμβάνει από τους μετόχους στο πλαίσιο των 

Γενικών Συνελεύσεων. Επιπροσθέτως,  τα αποτελέσματα του 

Τιτάνα στην Ελλάδα ενισχυθήκαν από τις υψηλότερες εγχώριες 

πωλήσεις τσιμέντου, τα υψηλά επίπεδα εξαγωγών, την αύξηση 

χρήσης εναλλακτικών καυσίμων και τις καλύτερες λειτουργικές 

επιδόσεις που οφείλονται στην εφαρμογή καινοτόμων ψηφιακών 

τεχνολογιών. Ακόμη, παρουσιάζει νέους τύπους τσιμέντων 

χαμηλότερου αποτύπωμα άνθρακα για την εγχώρια αγορά. 

Θα μπορούσαμε να αναφερθούμε και στο γεγονός πως το 

Διοικητικό Συμβούλιο φάνηκε αρκετά πρόθυμο τόσο να ενημερώσει 

τους μετόχους όσο και να απαντήσει σε κάθε ερώτηση που τέθηκε. 

Τέλος, για κάθε θέμα της Γενικής Συνέλευσης δίνονταν επαρκή 

στοιχεία (ποσά και ονόματα), κάτι που ενίσχυε την αξιόπιστη και 

διαφανή εικόνα του ΤΙΤΑΝΑ. 
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Ακολουθεί φωτογραφικό υλικό από τη Γενική Συνέλευση: 



293 
 



294 
 



295 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



296 
 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Το 2021 ήταν ένα ακόμα έτος θετικών επιδόσεων για την 

Εταιρεία, η οποία συνέχισε την πορεία της αξιοποιώντας 

αποτελεσματικά τις ευκαιρίες που συνεχίζουν να προσφέρουν η 

εγχώρια αγορά και οι εξαγωγικές αγορές της Δυτικής Ευρώπης και 

των ΗΠΑ. Αντιμετώπισε με επιτυχία προκλήσεις σε κάποιες από τις 

περιοχές στις οποίες δραστηριοποιείται, όπου επικρατεί υποτονική 

ζήτηση και πιέσεις στα περιθώρια κέρδους. Επίσης, η Εταιρεία 

διαχειρίστηκε αποτελεσματικά τις προκλήσεις που δημιούργησε η 

άνοδος του ενεργειακού κόστους και των τιμών σημαντικών Α’ υλών. 

Ταυτόχρονα, η Εταιρεία παρέμεινε προσηλωμένη στον μακρόπνοο 

στόχο για ισόρροπη, υπεύθυνη και βιώσιμη ανάπτυξη, 

ενστερνιζόμενη την αλλαγή και την  καινοτομία και επιταχύνοντας 

τους ρυθμούς της σε αυτή την κατεύθυνση. Παρά τις αρχικές 

ανησυχίες, η πανδημία COVID 19 δεν επηρέασε σημαντικά την 

πορεία των εργασιών της εταιρείας.  
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Jumbo A.E.E. Λιανικού Εμπορίου 

ΕΤΟΣ 2022 

 

 

Η παρακάτω εργασία, εκπονήθηκε στα 

πλαίσια του Προγράμματος Παρακολούθησης 

Γενικών Συνελεύσεων Εισηγμένων Εταιρειών 

του Συνδέσμου Επενδυτών και Διαδικτύου. 

 

Η εργασία επιμελήθηκε από τους παρακάτω φοιτητές:  

  

 

ΚΟΥΒΟΥΤΣΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ  

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΕΔ 

 

 

 

 

 

 



301 
 

 

 

 

 

ΚΑΝΕΛΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

 

 

 

 

ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

 

 

 

 

ΦΟΙΒΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ  

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
✓ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

✓ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

✓ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

✓ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 

✓ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΚΕ 

✓ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

✓ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

✓ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

  Η Jumbo S.A. είναι μια ελληνική εταιρεία που δραστηριοποιείται 

κυρίως στο λιανικό εμπόριο, παιχνίδια, βρεφικά είδη, εποχιακά είδη, 

διακοσμητικά και λοιπά. Ιδρύθηκε το 1986 και έχει έδρα το Μοσχάτο. 

Μέχρι σήμερα, ο όμιλος Jumbo διαθέτει 86 καταστήματα στην 

Ελλάδα και το εξωτερικό. Πιο συγκεκριμένα, 55 από αυτά βρίσκονται 

στην Ελλάδα, 16 στην Ρουμανία, 10 στη Βουλγαρία και 6 στην 

Κύπρο. Επιπλέον, αξίζει να αναφερθεί ότι κατά τη διάρκεια της 

συνεργασίας, το λογότυπο της εταιρείας εμφανίστηκε σε 26 

καταστήματα σε 6 νέες χώρες: Αλβανία, Κόσσοβο, Σερβία, βόρεια 

Μακεδονία και Βοσνία- Ερζεγοβίνη. Τέλος, εισήχθη στο 

χρηματιστήριο Αθηνών στις 19 Ιουλίου 1997 και από το καλοκαίρι 

του 2010, συγκεκριμένα τον Ιούνιο, συμμετείχε και στον δείκτη 

FTSE/ Athex 20, χρηματιστηριακό δείκτη των 25 μεγαλύτερων 

εταιρειών του χρηματιστηρίου Αθηνών.  

 Όντας μία εταιρεία εισηγμένη στο λιανικό εμπόριο εδώ και πολλά 

χρόνια, αποτελεί μία από τις πιο γνωστές στον τομέα που 

ειδικεύεται. Η δυνατότητα επιλογής της ποικιλίας προϊόντων που 

διαθέτει, κάνει τους καταναλωτές να το προτιμούν για τις αγορές 

τους.  Οι προσιτές τιμές που διαθέτει, κάνουν την εταιρεία πιο 

ανταγωνιστική.  
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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

  Το διοικητικό συμβούλιο αποτελείται από 10 μέλη τα οποία είναι: 

1) Απόστολος-Ευάγγελος Βακάκης- Εκτελεσικό Μέλος, 

Πρόεδρος: Γεννήθηκε το 1954. Είναι επιχειρηματίας με 

μεγάλη πείρα στο χώρο της λιανικής αλλά και της χοντρικής 

πώλησης παιχνιδιών και συναφών ειδών. Έχει πτυχίο 

διοίκησης επιχειρήσεων και χρηματοοικονομικής διοικητικής 

από το  Πανεπιστήμιο του Warwick (Ηνωμένο Βασίλειο). 

2) Δημήτριος Κεραμεύς- Μη Εκτελεστικό Μέλος, 

Αντιπρόεδρος: Γεννήθηκε το 1977. Είναι πτυχιούχος του 

Πανεπιστημίου του Μονάχου και του New York University στη 

Νέα Υόρκη (LLM). Ειδικεύεται  κυρίως στους τομείς του 

εμπορικού, του εταιρικού και του ναυτιλιακού δικαίου. Είναι 

δικηγόρος Αθηνών και Νέας Υόρκης. 

3) Κωνσταντίνα Ντεμίρη- Εκτελεστικό Μέλος, Διευθύνουσα 

Σύμβουλος: Γεννήθηκε το 1958. Εδώ και 19 χρόνια είναι 

οικονομική διευθύντρια και υπεύθυνη λογιστηρίου της 

Εταιρείας. 

4) Σοφία Βακάκη- Εκτελεστικό Μέλος: Γεννήθηκε το 1987. 

Αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο του Σαν Ντιέγκο από το 

τμήμα λογιστικής και χρηματοοικονομικής και έλαβε MS 

Σπουδών Τουριστικής Βιομηχανίας στο Πανεπιστήμιο της 

Νέας Υόρκης. Εδώ και μια 10ετία εργάζεται στην Εταιρεία στο 

τμήμα ηλεκτρονικού εμπορίου και ως Προϊσταμένη στο Τμήμα 

Εμπορευματοποίησης της Εταιρείας. 

5) Πόλυς Πολυκάρπου- Εκτελεστικό Μέλος, Εντεταλμένος 

Σύμβουλος: Γεννήθηκε το 1978. Από το 2003 εξειδικεύεται σε 

θέματα χρηματοοικονομικής και επιχειρηματικής ανάλυσης. 

Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού (MSc) στη Διεθνή 

Χρηματοοικονομική και Επενδυτική Τραπεζική του ICMA και 

πτυχίου σε Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οικονομικών 

Επιστημών από το Πανεπιστήμιο του Κόβεντρι (2002). 

6)  Νικόλαος Βελισσαρίου- Μη Εκτελεστικό Μέλος: 

Γεννήθηκε το 1969. Αποφοίτησε από το Κολλέγιο Αθηνών το 

1988. Πτυχιούχος BSc σε Engeneering & Management από 

το University of Manchester και κατέχει MBA από το 
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Manchester Business School. Διαθέτει επαρκή γνώση στον 

τομέα δραστηριότητας της Εταιρείας, εφόσον έχει εργαστεί ως 

διαχειριστής λιανικών δικτύων στον όμιλο Eurobank για 10 

χρόνια. 

7) Ευανθία Ανδριανού- Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος: 

Γεννήθηκε το 1970. Είναι απόφοιτος του Αμερικανικού 

Κολλεγίου (Pierce) το 1987 και πτυχιούχος Διοίκησης 

Επιχειρήσεων από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

(ΑΣΟΕΕ) και κατέχει MBA από το Kellogg Graduate School of 

Management.  Από το 2014 απασχολείται αποκλειστικά ως 

διαχειρίστρια κεφαλαίων στο χώρου του Private Equity. 

Διαθέτει επαρκή γνώση στον χώρο των επιχειρήσεων και στον 

τομέα δραστηριότητας της Εταιρείας, έχοντας αξιολογήσει και 

πραγματοποιήσει επενδύσεις στον χώρο των οργανωμένων 

δικτύων λιανικής. 

8) Φώτιος Τζίγκος- Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος: 

Γεννήθηκε το 1959. Είναι απόφοιτος του Οικονομικού 

Πανεπιστημίου Αθηνών το1981. Διατηρεί πρωταρχική ευθύνη 

για λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες στη λιανική, 

οικονομική και ναυτιλιακή βιομηχανία και ειδικεύεται στην 

παροχή συμβουλών τόσο σε ιδιώτες όσο και σε εταιρείες 

σχετικά με τη φορολογική νομοθεσία και τη συμμόρφωση. 

Διαθέτει επαρκή γνώση στον τομέα δραστηριότητας της 

Εταιρείας, διότι επί σειρά ετών είναι λογιστικός και 

φοροτεχνικός σύμβουλος σε πολλές εμπορικές ανώνυμες 

εταιρείες. 

9) Μάριος Λασανιάνος -Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος: 

Γεννήθηκε το 1974. Είναι Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής μέλος 

του Σώματος Ορκωτών Λογιστών ενώ κατέχει και τον τίτλο 

Fellow Member του ACCA (Association of Certified Chartered 

Accountants). Επίσης είναι Certified Fraud Examiner, μέλος 

του Association of Certified Fraud Examiners καθώς και μέλος 

του Ελληνικού Ινστιτούτου κατά της Απάτης. Είναι πτυχιούχος 

Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων από το Οικονομικό 

Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΑΣΟΕΕ). 

10) Σάββας Κάουρας -Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό 

Μέλος: Γεννήθηκε το 1978. Είναι Ορκωτός Ελεγκτής 
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Λογιστής μέλος του Σώματος Ορκωτών Λογιστών. 

Πτυχιούχος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και 

κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σε Ναυτιλιακές Σπουδές από 

το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Από το 2014 έως σήμερα είναι 

επικεφαλής στο Οικονομικό τμήμα ναυτιλιακού ομίλου στην 

Ελλάδα με παρουσία στο εξωτερικό. 

 

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

Η εταιρεία υιοθετεί τις αρχές της εταιρικής διακυβέρνησης όπως 

ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία και τις διεθνείς βέλτιστες 

πρακτικές. Η εταιρική διακυβέρνηση είναι ένα σύνολο κανόνων, 

αρχών και μηχανισμών ελέγχου για την οργάνωση και τη 

διαχείριση μιας εταιρείας που έχει σχεδιαστεί για να είναι 

διαφανής στο επενδυτικό κοινό και να προστατεύει τα 

συμφέροντα των επενδυτών, των μετόχων της εταιρείας και όλων 

των προσώπων που εμπλέκονται στις δραστηριότητές της. Η 

εταιρεία έχει υιοθετήσει τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής 

Διακυβέρνησης από το Ελληνικό Συμβούλιο Εταιρικής 

Διακυβέρνησης Εισηγμένων Εταιρειών (ΕΣΕΔ). Με αναφορά στις 

συγκεκριμένες πρακτικές του Κώδικα, η Εταιρεία υιοθετεί και 

εφαρμόζει τις διατάξεις της ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας. Η 

Εταιρεία ενδέχεται να παρεκκλίνει από τον Κώδικα και τις 

ισχύουσες αρχές εταιρικής διακυβέρνησής της, επομένως η 

Εταιρεία θα δημοσιεύει σχετικές ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα 

για την ορθή ενημέρωση του επενδυτικού κοινού. 

 

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 

Η Εταιρεία έχει υιοθετήσει τις Αρχές της Εταιρικής Διακυβέρνησης, 
όπως αυτές οριοθετούνται από την ισχύουσα νομοθεσία και τις 
διεθνείς βέλτιστες πρακτικές. Η Εταιρική Διακυβέρνηση ως σύνολο 
κανόνων, αρχών και μηχανισμών ελέγχου, βάσει των οποίων 
οργανώνεται και διοικείται η Εταιρεία, έχει ως στόχο τη διαφάνεια 
προς το επενδυτικό κοινό, καθώς επίσης και τη διασφάλιση των 
συμφερόντων των μετόχων της Εταιρείας και όλων όσοι συνδέονται 
από τη λειτουργία της.                                                                     
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Η Εταιρεία έχει υιοθετήσει τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής 
Διακυβέρνησης (έκδοση Ιουνίου 2021) του Ελληνικού Συμβουλίου 
Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΣΕΔ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες 
(καλούμενος εφεξής «Κώδικας»). Ο Κώδικας αυτός βρίσκεται στον 
ιστότοπο του ΕΣΕΔ, στην κάτωθι ηλεκτρονική διεύθυνση: 
https://www.esed.org.gr/web/guest/code-listed  
 
Αναφορικά με τις ειδικές Πρακτικές του Κώδικα, η Εταιρεία υιοθετεί 
και εφαρμόζει τα οριζόμενα στην ισχύουσα ελληνική νομοθεσία.  
 
H Εταιρεία εντός του 2021 μερίμνησε για την προσαρμογή του 
πλαισίου της εταιρικής διακυβέρνησής της στις διατάξεις του Ν. 
4706/2020 «Εταιρική διακυβέρνηση ανωνύμων εταιρειών, 
σύγχρονη αγορά κεφαλαίου, ενσωμάτωση στην ελληνική 
νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/828 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, μέτρα προς εφαρμογή του 
Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131 και άλλες διατάξεις», καθώς και στις 
σχετικές αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς που έχουν 
εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση του εν λόγω νόμου. 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΚΕ 

Ακολουθώντας πάντα την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, το 

πλαίσιο εταιρικής υπευθυνότητας της Jumbo αποτυπώνεται σε 4 

κύριους άξονες. 

1) Εταιρική διακυβέρνηση: Η Jumbo υιοθετεί τις αρχές της 

εταιρικής διακυβέρνησης όπως αυτές ορίζονται από την 

ισχύουσα ελληνική νομοθεσία και τη διεθνή πρακτική. Με 

απώτερο στόχο τη διαφάνεια στο επενδυτικό κοινό και τη 

διασφάλιση των συμφερόντων των μετόχων, η εταιρεία είναι 

οργανωμένη σύμφωνα με αυστηρούς κανόνες, αρχές και 

μηχανισμούς ελέγχου. Στο πλαίσιο της σωστής εταιρικής 

διακυβέρνησης, η εταιρεία διαθέτει ένα σύστημα εσωτερικού 

ελέγχου που περιλαμβάνει όλες τις πολιτικές, τις διαδικασίες, 

τις ευθύνες, τη συμπεριφορά, τους μηχανισμούς ελέγχου και 

τις δικλείδες ασφαλείας. Η εφαρμογή τους ορίζεται από το 

διοικητικό συμβούλιο και τη διοίκηση και αντιπροσωπεύουν τη 

συμπεριφορά ολόκληρου του ανθρώπινου δυναμικού της 

εταιρείας. 



307 
 

2) Προϊόντα και τρόπος δραστηριοποίησης: Συνδυάζοντας τη 

δημιουργικότητα , η Jumbo πουλά προϊόντα που ευχαριστούν 

τους καταναλωτές, ιδιαίτερα τα παιδιά. Απαιτεί από τους 

προμηθευτές της να τηρούν αυστηρές προδιαγραφές της ΕΕ 

για τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή 

προϊόντων, καθώς είναι κρίσιμο για την εταιρεία να πληροί 

όλες τις υποχρεωτικές νομοθετικές και ρυθμιστικές απαιτήσεις 

για τα προϊόντα. Επομένως, η πιστοποίηση των προϊόντων 

μιας εταιρείας εξαρτάται από τη φύση του προϊόντος και τις 

νομοθετικές απαιτήσεις που ισχύουν στις χώρες της Ε.Ε. Η 

εταιρεία αξιολογεί συνεχώς αντιπροσωπευτικά δείγματα όλων 

των προϊόντων που θα προμηθευτεί ενώ εξετάζει διεξοδικά τα 

χαρακτηριστικά της για την προστασία της υγείας και της 

ασφάλειας των καταναλωτών. Επιπλέον, η εταιρεία έχει 

δημιουργήσει κανάλια γραπτής επικοινωνίας με τους πελάτες 

και η λήψη σχολίων συμβάλλει στη βελτίωση των 

παρεχόμενων υπηρεσιών. Η επιστολή καταγγελίας εξετάζεται 

προσεκτικά από τις αρμόδιες υπηρεσίες της εταιρείας και εάν 

δεν επιλυθεί, θα παραδοθεί στους ειδικούς. 

3) Ανθρώπινο δυναμικό: Τα εργασιακά θέματα και το εργασιακό 

περιβάλλον είναι ιδιαίτερα σημαντικά για τις εταιρείες επειδή 

οι εργαζόμενοι είναι σημαντικοί συνεργάτες. Όσον αφορά τις 

διοικητικές υπηρεσίες, την εύρυθμη λειτουργία των 

καταστημάτων και με στόχο την ποιοτική εξυπηρέτηση των 

πελατών, η εταιρεία υιοθετεί εσωτερικές διαδικασίες 

λειτουργίας στις οποίες όλοι οι εργαζόμενοι μπορούν να έχουν 

άμεση πρόσβαση και να τις αναρτούν στο εταιρικό intranet. 

Ειδικότερα, η εταιρεία δίνει έμφαση στη συνεχή εκπαίδευση 

των εργαζομένων, σε θέματα υγείας και ασφάλειας στην 

εργασία και στην επικοινωνία με όλους τους εργαζόμενους. 

Αξίζει να αναφερθεί ότι η εταιρεία συνεργάζεται με το 

πανεπιστήμιο για να παρέχει στους φοιτητές ευκαιρίες 

πρακτικής άσκησης. Επίσης κατανοεί τις ανάγκες της αγοράς 

και συμμετέχει στα προγράμματα του ΟΑΕΔ. 

4) Περιβαλλοντικά θέματα: Η εταιρεία έχει αναγνωρίσει τη 

σημασία της προστασίας του περιβάλλοντος και, σύμφωνα με 

τις διατάξεις των εσωτερικών κανονισμών λειτουργίας της, 
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προωθεί «πρακτικές προστασίας του περιβάλλοντος στο 

πλαίσιο των δραστηριοτήτων της». Η JUMBO έχει εμπλακεί 

στο Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης 

Απορριμμάτων Συσκευασίας, Μπαταριών και Ηλεκτρικού 

Εξοπλισμού (SSED) από την πρώτη ημέρα των 

υποχρεώσεών της. Για το σκοπό αυτό, τα καταστήματα της 

εταιρείας έχουν τοποθετήσει αντίστοιχους κάδους 

απορριμμάτων για να διευκολύνουν τους καταναλωτές να 

αποθηκεύουν υλικά που χρήζουν ανακύκλωσης. Επιπλέον, 

συνεργάζεται με αδειοδοτημένες εταιρείες ανακύκλωσης 

χαρτιού για την εφαρμογή συστημάτων συλλογής και 

συσκευασίας υλικών συσκευασίας σε διάφορα καταστήματα, 

διευκολύνοντας έτσι τη διαδικασία ανακύκλωσης. Για να 

ενισχύσουν αυτή τη διαδικασία, οι εταιρείες έχουν επενδύσει 

σε υποδομές σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
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ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Ανώνυμης 

Εταιρείας, «JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», για το 

2022,  πραγματοποιήθηκε την 5η Μαΐου 2022, ημέρα Πέμπτη και 

ώρα 14.00, από απόσταση με τηλεδιάσκεψη, σε πραγματικό χρόνο 

και χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων εξαιτίας της έκτακτης 

κατάστασης (πανδημία)  και εντός των μέτρων πρόληψης για την 

αποφυγή της εξάπλωσης της covid-19. Παρόντες δήλωσαν, νόμιμα 

αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου μέσω τηλεδιάσκεψης, μέτοχοι 

που εκπροσωπούσαν  109.418.342 κοινές ονομαστικές μετοχές σε 
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σύνολο  136.059.759 κοινών ονομαστικών μετοχών του Ομίλου. 

Υπήρξε απαρτία, αυξημένη συμμετοχή και εκπροσώπηση) σε  

ποσοστό περίπου 80,42% του ολοσχερώς καταβεβλημένου 

μετοχικού κεφαλαίου, του παραπάνω Ομίλου και αποφασίστηκε 

σχετικά με το 11ο θέμα ημερησίας διάταξης («Απόφαση περί 

προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών με σκοπό την ακύρωσή 

τους»). 

Η διοίκηση της Εταιρείας κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης, 

αναφέρθηκε στην πορεία των πωλήσεων για το πρώτο τετράμηνο 

του έτους, ενημερώνοντας τους μετόχους της.  

Η διοίκηση ενημέρωσε τους μετόχους για τις τρέχουσες συνθήκες, 

ότι παρά τη θετική ανάκαμψη του τετράμηνου, στις πωλήσεις, οι 

προκλήσεις για την νέα χρονιά καθώς και το κλίμα αβεβαιότητας 

παραμένουν. Το πρώτο 4μηνο του 2022 οι πωλήσεις της εταιρείας  

κατέγραψαν αύξηση κατά +25%.  

Αναλυτικά η πορεία των πωλήσεων: 

❖ Ελλάδα: Απρίλιο του 2022, το σύνολο των καταστημάτων 

παρέμεινε ανοιχτό.  Οι καθαρές πωλήσεις της μητρικής εταιρείας, 

υπολογισμούς των ενδοεταιρικών συναλλαγών, αυξήθηκαν  +47% 

περίπου σε σχέση με τον Απρίλιο του 2021 με λειτουργία  το 75% 

των καταστημάτων του Ομίλου στην Ελλάδα, με αυστηρούς  

αναφορικά με το μέγεθος των καταστημάτων περιορισμούς, ως 

προς τον αριθμό των επιτρεπόμενων πελατών εντός των 

καταστημάτων (μόνο με  μέθοδο click inside ή click away). Για το 

τετράμηνο του 2022, οι καθαρές πωλήσεις της μητρικής εταιρείας -

χωρίς να υπολογίζονται οι ενδοεταιρικές συναλλαγές- σημείωσαν 

αύξηση  +48% περίπου, όσον αφορά  το αντίστοιχο περσινό 

τετράμηνο. 

❖ Κύπρος: Όλα τα καταστήματα συνέχισαν να λειτουργούν ενώ από 

18 Απριλίου καταργήθηκε ο έλεγχος πιστοποιητικών για τους 

εισερχόμενους πελάτες. Οι πωλήσεις τον Απρίλιο του 2022 

αυξήθηκαν  +30% περίπου, αναφορικά με τον αντίστοιχο περσινό 

μήνα καθώς το  δίκτυο  έμεινε κλειστό την Μεγάλη Εβδομάδα  και 

την εβδομάδα μετά το Πάσχα (ολικό lock down). Συνολικά οι 

πωλήσεις για το τετράμηνο του 2022 είναι αυξημένες κατά +28% 

περίπου, σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό .  

❖ Βουλγαρία: Οι πωλήσεις του δικτύου κατέγραψαν αύξηση κατά 

+41% περίπου τον Απρίλιο του 2022, σε σχέση με τον αντίστοιχο 
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περσινό μήνα. Συνολικά οι πωλήσεις  για τρίμηνο. το τετράμηνο του 

2022 είναι αυξημένες κατά 0,9% περίπου, αναφορικά  με το 

αντίστοιχο περσινό. 

❖ Ρουμανία: Οι πωλήσεις του δικτύου ήταν μειωμένες κατά -2% 

περίπου τον Απρίλιο του 2022, αναφορικά με τον αντίστοιχο 

περσινό Απρίλιο. Συνολικά οι πωλήσεις για το τετράμηνο του 2022 

είναι μειωμένες κατά -9% περίπου, αναφορικά  με το αντίστοιχο 

περσινό. 

Τα  θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν και 

ελήφθησαν αποφάσεις κατά την διάρκεια της προαναφερόμενης 

Γενικής Συνέλευσης, ήταν τα εξής: 

 

1. Εγκρίθηκε η Ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση εταιρικής 

χρήσης, από 01.01.2021 - 31.12.2021, που συμπεριλαμβάνει τις 

ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, με τις 

σχετικές εκθέσεις και δηλώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των 

ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. 

Υπέρ ψήφισαν μέτοχοι ή εκπρόσωποί τους, που αντιπροσωπεύουν 

συνολικά 109.093.075 μετοχές, ποσοστό 99,70%  των συνολικά 

παρισταμένων μετοχών και ψήφων, κατά ψήφισαν μέτοχοι ή 

εκπρόσωποί τους που αντιπροσωπεύουν συνολικά 112.132 

μετοχές, ποσοστό 0,10 %  των συνολικά παρισταμένων μετοχών 

και ψήφων. Το ποσοστό  αποχής ήταν 0,19%, που αντιστοιχεί 

συνολικά σε 213.135 μετοχές. 

 

2. Παρουσιάστηκε από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου, η 

έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής, για την  χρήση από  

01.01.2021 - 31.12.2021 στους μετόχους της Εταιρείας. 

 

3. Εγκρίθηκαν  και επικυρώθηκαν οι χρηματικές διανομές που 

πραγματοποιήθηκαν εντός του έτους 2021. Υπέρ ψήφισαν μέτοχοι 

ή εκπρόσωποί τους, συνολικά 109.418.342 μετοχών,  ποσοστό 

100,00% στο σύνολο των παρισταμένων μετοχών και ψήφων. 

 

4. Εγκρίθηκε η από 19.01.2022 απόφαση της Έκτακτης Γενικής 

Συνέλευσης, για έκτακτη χρηματική διανομή στους μετόχους του 

Ομίλου, ποσού ευρώ 52.383.007,22 (μέρος από τα έκτακτα 

αποθεματικά από φορολογηθέντα και μη διανεμηθέντα κέρδη  

ποσού ευρώ 59.300.000,00  διαχειριστικές χρήσεις 01.07.2016-
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30.06.2017 και 01.07.2017-30.06.2018). 

Υπέρ ψήφισαν μέτοχοι ή εκπρόσωποί τους με συνολικά 

109.418.342 μετοχές, περίπου ποσοστό 100,00% στο σύνολο των 

παρισταμένων μετοχών και ψήφων. 

 

5. Εγκρίθηκε η από 19.01.2022  απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, 

σχετικά με διεύρυνση του αριθμού των μελών του παρόντος Δ. Σ. 

της Εταιρείας, με  εκλογή και προσθήκη δύο νέων μελών, με θητεία 

που θα λήγει παράλληλα με τη θητεία των υπολοίπων μελών  και 

ορισμός ανεξάρτητου μέλους, σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό. 

Υπέρ ψήφισαν μέτοχοι ή εκπρόσωποί τους με συνολικά 72.925.455 

μετοχές,  ποσοστό 66,65% των παρισταμένων μετοχών και ψήφων. 

Κατά ψήφισαν μέτοχοι ή εκπρόσωποί τους, με συνολικά 36.350.601 

μετοχές,  ποσοστό 33,22% των παρισταμένων μετοχών και ψήφων. 

Το ποσοστό  αποχής ήταν 0,13%,  μέτοχοι ή εκπρόσωποί τους σε 

σύνολο  142.286 μετοχών. 

 

6. Εγκρίθηκε ο πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων χρήσης από 

01.01.2021 -  31.12.2021, που συντάχθηκε κατά τα Δ.Π.Χ.Α. και μη 

διανομή μερίσματος. 

Υπέρ ψήφισαν μέτοχοι ή εκπρόσωποί τους σε σύνολο  109.418.342 

μετοχών,  ποσοστό 100,00% στο σύνολο των παρισταμένων 

μετοχών και ψήφων. 

 

7. Εγκρίθηκε η συνολική διαχείριση της Εταιρείας, που 

πραγματοποιήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική 

χρήση από 01.01.2021 - 31.12.2021, , και η απαλλαγή των 

Ελεγκτών για τη χρήση 01.01.2021 έως 31.12.2021. 

Υπέρ ψήφισαν μέτοχοι ή εκπρόσωποί τους, συνολικά 108.580.215 

μετοχών, ποσοστό 99,23%  στο σύνολο  των παρισταμένων 

μετοχών και ψήφων. Κατά ψήφισαν μέτοχοι ή εκπρόσωποί τους, 

συνολικά 566.889 μετοχών,  ποσοστό 0,52%  των παρισταμένων 

μετοχών και ψήφων. Το ποσοστό της αποχής ήταν 0,25%,  μέτοχοι 

ή εκπρόσωποί τους σε σύνολο 271.238 μετοχών. 

 

8. Εγκρίθηκε η χορήγηση αμοιβών των μελών του Δ. Σ. της 

Εταιρείας από τα κέρδη της εταιρικής χρήσης από 01.01.2021 έως 

31.12.2021. 

Υπέρ ψήφισαν μέτοχοι ή εκπρόσωποί τους σε σύνολο  108.854.819 

μετοχών,  ποσοστό 99,48% στο σύνολο  των παρισταμένων 
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μετοχών και ψήφων. Κατά ψήφισαν μέτοχοι ή εκπρόσωποί τους  σε 

σύνολο 563.523 μετοχών,  ποσοστό 0,52 % σε σύνολο  των 

παρισταμένων μετοχών και ψήφων. 

 

9. Εκλέχθηκε ελεγκτική εταιρεία ορκωτών ελεγκτών, για  έλεγχο στις 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις, της εταιρικής χρήσης  

01.01.2022 έως 31.12.2022 και ορίστηκε το ποσόν της αμοιβής της. 

Υπέρ ψήφισαν μέτοχοι ή εκπρόσωποί τους σε σύνολο  92.317.078 

μετοχών, ποσοστό 84,37% στο σύνολο  των παρισταμένων 

μετοχών και ψήφων. Κατά ψήφισαν μέτοχοι ή εκπρόσωποί τους  σε 

σύνολο  17.101.264 μετοχών,  ποσοστό 15,63% στο σύνολο  των 

παρισταμένων μετοχών και ψήφων. 

 

10. Εγκρίθηκε η Έκθεση Αποδοχών  της εταιρικής χρήσης  

01.01.2021 - 31.12.2021. Υπέρ ψήφισαν μέτοχοι ή εκπρόσωποί 

τους σε σύνολο  102.710.077 μετοχών,  ποσοστό 93,87%  στο 

σύνολο των παρισταμένων μετοχών και ψήφων, κατά ψήφισαν 

μέτοχοι ή εκπρόσωποί τους σε σύνολο 5.099.203 μετοχών, 

ποσοστό 4,66% στο σύνολο  των παρισταμένων μετοχών και 

ψήφων. Το ποσοστό της αποχής ανήλθε σε 1,47%, μέτοχοι ή 

εκπρόσωποί τους που αντιπροσωπεύουν συνολικά 1.609.062 

μετοχές. 

 

11. Εγκρίθηκε  πρόγραμμα απόφασης επαναγοράς ιδίων μετοχών 

με σκοπό την ακύρωσή τους, με τους ακόλουθους όρους: 

α. Ο ανώτατος αριθμός των μετοχών που είναι δυνατόν να 

αποκτηθούν συνολικά, θα είναι μέχρι 13.605.975, που αντιστοιχούν 

σε ποσοστό 10% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της 

Εταιρείας, 

β. Κατώτατη τιμή αγοράς των μετοχών, ορίζεται το ποσό του ενός 

(1) ευρώ και  ανώτατη τιμή αγοράς τους, το ποσό των (13,50)  

δεκατριών ευρώ και 0,50 η κάθε μία, 

γ. Το χρονικό πλαίσιο που θα πραγματοποιηθούν οι αγορές των 

μετοχών, ορίζεται σε 24 μήνες, από 05.05.2022 έως 04.05.2024, 

καθώς και η παροχή εξουσιοδότησης προς το Δ. Σ., να φροντίσει 

για τις ανωτέρω αποκτήσεις, μέσα στα παραπάνω όρια και γενικά 

για την πραγματοποίηση  της παραπάνω απόφασης. Υπέρ 

ψήφισαν μέτοχοι ή εκπρόσωποί τους σε σύνολο 108.645.435 

μετοχών,  ποσοστό 99,29% στο σύνολο  των παρισταμένων 

μετοχών και ψήφων, κατά ψήφισαν μέτοχοι ή εκπρόσωποί τους σε 
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σύνολο  350.423 μετοχών , ποσοστό 0,32% στο σύνολο  των 

παρισταμένων μετοχών και ψήφων ενώ το ποσοστό της αποχής 

ήταν 0,39%,  μέτοχοι ή εκπρόσωποί τους που εκπροσωπούσαν  

422.484 μετοχές.  

Εν κατακλείδι.. 

✓ ‘Όσα αναφέρθηκαν στην παραπάνω Ετήσια  Γενική Συνέλευση 5/5/2022 

της Εταιρείας JUMBO Α.Ε.E., σχετικά με τα πρώτα μηνύματα από 

την αγορά για την συγκεκριμένη χρονιά, ήταν αρκετά κατανοητά.  

✓ To 2022, υπήρξε χρονιά προκλήσεων τόσο από τις άμεσες και 

έμμεσες επιπτώσεις της πανδημίας, όσο και της αβεβαιότητας που 

γεννούν οι γεωπολιτικές εξελίξεις στην Ευρώπη, με συνεχιζόμενες 

αναταράξεις στην παγκόσμια αγορά και ειδικά στον εμπορικό 

κόσμο. Παρόλα αυτά, ο Όμιλος Jumbo συνέχισε απτόητος και με 

προοπτικές, το επενδυτικό του πρόγραμμα. Το Δ.Σ. του Ομίλου 

φρόντισε και φροντίζει, να διατηρήσει ισχυρή και υγιή την 

οικονομική θέση του Ομίλου στην συγκεκριμένη δύσκολη συγκυρία, 

προσφέροντας συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι των δυσκολιών και 

των διαρκών εκπλήξεων της εφοδιαστικής αλυσίδας των 

ανταγωνιστών.  

✓ Η παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα δεν λειτουργεί ομαλά με τα 

συχνά lockdown λιμανιών στην Κίνα λόγω του Covid-19, τις  

απεργιακές κινητοποιήσεις στο εσωτερικό, να επιδεινώνουν την 

κατάσταση καθώς και το φανερά αυξημένο   κόστος μεταφοράς των 

προϊόντων, όμως στα ράφια των καταστημάτων JUMBO, θέση 

έχουν μόνον προϊόντα με ποιότητα, παρά τις οποιοσδήποτε  

αναπόφευκτες επιβαρύνσεις κόστους, προϊόντα που πάνω από 

όλα  σέβονται τον καταναλωτή. 

✓ Αναλλοίωτες παραμένουν οι στρατηγικές επιλογές, για συνέχιση 

του επενδυτικού προγράμματος και σταθερή επιβράβευση των 

μετόχων-συνεταίρων με υψηλές μερισματικές αποδόσεις 

σύμφωνα με τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Η διοίκηση του 

Ομίλου διαβεβαίωσε τους μετόχους-συνεταίρους ότι σύμφωνα με τα 

σημερινά δεδομένα, σκοπός της είναι, να διατηρηθεί στο ακέραιο η 

πολιτική μερισμάτων του 2021 και κατά το 2022, διανέμοντας ποσό 

0,77 EUR/ μετοχή συνολικά. Έτσι αποφασίστηκε μικτό ποσό 0,3850 

ευρώ ανά μετοχή, να διανεμηθεί τον Ιανουάριο του 2022, με πρόθεση 

της διοίκησης  να διανείμει το υπόλοιπο 0,3850 ευρώ /μετοχή και πάλι 

με τη μορφή έκτακτης χρηματικής διανομής μέσα στο επόμενο δίμηνο. 
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Συμπερασματικά, η Εταιρεία αντιμετώπισε με επιτυχία της 

προκλήσεις της πανδημίας του COVID 19, και παρά τις αρχικές 

ανησυχίες, δεν επηρεάστηκε  σημαντικά η  πορεία των εργασιών 

της. Αν και η διοίκηση της, ήρθε αντιμέτωπη με ένα ραγδαία 

μεταβαλλόμενο οικονομικό ,τεχνολογικό και τεχνολογικό 

περιβάλλον,  κατάφερε να παραμείνει  προσηλωμένη στον 

μακρόπνοο στόχο της, για ισόρροπη και υπεύθυνη ανάπτυξη, 

ενστερνιζόμενη την αλλαγή και την  καινοτομία. Επιτάχυνε  τους 

ρυθμούς της σε αυτή την κατεύθυνση και προσαρμόστηκε  ανάλογα 

στα νέα δεδομένα της αγοράς, χρησιμοποιώντας αποτελεσματικά 

όλες τις θετικές ευκαιρίες που της παρουσιάστηκαν. 

ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΑΠΟ ΤΟ WEBCASTING: 
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

ΠΗΓΕΣ:  

  https://corporate.e-jumbo.gr/enimerosi-ependyton/plirofories-

ependyton/genikes-synelefseis/enimerosi-gia-tis-apofaseis-tis-

etisias-taktikis-genikis-synelefsis-ton-metochon-tis-etaireias-

jumbo-anonymi-emporiki-etaireia/ 

 https://corporate.e-jumbo.gr/enimerosi-ependyton/anakoinoseis-

deltia-typou/2022/anakoinosi-apofasis-gia-programma-agoras-

idion-metochon/ 

 https://www.athexgroup.gr/documents/10180/6661306/495_3241_

2022_Greek_1.pdf/565c6eff-929b-484d-b58a-f073ea20d9af 

 https://naftemporiki.gr/finance/story/1834380/Jumbo-aee-ta-prota-

minumata-apo-tin-agora-gia-to-2022 

 https://www.capital.gr/xrim-anakoinoseis/3619842/jumbo-

exairetika-apotelesmata-para-ti-sunexizomeni-anataraxi 

 https://www.ot.gr/2022/05/05/epixeiriseis/jumbo-ayksisi-ton-

poliseon-kata-25-to-tetramino/ 

 https://corporate.e-jumbo.gr/enimerosi-ependyton/etairiki-

diakyvernisi/dilosi-etairikis-diakyvernisis/ 

https://corporate.e-jumbo.gr/enimerosi-ependyton/plirofories-ependyton/genikes-synelefseis/enimerosi-gia-tis-apofaseis-tis-etisias-taktikis-genikis-synelefsis-ton-metochon-tis-etaireias-jumbo-anonymi-emporiki-etaireia/
https://corporate.e-jumbo.gr/enimerosi-ependyton/plirofories-ependyton/genikes-synelefseis/enimerosi-gia-tis-apofaseis-tis-etisias-taktikis-genikis-synelefsis-ton-metochon-tis-etaireias-jumbo-anonymi-emporiki-etaireia/
https://corporate.e-jumbo.gr/enimerosi-ependyton/plirofories-ependyton/genikes-synelefseis/enimerosi-gia-tis-apofaseis-tis-etisias-taktikis-genikis-synelefsis-ton-metochon-tis-etaireias-jumbo-anonymi-emporiki-etaireia/
https://corporate.e-jumbo.gr/enimerosi-ependyton/plirofories-ependyton/genikes-synelefseis/enimerosi-gia-tis-apofaseis-tis-etisias-taktikis-genikis-synelefsis-ton-metochon-tis-etaireias-jumbo-anonymi-emporiki-etaireia/
https://corporate.e-jumbo.gr/enimerosi-ependyton/anakoinoseis-deltia-typou/2022/anakoinosi-apofasis-gia-programma-agoras-idion-metochon/
https://corporate.e-jumbo.gr/enimerosi-ependyton/anakoinoseis-deltia-typou/2022/anakoinosi-apofasis-gia-programma-agoras-idion-metochon/
https://corporate.e-jumbo.gr/enimerosi-ependyton/anakoinoseis-deltia-typou/2022/anakoinosi-apofasis-gia-programma-agoras-idion-metochon/
https://www.athexgroup.gr/documents/10180/6661306/495_3241_2022_Greek_1.pdf/565c6eff-929b-484d-b58a-f073ea20d9af
https://www.athexgroup.gr/documents/10180/6661306/495_3241_2022_Greek_1.pdf/565c6eff-929b-484d-b58a-f073ea20d9af
https://naftemporiki.gr/finance/story/1834380/Jumbo-aee-ta-prota-minumata-apo-tin-agora-gia-to-2022
https://naftemporiki.gr/finance/story/1834380/Jumbo-aee-ta-prota-minumata-apo-tin-agora-gia-to-2022
https://www.capital.gr/xrim-anakoinoseis/3619842/jumbo-exairetika-apotelesmata-para-ti-sunexizomeni-anataraxi
https://www.capital.gr/xrim-anakoinoseis/3619842/jumbo-exairetika-apotelesmata-para-ti-sunexizomeni-anataraxi
https://www.ot.gr/2022/05/05/epixeiriseis/jumbo-ayksisi-ton-poliseon-kata-25-to-tetramino/
https://www.ot.gr/2022/05/05/epixeiriseis/jumbo-ayksisi-ton-poliseon-kata-25-to-tetramino/
https://corporate.e-jumbo.gr/enimerosi-ependyton/etairiki-diakyvernisi/dilosi-etairikis-diakyvernisis/
https://corporate.e-jumbo.gr/enimerosi-ependyton/etairiki-diakyvernisi/dilosi-etairikis-diakyvernisis/
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 https://corporate.ejumbo.gr/uploads/158789/d75c_jumboannualre

port_31122021_gr.pdf 

 https://www.e-jumbo.gr/i-etairia/etairiki-ypefthynotita/ 

 https://corporate.e-jumbo.gr/enimerosi-ependyton/etairiki-

diakyvernisi/dioikitiko-symvoulio/ 

 https://el.wikipedia.org/wiki/Jumbo_(%CE%B5%CF%84%CE%B1

%CE%B9%CF%81%CE%B5%CE%AF%CE%B1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://corporate.ejumbo.gr/uploads/158789/d75c_jumboannualreport_31122021_gr.pdf
https://corporate.ejumbo.gr/uploads/158789/d75c_jumboannualreport_31122021_gr.pdf
https://www.e-jumbo.gr/i-etairia/etairiki-ypefthynotita/
https://corporate.e-jumbo.gr/enimerosi-ependyton/etairiki-diakyvernisi/dioikitiko-symvoulio/
https://corporate.e-jumbo.gr/enimerosi-ependyton/etairiki-diakyvernisi/dioikitiko-symvoulio/
https://el.wikipedia.org/wiki/Jumbo_(%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B5%CE%AF%CE%B1)
https://el.wikipedia.org/wiki/Jumbo_(%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B5%CE%AF%CE%B1)
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Τεμπέλης Ιωάννης, Μεταπτυχιακός Φοιτητής,  

Τμήμα Οικονομικών Επιστήμων, ΕΚΠΑ 

 

 

 

 

 

 

Τσιούνης Ανδρέας, Προπτυχιακός Φοιτητής,  

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, ΕΚΠΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
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Η Πλαίσιο Computers A.E.B.E. αποτελεί εταιρεία λιανικής πώλησης 

υπολογιστών, προϊόντων τεχνολογίας, ειδών γραφείου και οικιακών 

συσκευών στην Ελλάδα. Πρωτοεμφανίστηκε στην αγορά το 1969 με 

την επωνυμία ''Το Ηλεκτρονικό Μαγαζί'' ή "Είδη Σχεδίου και 

Χαρτοπωλείου" και ιδρυτή τον Γιώργο Γεράρδο. 

 

ΙΣΤΟΡΙΑ 

 1969, ο Γιώργος Γεράρδος, τότε φοιτητής στο τμήμα 

πολιτικών μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστήμιου, 

πραγματοποιούσε συχνά επισκέψεις στην Αθήνα, για να 

προμηθευτεί υλικά για τις κατασκευές και τις εργασίες του. 

Κάπως έτσι, διαπίστωσε πώς τα ενδιάμεσα κόστη αυξάνονταν 

κατακόρυφα, μέχρι να φτάσουν στον καταναλωτή. 

Επηρεασμένος από την κατάσταση και έχοντας πάντα 

κρυμμένο μέσα του το επιχειρηματικό δαιμόνιο, συγκέντρωσε 

χρήματα από φίλους και συγγενείς, ανοίγοντας ένα μικρό 

κατάστημα 14 τ.μ. επί της οδού Στουρνάρη με όραμα να 

καταργήσει τους μεσάζοντες και να προσφέρει τον ανάλογο 

εξοπλισμό σε συμφέρουσες τιμές. 

 1986 Ο πρώτος υπολογίστης TURBO-X συναρμολογείται στα 

μέτρα του κάθε πελάτη μας 

 1995 Οι πρώτες πωλήσεις μέσω καταλόγων στην Ελληνική 

αγορά πραγματοποιούνται από τους καταλόγους της Πλαίσιο. 

Ένας κατάλογος Πλαίσιο Computers σε κάθε σπίτι και γραφείο 

με παράδοση των ειδών σε 24 ώρες 

 1996 Το πρώτο οργανωμένο τμήμα πωλήσεων σε 

επιχειρήσεις. Κάθε επιχείρηση – πελάτης μας έχει τον δικό της 
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άνθρωπο μέσα στην Πλαίσιο Computers και απολαμβάνει 

πλέον εντελώς προσωπική εξυπηρέτηση 

 1999 www.plaisio.gr. Το πρώτο συνεπές ηλεκτρονικό 

κατάστημα στην Ελληνική αγορά 

 Η Πλαίσιο Computers εισάγεται στο Χρηματιστήριο Αθηνών 

 2002 Το πρώτο Superstore τεχνολογίας στην Ελλάδα. 

Δημιουργείται στην περιοχή της Μεταμόρφωσης ένας 

υπερχώρος 2.500 τ.μ. σε 3 επίπεδα 

 2005 Ιδρύεται το πρώτο κατάστημα Πλαίσιο στη Βουλγαρία 

σηματοδοτώντας μια νέα εποχή πολυεθνικής δράσης για την 

Εταιρεία. 

 2009 Το πλέον σύγχρονο κέντρο logistics και διανομής 

ξεκινάει τη λειτουργία του σε 22.500 τ.μ. στη Μαγούλα Αττικής 

 2017 Το Turbo-X έκλεισε τα 30 χρόνια  παρουσίας στην 

ελληνική αγορά. 

 Η Πλαίσιο διακρίνεται ως ένα από τα δέκα Best Workplace in 

Greece από τον φορέα Great Place to Work. 

 Επίσης, στοχεύοντας στην ακόμη καλύτερη εξυπηρέτηση των 

εταιρικών πελατών η Πλαίσιο δημιουργεί ένα νέο site, που 

απευθύνεται μόνο σε αυτή τη κατηγορία πελατών το 

www.plaisiopro.gr. 

 2018 Επαναπροσδιορισμός της ταυτότητας του καταστήματος 

Πλαίσιο. Η Πλαίσιο ανοίγει νέο υπερκατάστημα 

(μετεγκατάσταση) στην Αγ. Παρασκευή έκτασης 2.260 τ.μ. και 

επεκτείνει το δίκτυό της με το 23ο κατάστημα στην Ελλάδα και 

συγκεκριμένα στα Χανιά έκτασης 1.400 τ.μ. 

 2019 Η Εταιρεία γιόρτασε τα 50 χρόνια παρουσίας στην 

ελληνική αγορά. 
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 Η Πλαίσιο ανοίγει νέο υπερκατάστημα στην Π. Ράλλη έκτασης 

3.000 τ.μ. το οποίο και αποτελεί το 24ο κατάστημα του Ομίλου 

στην Ελλάδα. 

 Ξεκινά την διάθεση λευκών συσκευών σε επιλεγμένα 

καταστήματα. 

 2021 Χρυσό Μετάλλιο στην Διεθνή Ολυμπιάδα Ρομποτικής 

(IROC)  

 

ΔΟΜΗ ΟΜΙΛΟΥ 

PLAISIO COMPUTERS JSC Η εταιρεία PLAISIO COMPUTERS 

JSC δραστηριοποιείται στην εμπορία ηλεκτρονικών υπολογιστών, 

ειδών γραφείου και εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών. Η έδρα της 

βρίσκεται στη Σόφια Βουλγαρίας, στην οδό Angel Kantcef 5. 

Ιδρύθηκε το 2004 και ξεκίνησε τη δραστηριότητά της τον Ιούνιο του 

2005. Το μετοχικό της κεφάλαιο ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο 

διακόσιες πενήντα επτά χιλιάδες και σαράντα έξι € (1.257.046 €) και 

κατέχεται σε ποσοστό 100% από την ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS 

Α.Ε.Β.Ε.. 

ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε. Η εταιρεία ΠΛΑΙΣΙΟ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

& ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ έχει την έδρα της στον δήμο Κηφισιάς, 

στην οδό Βασ. Όθωνος 88, και είναι καταχωρημένη στο Μητρώο 

Ανωνύμων Εταιρειών της Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής με αριθμό 

45649/01ΑΤ/Β/00/137. Σύμφωνα με το καταστατικό της σκοπός 

αυτής είναι η αγορά, κτήση, εμπορία, ανέγερση, διαμόρφωση, 

πώληση, εκμετάλλευση, διαχείριση και ανάπτυξη οιασδήποτε 

μορφής και είδους ακινήτων. Το μετοχικό της κεφάλαιο ανέρχεται σε 

πέντε εκατομμύρια τετρακόσιες τριάντα πέντε χιλιάδες εξακόσια 
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είκοσι € (5.435.620,00 €) και διαιρείται σε εκατόν ογδόντα πέντε 

χιλιάδες διακόσιες (185.200) κοινές ονομαστικές μετοχές. Η 

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. κατέχει ποσοστό 20% του 

μετοχικού κεφαλαίου της ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε. 

PLAISIO ESTATE JSC Η εταιρεία PLAISIO ESTATE JSC 

δραστηριοποιείται στην αγορά, κτήση, εμπορία, ανέγερση, 

διαμόρφωση, πώληση, εκμετάλλευση, διαχείριση και ανάπτυξη 

οιασδήποτε μορφής ακινήτων. Η έδρα της βρίσκεται στη Σόφια 

Βουλγαρίας, στην οδό Angel Kantcef 5. Το μετοχικό κεφάλαιο της 

εταιρείας ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο πενήντα οκτώ χιλιάδες € 

(1.058.000,00 €) και κατέχεται σε ποσοστό 20% από της ΠΛΑΙΣΙΟ 

COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. 

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Γεράρδος Γεώργιος: Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου  

Εκτελεστικό μέλος 

Ο κ. Γεώργιος Γεράρδος είναι ο ιδρυτής της Πλαίσιο Computers, 

μίας από τις κορυφαίες ελληνικές εταιρείες και κατέχει τη θέση του 

Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Η κύρια δραστηριότητα της 

Πλαίσιο είναι η συναρμολόγηση και η εμπορία ηλεκτρονικών 

υπολογιστών, η εμπορία τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, η εμπορία 

ειδών βιβλιοχαρτοπωλείου και ειδών εξοπλισμού γραφείου καθώς 

και η εμπορία οικιακών συσκευών, με κύκλο εργασιών που το 2021 

ξεπέρασε τα 430 εκ. ευρώ και περισσότερους από 1.400 

εργαζόμενους. 
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Ο κ. Γεώργιος Γεράρδος γεννήθηκε στο Παλαιό Φάληρο το 1946. 

Είναι πτυχιούχος Πολιτικός Μηχανικός του Εθνικού Μετσόβιου 

Πολυτεχνείου. 

Το 1969, ο κ. Γεώργιος Γεράρδος σε ηλικία 23 ετών και, ακόμη, ως 

φοιτητής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, ίδρυσε την Πλαίσιο 

στην οδό Στουρνάρη σε ένα κατάστημα 12 τ.μ. για την διάθεση ειδών 

σχεδίου για τους φοιτητές του Πολυτεχνείου. Η είσοδος της εταιρείας 

στην αγορά της πληροφορικής συνοδεύτηκε από αυξημένη ζήτηση 

με αποτέλεσμα την αύξηση των σημείων παρουσίας της Πλαίσιο σε 

κύρια σημεία της Αθήνας. Το 1988 ο κ. Γεώργιος Γεράρδος συστήνει 

την Πλαίσιο Computers με την σημερινή της εταιρική μορφή.  

Το 1999 εισήγαγε την εταιρεία στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών 

ενώ για 8 διαδοχικά χρόνια κατάφερε την Πλαίσιο να είναι μία από 

τις 500 ταχύτερα αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις της Ευρώπης 

(Europe 500). 

To 2005 προχωρά στην επέκταση των δραστηριοτήτων της Πλαίσιο 

στην Βουλγαρία, ιδρύοντας την Plaisio Computers JSC. 

Ο κ. Γεώργιος Γεράρδος έχοντας το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον 

κατάφερε την Πλαίσιο να είναι συνώνυμο της τεχνολογίας και της 

απόλυτης εξυπηρέτησης των καταναλωτών. Έχοντας αυτό ως 

γνώμονα το 1986  η Πλαίσιο συναρμολογεί τον πρώτο στην 

ελληνικής αγορά ηλεκτρονικό υπολογιστή στα μέτρα του 

καταναλωτή με το κατοχυρωμένο brand name Turbo-X. Το 1995 ο κ. 

Γεώργιος Γεράρδος γίνεται κοινωνός της multi-channel 

προσέγγισης στην λιανική συγκροτώντας τμήμα απ’ ευθείας 

πωλήσεων και αποστολών μέσω τηλεφώνου, fax και καταλόγων. Το 

1999 δημιούργησε το πρώτο ηλεκτρονικό κατάστημα στην Ελλάδα, 
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το www.plaisio.gr και το 2009 εγκαινίασε ένα σύγχρονο κέντρο 

logistics 22.500 τ.μ. στη Μαγούλα Αττικής. Το 2019 γιόρτασε τα 50 

χρόνια της Πλαίσιο στην Ελληνική Αγορά με το άνοιγμα του 25ου 

καταστήματος του Ομίλου και την είσοδο στην αγορά των Λευκών 

Συσκευών. 

 

Γεράρδος Κωνσταντίνος: Διευθύνων Σύμβουλος  

Ο κ. Κώστας Γεράρδος είναι Διευθύνων Σύμβουλος της Πλαίσιο 

Computers, μίας από τις κορυφαίες ελληνικές εταιρείες με 

δραστηριότητα στην συναρμολόγηση και εμπορία ηλεκτρονικών 

υπολογιστών, στην εμπορία τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, στην 

εμπορία ειδών βιβλιοχαρτοπωλείου και ειδών εξοπλισμού γραφείου 

καθώς και στην εμπορία οικιακών συσκευών, με κύκλο εργασιών 

που ξεπερνά τα 350 εκ. ευρώ και περισσότερους από 1.400 

εργαζόμενους. 

Ο κ. Κώστας Γεράρδος γεννήθηκε το 1977 και είναι απόφοιτος του 

Eckerd College των Η.Π.Α. Ο κ. Κώστας εργάζεται από το 1995 

περνώντας από την ραχοκοκαλιά της εταιρείας που είναι τα 

καταστήματα και στη συνέχεια γνώρισε τα τμήματα e-shop, HR και 

Marketing αποκτώντας μία ολοκληρωμένη εμπειρία του εμπορικού 

και δημιουργικού κομματιού της Πλαίσιο. Tο 2005 ηγήθηκε της 

ίδρυσης της θυγατρικής στη Βουλγαρία. 

Ο κ. Κώστας Γεράρδος μεγάλωσε μέσα στην Πλαίσιο καθώς του 

άρεσε να εργάζεται από την ηλικία των 8 ετών τα Σαββατοκύριακα 

και τα καλοκαίρια κι, έτσι, έχει παρακολουθήσει την εξέλιξη της 

εταιρείας τα τελευταία 36 χρόνια. 
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Ο κ. Κώστας Γεράρδος, επίσης, εκτός του ανήσυχου εμπορικού 

πνεύματος παρουσιάζει έντονη δράση σε θέματα Εταιρικής 

Κοινωνικής Ευθύνης. Οι πρωτοβουλίες του επικεντρώνονται σε 

προσπάθειες για ένα καλύτερο μέλλον για τα παιδιά μέσω στήριξης 

της εκπαίδευσης, με αυτό που γνωρίζει ο ίδιος καλύτερα, την 

τεχνολογία. Η 1η Stem βιβλιοθήκη σε Δημόσιο Ελληνικό σχολείο  και 

η πλήρης στήριξη παιδιών εργαζομένων που πήραν μέρος στην 

Ολυμπιάδα Ρομποτικής, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο αποτελούν 

δύο από τις πολυάριθμες πρωτοβουλίες του. Επίσης, έχει 

δημιουργήσει την εθελοντική ομάδα προσφοράς της Πλαίσιο, 

#plai_sou. 

 

Απόστολος Ταμβακάκης: Αντιπρόεδρος του Διοικητικού 

Συμβουλίου Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό μέλος 

O κ. Ταμβακάκης είναι ιδρυτής, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος 

της EOS Capital Partners Α.Ε.Δ.Ο.Ε.Ε., διαχειρίστριας εταιρείας του 

EOS Hellenic Renaissance Fund, του μεγαλύτερου ελληνικού 

private equity fund.  

Eίναι Αντιπρόεδρος της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, μέλος Δ.Σ. της QUEST 

Συμμετοχών, μέλος Δ.Σ. της EUROSEAS LTD, μέλος Δ.Σ. της 

EURODRY LTD, μέλος Δ.Σ. του Ηellenic American University, μέλος 

Δ.Σ. της ΜΙΝΕΡΒΑ Α.Ε. Ελαιουργικών Επιχειρήσεων και Τροφίμων, 

μέλος Δ.Σ. της EUROCATERING Α.Ε., Πρόεδρος της Επιτροπής 

Ρυθμίσεων και Ρευστοποιήσεων της PQH Eνιαίας Ειδικής 

Εκκαθάρισης Α.Ε. και μέλος της επιτροπής Marketing της Ελληνικής 

Ολυμπιακής Επιτροπής.   
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Έχει διατελέσει Διευθύνων Σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας της 

Ελλάδος, Ανεξάρτητος Μη Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του 

Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας Πειραιώς, Πρόεδρος και 

Διευθύνων Σύμβουλος της LAMDA DEVELOPMENT, υπεύθυνος 

της στρατηγικής και επιχειρηματικής ανάπτυξης του Ομίλου Λάτση 

στην Γενεύη,  Υποδιοικητής στην Εθνική Κτηματική Τράπεζα και 

στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος. Eπίσης έχει εργαστεί στην Mobil 

Oil Hellas, στην Τράπεζα Επενδύσεων και στην ABN-AMRO Bank 

ως Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής. Έχει διατελέσει μέλος σε 

πολλά διοικητικά συμβούλια και επιτροπές.  

Ο κ. Ταμβακάκης είναι πτυχιούχος του Οικονομικού Πανεπιστημίου 

Αθηνών, με μεταπτυχιακά στην Οικονομετρία και τα Οικονομικά 

Μαθηματικά στον Καναδά. 

 

Αικατερίνη Βασιλάκη: Εκτελεστικό μέλος  

Η κα. Κατερίνα Βασιλάκη είναι πτυχιούχος του τμήματος Διεθνών & 

Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών του Οικονομικού 

Πανεπιστημίου Αθηνών με μεταπτυχιακές σπουδές στα Διεθνή 

Χρηματοοικονομικά και γνωρίζει τέσσερις γλώσσες.  

Ξεκίνησε την επαγγελματική της σταδιοδρομία το 2005 στην 

Οικονομική Διεύθυνση της Πλαίσιο ως Financial Controller. Από το 

2008 κατέχει την ιδιότητα της Investor Relations Officer και κατόπιν 

ανέλαβε την ευθύνη κατάρτισης των Οικονομικών Καταστάσεων. Το 

2016, ανέλαβε επικεφαλής της Οικονομικής Διεύθυνσης, θέση που 

κατέχει μέχρι σήμερα. 
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Στη δεκαπενταετή πορεία της έχει συμμετάσχει σε πολυάριθμα 

Roadshows και σε όλα τα στρατηγικά και αναπτυξιακά έργα της 

Πλαίσιο. 

 

Αλέξιος Πιλάβιος: Ανεξάρτητο – μη εκτελεστικό μέλος  

Ο κ. Αλέξιος Πιλάβιος είναι σήμερα μη εκτελεστικός Πρόεδρος της 

Alpha Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. και Αντιπρόεδρος της ABC 

Factoring. Είναι επίσης Πρόεδρος της Εταιρίας Εκκαθάρισης 

Συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, μέλος του Διοικητικού 

Συμβουλίου των Ελληνικών Χρηματιστηρίων και μέλος του 

Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.». 

Έχει πολύ μεγάλη εμπειρία στους τομείς των Τραπεζών, της 

Διαχείρισης Επενδύσεων και των Κεφαλαιαγορών. 

Στη διάρκεια της τριανταπεντάχρονης καριέρας του κατείχε 

ανώτατες θέσεις στον εγχώριο χρηματοπιστωτικό τομέα. Έχει 

διατελέσει Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (2004-2009) 

και Γενικός Διευθυντής της Alpha Bank (Επικεφαλής της μονάδος 

Wealth Management) και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της 

Τραπέζης (2009-2017). 

Έχει διατελέσει επίσης για αρκετά χρόνια Διευθύνων Σύμβουλος της 

Alpha Επενδύσεων και της Alpha Asset Management (1992-2004). 

Την περίοδο 1996-2000 ήταν επίσης Πρόεδρος της Ενώσεως 

Θεσμικών Επενδυτών. 

Πριν από τη θητεία του στον Όμιλο της Alpha Bank κατείχε ανώτερες 

διευθυντικές θέσεις στην Τράπεζα Εργασίας, την Εμπορική Τράπεζα 

και την ΕΤΕΒΑ. 
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Κωνσταντίνος Μητρόπουλος: Ανεξάρτητο – μη εκτελεστικό 

μέλο  

Ο κ. Κώστας Μητρόπουλος είναι σύμβουλος επιχειρήσεων με 

μεγάλη εμπειρία σε εξαγορές και συγχωνεύσεις, ανάπτυξη 

στρατηγικής και αναδιαρθρώσεις  και είναι μέλος του Διοικητικού 

Συμβουλίου της ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε., της Cyprus Development Bank Ltd 

και του ΙΟΒΕ.  

Έχει επίσης  υπηρετήσει σε θέσεις διοίκησης. Από τον Ιούλιο του 

2019 μέχρι τον Νοέμβριο 2020 Πρόεδρος του Διοικητικού 

Συμβουλίου της ATTICA BANK. Κατά την περίοδο 2013 μέχρι τον 

Ιούνιο  2019 ήταν Εντεταλμένος Σύμβουλος της PwC στην Ελλάδα, 

υπεύθυνος για την ανάπτυξη του τμήματος Advisory. Μεταξύ 2016 

και 2017 ήταν και Διευθύνων Σύμβουλος της PQH Ενιαία Ειδική 

Εκκαθάριση A.E., η οποία έχει αναλάβει την εκκαθάριση 16 

ελληνικών τραπεζών.  

Ο κ. Κώστας Μητρόπουλος υπήρξε, μεταξύ Ιουλίου 2011 και 

Αυγούστου 2012, ο πρώτος Διευθύνων Σύμβουλος του Ταμείου 

Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ).  

Από τον Σεπτέμβριο 2008 μέχρι τον Ιούλιο 2011 ήταν Εκτελεστικός 

Πρόεδρος της Eurobank EFG Equities ΑΕΠΕΥ και Επικεφαλής της 

Global Equity Investment Banking, Brokerage & Private Equity του 

ομίλου Eurobank EFG. 

Υπήρξε ο ιδρυτής το 1989 και, μέχρι το 2008, Εκτελεστικός 

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της KANTOR Σύμβουλοι 

Επιχειρήσεων Α.Ε., μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες συμβούλων 
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επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Ξεκίνησε την καριέρα του ως 

σύμβουλος επιχειρήσεων στην Coopers & Lybrand στην Αγγλία. 

Ο κ. Κώστας Μητρόπουλος χρημάτισε ως μέλος των Διοικητικών 

Συμβουλίων της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών, της ΕΧΑΕ, της 

ΝΙΚΑΣ Α.Ε., της LogicDIS Α.Ε. και της CLR Financial Services Ltd 

στην Κύπρο. Υπήρξε για πολλά χρόνια μέλος του Global Advisory 

Council του London Business School, αντιπρόεδρος του 

Ελληνοβρετανικού Επιμελητηρίου και της Λέσχης 

Επιχειρηματικότητας και είναι συν-πρόεδρος του  Ελληνοβρετανικού 

Συμποσίου.  

Ο κ. Κώστας Μητρόπουλος είναι μηχανολόγος ηλεκτρολόγος του 

ΕΜΠ με μεταπτυχιακές σπουδές στη διοίκηση επιχειρήσεων και τα 

οικονομικά, με ΜSc από το Imperial  College και PhD από το London 

Business School. Έχει δημοσιεύσει 9 άρθρα σε επιστημονικά 

περιοδικά σε θέματα ενέργειας και στρατηγικής και πολλά άρθρα σε 

επαγγελματικά περιοδικά και εφημερίδες. 

  

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

Η εξέλιξη των μεγεθών του Ομίλου από το 2017 έως το 2021 δίνεται 

στον πιο κάτω πίνακα. 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Κύκλος εργασιών 286.098 € 308.858 € 317.149 € 354.634 € 436.885 € 

Μικτά κέρδη 62.133 € 63.110 € 64.246 € 65.540 € 78.913 € 

Κέρδη προ φόρων 7.288 € 6.100 € 3.008 € 3.621 € 11.082 € 

Κέρδη μετά από φόρους 4.900 € 3.856 € 1.947 € 3.118 € 8.462 € 
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Στον πιο κάτω πίνακα δίνονται οι ποσοστιαίες μεταβολές τους. 

 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Κύκλος εργασιών 8,0% 2,7% 11,8% 23,2% 

Μικτά κέρδη 1,6% 1,8% 2,0% 20,4% 

Κέρδη προ φόρων -16,3% -50,7% 20,4% 206,0% 

Κέρδη μετά από φόρους -21,3% -49,5% 60,1% 171,4% 

  

Στο πιο κάτω πίνακα και διάγραμμα δίνονται οι πωλήσεις για το 2020 

και το 2021 καθώς επίσης κα το ποσοστό μεταβολής για το κάθε 

είδος. 

 Είδη 

γραφείου 

Η/Υ & ψηφιακές 

επεκτάσεις 
Τηλεφωνία 

Λευκές 

συσκευές 
Λοιπά Σύνολο 

Πωλήσεις 

2021 
103.177 199.638 88.494 42.319 3.257 436.885 

Πωλήσεις 

2020 
102.651 160.891 66.612 22.127 2.353 354.634 

Μεταβολή 0,5% 24,1% 32,8% 91,3% 38,4% 23,2% 
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Στον παρακάτω φαίνονται το EBITDA και το Περιθώριο EBITDA για 

το 2020 και το 2021.  

 2021 2020 

Κύκλος Εργασιών (Α) 427.905 346.505 

Λοιπά Έσοδα (Β) 523 506 

Κόστος Πωληθέντων (Γ) 352.008 283.394 

Σύνολο λειτουργικών εξόδων από αποσβέσεις και απομείωσεις (Δ) 57.511 50.953 

EBITDA (Α)+(Β)+(Γ)+(Δ)+(Ε) 18.909 12.664 

Περιθώριο EBITDA (Ε)/(Α) 4,42% 3,65% 

 

Μεταξύ του 2020 και 2021 παρατηρούμε τα εξής: 

Είχαμε αύξηση του Κύκλου Εργασιών κατά 23%, μικρή αύξηση των 

Λοιπών Εξόδων κατά 3%, αύξηση του Κόστος Πωληθέντων κατά 

24%, αύξηση των λειτουργικών εξόδων κατά από αποσβέσεις και 

απομειώσεις κατά 13% και μεγάλη αύξηση του EBITDA κατά 49%. 
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Παρακάτω δίνονται για την εταιρία οι ετήσιες χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις για το 2020 και για το 2021. 

 

 

Μεταξύ 2020 και 2021 παρατηρούμε τα εξής:  

Το Ενεργητικό αυξήθηκε κατά 4,46% και τα κυκλοφοριακά στοιχεία 

του ενεργητικού αυξήθηκαν κατά 5,52%. Τα Ίδια Κεφάλαια 

αυξήθηκαν κατά 3,01%, οι Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 

Ενσώματα Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία 34.947 € Μετοχικό κεφάλαιο 7.285 €

Περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης 31.689 € Διαφορά Υπέρ το άρτιο 844 €

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 2.079 € Λοιπά αποθεματικά 25.484 €

Προκαταβολές για αγορές Παγίων 0 € Κέρδη εις νέον 65.214 €

Συμμετοχές σε θυγατρικές εταιρίες 4.072 € 98.827 €

Συμμετοχές σε συγγενείς εταιρίες 225 €

Λοιπές επενδύσεις 34 € Μακροπρόθεσμες δανειακεές υποχρεώσεις 15.360 €

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 2.846 € Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις από μισθώσεις 29.749 €

Λοιπά στοιχεία μη κκυκλοφορούντους ενεργητικού 629 € Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού 401 €

76.521 € Λοιπές μακροπρόθεσμες προβλέψεις 0 €

Μακροπρόθεσμες Συμβατικές Υποχρεώσεις 2.416 €

Αποθέματα 59.852 € Έσοδα Επομένων Χρήσεων 2.242 €

Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαοτήσεις 27.288 € 50.168 €

Λοιπές απαιτήσεις 5.165 €

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 57.114 € Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 39.625 €

149.419 € Υποχρεώσεις από φόρους 8.621 €

Σύνολο Ενεργητικού 225.940 € Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 3.540 €

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις από μισθώσεις 4.265 €

Βραχυπρόθεσμες προβλέψεις 800 €

Βραχυπρόθεσμες συμβατικές υποχρεώσεις 4.686 €

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 15.408 €

76.945 €

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων 225.940 €

Ενεργητικό

Κυκλοφοριακά στοιχεία ενεργητικού

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Ίδια Κεφάλαια

2020

Ενσώματα Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία 38.054 € Μετοχικό κεφάλαιο 7.285 €

Περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης 31.948 € Διαφορά Υπέρ το άρτιο 0 €

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 2.128 € Λοιπά αποθεματικά 25.495 €

Προκαταβολές για αγορές Παγίων 0 € Κέρδη εις νέον 69.018 €

Συμμετοχές σε θυγατρικές εταιρίες 4.072 € 101.798 €

Συμμετοχές σε συγγενείς εταιρίες 225 €

Λοιπές επενδύσεις 34 € Μακροπρόθεσμες δανειακεές υποχρεώσεις 11.720 €

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 2.873 € Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις από μισθώσεις 31.841 €

Λοιπά στοιχεία μη κκυκλοφορούντους ενεργητικού 602 € Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού 423 €

79.936 € Λοιπές μακροπρόθεσμες προβλέψεις 0 €

Μακροπρόθεσμες Συμβατικές Υποχρεώσεις 2.405 €

Αποθέματα 63.900 € Έσοδα Επομένων Χρήσεων 2.182 €

Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαοτήσεις 25.092 € 48.571 €

Λοιπές απαιτήσεις 7.838 €

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 60.834 € Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 45.419 €

157.664 € Υποχρεώσεις από φόρους 8.832 €

Σύνολο Ενεργητικού 237.600 € Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 3.640 €

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις από μισθώσεις 4.211 €

Βραχυπρόθεσμες προβλέψεις 1.216 €

Βραχυπρόθεσμες συμβατικές υποχρεώσεις 5.355 €

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 18.558 €

87.231 €

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων 237.600 €

Ενεργητικό Ίδια Κεφάλαια

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Κυκλοφοριακά στοιχεία ενεργητικού

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

2021
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μειώθηκαν κατά 3,18% και οι Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις κατά 

13,37%. Το  Σύνολο Ενεργητικού αυξήθηκε κατά 5,16% και 

επομένως το Σύνολο Ίδιων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων.  

 

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

Για τη διασφάλιση της βέλτιστης απόδοσης της, των συμφερόντων 

της και της ομαλής λειτουργίας της, μια εταιρία υιοθετεί ένα σύνολο 

αρχών, πρακτικών και οργάνων που αποτελούν την Εταιρική της 

Διακυβέρνηση. Ο κώδικας εταιρικής διακυβέρνησης της εταιρείας 

αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του εσωτερικού κανονισμού 

λειτουργίας της. 

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ 

ΒΙΒΛΙΟΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ» και τον διακριτικό τίτλο «ΠΛΑΙΣΙΟ 

COMPUTERS A.E.Β.Ε.», κατόπιν σχετικής έγκρισης του Διοικητικού 

Συμβουλίου της και σε συμμόρφωση με το άρθρο 17 του νόμου 

4706/2020, εφαρμόζει και υιοθετεί τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής 

Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ, Ιούνιος 2021) του Ελληνικού Συμβουλίου 

Εταιρικής Διακυβέρνησης (Ε.Σ.Ε.Δ.). 

Ο Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης είναι 

προσαρμοσμένος στην ελληνική νομοθεσία και την επιχειρηματική 

πραγματικότητα και έχει συνταχθεί με βάση την αρχή της 

«συμμόρφωσης ή εξήγησης».  

Ο Κώδικας δεν επιβάλλει υποχρεώσεις, αλλά εξηγεί πώς να 

υιοθετηθούν ορθές πρακτικές και διευκολύνει τη διαμόρφωση 
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πολιτικών και πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης, που θα 

ανταποκρίνονται στις συγκεκριμένες συνθήκες κάθε εταιρείας. 

Ο Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (Ιούνιος 2021) 

αντικαθιστά τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης για 

Εισηγμένες Εταιρείες που είχε εκδοθεί το 2013 από το ΕΣΕΔ. 

Ο Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης βρίσκεται αναλυτικά στον 

σύνδεσμο της Ιστοσελίδας του Ελληνικού συμβουλίου εταιρικής 

διακυβέρνησης ΕΣΕΔ – ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ 

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΚΕ (ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ) 

Δομικό κομμάτι της εταιρείας Πλαίσιο είναι  η συνεισφορά της στο 

κοινωνικό σύνολο. Η  εταιρεία υλοποιεί διαχρονικά δράσεις που 

δίνουν πρόσβαση σε υποδομές και εργαλεία, τα οποία προάγουν 

την ενίσχυση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, ιδανικά μέσω της 

τεχνολογίας. 

Αξιοσημείωτες δράσεις είναι η σύσταση της αγωνιστικής ομάδας 

ρομποτικής Plaisiobots, από παιδιά συνεργατών της Πλαίσιο, που 

απέσπασε το Χρυσό Μετάλλιο στην Διεθνή Ολυμπιάδα Ρομποτικής 

(IROC) το 2021. 

Η  μεγάλη επιτυχία  του Χρυσού Μεταλλίου έφερε στην συνέχεια τον  

1ο Open Call Διαγωνισμό Ρομποτικής & Επιχειρηματικότητας στην 

Ελλάδα, «Plaisiobots: The Race» μέσου του οποίου 9 μαθητές και 

φοιτητές κατάφεραν να κερδίσουν το ταξίδι και τη μοναδική ευκαιρία 

να γνωρίσουν το φημισμένο Massachusetts Institute of Technology 

(MIT). 

https://www.esed.org.gr/documents/20121/62614/%CE%95%CE%A3%CE%95%CE%94+-+%CE%9A%CF%8E%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%82+%CE%95%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82+%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%85%CE%B2%CE%AD%CF%81%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82+2021.pdf/4a421125-8632-3144-208a-c8dda84baa64?t=1624350074737
https://www.esed.org.gr/documents/20121/62614/%CE%95%CE%A3%CE%95%CE%94+-+%CE%9A%CF%8E%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%82+%CE%95%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82+%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%85%CE%B2%CE%AD%CF%81%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82+2021.pdf/4a421125-8632-3144-208a-c8dda84baa64?t=1624350074737
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Η  ομάδα εθελοντών της εταιρείας, «Πλάι σου», έχει δημιουργήσει 

την πρώτη STEM Library σε δημόσιο σχολείο της Αττικής. Πρόκειται 

για μια αίθουσα εσωτερικώς σχεδιασμένη με έμφαση στη 

λειτουργικότητα και την προώθηση της περιβαλλοντικής 

συνείδησης, πλήρως αναδιαμορφωμένη στα πρότυπα της 

μεθοδολογίας STEM (φυσικές επιστήμες-τεχνολογία-μηχανική-

μαθηματικά) και εξοπλισμένη με 3D εκτυπωτή, διαδραστικό πίνακα 

και προτζέκτορα, VR γυαλιά εικονικής πραγματικότητας, laptops, 

STEM εκπαιδευτικά παιχνίδια, οπτικοακουστικό και DIY (Do It 

Yourself) – για χειροτεχνίες και κατασκευές – υλικό. 

Επίσης, μέσω της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Πλαίσιο 

Computers, η εταιρεία προσέφερε περισσότερα από 35.000 σχολικά 

είδη στους 3.089 μαθητές που φοιτούν στα σχολεία των 

πυρόπληκτων περιοχών της Βόρειας Εύβοιας. 

Παράλληλα η Πλαίσιο είναι αρωγός στις πάγιες ανάγκες φορέων και 

πρωτοβουλιών, όπως το Ινστιτούτο Prolepsis και το Πρόγραμμα 

ΔΙΑΤΡΟΦΗ, τα Παιδικά Χωριά  SOS  Ελλάδος, η Ένωση «Μαζί για 

το Παιδί»,  το Make-A-Wish Ελλάδας, το Χαμόγελο του Παιδιού και 

η Κιβωτός του Κόσμου. Επίσης, συνεισέφερε στο έργο του 

Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού πραγματοποιώντας δωρεά για την 

κάλυψη αναγκών της ανθρωπιστικής κρίσης που έχει προκύψει 

στην Ουκρανία. 

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΟΧΗΣ 
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DATE HIGH LOW OPEN CLOSE 
PREEV. 

CLOSE 

PERCENTAGES 

RATE 
VOLUME 

TOTAL 

TURNOVER 

14/6/2021 4,15 4,07 4,15 4,12 4,1 - 3.111 12.744 € 

15/6/2021 4,15 4,05 4,15 4,11 4,12 0,49% 4.628 18.996 € 

16/6/2021 4,14 4,06 4,14 4,09 4,11 -0,24% 4.733 19.372 € 

17/6/2021 4,12 4,06 4,12 4,09 4,09 -0,49% 3.478 14.263 € 

18/6/2021 4,16 4,06 4,1 4,09 4,09 0,00% 4.065 16.707 € 

22/6/2021 4,15 4,02 4,15 4,1 4,09 0,00% 4.015 16.281 € 

23/6/2021 4,15 4,05 4,15 4,11 4,1 0,24% 3.894 15.919 € 

24/6/2021 4,14 4,05 4,14 4,11 4,11 0,24% 4.412 18.033 € 

25/6/2021 4,13 4,04 4,13 4,1 4,11 0,00% 2.606 10.642 € 

28/6/2021 4,13 4,04 4,04 4,1 4,1 -0,24% 3.519 14.320 € 

29/6/2021 4,12 4 4,12 4 4,1 0,00% 5.344 21.630 € 

30/6/2021 4,07 3,97 4,07 4,04 4 -2,44% 4.139 16.695 € 

1/7/2021 4,07 3,99 4,04 4,03 4,04 1,00% 3.837 15.459 € 

2/7/2021 4,07 4 4,06 4,03 4,03 -0,25% 3.135 12.644 € 

5/7/2021 4,07 3,92 4,05 4,02 4,03 0,00% 2.628 10.539 € 

6/7/2021 4,03 3,82 4,03 3,97 4,02 -0,25% 4.062 16.040 € 

7/7/2021 4 3,92 3,97 3,96 3,97 -1,24% 3.770 15.002 € 

8/7/2021 3,96 3,81 3,93 3,91 3,96 -0,25% 10.949 42.624 € 

9/7/2021 3,95 3,84 3,94 3,93 3,91 -1,26% 6.478 25.427 € 

12/7/2021 3,99 3,89 3,99 3,93 3,93 0,51% 864 3.382 € 

13/7/2021 3,96 3,85 3,96 3,87 3,93 0,00% 2.220 8.737 € 

14/7/2021 3,86 3,84 3,84 3,85 3,87 -1,53% 4.933 18.992 € 

15/7/2021 4,01 3,95 4,01 3,96 3,97 2,58% 6.814 26.251 € 

16/7/2021 3,96 3,8 3,86 3,96 3,96 -0,25% 3.735 14.315 € 

19/7/2021 4 3,87 3,98 3,9 3,96 0,00% 11.899 46.870 € 

20/7/2021 3,98 3,89 3,98 3,92 3,9 -1,52% 8.187 32.186 € 

21/7/2021 3,97 3,9 3,9 3,97 3,92 0,51% 3.575 14.067 € 

22/7/2021 4 3,9 3,9 4 3,97 1,28% 4.019 15.844 € 

23/7/2021 4,04 3,97 4,04 4 4 0,76% 4.012 16.125 € 

26/7/2021 4,17 3,97 4,04 4,14 4 0,00% 4.038 16.365 € 

27/7/2021 4,12 4,02 4,12 4,1 4,14 3,50% 1.620 6.647 € 
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28/7/2021 4,12 4,02 4,12 4,07 4,1 -0,97% 530 2.150 € 

29/7/2021 4,12 4 4,12 4,07 4,07 -0,73% 3.913 15.929 € 

30/7/2021 4,07 4 4,07 4 4,07 0,00% 1.865 7.565 € 

2/8/2021 4,11 3,96 4 4,11 4 -1,72% 11.595 46.588 € 

3/8/2021 4,11 4,03 4,11 4,06 4,11 2,75% 4.115 16.764 € 

4/8/2021 4,11 4,02 4,11 4,09 4,06 -1,22% 4.592 18.802 € 

5/8/2021 4,13 4,01 4,13 4,09 4,09 0,74% 4.775 19.478 € 

6/8/2021 4,1 3,99 4,1 4,05 4,09 0,00% 5.835 23.614 € 

9/8/2021 4,11 3,95 4,11 4,07 4,05 -0,98% 5.005 20.204 € 

10/8/2021 4,1 4 4,1 4,08 4,07 0,49% 6.971 28.420 € 

11/8/2021 4,16 4,01 4,08 4,07 4,08 0,25% 5.140 20.949 € 

12/8/2021 4,07 4 4,06 4,06 4,07 -0,25% 6.804 27.427 € 

13/8/2021 4,09 4,04 4,06 4,07 4,06 -0,25% 5.549 22.526 € 

16/8/2021 4,1 4,05 4,09 4,1 4,07 0,25% 6.032 24.596 € 

17/8/2021 4,17 4,1 4,17 4,1 4,1 0,74% 8.640 35.596 € 

18/8/2021 4,1 4,03 4,1 4,05 4,1 0,00% 3.929 15.984 € 

19/8/2021 4,09 3,98 4,09 4,03 4,05 -1,22% 4.325 17.536 € 

20/8/2021 4,1 4 4,09 4,08 4,03 -0,49% 6.579 26.641 € 

23/8/2021 4,1 4,03 4,1 4,1 4,08 1,24% 2.735 11.158 € 

24/8/2021 4,1 4,03 4,1 4,1 4,1 0,49% 3.182 12.945 € 

25/8/2021 4,1 4,03 4,1 4,09 4,1 0,00% 5.251 21.303 € 

26/8/2021 4,09 3,96 4,09 4,04 4,09 -0,24% 6.225 25.065 € 

27/8/2021 4,08 3,99 4,08 4,06 4,04 -1,22% 3.165 12.786 € 

30/8/2021 4,12 4,04 4,06 4,12 4,06 0,50% 8.086 32.977 € 

31/8/2021 4,2 4,11 4,12 4,2 4,12 1,48% 10.153 42.160 € 

1/9/2021 4,64 4,29 4,29 4,64 4,2 1,94% 49.457 221.778 € 

2/9/2021 4,88 4,57 4,76 4,63 4,64 10,48% 32.717 154.207 € 

3/9/2021 4,76 4,61 4,76 4,68 4,63 -0,22% 13.192 61.792 € 

6/9/2021 4,76 4,5 4,72 4,5 4,68 1,08% 17.026 78.333 € 

7/9/2021 4,57 4,4 4,57 4,44 4,5 -3,85% 19.250 86.081 € 

8/9/2021 4,54 4,36 4,54 4,36 4,44 -1,33% 9.997 44.199 € 

9/9/2021 4,51 4,3 4,51 4,33 4,36 -1,80% 10.353 45.006 € 

10/9/2021 4,41 4,25 4,41 4,33 4,33 -0,69% 5.532 23.761 € 

13/9/2021 4,37 4,24 4,3 4,31 4,33 0,00% 12.772 55.046 € 

14/9/2021 4,31 4,25 4,31 4,31 4,31 -0,46% 4.290 18.387 € 

15/9/2021 4,33 4,27 4,33 4,32 4,31 0,00% 3.806 16.387 € 

16/9/2021 4,38 4,25 4,38 4,32 4,32 0,23% 6.385 27.360 € 

17/9/2021 4,33 4,27 4,31 4,28 4,32 0,00% 5.827 24.983 € 

20/9/2021 4,36 4,15 4,36 4,21 4,28 -0,93% 8.712 36.743 € 

21/9/2021 4,22 4,15 4,22 4,17 4,21 -1,64% 5.701 23.864 € 

22/9/2021 4,34 4,22 4,22 4,28 4,17 -0,95% 10.775 46.006 € 

23/9/2021 4,33 4,08 4,31 4,17 4,28 2,64% 5.954 25.202 € 

24/9/2021 4,26 4,11 4,26 4,16 4,17 -2,57% 5.967 24.956 € 

27/9/2021 4,22 3,91 4,13 4,09 4,16 -0,24% 11.924 48.238 € 
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28/9/2021 4,11 3,98 4,08 3,99 4,09 -1,68% 8.787 35.282 € 

29/9/2021 4,04 3,91 3,98 3,95 3,99 -2,44% 8.221 32.515 € 

30/9/2021 4,04 3,9 3,95 3,9 3,95 -1,00% 11.452 45.205 € 

1/10/2021 4,09 3,78 3,9 4,09 3,9 -1,27% 7.172 28.259 € 

4/10/2021 4,2 3,9 4,2 3,9 4,09 4,87% 11.209 44.911 € 

5/10/2021 4,12 3,97 4,12 4,1 3,9 -4,65% 6.074 24.430 € 

6/10/2021 4,28 4,1 4,19 4,2 4,1 5,13% 26.218 109.117 € 

7/10/2021 4,32 4,1 4,2 4,17 4,2 2,44% 9.211 38.932 € 

8/10/2021 4,22 4,1 4,22 4,16 4,17 -0,71% 6.357 26.290 € 

11/10/2021 4,27 4,06 4,27 4,12 4,16 -0,24% 6.776 28.214 € 

12/10/2021 4,2 4,08 4,15 4,08 4,12 -0,96% 4.342 17.899 € 

13/10/2021 4,16 4 4,12 4,08 4,08 -0,97% 6.119 25.220 € 

14/10/2021 4,18 4,03 4,18 4,08 4,08 0,00% 2.024 8.324 € 

15/10/2021 4,18 4,13 4,18 4,18 4,08 0,00% 3.941 16.377 € 

18/10/2021 4,27 4,2 4,22 4,24 4,18 2,45% 7.968 33.709 € 

19/10/2021 4,39 4,21 4,24 4,34 4,24 1,44% 6.550 27.993 € 

20/10/2021 4,38 4,28 4,38 4,34 4,34 2,36% 3.112 13.401 € 

21/10/2021 4,36 4,22 4,36 4,29 4,34 0,00% 3.444 14.816 € 

22/10/2021 4,36 4,28 4,36 4,32 4,29 -1,15% 3.581 15.398 € 

25/10/2021 4,42 4,3 4,42 4,37 4,32 0,70% 4.760 20.763 € 

26/10/2021 4,39 4,3 4,39 4,35 4,37 1,16% 6.256 27.136 € 

27/10/2021 4,36 4,29 4,36 4,3 4,35 -0,46% 3.832 16.572 € 

29/10/2021 4,32 4,27 4,32 4,3 4,3 -1,15% 3.834 16.487 € 

1/11/2021 4,32 4,24 4,32 4,3 4,3 0,00% 5.420 23.315 € 

2/11/2021 4,32 4,04 4,31 4,05 4,3 0,00% 35.396 145.098 € 

3/11/2021 4,11 4,01 4,05 4,1 4,05 -5,81% 74.353 300.709 € 

4/11/2021 4,13 4,06 4,13 4,09 4,1 1,23% 6.386 26.110 € 

5/11/2021 4,1 4,04 4,1 4,08 4,09 -0,24% 7.141 29.069 € 

8/11/2021 4,12 4,06 4,08 4,12 4,08 -0,24% 4.641 18.934 € 

9/11/2021 4,18 4,12 4,14 4,18 4,12 0,98% 8.199 33.889 € 

10/11/2021 4,23 4,16 4,19 4,23 4,18 1,46% 7.030 29.581 € 

11/11/2021 4,29 4,21 4,29 4,25 4,23 1,20% 4.437 18.771 € 

12/11/2021 4,26 4,14 4,26 4,24 4,25 0,47% 6.041 25.545 € 

15/11/2021 4,28 4,16 4,28 4,21 4,24 -0,24% 4.804 20.270 € 

16/11/2021 4,23 4,13 4,21 4,2 4,21 -0,71% 5.634 23.618 € 

17/11/2021 4,28 4,13 4,28 4,21 4,2 -0,24% 3.904 16.398 € 

18/11/2021 4,22 4,17 4,22 4,2 4,21 0,24% 3.386 14.189 € 

19/11/2021 4,2 4,15 4,15 4,2 4,2 -0,24% 8.560 35.831 € 

22/11/2021 4,1 4 4,1 4,04 4,03 -4,05% 5.385 22.650 € 

23/11/2021 4,14 4,02 4,14 4,03 4,04 0,25% 24.448 98.757 € 

24/11/2021 4,1 4 4,01 4,03 4,03 -0,25% 3.030 12.349 € 

25/11/2021 4,15 4,06 4,09 4,15 4,03 0,00% 22.742 93.210 € 

26/11/2021 4,06 3,92 4,06 4 4,15 2,98% 29.690 118.640 € 

29/11/2021 4,1 3,97 4,1 4 4 -3,61% 6.087 24.514 € 
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30/11/2021 4,04 3,91 4 3,93 4 0,00% 10.389 41.163 € 

1/12/2021 4,09 3,93 4 4 3,93 -1,75% 13.899 55.408 € 

2/12/2021 4 3,89 4 3,96 4 1,78% 4.358 17.093 € 

3/12/2021 4,03 3,94 3,94 3,99 3,96 -1,00% 5.350 21.291 € 

6/12/2021 4,04 3,95 4,04 4 3,99 0,76% 3.172 12.729 € 

7/12/2021 4,03 3,96 4,03 4,01 4 0,25% 5.285 21.176 € 

8/12/2021 4,01 3,96 3,99 3,99 4,01 0,25% 5.132 20.480 € 

9/12/2021 4,02 3,95 4,02 3,98 3,99 -0,50% 4.708 18.784 € 

10/12/2021 4,02 3,95 4,02 3,97 3,98 -0,25% 5.845 23.290 € 

13/12/2021 4,03 3,9 4,03 3,97 3,97 -0,25% 13.086 51.935 € 

14/12/2021 4 3,93 4 3,94 3,97 0,00% 4.646 18.370 € 

15/12/2021 3,98 3,9 3,98 3,92 3,94 -0,76% 5.244 20.659 € 

16/12/2021 3,96 3,88 3,94 3,9 3,92 -0,51% 24.510 95.597 € 

17/12/2021 3,95 3,85 3,95 3,87 3,9 -0,51% 5.934 23.190 € 

20/12/2021 3,9 3,79 3,85 3,82 3,87 -0,77% 7.142 27.286 € 

21/12/2021 3,95 3,86 3,94 3,9 3,82 -1,29% 2.322 9.068 € 

22/12/2021 3,9 3,77 3,9 3,85 3,9 2,09% 7.005 27.102 € 

23/12/2021 3,94 3,8 3,94 3,84 3,85 -1,28% 3.345 12.872 € 

27/12/2021 3,88 3,81 3,88 3,83 3,84 -0,26% 1.531 5.904 € 

28/12/2021 3,84 3,8 3,8 3,83 3,83 -0,26% 4.056 15.508 € 

29/12/2021 3,87 3,82 3,87 3,83 3,83 0,00% 2.259 8.724 € 

30/12/2021 3,93 3,81 3,93 3,9 3,83 0,00% 5.253 20.381 € 

31/12/2021 4 3,87 3,94 4 3,9 1,83% 11.604 45.607 € 

3/1/2022 4 3,95 4 3,98 4 2,56% 3.179 12.673 € 

4/1/2022 4 3,93 4 3,97 3,98 -0,50% 2.343 9.301 € 

5/1/2022 4 3,87 3,95 3,9 3,97 -0,25% 14.578 56.995 € 

7/1/2022 4,05 3,9 3,96 3,98 3,9 -1,76% 21.834 86.827 € 

10/1/2022 4,07 4 4,07 4,02 3,98 2,05% 11.303 45.673 € 

11/1/2022 4,06 3,98 4,06 4,06 4,02 1,01% 17.540 70.793 € 

12/1/2022 4,12 4,02 4,08 4,12 4,06 1,00% 12.780 52.051 € 

13/1/2022 4,17 4,07 4,08 4,12 4,12 1,48% 5.310 21.903 € 

14/1/2022 4,09 4,04 4,08 4,09 4,12 0,00% 3.215 13.109 € 

17/1/2022 4,09 4,02 4,09 4,09 4,09 -0,73% 4.219 17.109 € 

18/1/2022 4,1 3,98 4,1 4,05 4,09 0,00% 4.574 18.331 € 

19/1/2022 4,05 3,95 4,05 4 4,05 -0,98% 7.321 29.203 € 

20/1/2022 4,09 4 4,04 4,09 4 -1,23% 6.333 25.545 € 

21/1/2022 4,06 3,96 4,05 4,04 4,09 2,25% 5.510 22.174 € 

24/1/2022 4,04 3,86 3,94 3,94 4,04 -1,22% 5.906 23.135 € 

25/1/2022 3,97 3,88 3,93 3,94 3,94 -2,48% 4.572 17.973 € 

26/1/2022 4 3,94 4 3,98 3,94 0,00% 2.236 8.891 € 

27/1/2022 4,01 3,91 4,01 3,98 3,98 1,02% 4.762 18.859 € 

28/1/2022 4,04 3,9 4,04 3,97 3,98 0,00% 2.776 11.009 € 

31/1/2022 4,05 3,91 4 3,98 3,97 -0,25% 9.385 37.454 € 

1/2/2022 3,99 3,91 3,99 3,91 3,98 0,25% 4.448 17.589 € 
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2/2/2022 3,98 3,93 3,93 3,97 3,91 -1,76% 4.234 16.762 € 

3/2/2022 3,99 3,9 3,99 3,96 3,97 1,53% 3.650 14.376 € 

4/2/2022 3,97 3,88 3,97 3,94 3,96 -0,25% 3.546 13.911 € 

7/2/2022 3,98 3,9 3,98 3,96 3,94 -0,51% 5.848 23.036 € 

8/2/2022 3,98 3,89 3,98 3,94 3,96 0,51% 3.057 12.057 € 

9/2/2022 4,1 3,98 3,98 4 3,94 -0,51% 19.455 78.198 € 

10/2/2022 4,04 3,9 4,03 3,97 4 1,52% 11.991 47.841 € 

11/2/2022 4 3,91 3,99 4 3,97 -0,75% 2.323 9.209 € 

14/2/2022 4 3,82 4 3,88 4 0,76% 6.757 26.119 € 

15/2/2022 3,98 3,9 3,94 3,98 3,88 -3,00% 15.209 59.651 € 

16/2/2022 4,04 3,94 4,04 3,98 3,98 2,58% 3.645 14.502 € 

17/2/2022 4,05 3,92 4,05 3,96 3,98 0,00% 3.229 12.765 € 

18/2/2022 4,04 3,9 4,04 3,94 3,96 -0,50% 3.057 12.101 € 

21/2/2022 3,97 3,93 3,94 3,96 3,94 -0,51% 8.071 31.918 € 

22/2/2022 3,96 3,81 3,96 3,9 3,96 0,51% 9.113 35.534 € 

23/2/2022 3,95 3,86 3,93 3,9 3,9 -1,52% 8.264 32.040 € 

24/2/2022 3,84 3,67 3,8 3,72 3,9 0,00% 13.563 50.893 € 

25/2/2022 3,89 3,72 3,72 3,8 3,72 -4,62% 21.257 80.526 € 

28/2/2022 3,8 3,59 3,8 3,68 3,8 2,15% 7.055 25.599 € 

1/3/2022 3,79 3,61 3,79 3,62 3,68 -3,16% 7.113 26.277 € 

2/3/2022 3,7 3,56 3,7 3,65 3,62 -1,63% 13.497 48.981 € 

3/3/2022 3,74 3,61 3,74 3,65 3,65 0,83% 5.339 19.705 € 

4/3/2022 3,71 3,46 3,71 3,5 3,65 0,00% 9.041 31.981 € 

8/3/2022 3,6 3,43 3,6 3,49 3,5 -4,11% 5.269 18.471 € 

9/3/2022 3,58 3,46 3,49 3,58 3,49 -0,29% 4.137 14.566 € 

10/3/2022 3,66 3,46 3,66 3,5 3,58 2,58% 4.440 15.774 € 

11/3/2022 3,64 3,53 3,64 3,54 3,5 -2,23% 3.150 11.168 € 

14/3/2022 3,64 3,5 3,64 3,55 3,54 1,14% 4.915 17.383 € 

15/3/2022 3,59 3,5 3,59 3,55 3,55 0,28% 5.701 20.143 € 

16/3/2022 3,8 3,55 3,55 3,8 3,55 0,00% 7.003 25.579 € 

17/3/2022 3,85 3,72 3,84 3,85 3,8 7,04% 6.340 24.004 € 

18/3/2022 3,89 3,69 3,89 3,72 3,85 1,32% 5.386 20.218 € 

21/3/2022 3,79 3,72 3,72 3,77 3,72 -3,38% 2.549 9.582 € 

22/3/2022 3,8 3,66 3,8 3,76 3,77 1,34% 3.419 12.826 € 

23/3/2022 3,82 3,67 3,82 3,71 3,76 -0,27% 4.433 16.581 € 

24/3/2022 3,79 3,57 3,79 3,63 3,71 -1,33% 5.741 21.097 € 

28/3/2022 3,78 3,52 3,78 3,62 3,63 -2,16% 6.043 22.127 € 

29/3/2022 3,71 3,59 3,71 3,7 3,62 -0,28% 5.144 18.685 € 

30/3/2022 3,78 3,62 3,78 3,72 3,7 2,21% 7.516 27.851 € 

31/3/2022 3,77 3,71 3,77 3,74 3,72 0,54% 4.836 18.105 € 

1/4/2022 3,8 3,65 3,76 3,8 3,74 0,54% 4.507 16.707 € 

4/4/2022 3,84 3,7 3,82 3,8 3,8 1,60% 6.435 24.192 € 

5/4/2022 3,8 3,71 3,8 3,77 3,8 0,00% 3.117 11.706 € 

6/4/2022 3,77 3,65 3,77 3,72 3,77 -0,79% 5.495 20.400 € 
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7/4/2022 3,8 3,66 3,78 3,8 3,72 -1,33% 5.789 21.587 € 

8/4/2022 3,83 3,75 3,8 3,8 3,8 2,15% 4.022 15.308 € 

11/4/2022 3,8 3,69 3,8 3,71 3,8 0,00% 5.504 20.602 € 

12/4/2022 3,76 3,69 3,76 3,76 3,71 -2,37% 9.103 33.977 € 

13/4/2022 3,82 3,72 3,82 3,76 3,76 1,35% 4.707 17.671 € 

14/4/2022 3,83 3,69 3,83 3,75 3,76 0,00% 3.805 14.199 € 

19/4/2022 3,95 3,78 3,8 3,92 3,75 -0,27% 29.247 113.817 € 

20/4/2022 4,05 3,92 3,98 4 3,92 4,53% 17.916 71.259 € 

21/4/2022 4,11 4 4,08 4,05 4 2,04% 11.276 45.642 € 

26/4/2022 4,05 3,98 4,05 4,05 4,05 1,25% 10.291 41.625 € 

27/4/2022 4,06 3,94 3,98 4 4,05 0,00% 7.362 29.321 € 

28/4/2022 4,04 3,95 4 4,02 4 -1,23% 3.630 14.427 € 

29/4/2022 4,05 3,94 4,05 4,04 4,02 0,50% 8.964 35.831 € 

3/5/2022 4,04 3,88 4,04 3,95 4,04 0,50% 5.307 20.935 € 

4/5/2022 4 3,87 4 3,94 3,95 -2,23% 7.089 27.798 € 

5/5/2022 4,04 3,83 3,95 3,87 3,94 -0,25% 2.818 11.082 € 

6/5/2022 3,94 3,72 3,94 3,81 3,87 -1,78% 6.020 22.871 € 

9/5/2022 3,88 3,71 3,81 3,83 3,81 -1,55% 7.704 29.450 € 

10/5/2022 3,88 3,6 3,88 3,78 3,83 0,52% 14.692 55.236 € 

11/5/2022 3,8 3,74 3,8 3,75 3,78 -1,31% 13.074 49.255 € 

12/5/2022 3,86 3,66 3,75 3,67 3,75 -0,79% 13.410 49.603 € 

13/5/2022 3,78 3,71 3,71 3,78 3,67 -2,13% 7.598 28.528 € 

16/5/2022 3,78 3,7 3,78 3,7 3,78 3,00% 6.778 25.327 € 

17/5/2022 3,79 3,7 3,79 3,75 3,7 -2,12% 5.362 20.023 € 

18/5/2022 3,8 3,71 3,77 3,76 3,75 1,35% 3.516 13.280 € 

19/5/2022 3,76 3,64 3,76 3,73 3,76 0,27% 2.009 7.402 € 

20/5/2022 3,77 3,73 3,77 3,76 3,73 -0,80% 3.009 11.283 € 

23/5/2022 3,76 3,7 3,76 3,74 3,76 0,80% 4.056 15.185 € 

24/5/2022 3,77 3,69 3,7 3,77 3,74 -0,53% 3.823 14.288 € 

25/5/2022 3,77 3,73 3,74 3,77 3,77 0,80% 1.475 5.541 € 

26/5/2022 3,81 3,75 3,81 3,8 3,77 0,00% 4.847 18.395 € 

27/5/2022 3,87 3,76 3,87 3,81 3,8 0,80% 4.542 17.380 € 

30/5/2022 3,87 3,82 3,85 3,84 3,81 0,26% 910 3.496 € 

31/5/2022 3,87 3,83 3,83 3,87 3,84 0,79% 5.706 22.009 € 

1/6/2022 3,9 3,75 3,89 3,85 3,87 0,78% 5.826 22.463 € 

2/6/2022 3,85 3,71 3,84 3,8 3,85 -0,52% 4.092 15.516 € 

3/6/2022 3,84 3,78 3,84 3,83 3,8 -1,30% 2.635 9.985 € 

6/6/2022 3,83 3,77 3,83 3,78 3,83 0,79% 11.512 43.878 € 

7/6/2022 3,82 3,77 3,82 3,81 3,78 -1,31% 3.289 12.521 € 

8/6/2022 3,83 3,79 3,83 3,82 3,81 0,79% 2.521 9.624 € 

9/6/2022 3,81 3,76 3,79 3,8 3,82 0,26% 3.000 11.368 € 

10/6/2022 3,82 3,72 3,82 3,77 3,8 -0,52% 2.561 9.648 € 

14/6/2022 3,7 3,52 3,7 3,63 3,77 -0,79% 12.080 43.693 € 
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Από τα διάγραμμα και τον πίνακα με την μπορούμε να σπογγίσουμε 

τα εξής: 

Από 14/06/2021 έως 31/12/2021 

ΜΗΝΑΣ ΟΓΚΟΣ ΤΖΙΡΟΣ 

Ιούνιος 47.944 195.602 € 

Ιούλιος 97.083 383.160 € 

Αύγουστος 128.683 523.519 € 

Σεπτέμβριος 268.097 1.175.331 € 

Οκτώβριος 132.780 554.248 € 

Νοέμβριος 287.103 1.172.610 € 

Δεκέμβριος 145.686 572.454 € 

ΣΥΝΟΛΟ 1.107.376 4.576.924 € 

 

Από 01/01/2022 έως 14/06/2022 

ΜΗΝΑΣ ΟΓΚΟΣ ΤΖΙΡΟΣ 

Ιανουάριος 149.676 599.008 € 

Φεβρουάριος 157.772 614.627 € 

Μάρτιος 121.012 441.104 € 

Απρίλιος 141.170 548.271 € 

Μάιος 123.745 468.367 € 

Ιούνιος 47.516 178.696 € 

ΣΥΝΟΛΟ 740.891 
2.850.073 

€ 
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Παρατηρούμε μείωση περίπου κατά 50% και για τον όγκο και για τον 

τζίρο από το ένα εξάμηνο στο άλλο. 

Η μετοχή για ένα χρόνο έχει μέσο όρο περίπου 3,98724. Η ελάχιστη 

τιμή της μετοχής είναι 3,49 που καταγράφηκε στις 08/03/2022, ενώ 

αντίθετα η μεγάλη τιμής μετοχής είναι 4,68 που καταγράφηκε στις 

03/09/2021. Αντίστοιχα ο μέσος όρος για τον τζίρο είναι 29.707,988. 

Η ελάχιστη τιμή του τζίρου είναι 2.150 που καταγράφηκε στις 

28/07/2021, ενώ αντίθετα η μεγάλη τιμής του τζίρου είναι 300.709 

που καταγράφηκε στις 03/11/2021.  

Επίσης κατασκευάσαμε κάποιο συγκεντρωτικό διάγραμμα για τα 4 

τρίμηνα για το συνολικό τζίρο. 

 

Παρατηρούμε ότι μεταξύ 1ου τρίμηνου και 2ου τρίμηνου έχουμε 

μείωση κατά 15,94%. Ενώ μεταξύ του 2ου και 3ου τριμήνου έχουμε 

αύξηση κατά 49,68%. Τέλος μεταξύ 3ου και 4ου τριμήνου έχουμε 

αύξηση κατά 10,44%. 

 

 

Τριμ.1; 1.654.739 

Τριμ.2; 1.390.936 

Τριμ.3; 2.082.010 

Τριμ.4; 2.299.312 
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ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση πραγματοποιήθηκε την ημέρα 

Τρίτη 14 Ιουνίου 2022 και ώρα 17:00.  Λόγο των συνθηκών του 

κινδύνου της διασποράς του κορονοϊού COVID-19 η Γενική 

συνέλευση ήταν με την μορφή τηλεδιάσκεψης. Τα θέματα που 

συζητήθηκαν και ψηφίστηκαν στην Γενική Συνέλευση ήταν τα εξής: 

1ο Θέμα: Ομόφωνη έγκριση της ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της 

Εταιρείας και του Ομίλου  της εταιρικής χρήσεως 2021 (01.01.2021-

31.12.2021) μετά των ετησίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 

(εταιρικών και ενοποιημένων), καθώς και των σχετικών ετήσιων 

Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών-

Λογιστών της εν λόγω εταιρικής χρήσεως, οι οποίες συνετάγησαν 

σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου και 

τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Ηλεκτρονικού  Μορφότυπου 

(European Single Electronic Format) και δημοσιεύθηκαν τόσο με 

ανάρτηση στην νόμιμα καταχωρημένη στο Γ.Ε.ΜΗ. διεύθυνση της 

ιστοσελίδας της Εταιρείας (http://www.plaisio.gr), όσο και με 

αποστολή στη Ρυθμιζόμενη Αγορά, στην οποία διαπραγματεύονται 

οι μετοχές της Εταιρείας, καθώς και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. 

2ο Θέμα: Υπεβλήθη προς το σώμα των μετόχων και αναγνώσθηκε 

από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου η Ετήσια Έκθεση 

Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την κλειόμενη εταιρική 

χρήση 2021 (01.01.2021-31.12.2021), επί σκοπώ πλήρους, 

επαρκούς και εμπεριστατωμένης ενημέρωσης των μετόχων 

αναφορικά με το έργο της Επιτροπής κατά τη διάρκεια της εν λόγω 

χρήσεως. 
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3ο Θέμα: Έγκριση της διάθεσης των αποτελεσμάτων της εταιρικής 

χρήσεως 2021 (01.01.2021-31.12.2021) και ειδικότερα έγκριση της 

διανομής (καταβολή) προς τους μετόχους της Εταιρείας μερίσματος 

συνολικού ποσού 2.207.566,50€ (μικτό ποσό) από τα κέρδη της 

κλειόμενης χρήσεως 2021, ήτοι ποσού 0,10€ ανά μετοχή (μικτό 

ποσό), από το οποίο παρακρατείται ο αναλογών στο μέρισμα φόρος 

ποσοστού 5% (0,005€ ανά μετοχή) και συνεπώς το τελικώς 

καταβαλλόμενο ποσό του μερίσματος θα ανέλθει σε 0,095€ ανά 

μετοχή. Δικαιούχοι είσπραξης του ως άνω μερίσματος είναι οι 

εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αύλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) 

μέτοχοι της Εταιρείας την Τετάρτη, 22 Ιουνίου 2022 (record date). 

Ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος μερίσματος χρήσεως 2021 

ορίσθηκε η Τρίτη, 21 Ιουνίου 2022, σύμφωνα με το άρθρο 5.2 του 

Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Η καταβολή του 

μερίσματος ξεκίνησε την Τρίτη, 28 Ιουνίου 2022 και 

πραγματοποιήθηκε μέσω της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με 

την επωνυμία «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία». Τέλος με την 

αυτή ομόφωνη απόφασή της η Γενική Συνέλευση των μετόχων 

παρείχε προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας τις αναγκαίες 

και επιβεβλημένες εξουσιοδοτήσεις για την προσήκουσα και 

εμπρόθεσμη υλοποίηση και διεκπεραίωση της ληφθείσας 

αποφάσεως περί διανομής (καταβολής) μερίσματος. 

4ο Θέμα: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα εκ 

μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της χρήσεως 

που έληξε την 31.12.2021, καθώς και την απαλλαγή των Ορκωτών 

Ελεγκτών-Λογιστών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης 

για τα πεπραγμένα και την εν γένει διαχείριση της κλειόμενης 33ης 
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εταιρικής χρήσεως 2021 (01.01.2021-31.12.2021), καθώς και για τις 

ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της εν λόγω χρήσεως. 

5ο Θέμα: Έγκριση κατά πλειοψηφία, κατόπιν σχετικής εισηγήσεως-

προτάσεως της Επιτροπής Ελέγχου, την εκλογή της εγγεγραμμένης 

στο Δημόσιο Μητρώο του άρθρου 14 του ν. 4449/2017 Ελεγκτικής 

Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΡΑΙΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΑΜ ΣΟΕΛ 113), για την 

διενέργεια του υποχρεωτικού ελέγχου των ετησίων και εξαμηνιαίων 

Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) 

για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2022 (01.01.2022-31.12.2022). 

Σημειώνεται ότι η ως άνω Ελεγκτική Εταιρεία θα αναλάβει 

παράλληλη και τη διαδικασία έκδοσης του ετήσιου φορολογικού 

πιστοποιητικού και της έκθεσης φορολογικής συμμόρφωσης της 

Εταιρείας για τη χρήση 2022 (01.01.2022-31.12.2022), σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 65Α του ν. 4174/2013. 

Ταυτόχρονα με την αυτή κατά πλειοψηφία απόφασή της η Γενική 

Συνέλευση των μετόχων παρείχε προς το Διοικητικό Συμβούλιο τη 

σχετική εξουσιοδότηση να προβεί σε οριστική συμφωνία με την ως 

άνω Ελεγκτική Εταιρεία αναφορικά με το ύψος της αμοιβής της, για 

τον ανατιθέμενο σε αυτήν έλεγχο της τρέχουσας χρήσεως και την 

έκδοση του φορολογικού πιστοποιητικού, καθώς επίσης και να 

αποστείλει στην εκλεγείσα Ελεγκτική Εταιρεία την έγγραφη 

ειδοποίηση-εντολή εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία της 

εκλογής της. 

6ο Θέμα: Ομόφωνη εν έγκριση στο σύνολο των αμοιβών, μισθών, 

αποζημιώσεων και λοιπών  εν γένει παροχών, οι οποίες 

κατεβλήθησαν προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις 

υπηρεσίες που παρείχαν προς την Εταιρεία κατά την διάρκεια της 
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κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2021 (01.01.2021-31.12.2021), σε 

ευθυγράμμιση με την εγκεκριμένη και ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών.  

7ο Θέμα: Ομόφωνη ψήφιση με θετικά την Έκθεση Αποδοχών της 

κλειόμενης εταιρικής  χρήσεως 2021 (01.01.2021- 31.12.2021), η 

οποία συνετάγη σύμφωνα με τις διατάξεις του 4 άρθρου 112 του ν. 

4548/2018, περιέχει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των 

αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, 

συμπεριλαμβανομένου του Διευθύνοντος Συμβούλου, και επεξηγεί 

τον τρόπο με τον οποίο υλοποιήθηκε η Πολιτική Αποδοχών της 

Εταιρείας για το αμέσως προηγούμενο οικονομικό έτος. 

8ο Θέμα: Έγκριση κατά πλειοψηφία τη νέα Πολιτική Αποδοχών της 

Εταιρείας, η οποία  καταρτίσθηκε από την Επιτροπή Αποδοχών και 

Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 

110 και 111 του ν. 4548/2018 και καθορίζει το ειδικότερο πλαίσιο, 

τους όρους και τις βασικές αρχές που ακολουθούνται κατά τη 

διαδικασία διαμόρφωσης των αμοιβών, αποζημιώσεων και λοιπών 

εν γένει παροχών που καταβάλλονται στα πρόσωπα, τα οποία 

εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής αυτής. 

9ο Θέμα: Έγκριση κατά πλειοψηφία των αμοιβών, μισθών, 

αποζημιώσεων και λοιπών εν γένει παροχών, οι οποίες θα 

καταβληθούν προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την 

τρέχουσα εταιρική χρήση 2022 (01.01.2022-31.12.2022), οι οποίες 

τελούν σε πλήρη συμμόρφωση και εναρμόνιση με τις προβλέψεις 

της νέας Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας, η οποία εγκρίθηκε κατά 

τη συζήτηση του αμέσως προηγούμενου θέματος της ημερησίας 

διατάξεως, ενώ με την αυτή κατά πλειοψηφία απόφασή της παρείχε 

την σχετική άδεια για προκαταβολή των εν λόγω αμοιβών στα ως 

άνω πρόσωπα για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική 
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Γενική Συνέλευση των μετόχων, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 109 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει. 

10ο Θέμα: Εγκρίθηκε ομόφωνα η διεύρυνση, επέκταση και 

συμπλήρωση του σκοπού της Εταιρείας, προκειμένου ιδίως να 

περιλαμβάνει εφεξής και δραστηριότητες σχετικές με την παροχή 

υπηρεσιών ηλεκτροκίνησης και επαναφόρτισης ηλεκτρικών 

οχημάτων και λοιπών  άμεσα σχετιζομένων ή συνοδευτικών 

υπηρεσιών και προϊόντων, την πώληση ηλεκτρικής ενέργειας, την 

ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση επιχειρήσεων εστίασης (πχ. 

κυλικείο, κλπ,), καθώς και τη δυνατότητα εκμίσθωσης 

εγκαταστάσεων της Εταιρείας προς τρίτους με σκοπό την 

διοργάνωση εντός αυτών εκδηλώσεων επιμορφωτικού και 

πολιτιστικού χαρακτήρα. Ταυτόχρονα με την αυτή ομόφωνη 

απόφασή της η Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε την 

τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού της Εταιρείας στην 

μορφή ακριβώς που είχε ανακοινωθεί εν σχεδίω από την Εταιρεία. 

11ο Θέμα: Εγκρίθηκε ομόφωνα η παροχή-χορήγηση, σύμφωνα με 

τις διατάξεις του άρθρου 98 παρ. 1 του ν. 4548/2018, της σχετικής 

αδείας-εγκρίσεως προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους 

Διευθυντές της Εταιρείας, προκειμένου να συμμετέχουν σε 

Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση άλλων εταιρειών του Ομίλου 

(υφιστάμενων ή/και μελλοντικών) που επιδιώκουν όμοιους, 

παρεμφερείς ή συναφείς σκοπούς και να διενεργούν πράξεις που 

υπάγονται στους επιδιωκόμενους από την Εταιρεία σκοπούς. 

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 19.938.472 

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 90,32%. 

12ο Θέμα: Έγινε υποβολή προς το σώμα των μετόχων, σύμφωνα 

με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020, και 
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αναγνώσθηκε η Έκθεση των Ανεξαρτήτων Μη Εκτελεστικών Μελών 

του Διοικητικού Συμβουλίου για την κλειόμενη εταιρική χρήση 2021 

(01.01.2021-31.12.2021). 

13ο Θέμα: Έλαβαν χώρα ορισμένες ανακοινώσεις εκ μέρους του 

Προεδρείου αναφορικά με τα αποτελέσματα και την εν γένει πορεία 

της Εταιρείας και πραγματοποιήθηκε σύντομη παρουσίαση με 

σχετικό οπτικοακουστικό υλικό. 
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https://www.esed.org.gr/web/guest/code-listed
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o https://www.naftemporiki.gr/finance/quote/plais.ath/plaisio-

computers-aee-ko  

o https://www.ot.gr/2022/04/14/epixeiriseis/stories/giorgos-

gerardos-pos-ekane-tin-plaisio-future-ready/ 

o https://www.plaisio.gr/IR/Corporate-Governance 

o https://www.plaisio.gr/IR/Shareholders-Information/General-

Assemblies 
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https://www.ot.gr/2022/04/14/epixeiriseis/stories/giorgos-gerardos-pos-ekane-tin-plaisio-future-ready/
https://www.ot.gr/2022/04/14/epixeiriseis/stories/giorgos-gerardos-pos-ekane-tin-plaisio-future-ready/
https://www.plaisio.gr/IR/Corporate-Governance
https://www.plaisio.gr/IR/Shareholders-Information/General-Assemblies
https://www.plaisio.gr/IR/Shareholders-Information/General-Assemblies
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Πρόγραμμα Επενδυτικής Παιδείας και Κατάρτισης 2022 

 

Τελική Εργασία  

 

Εταιρεία Μελέτης και Ανάλυσης ‘ΟΤΕ’ 

 

Επιμέλεια : 

 Γκαβάγια Ροδάνθη (Υπεύθυνη) 

Γιώργος Τάχος 

Αντον Ντονται 

Ελένη Αυγουστή 
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Περιεχόμενα: 

 

• Εισαγωγή (Αντικείμενο εταιρείας, έκφραση κριτικής άποψης) 

• Διαχρονική ανάλυση της Εισηγμένης Εταιρείας ΟΤΕ και της 

μετοχής της 

• Μελέτη αναφορικά με την πορεία της Εταιρείας  

• Δραστηριότητα της επιχείρησης (ΔΣ, ΚΕΔ, ΕΚΕ) 

• Ενδελεχή  έρευνα και ανάλυση της Γενικής Συνέλευσης 2022 

• Γενικά Συμπεράσματα 

 

 

 

▪ Εισαγωγή 

 

Στην παρακάτω εργασία, αναλύεται, επιχειρηματολογείται και 

τεκμηριώνεται η έρευνα στην αγορά των τηλεπικοινωνιών. Θα γίνει έρευνα 

εις βάθος  στον όμιλο του ΟΤΕ, στην ιστορία του, τις θυγατρικές του 

εταιρείες, τις επενδύσεις στην Ελλάδα αλλά και Διεθνείς, στις στρατηγικές 

του κινήσεις, καθώς και τις επενδύσεις καινοτομίας στην κινητή και σταθερή 

τηλεφωνία. Aρχικά, σε πρώτο στάδιο, θα ορισθεί ο κλάδος και κάποια 

χαρακτηριστικά στοιχεία του, κάνοντας και μια σύντομη ιστορική αναδρομή. 

Επιιπλέον, θα παρουσιαστούν οικονομικά στοιχεία του κλάδου με βάση το 

πώς κινείται η αγορά της κινητής τηλεφωνίας, η συμβολή της στην ελληνική 

οικονομία, αλλά και η συμβολή της στην κοινωνία. Η ανάλυση του 

συγκεκριμένου κλάδου είναι καίριας σημασίας διότι μπορεί να αναδείξει την 

ύπαρξη των κατάλληλων προϋποθέσεων για ανάπτυξη νέων προϊόντων, ενώ 

παράλληλα μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό ευκαιριών και απειλών που 

μπορεί να έχουν οι εταιρείες του κλάδου σε περίπτωση που προχωρήσουν σε 

υλοποίηση νέων προϊόντων και υπηρεσιών και συγκεκριμένα ο όμιλος ΟΤΕ.  

 

 

▪ Ο ορισμός του κλάδου των τηλεπικοινωνίων  

Ως κλάδος τηλεπικοινωνιών ορίζεται η παραγωγή τηλεπικοινωνιακού υλικού 

και η χρήση των παραγόμενων τηλεπικοινωνιακών προϊόντων και 
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υπηρεσιών. Σύμφωνα με τον ορισμό της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών 

(Ιnternational Telecommunications Union - ΙTU), τηλεπικοινωνία είναι: 

“οποιαδήποτε εκπομπή, μετάδοση και λήψη σημείων, σημάτων, γραπτών 

κειμένων, εικόνων, ήχων ή πληροφοριών οποιασδήποτε φύσης με ενσύρματα 

ή ασύρματα ή οπτικά ή άλλα ηλεκτρομαγνητικά συστήματα”.  

Σύμφωνα με τον ανωτέρω ορισμό η τηλεπικοινωνία καλύπτει την μετάδοση, 

σε απόσταση, πληροφοριών, κάθε φύσης, με τηλεπικοινωνιακά (τεχνικά) 

μέσα . Με τον γενικό όρο τηλεπικοινωνίες, (Telecommunications), 

χαρακτηρίζεται η κάθε μορφής ενσύρματη ή ασύρματη, ηλεκτρομαγνητική, 

ηλεκτρική, κλπ., ακουστική και οπτική επικοινωνία που πραγματοποιείται 

ανεξαρτήτως απόστασης. 

 

 

 

 

▪ Γενικά στοιχεία του κλάδου  

O κλάδος των τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα βρίσκεται τα τελευταία χρόνια 

κομβικό σημείο, καθώς παρουσιάζει πλέον σημαντικά δείγματα κορεσμού με 

τα επίπεδα διείσδυσης της σταθερής και κινητής τηλεφωνίας να αγγίζουν ή 

και να ξεπερνούν σε μεγάλο επίπεδο το 100%.  

Εξαίρεση αποτελούν οι ευρυζωνικές συνδέσεις, που σε σχέση με μια 

δεκαετία πριν, όταν και ξεπεράσαν τις 1.000.000, η ζήτησή τους έχει αυξηθεί 

σημαντικά και τα περιθώρια ανάπτυξης είναι ισχυρά λόγω του σχετικά 

χαμηλού υφιστάμενου επιπέδου διείσδυσης.  

Η σταδιακή απελευθέρωση αλλά και η διαρκώς αυξανόμενη ζήτηση 

τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών επέδρασσε θετικά στην ανάπτυξη της αγοράς, 

η οποία αναπτύσσεται με ρυθμούς μικρότερούς συγκριτικά με το παρελθόν. 

Οι συνθήκες ωστόσο υπερπροσφοράς και «overcapacity», που 

παρατηρούνται οδηγούν σε συμπίεση της κερδοφορίας ή ακόμη και σε 

ζημιογόνες χρήσεις για τις επιχειρήσεις του κλάδου.  
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Οι τηλεπικοινωνίες αποτέλεσαν και αποτελούν έναν από τους κλάδους που 

ενισχύουν σημαντικά την οικονομία και επιδρούν άμεσα στο κοινωνικό- 

πολιτιστικό επίπεδο του πληθυσμού της χώρας.  

 

 

 

 

 

▪ Όμιλος ΟΤΕ 

 

Ο Όμιλος ΟΤΕ είναι ο κορυφαίος πάροχος τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα 

και ένας από τους πιο ισχυρούς παρόχους στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, 

προσφέροντας στους πελάτες του προϊόντα και υπηρεσίες άριστης ποιότητας. 

Η οργανωτική δομή του Ομίλου παρουσιάζεται στο ακόλουθο διάγραμμα. 
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Ο Όμιλος αποτελείται από τη μητρική εταιρεία ΟΤΕ Α.Ε. και τις θυγατρικές 

της, προσφέροντας υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας τηλεόρασης και κινητής 

τηλεφωνίας στην Ελλάδα και τη Ρουμανία, καθώς και υπηρεσίες κινητής 

τηλεφωνίας στην Αλβανία. Ο Όμιλος δραστηριοποιείται επίσης στην παροχή 

πρόσθετων υπηρεσιών, όπως η διαχείριση ακινήτων και η εκπαίδευση. To 

2015, στις εταιρείες στις οποίες συμμετέχει ο Όμιλος ΟΤΕ, απασχολήθηκαν 

περισσότεροι από 21.500 εργαζόμενοι.  

  

 Τα έσοδα του Ομίλου για το 2015, ανήλθαν σε € 3.902,9 εκατ., ενώ η 

κεφαλαιοποίηση ανήλθε στα € 4,5 δις Το Δ’ τρίμηνο του 2015, τα 

ενοποιημένα έσοδα του Ομίλου σημείωσαν αύξηση 2% σε σχέση με το Δ’ 

τρίμηνο του 2014, παρά το δύσκολο οικονομικό και ανταγωνιστικό 

περιβάλλον. Η σταθερή τηλεφωνία Ελλάδας κατέγραψε εντυπωσιακές 

επιδόσεις, με έσοδα ενισχυμένα κατά 5,1%, ως αποτέλεσμα των ισχυρών 

επιδόσεων στις ευρυζωνικές υπηρεσίες και υπηρεσίες ΤΠΕ, καθώς και στη 

σημαντική αύξηση στα έσοδα του OTE TV, που ενισχύονται από τη δυναμική 

αύξηση των συνδρομητών και τον σημαντικά υψηλότερο δείκτη ARPU. 

 

 Στις δραστηριότητες κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα σημειώθηκε 

περαιτέρω βελτίωση σε τριμηνιαία βάση, με τη μείωση εσόδων  να 

διαμορφώνεται συνολικά σε 0,6% το Δ’ τρίμηνο του 2015, από μείωση 3,1% 

το προηγούμενο τρίμηνο. Τα συνολικά λειτουργικά έξοδα του Ομίλου, 

εξαιρουμένων των αποσβέσεων, των απομειώσεων και των επιβαρύνσεων 

που σχετίζονται με Προγράμματα Οικειοθελούς Αποχώρησης και κόστη 

αναδιοργάνωσης, διαμορφώθηκαν σε € 712,8 εκατ. το Δ’ τρίμηνο του 2015, 

αυξημένα κατά 6,5% σε σχέση με το Δ’ τρίμηνο του 2014.  

 

Η αύξηση οφείλεται σε έκτακτες χρεώσεις που καταγράφηκαν το τρίμηνο, 

καθώς και στα κόστη των πωληθέντων έργων ΤΠΕ. Τα έξοδα προσωπικού 

μειώθηκαν κατά 10%, ωφελημένα από το πρόγραμμα οικειοθελούς 

αποχώρησης, που υλοποιήθηκε στο τέλος του δεύτερου τριμήνου και 

αναμένεται να έχει ετήσια εξοικονόμηση πάνω από € 30 εκατ. Λόγω των 

έκτακτων χρεώσεων που αναφέρθηκαν παραπάνω και του μεγάλου αριθμού 

έργων ΤΠΕ, η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA του Ομίλου μειώθηκε 

κατά 6% το τέταρτο τρίμηνο και διαμορφώθηκε σε € 348,5 εκατ. με 



362 
 

αποτέλεσμα το περιθώριο προσαρμοσμένης κερδοφορίας EBITDA να 

διαμορφωθεί σε 33,6%.  

Ως αποτέλεσμα της ισχυρής χρηματοοικονομικής θέσης του Ομίλου, το 

Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει μέρισμα € 0,10 ανά μετοχή στην Ετήσια 

Γενική Συνέλευση των Μετόχων τον Ιούνιο του 2016, σε σχέση με € 0,08 

ανά μετοχή που διανεμήθηκε την προηγούμενη χρονιά. Το συνολικό ποσό 

του μερίσματος προς πληρωμή εκτιμάται σε περίπου € 49 εκατ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Μετοχική σύνθεση ΟΤΕ  

 

Αυτή τη στιγμή, τα μερίδια ιδιοκτησίας του ΟΤΕ διαμορφώνονται ως εξής: 

-45%Deutsche Telecom -5% Ελληνικό Κράτος -30% Διεθνείς Θεσμικοί 

Επενδυτές -10% Έλληνες Θεσμικοί Επενδυτές -10% Άλλοι Μέτοχοι Πιο 

συγκεκριμένα, η D.T. έφτασε σταδιακά στο να είναι ο μεγαλύτερος μέτοχος 

πλησιάζοντας το κρίσιμο 50%, όπως φαίνεται κατωτέρω από την εφημερίδα 

“Καθημερινή”: 
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Η Deutsche Telekom AG είναι γερμανική εταιρεία τηλεπικοινωνιών με έδρα 

τη Βόννη. Ιδρύθηκε το 1996 ως πρώην κρατικό μονοπώλιο που 

ιδιωτικοποιήθηκε. Μαζί με τις θυγατρικές της, αποτελεί έναν από τους 

μεγαλύτερους τηλεπικοινωνιακούς ομίλους στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, 

απασχολώντας περίπου 20.000 άτομα σε Ελλάδα, Ρουμανία και Αλβανία. 

Έχει επίσης θυγατρικές και στην Κροατία, στην Ουγγαρία, στα Σκόπια, στη 

Σλοβακία, στην Τσεχία, στην Πολωνία, στην Ολλανδία, στην Αυστρία και 

στις Η.Π.Α.  

Το προσωπικό της αγγίζει τους 216.000 ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Για 

το 2017 είχε έσοδα 74,9 δις €, εκ των οποίων το 66% ήταν εκτός Γερμανίας. 

Διαθέτει 4.677.651.870 μετοχές, εκ των οποίων το 14,5% ανήκει στο 

Γερμανικό Κράτος, το 17,5% στην κρατική τράπεζα KfW και το υπόλοιπο 

66% είναι ελεύθερο. Συνολικά έχει 168 εκ. πελάτες κινητής τηλεφωνίας, 28 

εκ. πελάτες σταθερής τηλεφωνίας και 18 εκ. συνδέσεις ίντερνετ. 
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▪ Ιστορία ομίλου ΟΤΕ εως σήμερα 

 

Ο ΟΤΕ δημιουργήθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 1949, ως διάδοχος της 

Ανώνυμης Ελληνικής Τηλεφωνικής Εταιρείας (Α.Ε.Τ.Ε.) που είχε ιδρυθεί το 

1926, με σκοπό να ενοποιήσει το σύνολο ανάλογων δημοσίων και ιδιωτικών 

επιχειρήσεων τηλεπικοινωνιών. Προτού συμβεί αυτό, η τηλεφωνία, η 

τηλεγραφία, οι εγχώριες και διεθνείς συνδέσεις ήταν αποσπασματικές και 

ελλιπώς συντονισμένες. Μέχρι το 1998, η αγορά τηλεπικοινωνιών στην 

Ελλάδα ήταν μονοπώλιο. Η αγορά ανοίχθηκε στους ανταγωνιστές και ο ΟΤΕ 

βαθμιαία ιδιωτικοποιήθηκε. Ως αποτέλεσμα, το ελληνικό δημόσιο κατέχει 

σήμερα το 10% των μετοχών της εταιρείας. Μαζί με τους υπολοίπους 

παρόχους της αγοράς τηλεπικοινωνιών, ο ΟΤΕ ρυθμίζεται από την Εθνική 

Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ). 

 

Το 2007 ο Όμιλος Marfin Investment απέκτησε το 20% της εταιρείας, ενώ 

τον Μάρτιο του 2008, το πώλησε στη Γερμανική Deutsche Telekom, η οποία 

αργότερα αύξησε το ποσοστό της σε 25% συν μία ψήφο, ώστε να αντιστοιχεί 

με το ποσοστό του κράτους. Μετά την πώληση ενός επιπλέον 5% το 2009] 

και ενός 10% του μετοχικού κεφαλαίου του ΟΤΕ το 2011 από το Ελληνικό 

Δημόσιο προς την Deutsche Telekom, το κράτος κατέχει το 10% και η 

Deutsche Telekom το 40%  

 

1949-1964  

• 3 Οκτωβρίου 1949: Ιδρύεται ο ΟΤΕ (Ν.Δ. 1049/49). 

• Εκδίδεται ο πρώτος τηλεφωνικός κατάλογος.  

• Αρχίζει η αυτοματοποίηση της υπηρεσίας TELEX. 

 

1965-1989  

• Αυτοματοποιείται το υπεραστικό τηλεφωνικό δίκτυο της χώρας. 

• Ποντίζεται το υποβρύχιο καλώδιο Ελλάδας και Ιταλίας MED-3.  

• Τοποθετείται η πρώτη κεραία του Κέντρου Δορυφορικών Επικοινωνιών 

Θερμοπυλών (η 6η στην Ευρώπη).  



365 
 

• Τοποθετούνται τα πρώτα πλήρως ψηφιακά τηλεφωνικά κέντρα 

(υπεραστικό και κομβικό) του συστήματος EWSD/SIEMENS.  

 

1990-2000  

• Διεύρυνση δραστηριοτήτων ΟΤΕ σε Βαλκάνια, Νοτιοανατολική Ευρώπη 

και Μέση Ανατολή.  

• Εισάγεται ο ΟΤΕ στο Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑΑ).  

• Εισαγωγή στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (NYSE).  

• Ο ΟΤΕ αποκτά το 35% της RomTelecom, του εγχώριου τηλεφωνικού 

οργανισμού της Ρουμανίας.  

• Ο ΟΤΕ αποκτά άδεια λειτουργίας GSM στη Βουλγαρία και συστήνει για 

το σκοπό αυτό την εταιρία Globul.  

 

2000-2007  

• Εκτόξευση του δορυφόρου Hellas Sat2 από το ακρωτήριο ΚΑΝΑΒΕΡΑΛ.  

• Ο ΟΤΕ ξεκινά την παροχή υπηρεσιών ADSL στην Ελλάδα.  

• Ο ΟΤΕ και η COSMOTE αναλαμβάνουν Μεγάλοι Εθνικοί Χορηγοί των 

Ολυμπιακών Αγώνων 2004.  

• Ο OTE υπογράφει συμφωνία για την πώληση του ποσοστού 90%, που 

κατείχε στο μετοχικό κεφάλαιο της ArmenTel (Αρμενία), έναντι περίπου 

€342 εκατ.  

• Το ελληνικό Δημόσιο πωλεί 10,7% του μετοχικού κεφαλαίου του ΟΤΕ σε 

θεσμικούς επενδυτές.  

• Διατέθηκαν νέες ταχύτητες πρόσβασης που φτάνουν τα 24Mbps. 

 

 

 2008-2010  

• Ξεκίνησε η δοκιμαστική εμπορική διάθεση του CONN-X TV (IPTV) από 

τον ΟΤΕ σε περιορισμένο αριθμό πελατών. Αυτή η δορυφορική τηλεόραση 

ήταν πρόλογος του ΟΤΕ TV.  
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• Οι ευρυζωνικές συνδέσεις του ΟΤΕ ανέρχονται στις 970.000, ενώ τα 

σημεία παρουσίας στο δίκτυό του επεκτείνονται σε 1.390, πανελλαδικά.  

• Υπογράφεται η συμφωνία μεταξύ Ελληνικής Κυβέρνησης και Deutsche 

Telekom, με βάση την οποία, από 5 Νοεμβρίου, κατέχουν ο καθένας 25% συν 

μία μετοχή του μετοχικού κεφαλαίου του ΟΤΕ.  

• Ο ΟΤΕ αποκτά το 100% της COSMOTE και η μετοχή της διαγράφεται 

από το Χρηματιστήριο Αθηνών.  

• Η COSMOTE κατέχει πλέον το 100% της ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΒΕΕ, της 

κορυφαίας τηλεπικοινωνιακής αλυσίδας λιανικής στην ευρύτερη περιοχή της 

Νοτιοανατολικής Ευρώπης.  

• Ολοκληρώνεται η πώληση της COSMOFON στην πρώην Γιουγκοσλαβική 

Δημοκρατία της Μακεδονίας που κατείχε η COSMOTE.  

• Μετά την πώληση επιπλέον 5% μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου του 

Ελληνικού Δημοσίου, το ποσοστό της Deutsche Telekom στον ΟΤΕ 

ανέρχεται σε 30% ενώ η συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου ανέρχεται σε 

20%. H COSMOTE ολοκληρώνει την εξαγορά της Telemobil S.A. (Zapp) 

στη Ρουμανία.  

• Ο OTE παρουσιάζει το Conn-x TV, το οποίο βασίζεται στην τεχνολογία 

IPTV. 

• Τη θέση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου στον ΟΤΕ 

αναλαμβάνει ο κ. Μιχάλης Τσαμάζ.  

• Έξοδος του ΟΤΕ από το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (NYSE).  

 

2011-2022  

• Η Deutsche Telekom αποκτά ένα επιπλέον 10% του μετοχικού κεφαλαίου 

του ΟΤΕ, αυξάνοντας το ποσοστό της σε 40%.  

• Υπογράφει τριετή Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας μεταξύ 

ΟΤΕ και ΟΜΕ–ΟΤΕ, πετυχαίνοντας μείωση του κόστους προσωπικού και 

εξασφάλιση της εργασίας για το τακτικό προσωπικό του ΟΤΕ.  

• Παρουσιάζει την υπηρεσία OTE TV Μέσω Δορυφόρου και ενοποιεί το 

σύνολο των υπηρεσιών συνδρομητικής τηλεόρασης που προσφέρει κάτω από 

την κοινή ονομασία OTE TV.  
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• Ο OTE υπογράφει συμφωνία για την πώληση του μειοψηφικού ποσοστού, 

που κατείχε στο μετοχικό κεφάλαιο της Telecom Serbia (Σερβία), ύψους 

20%, έναντι περίπου €400 εκατ.  

• Λανσάρει μειωμένες τιμές έως και 25% για τα προγράμματα ΟΤΕ Double 

Play Απεριόριστα, που συνδυάζουν intenet και απεριόριστη τηλεφωνία προς 

σταθερά.  

• Η συνδρομητική βάση του OTE TV ξεπερνά τις 100 χιλιάδες χάρη στη 

συνεχή ενίσχυση της πλατφόρμας με νέα κανάλια, υπηρεσίες και HD 

περιεχόμενο.  

• Διαθέτει εμπορικά νέες ταχύτητες γρήγορου Internet, VDSL, με ταχύτητες 

έως 50 Mbps.  

• Ολοκληρώνει με επιτυχία δύο Προγράμματα Οικειοθελούς Αποχώρησης 

Προσωπικού της οποίας τα κίνητρα που δόθηκαν από την εταιρεία 

αποδέχθηκαν 1.516 άτομα.  

• Συγκεντρώνει 700 εκατομμύρια ευρώ από την επιτυχή ολοκλήρωση 

διαδικασίας έκδοσης ομολόγων πενταετούς διάρκειας με σταθερό επιτόκιο.  

• O OTE ανακοινώνει την υπογραφή συμφωνίας για την πώληση ποσοστού 

99,05% που κατέχει στον Hellas Sat, στην Arabsat, έναντι € 208 εκατομμύρια 

και 7 εκατομμύρια, ως μέρισμα.  

• Ανακοινώνει την υπογραφή Νέας Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης 

Εργασίας σε συνέχεια της συμφωνίας του 2011 στον ΟΤΕ και των 

πρόσφατων νομοθετικών ρυθμίσεων στα εργασιακά. Με την παρούσα 

Σύμβαση δεν μεταβάλλονται οι αμοιβές των εργαζομένων διατηρούνται ως 

έχουν όροι των Επιχειρησιακών Συλλογικών Συμβάσεων που ρυθμίζουν 

θεσμικά εργασιακά ζητήματα.  

• Ανακοινώνει τη σύναψη συμφωνίας για την πώληση της κατά 100% 

θυγατρικής εταιρείας Cosmo Bulgaria Mobile EAD (Globul), και της 

Germanos Telecom Bulgaria, στην Telenor, το Νορβηγικό Όμιλο 

Τηλεπικοινωνιών. Το τίμημα της πώλησης ανήλθε σε 717 εκατομμύρια ευρώ.  

• Κλείνει 19 ΟΤΕshop (franchise) στην Ελλάδα χάνοντας τη δουλειά τους 

περίπου 200 εργαζόμενοι.  

• Επεκτείνει το δίκτυο VDSL που τον Οκτώβριο του 2014 καλύπτει 1,3 

εκατ. νοικοκυριά και επιχειρήσεις σε όλη τη χώρα.  
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• Υιοθετεί νέο λογότυπο στις 26 Οκτωβρίου 2015 για την εμπορική του 

επικοινωνία, ενοποιώντας την εμπορική ταυτότητα με την κινητή τηλεφωνία 

κάτω από τη μάρκα COSMOTE.  

• Έκλεισε το 2015 με 1,5 εκατ. πελάτες ευρυζωνικών υπηρεσιών, από τους 

οποίους το 10% χρησιμοποιεί σύνδεση VDSL.  

• Εφάρμοσε κατά το 2016 επενδύσεις συνολικού ύψους 1,3 δισ. ευρώ 

κυρίως για δίκτυα νέας γενιάς  

• Το 2017 η διοίκηση του ΟΤΕ ανακοίνωσε ότι προτεραιότητα είναι η 

ανάπτυξη των δικτύων οπτικών ινών και πως οι συνολικές επενδύσεις για την 

περίοδο ως το 2020 θα ανέλθουν σε 1,5 δισ. ευρώ 

 

 

▪ Νέες κινήσεις για την εταιρεία 

 

 

Τη χρονιά του 2018, ολοκληρώθηκε η μεταβίβαση του 5% από τη Deutsche 

Telecom όπου ξεπέρασε τα 284 εκατ. ευρώ το τίμημα, σύμφωνα με το 

ΤΑΙΠΕΔ. Η μεταβίβαση ολοκληρώθηκε το Μάιο του 2018, μέσω του 

Χρηματιστηρίου Αθηνών και το ύψος της συναλλαγής διαμορφώθηκε σε 

284.051.959,81 ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι στις 20 Μαρτίου η Deutsche 

Telekom άσκησε το δικαίωμα πρώτης άρνησης για την απόκτηση 24.507.520 

κοινών ονομαστικών μετοχών του ΟΤΕ, όπως προβλέπεται σχετικά στην 

συμφωνία μετόχων μεταξύ του Δημοσίου και της εταιρείας, στην οποία 

προσχώρησε και το ΤΑΙΠΕΔ. (“Ολοκληρώθηκε η μεταβίβαση του 5% του 

ΟΤΕ στην Deutsche Telekom”)  

Την ίδια περίοδο, η είδηση ότι ο ΟΤΕ ενώνει τις δυνάμεις του (πιθανότατα) 

με την Ιntralot για να διεκδικήσουν μια θέση στην επόμενη ημέρα του 

διαδικτυακού στοιχήματος στην Ελλάδα, δεν έπεσε ως κεραυνός εν αιθρία. 

Για όσους παρακολουθούν τις γενικές συνελεύσεις των μεγάλων 

οργανισμών, η πραγματικότητα είναι την είχε ήδη προαναγγείλει ο CEO του 

ΟΤΕ, Μιχάλης Τσαμάζ.  

 

Το εντυπωσιακό είναι ο manager του μεγαλύτερου τηλεπικοινωνιακού 

οργανισμού της χώρας, αφού κατάφερε να τακτοποιήσει τα του οίκου του, 

έχει βαλθεί να ανοιχτεί σε οποιονδήποτε συγγενικό και μη τομέα 
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δραστηριότητας για να κάνει την εταιρεία του ακόμη μεγαλύτερη. Και το έχει 

καταφέρει. Ο τελευταίος σταθμός είναι το στοίχημα, που μετασχηματίζεται 

και μετά από μια επταετία ασαφούς μεταβατικότητας, περνά σε μια φάση 

νομιμότητας. Και ο κύριος Τσαμάζ δεν έχασε την ευκαιρία… Ο ίδιος το είχε 

πρακτικά ανακοινώσει, όταν έφερνε στη γενική συνέλευση του ΟΤΕ την 

αλλαγή του καταστατικού του οργανισμού, προσθέτοντας στις 

δραστηριότητές και τη διενέργεια τυχερών παιχνιδιών. Έλεγε τότε: «O OTE 

διαθέτει πολυάριθμο πελατολόγιο σε όλους τους τομείς της Ελληνικής 

Oικονομίας που εξυπηρετούνται από υπηρεσίες του οργανισμού, οι οποίες 

γίνονται ψηφιακές.  

 

Ήδη πολλές εργασίες λειτουργούν μέσω ευρυζωνικότητας στα κινητά 

τηλέφωνα και στα tablets. H αγορά των παιγνίων είναι μια αγορά που 

ενδιαφέρει τον OTE και εξετάζεται η αξιοποίηση της στο άμεσο μέλλον». Ο 

νέος κανονισμός που τελεί υπό την έγκριση της Επιτροπής Ανταγωνισμού της 

ΕΕ προβλέπει (μεταξύ άλλων) ότι στο ελληνικό στοίχημα θα μπορούν στο 

εξής να δραστηριοποιούνται μόνο ελληνικές εταιρείες, ή έστω με έδρα την 

Ελλάδα. Οι δύο παίκτες δεν θέλουν να χάσουν την ευκαιρία. Μπορεί να μην 

είναι «παίκτες», αλλά έχουν όλες τις υποδομές και προϋποθέσεις. Η Intralot, 

γνώριμη στο χώρο, εφόσον καταλήξει να γίνει ο partner του ΟΤΕ, 

διασφαλίζει την τεχνογνωσία και το σύνολο των εγγυήσεων που απαιτούνται 

για το on line beting. O OTE με κορυφαίο δίκτυο και υποδομές στις 

ευρυζωνικές υπηρεσίες, αλλά κυρίως με τεράστιο πελατολόγιο. Έτσι και οι 

δύο συνδυάζουν τα δεδομένα μιας καλής συνεργασίας και προοπτικής 

επιτυχίας του εγχειρήματος. 

 

Για τον ΟΤΕ, είναι ένα άλμα σε μια νέα δραστηριότητα, άγνωστη μέχρι 

στιγμής. Δεν είναι όμως η πρώτη φορά που ο οργανισμός, υπό την 

καθοδήγηση του Μιχάλη Τσαμάζ, κινείται με τόλμη για τη διεύρυνση των 

δραστηριοτήτων του και μάλιστα σε προσοδοφόρους τομείς. Δεν έχει 

περάσει πολύς καιρός από την ανακοίνωση της συνεργασίας του με την 

Protergia του ομίλου Μυτιληναίος για την προώθηση πώλησης πακέτων 

ρεύματος μέσω του δικτύου του. Έτσι μπήκε στην λεγόμενη αγορά utilities, 

που συνδυάζει ολοκληρωμένα πακέτα υπηρεσιών για τους καταναλωτές. 

Πρόσφατα «έστησε» και την ηλεκτρονική πλατφόρμα Insurance, μέσω της 

οποίας ο πελάτης μπορεί να βρει την ιδιωτική ασφάλεια που του ταιριάζει, 

χωρίς να μεσολαβεί ασφαλιστικός πράκτορας.  
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Και μαζί με αυτό, έκανε «άνοιγμα» και στον χώρο των τραπεζικών 

συναλλαγών με την έκδοση της Cosmote Prepaid Mastercard σε συνεργασία 

με την Eθνική Τράπεζα. Μια κάρτα, που όπως θα αποδειχθεί, θα μπορεί στο 

μέλλον να χρησιμοποιηθεί και από τους παίκτες του στοιχήματος. Όλες αυτές 

οι κινήσεις έχουν την απόλυτη έγκριση των «κεντρικών» του γερμανικού 

ομίλου Deutsche Telekom, ιδιοκτήτη πλέον του ΟΤΕ, ο οποίος αναγνωρίζει 

στον Μιχάλη Τσαμάζ, τον άνθρωπο που μεταμόρφωσε σε πρωταγωνιστή τον 

άλλοτε «θνήσκοντα» όμιλο τηλεπικοινωνιών του ελληνικού δημοσίου. 

 

 

▪ Αλλαγές στη διοικητική ομάδα του ομίλου ΟΤΕ 

 

 

Επιπροσθέτως , ορίστικε νέος Chief Customer Operations Officer του ομίλου 

ΟΤΕ αναλαμβάνει ο κ. Αθανάσιος Στράτος και Chief Marketing Officer 

Consumer Segment ο κ. Παναγιώτης Γαβριηλίδης.  

Ο Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. («ΟΤΕ Α.Ε.» ) σε 

συνέχεια της ανάληψης των νέων καθηκόντων του κ. Κωνσταντίνου Νεμπή 

ως Προέδρου του Συμβουλίου Διεύθυνσης (Management Board) και 

Διευθύνοντος Συμβούλου στην Hrvatski Telekom d.d. από 01/04/2019, 

πραγματοποιήθηκαν οι ακόλουθες αλλαγές στη Διοικητική Ομάδα του 

Ομίλου ΟΤΕ, με ισχύ από 01/01/2019:  

 

• Ο κ. Αθανάσιος Στράτος, Executive Director Customer Services Fixed & 

Mobile, προάγεται σε Chief Customer Operations Officer Ομίλου ΟΤΕ. Στο 

νέο του ρόλο, ο κ. Στράτος θα επικεντρωθεί στην εφαρμογή ενός ενιαίου 

μοντέλου εξυπηρέτησης και προώθησης καταναλωτικών προϊόντων, 

ευθυγραμμίζοντας όλες τις εμπορικές λειτουργίες και ενδυναμώνοντας την 

ψηφιακή εμπειρία, με στόχο την ενίσχυση της αξίας και της εξυπηρέτησης 

του πελάτη.  

• Ο κ. Παναγιώτης Γαβριηλίδης, Consumer Marketing Director του Ομίλου 

ΟΤΕ, προάγεται σε Chief Marketing Officer Consumer Segment Ομίλου 

ΟΤΕ. Στο νέο του ρόλο, ο κ. Γαβριηλίδης θα επικεντρωθεί στην ανάπτυξη 

των επιδόσεων της εταιρείας στον τομέα των Οικιακών Πελάτων και στην 
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παροχή ολοκληρωμένης εμπειρίας στον πελάτη μέσω του brand, της 

σύγκλισης σταθερής και κινητής και της ψηφιακοποίησης.  

• Ο κ. Κώστας Νεμπής θα παραμείνει μέλος της Διοικητικής Ομάδας του 

Ομίλου ΟΤΕ μέχρι τις 31/3/2019, ως Chief Officer – Advisor to the CEO on 

Commercial Issues, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση. 

 

 

▪ Ο όμιλος OTE καθορίζει τις επενδύσεις της Deutsche Telekom  

 

 

Η παρουσίαση των πλάνων και του σχεδιασμού της Deutsche Telekom στο 

Mobile World Congress είχε και έντονο ελληνικό στοιχείο, καθώς δεν ήταν 

λίγες οι αναφορές της Claudia Nemat στη χώρα μας, η οποία 

χρησιμοποιήθηκε σαν σημείο αναφοράς σε όλες τις εξελίξεις του γερμανικού 

κολοσσού σε ό,τι αφορά το 5G και την ασφάλεια των δεδομένων. Όπως είπε 

η Claudia Nemat, η Ελλάδα θα είναι στις πρώτες χώρες στις οποίες θα γίνει 

εγκατάσταση κεραιών 5G και θα αναπτυχθεί το δίκτυο, μαζί με Γερμανία, 

Αυστρία, Ουγγαρία, Πολωνία και Ολλανδία. Ερωτώμενη για το πότε θα 

ξεκινήσει όλο το project, το χρονοδιάγραμμα τοποθετήθηκε για τις αρχές του 

2020, όταν και θα τελειώσει ο διαγωνισμός των συχνοτήτων.  

Όμως, η Ελλάδα είχε ξεχωριστό λόγο και στο θέμα της ασφάλειας των 

δεδομένων, καθώς από την μεριά της Deutsche Telekom η ασφάλεια των 

δεδομένων των χρηστών είναι πρωταρχικής σημασίας, κάτι που κυριαρχεί σε 

όλες τις συζητήσεις και τις παρουσιάσεις. Η Deutsche Telekom ανακοίνωσε 

πως τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών κάθε χώρας θα παραμένουν στην 

χώρα τους και δεν θα γίνονται προϊόν συναλλαγής και επεξεργασίας από τους 

οργανισμούς άλλων χωρών, ακόμα και αν είναι στο δίκτυο συνεργαζόμενων 

εταιρειών της, ενώ εξήρε την συνεργασία και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας 

με τον ΟΤΕ και τα τμήματά του.  

Πιο συγκεκριμένα η Claudia Nemat, αναφέρθηκε στην ανταλλαγή 

τεχνολογίας της γερμανικής εταιρείας με τον ΟΤΕ, η δουλειά του οποίου 

πάνω σε αλγόριθμους αναγνώρισης προτύπων και τεχνητής νοημοσύνης 

είναι «εξαιρετική», όπως την χαρακτήρισε η ίδια, ενώ σε συζητήσεις μετά 

την λήξη της παρουσίασης, μας ενημέρωσε πως ο γερμανικός κολοσσός 

χρησιμοποιεί τους ελληνικούς αλγόριθμους που κατασκεύασε ο ΟΤΕ στα 5G 

συστήματά του. Παράλληλα, εξήρε το επίπεδο συνεργασίας με την ελληνική 
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εταιρεία, την οποία χαρακτήρισε πρότυπο συνεργασίας για όλο τον όμιλο της 

Deutsche Telekom. 

 

 

▪ SWOT ANALYSIS 

 

 

ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ 

 

 • Ηγετικός ρόλος στον κλάδο των τηλεπικοινωνίων  

• Υψηλή ποιότητα παραγωγής υπηρεσιών  

• Ισχυρό και αναπτυσσόμενο δίκτυο  

• Αύξηση 6,1% στις ευρυζωνικές συνδέσεις  

 

Στην 35η θέση μεταξύ των 37 χωρών του Οργανισμού Οικονομικής 

Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) κατατάσσεται η Ελλάδα, με 66 κινητές 

ευρυζωνικές συνδέσεις ανά 100 κατοίκους στο τέλος του 2017 Το DSL 

παραμένει η κυρίαρχη τεχνολογία, με 41% των σταθερών ευρυζωνικών 

συνδέσεων, αλλά το ποσοστό αυτό υποχωρεί σταδιακά υπέρ των οπτικών 

ινών (23,3% των συνδέσεων το 2017). Οι υπόλοιπες συνδέσεις (32,5%) είναι 

καλωδιακές. Στις σταθερές ευρυζωνικές συνδέσεις η Ελλάδα βρέθηκε στην 

14η θέση του ΟΟΣΑ το 2017, με 35,4 συνδέσεις ανά 100 κατοίκους, εκ των 

οποίων σχεδόν όλες (35,3 ανά 100) ήσαν DSL, ενώ μόνο 0,1 ανά 100 μέσω 

οπτικής ίνας.  
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ΑΔΥΝΑΜΑ ΣΗΜΕΙΑ  

 

• Μη επαρκής πυκνότητα δικτύου σε πόλεις και πυκνοκατοικηµένες, 

αστικές και µη, περιοχές.  

• Υψηλό ποσοστό παγιοποίησης  

 

 

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ  

 

• Μετατροπή σε κόμβο μεταφορών, τηλεπικοινωνιών και εμπορίου «Η 

Ελλάδα, λόγω της θέσης της στο χάρτη, μπορεί να μετατραπεί σε κόμβο 

μεταφορών, τηλεπικοινωνιών και εμπορίου», τόνισε ο υπουργός Ψηφιακής 

Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, Νίκος Παππάς, σημειώνοντας 

ωστόσο ότι «για να είναι αξιόπιστος ο κόμβος αυτός, πρέπει να έχει ισχυρά 

και αξιόπιστα δίκτυα τηλεπικοινωνιών».  

• Άνοιγμα σε τρεις νέες αγορές δρομολογεί ο ΟΤΕ Σε νέες αγορές-υπηρεσίες 

εισέρχεται ο ΟΤΕ στο πλαίσιο της προσπάθειάς του να αναπληρώσει τα 

έσοδα που χάνει από τις παραδοσιακές τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες -όπως 

π.χ. η φωνητική τηλεφωνία-, τα έσοδα των οποίων βαίνουν μειούμενα. 

 

 

ΑΠΕΙΛΕΣ  

 

• Αύξηση δαπανών για τις τηλεπικοινωνίες το 2018 Αυξημένες κατά 2%, σε 

σχέση με ένα χρόνο πριν, ήταν το 2018, οι δαπάνες για υπηρεσίες 

Τηλεπικοινωνιών και για υπηρεσίες συνδρομητικής τηλεόρασης. Σύμφωνα 

με έρευνα της IDC, οι παγκόσμιες δαπάνες για υπηρεσίες Telecoms και Pay 

TV διαμορφώθηκαν στα επίπεδα του $1,7 δις το 2017, που συνιστούσε 

αύξηση κατά 1,7% σε σχέση με το 2016, ενώ για το 2018 η αύξηση 

υπολογιζόταν ότι θα είναι της τάξης του 2% σε ετήσια βάση, με τη διεθνή 

αγορά να υπερβαίνει το $1,7 δις  

• Ακριβές είναι οι τηλεπικοινωνίες στην Ελλάδα Οι τιμές στην κινητή 

παραμένουν υψηλές σε σύγκριση με την Ευρώπη, σύμφωνα με τα στοιχεία 
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της εταιρείας συμβούλων inCITES Consulting. Τεράστιο το βάρος της 

φορολογίας, λένε οι εταιρείες μέσω ΕΕΚΤ. Πως μπορούν να γίνουν πιο 

φθηνές οι υπηρεσίες κινητής συνδεσιμότητας. 

• Ανάγκη συμμόρφωσης με ρυθμιστικές υποχρεώσεις (ΕΕΤΤ) 

 

 

 

▪ Επιχειρηματική στρατηγική 

 

Στρατηγική είναι η «θεωρία» για το πώς ένας οργανισμός θα επιτύχει τους 

σκοπούς του. Η στρατηγική συνίσταται στην αναζήτηση του ιδανικού τρόπου 

χρησιμοποίησης όλων των διαθέσιμων μέσων για την επιτυχία ιεραρχημένων 

στόχων. Η ορθότητα αυτής της «θεωρίας» κάθε οργανισμού ελέγχεται 

εμπειρικά και έτσι αποδεικνύεται κατά πόσο είναι κατάλληλη και αποδοτική. 

Η διαμόρφωση επιχειρηματικής στρατηγικής περιλαμβάνει τη λήψη 

αποφάσεων για ολόκληρο τον οργανισμό, όταν αυτός δραστηριοποιείται σε 

ένα μόνο κλάδο. μεγαλύτερες ή περισσότερο διευρυμένες επιχειρήσεις 

διαμορφώνουν διαφορετικές στρατηγικές για κάθε μία Στρατηγική 

επιχειρηματική μονάδα.  

Για παράδειγμα, ο Όμιλος ΟΤΕ ακολουθεί την επιχειρησιακή του 

στρατηγική και κάθε μια στρατηγική μονάδα που τον αποτελεί έχει την δική 

της επιχειρηματική στρατηγική. Σε επίπεδο επιχειρηματικής στρατηγικής, ο 

ΟΤΕ ακολουθεί την στρατηγική διαφοροποίησης προσδίδοντας ανώτερη 

ποιότητα στα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Η διοίκηση του ομίλου επενδύει 

διαχρονικά στην παροχή υπηρεσιών στον πελάτη, δίνοντας έμφαση τόσο 

στην άρτια εξυπηρέτηση κατά την διάρκεια πώλησης, όσο και μετά την 

συναλλαγή με τον πελάτη.  

Η σημασία που δίνει ο ΟΤΕ στην εξυπηρέτηση του πελάτη σε όλα τα στάδια 

της πώλησης αλλά και μετά από αυτή, φαίνεται στη διατύπωση της 

αποστολής του ομίλου.  
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▪ Στόχοι & Στρατηγική  

 

•Στρατηγικό Πλεονέκτημα μέσω Οριζόντιας συνεργασίας  

•Πολυκεντρική Προσέγγιση ως προς την Τυποποίηση  

•Πολλαπλή Εγχώρια Στρατηγική  

•Διαφοροποιημένη (ως προς τον όμιλο) διαφήμιση  

•Ως προς το Δ.Ε., δεν υπάρχει Υποκατάσταση Εισαγωγών, Προώθηση 

Εξαγωγών ή Δημιουργία Εισαγωγών  

•Γίνεται προσπάθεια να ενοποιηθούν διαφορετικά περιβάλλοντα συσκευών 

που να επικοινωνούν μεταξύ τους, όπως κινητά, υπολογιστές, τηλεοράσεις 

κονσόλες.  

•Ο ΟΤΕ είχε μονοπώλιο και ακόμη είναι σε ηγετική θέση, οπότε η D.T. 

απέκτησε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα εξαγοράζοντάς τον.  

•Ο ΟΤΕ μέσω της εξαγοράς του δικτύου Γερμανός απέκτησε πρόσβαση σε 

ένα έτοιμο δίκτυο λιανικής πώλησης, από το οποίο επωφελείται και η D.T.  

 

 

▪ ΟΤΕ: Ισχυρή ανάπτυξη και στο β' τρίμηνο - Αύξηση σε έσοδα και 

κέρδη 

 

Ισχυρή ανάπτυξη παρουσιάζει ο Όμιλος ΟΤΕ και στο β΄ τρίμηνο του 2022, 

σύμφωνα με τα αποτελέσματα που ανακοινώνει σήμερα. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, το β’ τρίμηνο του 2022, τα ενοποιημένα 

έσοδα του Ομίλου OTE αυξήθηκαν κατά 2,7% και διαμορφώθηκαν σε 

€849,6 εκατ. Στην Ελλάδα, τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 1,9%, στα €773,1 

εκατ., αντανακλώντας την αυξημένη βάση σύγκρισης λόγω των πωλήσεων 

επιδοτούμενων συσκευών που πραγματοποιήθηκαν το β’ τρίμηνο του 2021. 

Ο Όμιλος κατέγραψε κέρδη προ φόρων €144,1 εκατ., μειωμένα κατά 1,6% 

σε σχέση με το Β’ τρίμηνο του 2021, αντανακλώντας το κόστος που 

σχετίζεται με το πρόγραμμα εθελούσιας αποχώρησης στην Ελλάδα κατά τη 

διάρκεια του τριμήνου. 

 

Ειδικότερα, το β’ τρίμηνο του 2022, τα ενοποιημένα έσοδα του Ομίλου 

OTE αυξήθηκαν κατά 2,7% και διαμορφώθηκαν σε €849,6 εκατ. Στην 

Ελλάδα, τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 1,9%, στα €773,1 εκατ., αντανακλώντας 
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την αυξημένη βάση σύγκρισης λόγω των πωλήσεων επιδοτούμενων 

συσκευών που πραγματοποιήθηκαν το Β’ τρίμηνο του 2021.  

Οι ισχυρές επιδόσεις στην Κινητή, την Τηλεόραση και στις υπηρεσίες ICT 

συνεχίστηκαν στο τρίμηνο, ενώ σημειώθηκε ανάκαμψη στα έσοδα από 

περιαγωγή. Στη Ρουμανία, τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 4,7% και 

διαμορφώθηκαν στα €78,2 εκατ., καθώς τα έκτακτα έσοδα από υπηρεσίες 

MVNO μαζί με τα υψηλότερα έσοδα από πωλήσεις συσκευών 

υπεραντιστάθμισαν την πτώση των εσόδων από υπηρεσίες κινητής 

τηλεφωνίας λόγω της μείωσης στα τέλη τερματισμού (MTR). 

Τα συνολικά λειτουργικά έξοδα του Ομίλου, εξαιρουμένων των 

αποσβέσεων, των απομειώσεων και των επιβαρύνσεων που σχετίζονται με 

κόστη αναδιοργάνωσης (κυρίως Προγράμματα Εθελούσιας Αποχώρησης) 

και μη επαναλαμβανόμενες νομικές υποθέσεις, παρέμειναν σταθερά, παρά 

την αύξηση στο κόστος ενέργειας. 

 

Η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA (AL) του Ομίλου αυξήθηκε κατά 

7,2% σε €332,8 εκατ., οδηγώντας σε ένα περιθώριο 39,2%. Στην Ελλάδα, η 

προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA (AL) σημείωσε αύξηση 5,1%, στα 

€319,1 εκατ., και το περιθώριο EBITDA ανήλθε στο 41,3%, υψηλότερο κατά 

130 μονάδες βάσης. Η κινητή στην Ρουμανία κατέγραψε προσαρμοσμένη 

κερδοφορία EBITDA (AL) €13,7 εκατ., επηρεασμένη θετικά από έκτακτες 

προσαρμογές. 

 

Ο Όμιλος κατέγραψε κέρδη προ φόρων €144,1 εκατ., μειωμένα κατά 1,6% 

σε σχέση με το Β’ τρίμηνο του 2021, αντανακλώντας το κόστος που 

σχετίζεται με το πρόγραμμα εθελούσιας αποχώρησης στην Ελλάδα κατά τη 

διάρκεια του τριμήνου. Η φορολογία εισοδήματος του Ομίλου 

διαμορφώθηκε σε €37,3 εκατ. το Β’ τρίμηνο του 2022, μειωμένη κατά 47,9% 

σε σύγκριση με Β’ τρίμηνο του 2021, αντανακλώντας την επίδραση στη βάση 

των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων που οφείλεται στη μείωση 

του συντελεστή φόρου εισοδήματος από 24% σε 22% στο Β’ τρίμηνο του 

2021. 

 

Οι προσαρμοσμένες επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία ανήλθαν σε 

€167,8 εκατ., αυξημένες κατά 22,3% από το Β’ τρίμηνο του 2021, λόγω της 

ανάπτυξης του δικτύου FTTH που είναι σε πλήρη εξέλιξη και του κόστους 

για τηλεοπτικό περιεχόμενο. Οι επενδύσεις στην Ελλάδα και στην κινητή 

Ρουμανίας ανήλθαν σε €162,3 εκατ. και €5,5 εκατ. αντίστοιχα. 

Οι προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές μετά από μισθώσεις 

διαμορφώθηκαν σε €159,9 εκατ. το Β’ τρίμηνο του 2022, μειωμένες κατά 

1,8% σε ετήσια βάση, ενώ οι ελεύθερες ταμειακές ροές παρέμειναν 

αμετάβλητες σε σχέση με το περσινό τρίμηνο, στα €157,2 εκατ., καθώς η 
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υψηλότερη κερδοφορία στο τρίμηνο αντιστάθμισε την αύξηση των 

επενδύσεων. 

 

Ο προσαρμοσμένος καθαρός δανεισμός του Ομίλου στις 30 Ιουνίου 2022 

ήταν €532,4 εκατ., μειωμένος κατά 32,3% σε σχέση με τις 30 Ιουνίου 2021. 

Ο προσαρμοσμένος καθαρός δανεισμός του Ομίλου αντιστοιχεί σε 0,4 φορές 

το ετήσιο προσαρμοσμένο ΕΒΙTDA . 

 

Τον Ιούνιο και τον Ιούλιο, ο ΟΤΕ άντλησε δανειακά κεφάλαια ύψους €300 

εκατ. με δύο ισόποσες συμφωνίες των €150 εκατ. Η πρώτη μέσω ομολόγου 

στο πλαίσιο του υφιστάμενου Προγράμματος Έκδοσης Ομολόγων 

Μεσοπρόθεσμης Διάρκειας για ένα χρόνο και απόδοση 0,67%. Η δεύτερη 

μέσω δανειακής σύμβασης με την EBRD, οκταετούς διάρκειας με επιτόκιο 

1,561%, με σκοπό την χρηματοδότηση μέρους του πλάνου ανάπτυξης 

δικτύου Fiber to the Home (FTTH) στην ελληνική περιφέρεια. Παράλληλα, 

ο ΟΤΕ αποπλήρωσε ομόλογο στη λήξη του με εναπομείναν υπόλοιπο €375 

εκατ. και απόδοση 2,375%. Ο ΟΤΕ καταφέρνει να μειώσει το κόστος 

δανεισμού μακροπρόθεσμα σε μία περίοδο αυξανόμενων επιτοκίων στις 

αγορές. 

 

Την 9η Ιουνίου, 2022, εγκρίθηκε, από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΤΕ, 

ο Ενιαίος Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης 2021 που αποτυπώνει για μια 

ακόμη χρονιά τη δέσμευση των εταιρειών του Ομίλου ΟΤΕ στη 

Βιωσιμότητα, καθώς και την πρόοδο που συντελέστηκε το 2021, με στόχο 

έναν κόσμο, καλύτερο για όλους. Με τη βιώσιμη ανάπτυξη στο επίκεντρο 

της επιχειρηματικής του στρατηγικής και με την ενσωμάτωση όλο και 

περισσότερων δεσμεύσεων ESG στην επιχειρησιακή του λειτουργία, ο 

Όμιλος έχει θετικό αντίκτυπο στην οικονομία, την κοινωνία και το 

περιβάλλον. Οι πρωτοβουλίες του Απολογισμού ακολουθούν 

αναγνωρισμένες διεθνείς και εθνικές πρακτικές και κατευθυντήριες οδηγίες, 

όπως οι Κατευθυντήριες Οδηγίες του Global Reporting Initiative (GRI), οι 

Αρχές του UN Global Compact και ο Οδηγός ∆ηµοσιοποίησης Πληροφοριών 

ESG του Χρηµατιστηρίου Αθηνών. Για τη συγγραφή του, ελήφθησαν υπόψη 

και οι κατευθυντήριες οδηγίες του TCFD- Task Force on Climate-related 

Financial Disclosures. 

 

Στα σημαντικά αποτελέσματα που καταγράφονται στον Απολογισμό 

περιλαμβάνονται οι επενδύσεις άνω των €3 δισ. έως το 2027, που υλοποιεί ο 

Όμιλος ΟΤΕ εστιάζοντας σε δίκτυα νέας γενιάς σταθερής και κινητής, FTTH 

και 5G, η μείωση κατά 88% των άμεσων και έμμεσων εκπομπών CO2 από 

την κατανάλωση ενέργειας (ηλεκτρισμού, φυσικού αερίου, ντίζελ και 

βενζίνης) την τελευταία πενταετία, η επίτευξη μηδενικών αποβλήτων από 

την παροχή υπηρεσιών τεχνολογίας ( Βιώσιμη διαχείριση των παραγόμενων 
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αποβλήτων από το τηλεπικοινωνιακό δίκτυο, το δίκτυο καταστημάτων, τα 

κτήρια και τα data centers) και η συμμετοχή του Ομίλου ΟΤΕ για δεύτερη 

συνεχή χρονιά στη λίστα “World’s Most Ethical Companies” του Ethisphere 

Institute. 

 

▪ Προοπτικές 

Οι τρέχουσες γεωπολιτικές προκλήσεις σε συνδυασμό με την αύξηση του 

παγκόσμιου πληθωρισμού αναμένεται να επηρεάσουν το μακροοικονομικό 

περιβάλλον και τις καταναλωτικές δαπάνες. Ο ΟΤΕ είναι εν μέρει 

προστατευμένος από ορισμένους πληθωριστικούς κινδύνους, ενώ 

αναμένεται να επωφεληθεί από τις ισχυρές επενδύσεις του σε προηγμένες 

υποδομές δικτύων, τόσο στη σταθερή όσο και στη κινητή. 

Η ανάπτυξη του δικτύου FTTH μαζί με την επέκταση του 5G επιτρέπουν 

στην Εταιρεία να προσφέρει ακόμα καλύτερες υπηρεσίες και να εστιάζει 

στην άριστη εμπειρία του πελάτη, σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό 

περιβάλλον. Η πρωτοβουλία της Εταιρείας για αναβάθμιση των ευρυζωνικών 

ταχυτήτων όπου είναι τεχνικά εφικτό, καθώς και τα νέα προγράμματα 

κινητής τηλεφωνίας, αναμένεται να ενισχύσουν την αξία των 

προσφερόμενων υπηρεσιών και την πιστότητα των πελατών. Επιπλέον, το 

πλούσιο αθλητικό τηλεοπτικό περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένου του 

μεγαλύτερου μέρους του ελληνικού πρωταθλήματος Super League, 

αναμένεται να υποστηρίξει τη σταθερή αύξηση στους συνδρομητές 

τηλεόρασης. 

Με τα δεδομένα αυτά και σε συνδυασμό με τις θετικές προοπτικές για τον 

τουρισμό το 2022, ο ΟΤΕ εκτιμά ότι θα συνεχίσει την αναπτυξιακή του 

πορεία και στο δεύτερο εξάμηνο του έτους, αν και με πιο ήπιους ρυθμούς, 

και ότι θα επιτύχει ισχυρή ανάπτυξη εσόδων και κερδοφορίας για το έτος 

2022. 

Η υλοποίηση του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας είναι 

καθοριστικός παράγοντας τόσο για τις οικονομικές προοπτικές της χώρας, 

όσο και για τη δραστηριοποίηση του ΟΤΕ στον τομέα του ICT, η συμβολή 

του οποίου στα έσοδα του Ομίλου αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά τα 

επόμενα χρόνια. 

Η Διοίκηση του ΟΤΕ διατηρεί τους στόχους που έχει θέσει για το 2022. Οι 

προσαρμοσμένες επενδύσεις του Ομίλου εκτιμάται ότι θα αυξηθούν στα 

€620 εκατ. περίπου, ενώ οι ελεύθερες ταμειακές ροές εκτιμάται ότι θα 

ανέλθουν σε €600 εκατ. περίπου. Η συνολική Αμοιβή προς τους Μετόχους 

για το 2022 θα ανέλθει σε €500 εκατ. και θα επιμεριστεί ισόποσα σε 

προτεινόμενο μέρισμα που αντιστοιχεί σε €0,558 ανά μετοχή, και σε 

Πρόγραμμα Απόκτησης Ιδίων Μετοχών ύψους €250 εκατ. περίπου. Το 

μέρισμα καταβλήθηκε στις 7 Ιουλίου 2022. 
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▪ Σταθερή Τηλεφωνία 

Ο ΟΤΕ συνεχίζει δυναμικά το φιλόδοξο πρόγραμμα ανάπτυξης οπτικών 

ινών στο δίκτυό του. Οι συνδρομητές που απολαμβάνουν υπηρεσίες οπτικής 

ίνας (FTTx) αυξήθηκαν κατά 207 χιλιάδες στο τρίμηνο, με το συνολικό 

αριθμό να ανέρχεται σε 1.415 χιλιάδες. Αυτή η σημαντική αύξηση οφείλεται 

στην πρωτοβουλία της εταιρείας να αναβαθμίσει τις ταχύτητες ευρυζωνικών 

υπηρεσιών για περίπου 750 χιλιάδες συνδρομητές στο τρέχον έτος, καθώς 

και στις συνεχείς επενδύσεις στο δίκτυο οπτικών ινών μέχρι το σπίτι. Στο 

τέλος Ιουνίου, ο ΟΤΕ είχε αναβαθμίσει περίπου το 80% των συνδέσεων που 

μπορούν να αναβαθμιστούν, ενισχύοντας την ικανοποίηση των πελατών. Η 

πιστότητα των πελατών αυξήθηκε περαιτέρω όπως αποδεικνύεται και από τις 

καθαρές προσθήκες συνδρομητών σταθερής στο τρίμηνο. (“ΟΤΕ: Ισχυρές 

επιδόσεις και στο Β΄τρίμηνο δείχνουν τα οικονομικά ...”) 

Ως αποτέλεσμα της σημαντικής αύξησης των συνδρομητών οπτικών ινών, 

η διείσδυση των υπηρεσιών οπτικής ίνας επί της συνολικής ευρυζωνικής 

βάσης αυξήθηκε κατά 14 ποσοστιαίες μονάδες σε ετήσια βάση και ανήλθε 

στο 61,9%. Το ποσοστό των συνδρομητών που απολαμβάνουν ταχύτητες 

100Mbps ή μεγαλύτερες έχει αγγίξει το 43% των συνδέσεων οπτικών ινών 

στο τέλος Ιουνίου, πάνω από το διπλάσιο σε σύγκριση με το 20% ένα χρόνο 

πριν. 

Ο ΟΤΕ επιτάχυνε την ανάπτυξη του δικτύου FTTH φτάνοντας τις 674 

χιλιάδες γραμμές στο τέλος Ιουνίου, ενώ σχεδιάζει να φτάσει περίπου το 1 

εκατομμύριο νοικοκυριά μέχρι το τέλος του 2022. Η συνδρομητική βάση 

πελατών FTTH του ΟΤΕ αυξήθηκε κατά 17 χιλιάδες στο τρίμηνο, αγγίζοντας 

τις 92 χιλιάδες, και το ποσοστό των νοικοκυριών και επιχειρήσεων που είναι 

πελάτες της υπηρεσίας σε σχέση με την διαθεσιμότητα αυξήθηκε σε 14%, 

από 10% πέρυσι, χάρη στις επιτυχημένες ενέργειες προώθησης παράλληλα 

με την ανάπτυξη του δικτύου. Το αυξανόμενο ποσοστό των συνδρομητών 

FTTH καθώς η πρόσβαση στο δίκτυο αυξάνεται, σε περιόδους ολοένα και 

πιο δύσκολες, είναι η απόδειξη της επιτυχίας της επένδυσης της εταιρείας σε 

FTTH. 

Οι συνδρομητές τηλεόρασης του ΟΤΕ συνέχισαν να αυξάνονται, 

αγγίζοντας τις 642 χιλιάδες στις 30 Ιουνίου, αυξημένοι κατά 10,8% σε ετήσια 

βάση, χάρη στη streaming υπηρεσία της COSMOTE TV και το ελκυστικό 

τηλεοπτικό περιεχόμενο. Κατά τη διάρκεια του τριμήνου, η Εταιρεία 

ανακοίνωσε την τριετή συμφωνία για τα δικαιώματα μετάδοσης των αγώνων 

του Ολυμπιακού για το ελληνικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου, στο πλαίσιο της 

στρατηγικής της να επενδύει και να προσφέρει πλούσιο αθλητικό 

περιεχόμενο στους πελάτες της. 
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▪ Κινητή Τηλεφωνία 

Στις 30 Ιουνίου, οι πελάτες κινητής τηλεφωνίας του ΟΤΕ ανήλθαν σε 7,3 

εκατ., αυξημένοι κατά 4,8% σε σχέση με το Β’ τρίμηνο του 2021. Η αύξηση 

αντανακλά την ενίσχυση κατά 5,2% των πελατών συμβολαίου, και κατά 

4,5% των πελατών καρτοκινητής. 

Ο ΟΤΕ συνεχίζει να επεκτείνει το 5G δίκτυό του και στοχεύει σε 

πληθυσμιακή κάλυψη 80% μέχρι το τέλος του 2022. Η εταιρεία έχει θέσει ως 

στόχο το 90% για το τέλος του 2023. Σήμερα, η πληθυσμιακή κάλυψη 

ξεπερνά το 70%. (“ΟΤΕ: Ισχυρές επιδόσεις και στο Β΄τρίμηνο δείχνουν τα 

οικονομικά ...”) Ο ΟΤΕ συνεχίζει να προωθεί τη χρήση δεδομένων μέσω του 

κορυφαίου δικτύου 4G/4G+/5G, και παράλληλα ενισχύει την 

ανταγωνιστικότητά του «χτίζοντας» στην ταχεία ανάπτυξη των υπηρεσιών 

5G, στην αυξανόμενη χρήση δεδομένων και τη συνολική υπεροχή του 

δικτύου του. Κατά τη διάρκεια του τριμήνου, η εταιρεία λάνσαρε νέα 

προγράμματα στην κινητή ενισχύοντας την εμπειρία του πελάτη και την αξία 

των υπηρεσιών της. 

Το δίκτυο κινητής της COSMOTE διακρίθηκε για έκτη συνεχόμενη χρονιά 

ως «το πιο γρήγορο δίκτυο κινητής στην Ελλάδα», στα Speedtest 

AwardsTM της Ookla, ενώ για τις υπηρεσίες Mobile Internet και φωνής η 

COSMOTE έλαβε την πιστοποίηση «Best in Test» από την umlaut για όγδοη 

συνεχόμενη φορά, επιδόσεις που οφείλονται σε μεγάλο βαθμό στο δίκτυο 5G 

της COSMOTE. Οι συνεχείς επενδύσεις στα δίκτυα κινητής συμβάλλουν στη 

βελτίωση της κατάταξης της Ελλάδας στους σχετικούς δείκτες για τις 

ταχύτητες 5G και τη διαθεσιμότητα. Η κορυφαία ποιότητα του δικτύου 

COSMOTE η οποία υποστηρίζεται από συνεχείς επενδύσεις, παραμένει το 

ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα, που τη βοηθά να διατηρήσει την 

εμπιστοσύνη των πελατών και να επιτυγχάνει αύξηση εσόδων. 

Στην Ελλάδα, οι θετικές επιδόσεις συνεχίστηκαν, με τα έσοδα να 

σημειώνουν αύξηση κατά 1,9%, στα €773,1 εκατ. Η αύξηση αυτή 

αντικατοπτρίζει τα ισχυρά έσοδα από υπηρεσίες κινητής, τα υψηλότερα 

έσοδα από τηλεόραση, τη συνεχιζόμενη ανάπτυξη στις υπηρεσίες ICT, 

καθώς και την ανάκαμψη στον τουρισμό, παράγοντες που αντιστάθμισαν τον 

αντίκτυπο στα έσοδα από επιδοτούμενες συσκευές στο περσινό Β’ 

τρίμηνο. Τα έσοδα από υπηρεσίες σταθερής λιανικής παρέμειναν σχεδόν 

αμετάβλητα στο τρίμηνο, μετά την πρωτοβουλία της εταιρείας να 

αναβαθμίσει τις ευρυζωνικές ταχύτητες, η οποία ενίσχυσε περαιτέρω την 

εμπιστοσύνη των πελατών. Η τηλεόραση συνέχισε τη θετική της πορεία, 

αντανακλώντας τις συνεχείς επενδύσεις σε πλούσιο αθλητικό περιεχόμενο. 

Τα έσοδα από υπηρεσίες κινητής στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 4,7%, 

υποστηριζόμενα από την ισχυρή ανάκαμψη των εσόδων περιαγωγής, τα 

οποία αυξήθηκαν κατά 83% και ξεπέρασαν τα επίπεδα προ πανδημίας. 

Εξαιρουμένων των εσόδων περιαγωγής, τα έσοδα από υπηρεσίες κινητής θα 

είχαν αυξηθεί κατά 2%-3% λόγω της θετικής επίδοσης στα έσοδα 
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καρτοκινητής και στα έσοδα από υπηρεσίες συμβολαίου, αποτέλεσμα της 

πετυχημένης προώθησης των υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας του ΟΤΕ, 

κυρίως στον τομέα των συμβολαίων. 

Τα έσοδα χονδρικής παρέμειναν σχεδόν σταθερά στο τρίμηνο, καθώς η 

αύξηση των εσόδων των υπηρεσιών οπτικής ίνας αντισταθμίστηκε από τη 

μείωση της διεθνούς κίνησης. 

Αν και τα έσοδα από τον τομέα του ICT αυξήθηκαν κατά 11,6%, τα 

συνολικά λοιπά έσοδα αυξήθηκαν κατά 2,7% στο τρίμηνο, λόγω αυξημένων 

πωλήσεων επιδοτούμενων συσκευών την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Τα 

έσοδα από system solutions που περιλαμβάνονται στα έσοδα από ICT, 

σημείωσαν μια ακόμα ισχυρή αύξηση, πάνω από 13% στο τρίμηνο. Τα 

πρόσφατα έργα που ανατέθηκαν σχετίζονται με την παροχή υπηρεσιών 

δικτύου σε πολλές Ευρωπαϊκές Αρχές, υπηρεσίες Cloud στο δημόσιο τομέα 

και πλατφόρμες CRM σε διάφορες επιχειρήσεις. 

Το προσαρμοσμένο EBITDA (AL) στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά 5,1% στο 

τρίμηνο, στα €319,1 εκατ., με το προσαρμοσμένο περιθώριο EBITDA (AL) 

να διαμορφώνεται σε 41,3%, από 40,0% το Β’ τρίμηνο του 2021, λόγω 

αυξημένων εσόδων με μεγαλύτερο περιθώριο κέρδους, της ισχυρής 

ανάκαμψης των εσόδων περιαγωγής, των αυξημένων εσόδων από υπηρεσίες 

κινητής, και έκτακτων προσαρμογών που είχαν καταγραφεί το προηγούμενο 

έτος. Ο αρνητικός αντίκτυπος των περίπου €10 εκατ. από το υψηλότερο 

κόστος ενέργειας αντισταθμίστηκε σχεδόν στο σύνολό του από την απουσία 

συγκεκριμένων εξόδων που σχετίζονταν με τον διαχωρισμό των 

δραστηριοτήτων σταθερής και κινητής στη Ρουμανία που είχαν καταγραφεί 

το Β’ τρίμηνο του 2021.  

Τα συνολικά έσοδα της Telekom Romania Mobile διαμορφώθηκαν σε €78,2 

εκατ. το τρίμηνο, αυξημένα κατά 4,7% σε ετήσια βάση, κυρίως ως 

αποτέλεσμα συγκεκριμένου έργου που επηρέασε θετικά τις πωλήσεις 

συσκευών, καθώς και ορισμένων δραστηριοτήτων MVNO, οι οποίες 

αναμένεται να καταργηθούν σταδιακά τους επόμενους μήνες. 

Τα έσοδα από υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας διαμορφώθηκαν σε €50,5 

εκατ., μειωμένα κατά 7,2%, ως αποτέλεσμα των σημαντικών περικοπών 

κατά 28% στα τέλη τερματισμού κινητής τηλεφωνίας, τα οποία μειώθηκαν 

κατά 8% την 1η Ιουλίου 2021 και επιπλέον 21% στις αρχές του 2022. 

Εξαιρουμένων των περικοπών αυτών, τα έσοδα από υπηρεσίες κινητής θα 

είχαν παραμείνει σταθερά στο τρίμηνο. 

Η συνολική πελατειακή βάση συνέχισε να αυξάνεται στο τρίμηνο, 

αντικατοπτρίζοντας μια αύξηση 5,3% σε ετήσια βάση στους συνδρομητές 

συμβολαίου και μια σημαντική αύξηση στην καρτοκινητή καθώς η εταιρεία 

λειτουργεί πιο αποτελεσματικά ως πάροχος αποκλειστικά κινητής 

τηλεφωνίας. 

Τα λοιπά έσοδα αυξήθηκαν κατά 36,5%, λόγω του έκτακτου εσόδου στις 

πωλήσεις συσκευών και των εσόδων από δραστηριότητες MVNO. 
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Το Προσαρμοσμένο EBITDA (AL) ανήλθε στα €13,7 εκατ. το τρίμηνο, 

αντανακλώντας εν μέρει τη θετική επίδραση των εσόδων MVNO και 

ορισμένων προσαρμογών στα λειτουργικά έξοδα. Εξαιρουμένης της 

επίδρασης αυτής, το προσαρμοσμένο EBITDA (AL) θα είχε διαμορφωθεί σε 

περίπου €10 εκατ., καθώς η εταιρεία συνεχίζει να ενισχύει την κερδοφορία 

της, μέσω της συνεχούς εστίασης στον περιορισμό του κόστους και της 

στρατηγικής που ακολουθεί ως αμιγώς εταιρεία κινητής. 

 

 

▪ Μήνυμα του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου, κ. Μιχάλη 

Τσαμάζ 

“Πετύχαμε ένα ακόμη ισχυρό τρίμηνο, ενισχύοντας τη δυναμική του ΟΤΕ 

σε ένα δύσκολο περιβάλλον, με γεωπολιτικές προκλήσεις και πληθωριστικές 

πιέσεις. Στην Ελλάδα, ενισχύσαμε τα έσοδα από υπηρεσίες κινητής, ενώ στη 

σταθερή υλοποιήσαμε σειρά πρωτοβουλιών, όπως η δωρεάν αναβάθμιση των 

ευρυζωνικών  ταχυτήτων, δίνοντας περισσότερη αξία στις υπηρεσίες που 

παρέχουμε και ενισχύοντας την πιστότητα των πελατών. Η κερδοφορία 

EBITDA στην Ελλάδα αυξήθηκε για ένα ακόμη τρίμηνο, παρά τον αντίκτυπο 

στα κόστη μας από τις υψηλότερες τιμές, ιδίως για ενέργεια, τις οποίες 

έχουμε απορροφήσει χωρίς να επιβαρύνουμε τους πελάτες μας. Στη 

Ρουμανία, τα έσοδα και η κερδοφορία αυξήθηκαν καθώς η εταιρεία 

λειτουργεί όλο και πιο αποτελεσματικά ως πάροχος αποκλειστικά κινητής 

τηλεφωνίας. 

“Για το δεύτερο μισό του έτους, εκτιμούμε ότι η ανάκαμψη του τουρισμού 

και των εσόδων από περιαγωγή, καθώς και ο περιορισμός του κόστους σε 

ορισμένους τομείς, θα συμβάλλουν στο να αντιμετωπίσουμε πιθανές 

προκλήσεις σε ένα ολοένα και πιο αβέβαιο περιβάλλον. Συνεχίζουμε τις 

επενδύσεις σε FTTH και 5G, έχουμε πίστη στη στρατηγική μας, την οποία 

θα συνεχίσουμε να εφαρμόζουμε απαρέγκλιτα, και επιβεβαιώνουμε τους 

στόχους που έχουμε θέσει για το σύνολο του έτους.” 

 

ΟΜΙΛΟΣ ΟΤΕ 

 

Ενιαίος Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης 2020 

 

 

  

Μήνυµα από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύµβουλο 

 

Το 2020 ήταν μια χρονιά πρωτοφανών προκλήσεων, που όμοιά της δεν 

έχουμε ξαναζήσει. Η πανδημία του COVID-19, που έπληξε ολόκληρο τον 



383 
 

κόσμο και προκάλεσε τη σοβαρότερη παγκόσμια οικονομική ύφεση από 

το μεγάλο κραχ του 1929, επηρέασε καταλυτικά τη ζωή μας και άλλαξε 

τον τρόπο που βλέπουμε τα πάντα.  

 

Πιστεύω ακράδαντα ότι σε περιόδους κοσμογονικών αλλαγών, η 

ευκαιρία για ένα πιο βιώσιμο μέλλον βρίσκεται στη συνεργασία και στην 

αντιμετώπιση των παγκόσμιων απειλών.   

 

Είμαι πραγματικά υπερήφανος για την ανθεκτικότητα του Ομίλου ΟΤΕ 

και την θετική του συνεισφορά στην κοινωνία κατά τη διάρκεια της 

πανδημίας, που κατέστησαν δυνατές χάρη στην αφοσίωση, την ευελιξία 

και προσαρμοστικότητα όλων των ανθρώπων μας.  

 

Ο ΟΤΕ διαδραμάτισε ηγετικό ρόλο στην Ελλάδα, κρατώντας την 

υπόσχεσή του για τη δημιουργία ενός κόσμου καλύτερου για όλους με 

την τεχνολογία.  

 

Φέραμε εις πέρας μία εξαιρετικά σημαντική αποστολή: διασφαλίσαμε τη 

συνέχεια της ψηφιακής μας κοινωνίας. Προτεραιότητές μας ήταν η υγεία 

και η ασφάλεια των υπαλλήλων, των πελατών και των προμηθευτών μας, 

καθώς και η απρόσκοπτη λειτουργία των δικτύων και των υπηρεσιών 

μας. 

 

Στηρίξαμε τις επιχειρήσεις στην εκπλήρωση της αποστολής τους, 

βοηθήσαμε τις αρχές και το εθνικό σύστημα υγείας να ανταποκριθούν 

αποτελεσματικά στην πανδημία, δώσαμε τη δυνατότητα σε οικογένειες 

και φίλους να παραμείνουν συνδεδεμένοι παρά τα μέτρα κοινωνικής 

αποστασιοποίησης. Περάσαμε το τεστ με επιτυχία, εξυπηρετώντας όλα 

τα ενδιαφερόμενα μέρη με πάθος και αποφασιστικότητα. Η συνολική 

κοινωνική μας συνεισφορά κατά την πανδημία ξεπέρασε τα 12 

εκατομμύρια ευρώ. 

 

Σήμερα βρισκόμαστε στο μεταίχμιο ενός παγκόσμιου μετασχηματισμού 

που οφείλεται κυρίως στις τεχνολογικές εξελίξεις αλλά και στην 

παγκόσμια απειλή της κλιματικής αλλαγής, που έχουν επιταχυνθεί λόγω 

της πανδημίας.  

 

Στον όμιλο ΟΤΕ, η συνεχής αλλαγή έχει γίνει τρόπος ζωής. Ο 

μετασχηματισμός αποτελεί βασικό κομμάτι της επιχειρηματικής μας 

δραστηριότητας. Χάρη στο πρόγραμμα μετασχηματισμού 360º που 
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ξεκινήσαμε πριν από μια δεκαετία, ο Όμιλος ΟΤΕ έχει αναδειχθεί σε μία 

σύγχρονη εταιρεία τεχνολογίας που εστιάζει στη βιώσιμη ανάπτυξη, 

κατέχοντας ηγετική θέση στην αγορά σταθερών και κινητών 

τηλεπικοινωνιών, ευρυζωνικών συνδέσεων, ΤΠΕ και συνδρομητικής 

τηλεόρασης. Μια εταιρεία που δίνει προτεραιότητα στους ανθρώπους, 

πελάτες ή υπαλλήλους.  

 

Είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε και να οδηγήσουμε τους πελάτες μας 

στο μέλλον, ένα μέλλον όπου η ψηφιακή τεχνολογία είναι προσβάσιμη 

σε όλους και επιταχύνει την ανάπτυξη. Ένα μέλλον όπου η οικονομία και 

η βιωσιμότητα αποτελούν τις δύο όψεις του ίδιου νομίσματος.  

 

Η παγκόσμια απειλή της κλιματικής αλλαγής έχει αλλάξει τις 

προτεραιότητες. Η αύξηση των επενδυτικών κεφαλαίων προς βιώσιμες 

επενδύσεις, σε συνδυασμό με την αυξανόμενη σημασία των κριτηρίων 

ESG για το περιβάλλον, την κοινωνία και την εταιρική διακυβέρνηση, 

θέτουν τα θεμέλια για τη μετάβαση σε μια οικονομία μηδενικού 

ανθρακικού αποτυπώματος.  

 

Στις αρχές του 2021, στο πλαίσιο αυτής της παγκόσμιας προσπάθειας,  ο 

Όμιλος ΟΤΕ δεσμεύτηκε σε νέους πιο φιλόδοξους στόχους, που 

υιοθέτησε ο Όμιλος της Deutsche Telekom για την κλιματική αλλαγή. 

Συγκεκριμένα: 

 

• 100% χρήση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές για την κατανάλωση 

ηλεκτρικής ενέργειας των δικτύων 

 

• Κλιματική ουδετερότητα των δραστηριοτήτων μας έως το 2025 

 

• Κλιματική ουδετερότητα σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας έως το 2040 

το αργότερο. 

 

Θα τους πετύχουμε! 

 

Η βιώσιμη ανάπτυξη βρίσκεται στον πυρήνα της στρατηγικής του 

Ομίλου ΟΤΕ και κριτήρια ESG έχουν ήδη ενσωματωθεί στη λειτουργία 

μας. Όραμά μας είναι να δημιουργήσουμε έναν κόσμο καλύτερο για 

όλους, δίνοντας σε όλους την ευκαιρία να αξιοποιήσουν τις παρούσες 

αλλά και τις μελλοντικές ψηφιακές δυνατότητες αλλά και βελτιώνοντας 

ταυτόχρονα το οικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό μας 
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αποτύπωμα.  

 

Το 2020, πετύχαμε ένα σημαντικό ορόσημο: την τροφοδοσία του δικτύου 

μας με  100% ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές. Σήμερα 

μπορούμε να μιλάμε για Green COSMOTE Network.  

Η COSMOTE έφερε πρώτη στην Ελλάδα το δίκτυο 5G, ενώ σχεδιάζουμε 

να επενδύσουμε άλλα 2 δισ. ευρώ τα επόμενα τέσσερα χρόνια, 

διευκολύνοντας τη συνδεσιμότητα για όλους. Επιπλέον, μέχρι το τέλος 

του 2023, η υποδομή μας Fiber-To-The-Home (FTTH) θα φτάσει σε ένα 

εκατομμύριο σπίτια και επιχειρήσεις.  

 

Η ασφάλεια των ανθρώπων μας θα συνεχίσει να αποτελεί προτεραιότητά 

για εμάς, παράλληλα με την δημιουργία ενός βιώσιμου και τεχνολογικά 

προηγμένου περιβάλλοντος εργασίας, το οποίο καλλιεργεί κουλτούρα 

ανάπτυξης, διά βίου μάθησης, ποικιλομορφίας και ισότητας.  

Ταυτόχρονα, συμβάλλουμε στη δημιουργία μιας ψηφιακής κοινωνίας 

χωρίς διακρίσεις, με ισότιμη πρόσβαση για όλους, ενισχύοντας 

εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες όπως η ρομποτική και το STEM.  

 

Οι συγκεκριμένες και άλλες δράσεις βιώσιμης ανάπτυξης περιγράφονται 

εκτενώς στον Ενιαίο Απολογισμό Βιώσιμης Ανάπτυξης της φετινής 

χρονιάς. 

 

Είναι υποχρέωση όλων μας να προσφέρουμε στις επόμενες γενιές ένα 

μέλλον και έναν πλανήτη βιώσιμο. Με τις απεριόριστες δυνατότητες της 

τεχνολογίας με ορθή κρίση και συνεργασία, μπορούμε να 

δημιουργήσουμε έναν κόσμο καλύτερο για όλους. 

 

Μιχάλης Τσαμάζ, 

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Όμιλος ΟΤΕ 

 

 

Προφίλ Απολογισμού  

 

Ο Ενιαίος Απολογισµός Βιώσιµης Ανάπτυξης 2020 του Οµίλου ΟΤΕ 

αναφέρεται στις δραστηριότητες των εταιρειών του Οµίλου.  

 

Πεδίο Εφαρμογής και Όρια του Απολογισμού 

 

Ο παρών Ενιαίος Απολογισµός Βιώσιµης Ανάπτυξης καλύπτει την 
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περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 ∆εκεµβρίου 2020 (εκτός εάν άλλως 

αναφέρεται) και απευθύνεται σε όλες τις οµάδες ενδιαφερόµενων µερών 

του Οµίλου ΟΤΕ.  

 

Πρόκειται για τον δεύτερο Ενιαίο Απολογισµό Βιώσιµης Ανάπτυξης του 

Οµίλου ΟΤΕ που συντάχθηκε σύµφωνα µε τις αρχές του Διεθνούς 

Συμβουλίου Υποβολής Ολοκληρωμένων Εκθέσεων (IIRC), στον οποίο 

παρουσιάζονται ενοποιηµένα στοιχεία για τον Όµιλο.  

Τα οικονομικά στοιχεία αφορούν όλες τις εταιρείες του Ομίλου, εκτός 

εάν άλλως αναφέρεται.  

Ο Απολογισμός συγκεντρώνει μη οικονομικά στοιχεία για τις ακόλουθες 

εταιρείες οι οποίες συνεισφέρουν το 99% των εσόδων του Ομίλου: 

 

• OTE, COSMOTE, ΓΕΡΜΑΝΟΣ, OTE Globe, OTE Academy και 

COSMOTE e-Value (με έδρα την Ελλάδα), και 

 

• Telekom Romania Mobile Communications (με έδρα τη Ρουμανία) 

 

Καθορισμός περιεχομένου του Απολογισμού 

 

Το περιεχόµενο του Απολογισµού ορίζεται µε βάση τις παρακάτω αρχές 

και κατευθυντήριες οδηγίες: 

 

• Κατευθυντήριες Οδηγίες του Global Reporting Initiative (GRI) για την 

Έκδοση Απολογισµών Βιωσιµότητας (Πρότυπα GRI). 

 

• Αρχές της Συμμετοχικότητας, Ουσιαστικότητας, Ανταπόκρισης και 

Επίδρασης του Προτύπου Accountability AA1000 . 

 

• Αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών (UN Global 

Compact) 

 

• Οδηγός ∆ηµοσιοποίησης Πληροφοριών ESG του Χρηµατιστηρίου 

Αθηνών (ATHEX) 

 

• Κριτήρια του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας 

 

Επιπλέον, ελήφθησαν υπόψη και οι κατευθυντήριες οδηγίες της Ομάδας 

Εργασίας για τη Δημοσιοποίηση Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών 

σχετικών με το Kλίμα (TCFD Task Force on Climate-related Financial 
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Disclosures - TCFD). 

 

Επιπρόσθετα, οι εταιρείες έλαβαν υπόψη:  

 

• Το όραμα, τους στρατηγικούς πυλώνες και τις αρχές βιωσιμότητας του 

Ομίλου.  

 

• Τα αποτελέσματα του διαλόγου με τα ενδιαφερόμενα μέρη. 

 

• Τα σημαντικότερα θέματα βιωσιμότητας που προέκυψαν από την 

Ανάλυση Ουσιαστικότητας.   

 

• Τα σχόλια των ενδιαφερόμενων μερών σχετικά με τον Ενιαίο 

Απολογισμό Βιώσιμης Ανάπτυξης  Ομίλου ΟΤΕ για το 2019.  

 

Ο Ενιαίος Απολογισμός Βιώσιµης Ανάπτυξης υπόκειται σε εξωτερική 

διασφάλιση, η οποία αφορά την εφαρμογή των Αρχών του Προτύπου 

AA1000 και ειδικών δεικτών επίδοσης από τις εταιρείες του Ομίλου 

ΟΤΕ  

 

Στοιχεία Απολογισμού 

 

Στο πλαίσιο της διαδικασίας κατάρτισης του απολογισμού, όλα τα 

συναφή στοιχεία ESG (Περιβάλλον, Κοινωνία και Εταιρική 

Διακυβέρνηση) συλλέχθηκαν και παρουσιάσθηκαν σύμφωνα με τις 

διεθνείς αρχές για την έκδοση απολογισμών βιώσιμης ανάπτυξης.  

 

Tα στοιχεία του Απολογισμού προκύπτουν από τα συστήματα υποβολής 

στοιχείων του Οµίλου ΟΤΕ και ενδεικτικά περιλαµβάνουν: 

συγκεντρωτικά οικονοµικά στοιχεία, συγκεντρωτικά στοιχεία σχετικά µε 

το προσωπικό και την εξυπηρέτηση πελατών, και συνοπτικά στοιχεία που 

αφορούν κανονιστικές πράξεις. Επίσης περιλαμβάνουν περιβαλλοντικά 

στοιχεία που υπολογίζονται σύµφωνα µε διεθνώς αποδεκτές µεθόδους, 

βάσει των στοιχείων που παρέχονται από τις αρµόδιες ∆ιευθύνσεις των 

εταιρειών. Η συλλογή και παρουσίαση των στοιχείων διενεργήθηκαν 

ακολουθώντας τους ορισμούς και τις παραμέτρους του GRI, όπως και 

εσωτερικές κατευθυντήριες γραμμές. Αναλυτικότερες πληροφορίες 

σχετικά με τις τεχνικές και τις μεθόδους μέτρησης για την αξιολόγηση 

των στοιχείων παρουσιάζονται στον Απολογισμό.    
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Όλα τα στοιχεία είναι προσαρμοσμένα ώστε να αντικατοπτρίζουν μόνο 

τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες. Οι λειτουργικές δραστηριότητες της 

Telekom Romania έχουν ταξινομηθεί ως “περιουσιακά στοιχεία 

κατεχόμενα προς πώληση” και έχουν αντιμετωπιστεί ως διακοπείσες 

δραστηριότητες. 

 

Σύνταξη σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 

Αναφοράς (ΔΠΧΑ), 

 

Οι Ενοποιημένες και Εταιρικές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 

συντάχθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 

Αναφοράς (ΔΠΧΑ) που έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο Διεθνών 

Λογιστικών Προτύπων (IASB), και τις ερμηνείες που εξέδωσε η 

Επιτροπή Ερμηνειών των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής 

Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

 

Η πλήρης οικονοµική δραστηριότητα του Οµίλου για το έτος 2020 

παρουσιάζεται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2020.  

 

Σύνταξη σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Οδηγίες του GRI 

 

Ο Απολογισµός έχει συνταχθεί σύμφωνα (in accordance) με τη βασική 

(core) επιλογή των Κατευθυντήριων Οδηγιών του Global Reporting 

Initiative (GRI).  

 

Σύνταξη σύμφωνα με τον Οδηγό ∆ηµοσιοποίησης Πληροφοριών EGS 

του Χρηµατιστηρίου Αθηνών (ATHEX) 

 

Η αποστολή του Χρηματιστηρίου Αθηνών να συνδράµει τις ελληνικές 

εισηγµένες εταιρείες στην προσπάθεια τους να βελτιώσουν την επίδοσή 

τους σε θέµατα περιβάλλοντος, κοινωνίας και εταιρικής διακυβέρνησης 

(ESG) και να επικοινωνούν αποτελεσµατικά με επενδυτές, λειτουργεί ως 

μοχλός για τον Όµιλο ΟΤΕ που δηµοσιοποιεί τις επιδόσεις του σε σχέση 

µε τους βασικούς, τους προηγµένους και τους κλαδικούς δείκτες 

µέτρησης που περιγράφονται στον Οδηγό.  

 

Σύνταξη σύμφωνα με τις οδηγίες της Ομάδας Εργασίας για τη 

Δημοσιοποίηση Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών σχετικών με το 

Kλίμα (TCFD) 

 

https://www.cosmote.gr/otegroup_company/investor_relations/financial_results/financial_statements_ote_group_k_ote_sa/gr/OTE_ANNUAL_FINANCIAL_REPORT_31122020_GR.pdf
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Ο Όμιλος OTE διαθέτει μια ισχυρή και σαφή στρατηγική σχετικά με την 

κλιματική αλλαγή η οποία προβλέπει την ελαχιστοποίηση του αρνητικού 

αντίκτυπου των ομιλικών δραστηριοτήτων στο περιβάλλον και τη 

δημιουργία νέων ευκαιριών για προϊόντα και υπηρεσίες που είναι φιλικά 

προς το περιβάλλον,με στόχο τη µετάβαση σε µια οικονοµία χαµηλών 

εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα. 

Επιδιώκοντας να ενισχύσει τη στρατηγική του για το κλίμα, ο Όμιλος 

βελτίωσε τη διαδικασία δημοσιοποίησης χρηματοοικονομικών 

πληροφοριών σχετικών με το κλίμα ακολουθώντας τις κατευθυντήριες 

οδηγίες TCFD. Οι δημοσιοποιήσεις που περιλαμβάνονται στον 

Απολογισμό ευθυγραμμίζονται με τους τέσσερις (4) θεματικούς πυλώνες 

TCFD (Εταιρική Διακυβέρνηση, Στρατηγική, Διαχείριση Κινδύνων, 

Μετρήσεις). 

 

Σχόλια σχετικά με τον Απολογισμό 

 

Ο Απολογισμός δημοσιεύεται αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή στο 

διαδίκτυο. Όλες οι απόψεις και παρατηρήσεις των αναγνωστών είναι 

ευπρόσδεκτες. Μπορείτε να στείλετε τα σχόλιά σας στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση: otegroup.cr@ote.gr  

  

 

1. Όμιλος ΟΤΕ 

  

1.1 Παρουσίαση Ομίλου 

 

Ο Όμιλος ΟΤΕ είναι η μεγαλύτερη εταιρεία τεχνολογίας στην Ελλάδα. 

Προσφέρει μια ευρεία γκάμα υπηρεσιών: σταθερή, κινητή τηλεφωνία και 

ευρυζωνικές υπηρεσίες, συνδρομητική τηλεόραση και ολοκληρωμένες 

λύσεις ICT (εφεξής «ΤΠΕ» ή «ICT»). Παράλληλα, δραστηριοποιείται 

στην Ελλάδα και στους τομείς των ναυτιλιακών επικοινωνιών και των 

ακινήτων. Εκτός Ελλάδας, δραστηριοποιείται στην αγορά 

τηλεπικοινωνιών της Ρουμανίας.   

 

ΔΟΜΗ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ (31.12.2020) 

 

Ο ΟΜΙΛΟΣ ΟΤΕ Α.Ε, προσφέροντας σταθερή τηλεφωνία, κατέχει το 

100% της COSMOTE Α.Ε. που προσφέρει κινητή τηλεφωνία και το 

100% της GERMANOS Α.Ε., η οποία προσφέρει άλλες λειτουργίες. 

Όσον αφορά την TELEKOM ROMANIA, η OTE Α.Ε. κατέχει το 86,2% 

mailto:otegroup.cr@ote.gr
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της TELECOM ROMANIA MOBILE και το 54% της TELEKOM 

ROMANIA (Στις 9 Νοεμβρίου 2020 ο ΟΤΕ ανακοίνωσε τη σύναψη 

συμφωνίας για την πώληση του ποσοστού (54,01%) που κατέχει  στην 

Telekom Romania Communications S.A. στη Ρουμανία (σταθερή 

τηλεφωνία) στην Orange Ρουμανίας). Με τη σειρά της, η TELEKOM 

ROMANIA MOBILE κατέχει το 30% της TELEKOM ROMANIA. 

 

* Στις 9 Νοεμβρίου 2020 ο ΟΤΕ ανακοίνωσε τη σύναψη συμφωνίας για 

την πώληση του ποσοστού (54,01%) που κατέχει  στην Telekom 

Romania Communications S.A. στη Ρουμανία (σταθερή τηλεφωνία) στην 

Orange Ρουμανίας.  

 

Επιπλέον, η OTE Α.Ε., κατέχει το 100% των ακόλουθων εταιρειών: OTE 

GLOBE Α.Ε., OTE STATE Α.Ε., OTEPLUS Α.Ε., OTE ACADEMY 

Α.Ε., OTE RURAL SOUTH, OTE RURAL NORTH, COSMOTE TV, 

COSMOTE PAYMENTES και 94% της OTESAT-MARITEL Α.Ε. 

 

Ελλάδα 

 

Ο Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος Α.Ε. («ΟΤΕ») είναι η μητρική 

εταιρεία του Ομίλου ΟΤΕ και ο κύριος πάροχος σταθερής τηλεφωνίας 

στην Ελλάδα. Παρέχει ευρυζωνικές υπηρεσίες, υπηρεσίες ΤΠΕ, σταθερής 

τηλεφωνίας, τηλεόρασης, δεδομένων και μισθωμένων γραμμών. 

 

Ο ΟΤΕ είναι ανώνυμη εταιρεία συσταθείσα στην Αθήνα το 1949 και 

εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Μέχρι την 19η Σεπτεμβρίου του 

2010, τα πιστοποιητικά κατάθεσης αμερικανικού αποθετηρίου του ΟΤΕ 

(American Depositary Receipts - ADRs) ήταν εισηγμένα στο 

Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. Μετά την αποχώρηση του από το 

Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, τα ADRs διαπραγματεύονται στην 

εξωχρηματιστηριακή αγορά των ΗΠΑ (US OTC/Over the Counter). Τα 

Παγκόσμια Πιστοποιητικά Αποθετηρίου (Global Depositary 

Receipts/GDRs) του ΟΤΕ είναι εισηγμένα και στο Χρηματιστήριο του 

Λονδίνου.  

 

Ο Όμιλος ΟΤΕ, πέραν της μητρικής Εταιρείας, περιλαμβάνει και τις 

εταιρείες στις οποίες ο ΟΤΕ, είτε άμεσα είτε έμμεσα, ασκεί έλεγχο. Οι 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις των μη εισηγμένων εταιρειώ,ν οι 

οποίες ενοποιούνται και αντιπροσωπεύουν αθροιστικά ποσοστό 

μεγαλύτερο από το 5,0% του ενοποιημένου κύκλου εργασιών ή του 
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ενοποιημένου ενεργητικού ή των ενοποιημένων αποτελεσμάτων μετά την 

αφαίρεση της αναλογίας των μετοχών της μειοψηφίας, είναι διαθέσιμες 

στην ιστοσελίδα της μητρικής Εταιρείας. 

 

Η COSMOTE Α.Ε., θυγατρική του ΟΤΕ, είναι ο κύριος πάροχος 

υπηρεσιών κινητής στην Ελλάδα.  

Ο Όμιλος ΟΤΕ ενοποίησε όλα τα προϊόντα σταθερής, κινητής, Internet 

και τηλεόρασης υπό το ενιαίο εμπορικό σήμα της COSMOTE στην 

ελληνική αγορά, προκειμένου όλοι οι πελάτες να απολαμβάνουν έναν 

ολοκληρωμένο κόσμο επικοινωνίας και ψυχαγωγίας εύκολα, γρήγορα και 

απλά. 

 

Το δίκτυο καταστημάτων του Ομίλου στην Ελλάδα περιλαμβάνει 271 

καταστήματα ΓΕΡΜΑΝΟΣ και 117 καταστήματα COSMOTE. 

 

Η OTEGLOBE είναι ο πάροχος διεθνών τηλεπικοινωνιών χονδρικής και 

παρέχει μια πλήρη γκάμα υπηρεσιών τηλεφωνίας, μεταφοράς δεδομένων, 

και εταιρικών υπηρεσιών σε άλλους διεθνείς τηλεπικοινωνιακούς 

παρόχους και πολυεθνικές εταιρείες. 

 

Η ΟΤΕ ESTATE δραστηριοποιείται στη διαχείριση και εμπορική 

αξιοποίηση των ακινήτων του Ομίλου ΟΤΕ. 

 

Το OTEACADEMY παρέχει καινοτόμες εκπαιδευτικές υπηρεσίες 

συνεισφέροντας στην εξέλιξη του ανθρωπίνου δυναμικού. 

 

Η OTESAT MARITEL είναι ο κύριος πάροχος δορυφορικών υπηρεσιών 

τηλεπικοινωνίας για την ελληνική ναυτιλιακή βιομηχανία και ένας από 

τους ταχύτερα αναπτυσσόμενος παρόχους στην παγκόσμια ναυτιλιακή 

αγορά. 

 

Περισσότερες πληροφορίες για τις εταιρείες του Ομίλου ΟΤΕ στην 

Ελλάδα επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της εταιρείας.  

 

Ρουμανία 

 

Η Telekom Romania Mobile Communications (TRMC) είναι ένα 

δυναμικό εμπορικό σήμα που προσφέρει μία πλήρη και πρωτοποριακή 

σειρά υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας καλύπτοντας τις ανάγκες της 

μεγάλης πελατειακής της βάσης. Οι λύσεις της εταιρείας ανοίγουν έναν 

https://www.cosmote.gr/cs/otegroup/gr/thigatrikes.html
https://www.oteglobe.gr/
https://ote-estate.gr/el-gr/%CE%B1%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%B1-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83-%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%B7%CF%83%CE%B7
https://oteacademy.gr/
https://www.otesat-maritel.com/
https://www.cosmote.gr/cs/otegroup/gr/thigatrikes.html
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κόσμο απεριόριστων ευκαιριών και δίνουν τη δυνατότητα σε οικογένειες, 

φίλους, συνεργάτες, συναδέλφους και εν γένει σε όλους τους ανθρώπους, 

να μοιράζονται τις όμορφες στιγμές της ζωής. 

 

Αποστολή της εταιρείας είναι να εμπλουτίσει τη ζωή των πελατών της 

προσφέροντάς τους ολοκληρωμένες υπηρεσίες και προηγμένες 

τεχνολογίες κινητής τηλεφωνίας. Άνθρωποι, μηχανές και περιεχόμενο 

συνδέονται χάρη στο δίκτυο της TRMC που εξασφαλίζει ένα καλύτερο, 

ασφαλέστερο και απλούστερο μέλλον.  

 

Το εμπορικό σήμα Telekom Romania συνδέεται με τη Deutsche Telekom, 

μία από τις κορυφαίες εταιρείες παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών 

τηλεπικοινωνίας παγκοσμίως.  

 

Μετοχική Σύνθεση Ομίλου ΟΤΕ για το έτος 2020 

 

Deutsche Telecom 47% 

Ιδιώτες Επενδυτές 45% 

Ελληνικό Δημόσιο 6% 

Ιδίες Μετοχές 2% 

  

Σύναψη Συμφωνίας για την Πώληση της Telekom Romania 

 

Την 9η Νοεμβρίου 2020, ο Όμιλος Ο ΟΤΕ ανακοίνωσε τη σύναψη 

συμφωνίας για την πώληση του ποσοστού 54,01% που κατέχει στην 

Telekom Romania Communications S.A. (Σταθερή Τηλεφωνία) στην 

Orange Ρουμανίας. Η συναλλαγή θα πραγματοποιηθεί μέσω της πώλησης 

του συνολικού ποσοστού συμμετοχής του ΟΤΕ (100,00%) στην OTE 

INTERNATIONAL INVESTMENTS LTD, η οποία κατέχει ποσοστό 

άμεσης συμμετοχής 54,01% στην TELEKOM ROMANIA.  

Το συμφωνηθέν τίμημα για την πώληση του 100,00% ανέρχεται σε 497,0 

εκατ. ευρώ, και το αναλογούν στον Όμιλο ποσό με βάση το ποσοστό 

συμμετοχής του ανέρχεται στα 268,4 εκατ. ευρώ, εξαιρουμένων των 

ρευστών διαθεσίμων και του δανεισμού, ενώ υπόκειται στις συνήθεις 

προσαρμογές κατά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, όπως το καθαρό 

χρέος, το κεφάλαιο κίνησης και τυχόν λοιπές προσαρμογές πριν το 

κλείσιμο.  

 

Ο Όμιλος θα διατηρήσει τη συμμετοχή του στην Telekom Romania 

Mobile Communications S.A.  
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Η συναλλαγή τελεί υπό την αίρεση των εγκρίσεων από τις αρμόδιες 

αρχές και αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του δεύτερου εξαμήνου του 

2021. 

 

Συμφωνία για την απόσχιση των επιχειρηματικών κλάδων Εξυπηρέτησης 

Πελατών, Καταστημάτων και Τεχνικών Υπηρεσιών Πεδίου 

 

Την 4η Δεκεμβρίου 2020, οι Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις των 

Μετόχων του ΟΤΕ και της COSMOTE ενέκριναν το Σχέδιο Σύμβασης 

Διάσπασης μέσω απόσχισης των επιχειρηματικών κλάδων Εξυπηρέτησης 

Πελατών (Customer Service), Καταστημάτων (Shops) και Τεχνικών 

Υπηρεσιών Πεδίου (Technical Field Operations), και την απορρόφηση 

τους από τις θυγατρικές του Ομίλου, COSMOTE E-VALUE, 

ΓΕΡΜΑΝΟΣ και CTS (πρώην «ΟΤΕ PLUS»), αντίστοιχα.  

Τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις κάθε κλάδου, όπως 

εμφανίζονται στις σχετικές Λογιστικές Καταστάσεις την 30η Ιουνίου 

2020, μεταβιβάστηκαν στην αντίστοιχη επωφελούμενη εταιρεία η οποία 

εξέδωσε νέες μετοχές για κάθε κλάδο που απορρόφησε. Ως αποτέλεσμα, 

οι διασπώμενες εταιρείες (ΟΤΕ και COSMOTE) απέκτησαν νέες μετοχές 

στις επωφελούμενες εταιρείες έναντι των κλάδων που συνεισφέρουν.  

 

Η διαδικασία απόσχισης ολοκληρώθηκε την 4η Ιανουαρίου 2021 μετά 

την καταχώρηση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.).  

 

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας απόσχισης, η μετοχική σύνθεση 

των εταιρειών COSMOTE E-VALUE, ΓΕΡΜΑΝΟΣ και CTS (πρώην 

«ΟΤΕ PLUS») μεταβλήθηκε, χωρίς να υπάρξει επίδραση στο ποσοστό 

συμμετοχής του Ομίλου σε αυτές. 

 

1.2 Διαθέσιμα Προϊόντα και Υπηρεσίες  

 

Χαρακτηριστικά της αγοράς τεχνολογίας  

 

Ο Όμιλος ΟΤΕ στην Ελλάδα, έχοντας ολοκληρώσει τον μετασχηματισμό 

του σε Ψηφιακό Πάροχο Τηλεπικοινωνιών (Digital Telco), παρέχει 

υπηρεσίες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, Internet, συνδρομητικής 

τηλεόρασης, καθώς και ολοκληρωμένες λύσεις ΤΠΕ. Στο εξωτερικό, ο 

Όμιλος δραστηριοποιείται στην αγορά τηλεπικοινωνιών της Ρουμανίας. 

 

Στην Ελλάδα, οι υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών αντιπροσωπεύουν το 87,2% 
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της αγοράς του κλάδου τηλεπικοινωνιών, οι υπηρεσίες τηλεόρασης το 

4,9% ενώ ο εξοπλισμός αντιπροσωπεύει το υπόλοιπο 7,9%. Σύμφωνα με 

την πιο πρόσφατη επισκόπηση της αγοράς για τους τομείς Ηλεκτρονικών 

Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών που πραγματοποίησε η 

Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), η 

συνεισφορά του τομέα τηλεπικοινωνιών στο ΑΕΠ της Ελλάδας ανήλθε 

στο 2,7% το 2019, καθώς ο αριθμός των παρόχων τηλεπικοινωνιών 

μειώθηκε.  

 

Οι εταιρείες του Ομίλου ΟΤΕ δραστηριοποιούνται στις παρακάτω 

αγορές: 

COSMOTE: Σταθερή & Κινητική Τηλεφωνία, Υπηρεσίες & Περιεχόμενο 

TV, Σύγκλιση Υπηρεσιών, Business IT solutions, Εξυπηρέτηση Πελατών 

και Καταστήματα Λιανικής, Υπηρεσίες Χονδρικής 

ΓΕΡΜΑΝΟΣ: Εξυπηρέτηση Πελατών και Καταστήματα Λιανικής 

COSMOTE eValue: Εξυπηρέτηση Πελατών και Καταστήματα Λιανικής 

ΟΤΕ GLOBE: Υπηρεσίες Χονδρικής 

OTE RURAL: Υπηρεσίες Χονδρικής 

 

Επιπλέον, ο Όμιλος ΟΤΕ, κατέχοντας αναμφίβολα την ηγετική θέση στην 

αγορά, επιδιώκει τη βελτίωση των ψηφιακών υποδομών των χωρών στις 

οποίες δραστηριοποιείται. Στο πλαίσιο αυτό, αναπτύσσει μια 

ολοκληρωμένη, κλιμακούμενη και ανοιχτή υποδομή 5G και αυξάνει τη 

συνδεσιμότητα μέσω οπτικών ινών με το πρόγραμμα Fiber to the Home 

(FTTH), ένα επενδυτικό πλάνο ύψους 2,2 δισ. ευρώ με στόχο την 

εγκατάσταση οπτικών ινών σε 1 εκατομμύριο νοικοκυριά στην Ελλάδα 

έως το 2022. Ο Όμιλος ΟΤΕ είναι ο μεγαλύτερος επενδυτής σε νέες 

τεχνολογίες και υποδομές στην Ελλάδα, έχοντας επενδύσει 4,7 δισ. ευρώ 

την τελευταία δεκαετία. 

 

Βασικά προϊόντα και υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών 

 

Η COSMOTE έχει αναλάβει τον ρόλο του brand ambassador για τα 

κύρια προϊόντα και τις υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών του Ομίλου ΟΤΕ 

προκειμένου να διασφαλίσει την αδιάλειπτη παροχή τους σε όλους τους 

πελάτες του Ομίλου. 

 

Σταθερή τηλεφωνία 

 

Ο Όμιλος OTE παρέχει υπηρεσίες σταθερής τηλεπικοινωνίας για τοπικές, 
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υπεραστικές και διεθνείς κλήσεις στην Ελλάδα, προσφέροντας υπηρεσίες 

Internet και ολοκληρωμένες λύσεις ΙΡ μέσω υποδομών 

Vectoring/Supervectoring και FTTH.  

Επιπλέον, προσφέρει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών τηλεπικοινωνίας, το 

οποίο περιλαμβάνει υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας, Intelligent Network, 

υπηρεσίες φιλοξενίας ιστοσελίδων με χρήση IP, μισθωμένες γραμμές, 

κοινόχρηστα τηλέφωνα, κέντρα τηλεφωνικής εξυπηρέτησης, πώληση 

πάγιου εξοπλισμού και υπηρεσίες πληροφοριών καταλόγου. 

 

Κινητή τηλεφωνία 

 

Ο Όμιλος προσφέρει υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας και δεδομένων μέσω 

της COSMOTE, στην Ελλάδα, και της Telekom Romania Mobile, στη 

Ρουμανία: 

 

• Στην Ελλάδα, με τη χρήση τεχνολογιών GSM/GPRS, 3G/UMTS, 

4G/LTE, 4G+/LTE-A, 5G (από τα τέλη του 2020) και τοπικής 

πολυσημειακής υπηρεσίας διανομής. 

 

• Στη Ρουμανία, με τη χρήση τεχνολογιών GSM 900, GSM 1800, 3G και 

4G, μέσω της Telekom Romania Mobile, θυγατρικής της COSMOTE με 

κατοχή του 70% του μετοχικού κεφαλαίου, καθώς και με τη χρήση 

τεχνολογίας 3G 2100 MHz μέσω της Telemobil S.A. (Zapp), πλήρως 

ελεγχόμενης θυγατρικής της COSMOTE. 

 

Υπηρεσίες και περιεχόμενο τηλεόρασης 

 

O Όμιλος OTE παρέχει υπηρεσίες συνδρομητικής τηλεόρασης μέσω 

ευρυζωνικής σύνδεσης xDSL (IPTV και OTT TV) και δορυφόρου. Στις 

31 Δεκεμβρίου 2020, ο αριθμός συνδρομητών COSMOTE TV ανερχόταν 

στους 575.282.  

 

Σύγκλιση Υπηρεσιών 

 

Η COSMOTE προχωράει σε σύγκλιση των υπηρεσιών της (FMC) 

συνδυάζοντας πακέτα σταθερής, κινητής και τηλεόρασης. Με τον τρόπο 

αυτό, καλύπτει εξ ολοκλήρου τις ανάγκες επικοινωνίας και ψυχαγωγίας 

όλων των συνδρομητών (ατομικών και οικογενειακών προγραμμάτων), 

εξασφαλίζοντας μια άριστη εμπειρία και δίνοντάς τους τη δυνατότητα να 

μοιράζονται ακόμη περισσότερα, όπου κι αν βρίσκονται. 



396 
 

 

Business IT solutions  

 

Ο Όμιλος OTE παρέχει σε εταιρικούς πελάτες κι επιχειρήσεις 

ολοκληρωμένες λύσεις τεχνολογίας Business IT Solutions όπως: 

υπηρεσίες cloud «Infrastructure as a Service» («IaaS»), cloud servers, 

online αποθηκευτικό χώρο (cloud storage), Platform as a Service 

(«PaaS»), και πολλές ακόμη. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με 

τα παρεχόμενα προϊόντα και υπηρεσίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της 

εταιρείας.  

 

Οι παραπάνω λύσεις έχουν ενοποιηθεί με βασικές υπηρεσίες 

συνδεσιμότητας: IP VPN, υπηρεσίες Ethernet, μισθωμένες γραμμές, 

Dedicated Internet Access (DIA), δίκτυο ATM, ραδιοφωνικά και 

τηλεοπτικά κυκλώματα, καθώς και υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας, όπως 

Σύμβαση Επιπέδου Υπηρεσιών (Service Level Agreement - SLA), 

εγγυήσεις ποιότητας με Class of Service (CoS), και διαχείριση της 

υπηρεσίας Managed Network Services (MNS). 

 

Εξυπηρέτηση Πελατών και Καταστήματα Λιανικής 

 

COSMOTE e-Value 

 

Η COSMOTE e-Value δραστηριοποιείται από το 1999 στην παροχή 

ολοκληρωμένων υπηρεσιών εξυπηρέτησης πελατών. Με 20 χρόνια 

εμπειρίας στον τομέα της εξυπηρέτησης πελατών και περίπου 7.000 

εξειδικευμένους εκπροσώπους, η COSMOTE e-Value αξιοποιεί όλες τις 

δυνατότητες που προσφέρει η ψηφιακή τεχνολογία. Η εταιρεία παρέχει 

σε 24ωρη βάση, 365 ημέρες το χρόνο, ποικίλες υπηρεσίες τηλεφωνικής 

εξυπηρέτησης, όπως ανάπτυξη πωλήσεων, εξυπηρέτηση πελατών, 

τεχνική βοήθεια, συμβουλευτικές υπηρεσίες κ.ά. Παράλληλα, τα 

τελευταία χρόνια, έχει αναλάβει σημαντικά έργα τόσο για εγχώριους όσο 

και διεθνείς πελάτες, παρέχοντας υπηρεσίες σε 21 χώρες της ΝΑ 

Ευρώπης σε 16 διαφορετικές γλώσσες. 

 

Καταστήματα COSMOTE και ΓΕΡΜΑΝΟΣ 

 

Τα καταστήματα COSMOTE και ΓΕΡΜΑΝΟΣ έχουν σχεδιαστεί για να 

προσφέρουν μια μοναδική εμπειρία στους πελάτες τους παρέχοντας 

πληθώρα ειδικά σχεδιασμένων τεχνολογικών προϊόντων, ενισχύοντας 

https://www.cosmote.gr/hub/business/
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έτσι την αφοσίωση των πελατών και αυξάνοντας την πελατειακή βάση 

του Ομίλου.  

 

Το δίκτυο καταστημάτων COSMOTE και ΓΕΡΜΑΝΟΣ επενδύει 

περαιτέρω στα ανταγωνιστικά του πλεονεκτήματα, όπως η εμπειρία και η 

τεχνολογική εξειδίκευση των πωλητών του, και προσφέρει υπηρεσίες και 

προγράμματα ΟΤΕ και COSMOTE σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, 

Internet και τηλεόρασης όπως και μία ευρεία γκάμα τεχνολογικών 

προϊόντων (smart watches, wearables, smartphones, tablets, laptops, 

τηλεοράσεις, κονσόλες gaming κ.ά.). 

 

Υπηρεσίες Χονδρικής 

 

Ο OTE Wholesale, με γνώμονα την άριστη εμπειρία των πελατών η 

οποία αποτελεί μέρος της νοοτροπίας ανάπτυξης του Ομίλου, παρέχει 

στήριξη καθώς και επιχειρηματικά εργαλεία και υποδομές υψηλής 

ποιότητας. 

 

Ο Όμιλος προσφέρει σε παρόχους τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα τη 

δυνατότητα να δημιουργήσουν και να επεκτείνουν με ευκολία το 

χαρτοφυλάκιο τους, επιλέγοντας μέσα από ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών. 

Συγκεκριμένα, προσφέρει υπηρεσίες Next Generation Access (οπτική ίνα 

και συνδεσιμότητα 5G), χάλκινο δίκτυο πρόσβασης, υπηρεσίες 

Δεδομένων, Φωνής, Κινητής και Προστιθέμενης Αξίας (φραγή 

κλήσεων).  

 

Η συνεργασία με τους παρόχους δημιουργεί τις προϋποθέσεις για τη 

βιώσιμη ανάπτυξη της ελληνικής βιομηχανίας τηλεπικοινωνιών και 

οδηγεί σε οφέλη για τους οικιακούς πελάτες και τις επιχειρήσεις. Οι 

μακροχρόνιες συνέργειες αμοιβαίου συμφέροντος ενισχύουν τις 

συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού και θετικού αναπτυξιακού κλίματος στην 

ελληνική αγορά.  

 

Διεθνείς τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες  

 

Η OTE Globe παρέχει ευρεία γκάμα ολοκληρωμένων υπηρεσιών 

χονδρικής διεθνούς τηλεφωνίας και δεδομένων/IP, σε 

τηλεπικοινωνιακούς παρόχους και πολυεθνικούς οργανισμούς εκτός 

Ελλάδος, με ιδιαίτερη έμφαση στην περιοχή της ΝΑ Ευρώπης.  
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Η OTE Globe επικεντρώνεται: 

 

• σε σημαντικές συνεργασίες με πελάτες, οι οποίες λαμβάνουν χώρα 

εντός του έτους, ώστε να εξυπηρετεί τις αυξανόμενες ανάγκες κίνησης 

δεδομένων (data traffic), και 

 

• στη διατήρηση ενός μεγάλου περιθωρίου κέρδους για τις υπηρεσίες 

φωνής, εξυπηρετώντας τη διεθνή κυκλοφορία μέσω δικτύου ΙΡ που 

εξασφαλίζει την ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. 

 

Σταθερές Υποδομές 

 

Οι ΟΤΕ Rural North και South (και οι δύο 100% θυγατρικές OTE Εδικού 

Σκοπού) είναι οι Ιδιωτικοί Φορείς Σύμπραξης του Ομίλου στην Ελλάδα 

για το έργο «Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδομών σε «Λευκές» Αγροτικές 

Περιοχές», παρέχοντας τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες χονδρικής με 

χρήση των υποδομών αυτών σε απομακρυσμένους και διάσπαρτους 

οικισμούς, κυρίως στα ορεινά και νησιωτικά τμήματα της Ελλάδος.  

 

Η υλοποίηση του έργου ακολουθεί τη διαδικασία Σύμπραξης Δημόσιου-

Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ ή PPP) μεταξύ των ΟΤΕ Rural North, OTE Rural 

South, ΟΤΕ και Κοινωνίας της Πληροφορίας (ΚτΠ). Οι εταιρείες 

αναπτύσσουν και διαχειρίζονται ένα δίκτυο τηλεπικοινωνιακών 

υποδομών το οποίο υποστηρίζει την παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών 

χονδρικής από τρίτους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους προς τελικούς 

χρήστες (πολίτες και επιχειρήσεις) σε περισσότερους από 2.000 

«λευκούς» οικισμούς. 

 

1.3 Μοντέλο Βιώσιμης Ανάπτυξης  

 

Ο Όμιλος ΟΤΕ χρησιμοποιεί την τεχνολογία και τις δυνατότητές της για 

να δημιουργήσει έναν καλύτερο κόσμο για όλους. Παράλληλα, ενισχύει 

την βιώσιμη επιχειρηματικότητα του και συνεισφέρει στην οικονομία, 

την κοινωνία και το περιβάλλον. 

Η Βιώσιμη Ανάπτυξη αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της 

επιχειρηματικής στρατηγικής του Ομίλου, ο οποίος έχει ενσωματώσει τις 

Αρχές της στις δραστηριότητες του.  

 

Υπεύθυνη Επιχειρηματικότητα  

 

https://wayback.archive-it.org/12090/20210429040931/https:/ec.europa.eu/digital-single-market/en/node/88519
https://wayback.archive-it.org/12090/20210429040931/https:/ec.europa.eu/digital-single-market/en/node/88519
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Ο Όμιλος λειτουργεί υπεύθυνα σε όλο το μήκος της αλυσίδας αξίας του, 

με στόχο να αποτελεί επιχειρηματικό πρότυπο. Στο πλαίσιο αυτό, 

εφαρμόζει και αναπτύσσει διαδικασίες, πολιτικές, εργαλεία, συστήματα 

και μηχανισμούς για τη διαχείριση θεμάτων εταιρικών κινδύνων και 

κανονιστικής συμμόρφωσης, ανθρωπίνων δικαιωμάτων, επιχειρησιακής 

συνέχειας, ασφάλειας και προστασίας δεδομένων, καθώς και υπεύθυνων 

προμηθειών και εφοδιαστικής αλυσίδας.  

 

Εργαζόμενοι  

 

Ο Όμιλος ΟΤΕ προσφέρει στους ανθρώπους του ένα βιώσιμο και 

τεχνολογικά προηγμένο περιβάλλον εργασίας. Προάγει την καλλιέργεια 

κουλτούρας ανάπτυξης, ενθαρρύνει και επιδιώκει τη διαφορετικότητα, 

αναγνωρίζει τις υψηλές επιδόσεις  και προσφέρει αμέτρητες ευκαιρίες 

εξέλιξης και κατάρτισης. Παράλληλα, αξιοποιεί τις ευκαιρίες που 

προσφέρει η τεχνολογία και επενδύει σε ψηφιακά εργαλεία για να 

ενισχύσει τις ικανότητες και τις ψηφιακές δεξιότητες των εργαζομένων 

του. Ο Όμιλος ενθαρρύνει τη διατμηματική συνεργασία, την 

αλληλεπίδραση και την ανοιχτή επικοινωνία ανάμεσα σε όλες τις ομάδες, 

με στόχο την επίτευξη εξαιρετικής εμπειρίας πελάτη. Ταυτόχρονα, 

επικεντρώνεται σε ζητήματα που σχετίζονται με την υγεία, την ασφάλεια 

και την ευημερία των εργαζομένων του, ενεργοποιώντας άμεσα, όποτε 

κρίνεται απαραίτητο, τους κατάλληλους μηχανισμούς αντιμετώπισης 

οποιουδήποτε είδους διατάραξη  της λειτουργίας (όπως κατά την περίοδο 

της πανδημίας COVID-19), δημιουργώντας ένα ασφαλές εργασιακό 

περιβάλλον προς όφελος των πελατών του και της κοινωνίας.  

 

Πελάτες 

 

Μέσα σ’ έναν κόσμο απεριόριστων ψηφιακών δυνατοτήτων, ο Όμιλος 

ΟΤΕ ενώνει τους ανθρώπους επιδιώκοντας να βελτιώσει την ποιότητα 

ζωής τους. Αποτελεί τον μεγαλύτερο επενδυτή σε νέες τεχνολογίες και 

υποδομές στην Ελλάδα, και τον μεγαλύτερο  πάροχο τηλεπικοινωνιών 

της χώρας. Σε αυτό το πλαίσιο, αναπτύσσει καινοτόμα προϊόντα και 

υπηρεσίες που συμβάλλουν στη βιώσιμη ανάπτυξη, προσφέροντας 

περιβαλλοντικά και κοινωνικά οφέλη για όλους.  

 

Κοινωνία  

 

Ο Όμιλος ΟΤΕ συμβάλλει στην ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων 



400 
 

ατόμων όλων των ηλικιών, προσφέροντας σε όλους ίσες ευκαιρίες 

πρόσβασης στις νέες τεχνολογίες. Υλοποιεί πληθώρα πρωτοβουλιών 

κοινωνικής συνεισφοράς και εταιρικού εθελοντισμού με στόχο να 

παρέχει στήριξη στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, τα παιδιά, τον τομέα 

της εκπαίδευσης, τις τοπικές κοινότητες, την επιχειρηματικότητα, τον 

πολιτισμό και τον αθλητισμό.  

 

Κλίμα και Περιβάλλον 

 

Σε όλο το εύρος των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του, ο Όμιλος 

επιδιώκει την οικονομική ανάπτυξη  με γνώμονα την περιβαλλοντική 

υπευθυνότητα. Βασικοί άξονες της περιβαλλοντικής στρατηγικής του 

είναι η αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής και η συνεχής 

ενσωµάτωση των αρχών της κυκλικής οικονοµίας στις δραστηριότητες 

του. Ο Όμιλος θέτει στόχους προκειμένου να ελαχιστοποιήσει τον 

περιβαλλοντικό αντίκτυπο των δραστηριοτήτων του, να αναπτύξει και να 

παρέχει προϊόντα και υπηρεσίες που διευκολύνουν την ενίσχυση της 

παραγωγικότητας και της προστασίας του περιβάλλοντος σε άλλους 

τομείς της οικονομικής του δραστηριότητας, καθώς και να ενημερώνει 

και να ευαισθητοποιηεί σχετικά τα ενδιαφερόμενα μέρη.  

 

Κώδικας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Κοινωνικών Αρχών Ομίλου ΟΤΕ 

 

Ο Κώδικας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Κοινωνικών Αρχών του 

Ομίλου ΟΤΕ καθορίζει τους κανόνες συμπεριφοράς σχετικά με τα 

ανθρώπινα και κοινωνικά δικαιώµατα ,  

τα οποία όλοι, οι εργαζόμενοι του Ομίλου, οι επενδυτές και οι 

προμηθευτές οφείλουν να σέβονται και να τηρούν. Με την υιοθέτηση του 

Κώδικα, ο Όμιλος αναγνωρίζει και σέβεται τη διαφορετικότητα των 

εργαζομένων του όσον αφορά το φύλο, την ηλικία, την κουλτούρα, τη 

θρησκεία, τις δεξιότητες και τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την 

ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και το δικαίωμα στις συλλογικές 

διαπραγματεύσεις, την απαγόρευση κάθε μορφής καταναγκαστικής 

εργασίας, καθώς και την προάσπιση της υγείας και της ασφάλειας των 

εργαζομένων. 

 

O Κώδικας συμμορφώνεται με διεθνώς αναγνωρισμένους κανονισμούς, 

οδηγίες και πρότυπα, όπως η Οικουμενική Διακήρυξη Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών και οι Βασικές Συμβάσεις της 

Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ILO), οι Κατευθυντήριες Γραμμές του 
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Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.), το 

Οικουμενικό Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών, η Τριμερής Δήλωση 

Αρχών σχετικά με τις Πολυεθνικές Επιχειρήσεις και την Κοινωνική 

Πολιτική (MNE Declaration) της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, και τις 

κατευθυντήριες αρχές του ΟΗΕ για τις Επιχειρήσεις και τα Ανθρώπινα 

Δικαιώματα.  

 

Πολιτική Βιώσιμης Ανάπτυξης Ομίλου ΟΤΕ 

 

Η Πολιτική Βιώσιμης Ανάπτυξης Ομίλου OTE καθορίζει τη στρατηγική 

βιώσιμης ανάπτυξης και το σχέδιο δράσης του ΟΤΕ και των θυγατρικών 

του, λαμβάνοντας υπόψη τις υφιστάμενες κοινωνικές και οικονομικές 

συνθήκες, καθώς και τις πολιτισμικές προτεραιότητες και προκλήσεις.  

 

Η Πολιτική καθορίζει τις αρμοδιότητες, τα καθήκοντα και τις μορφές 

συνεργασίας μεταξύ των επιχειρησιακών μονάδων του ΟΤΕ και των 

θυγατρικών του σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης.  

 

Συνεισφορά στους Στόχους Βιώσιµης Ανάπτυξης των Ηνωµένων Εθνών 

 

Οι εταιρείες του Ομίλου ΟΤΕ συμμετέχουν στο Οικουμενικό Σύμφωνο 

των Ηνωμένων Εθνών, μια πρωτοβουλία του ΟΗΕ για θέματα Βιώσιμης 

Ανάπτυξης. 

 

Τον Σεπτέμβριο του 2015, τα Ηνωμένα Έθνη υιοθέτησαν τους 17 

Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs). Ο Όμιλος ΟΤΕ προέβη σε 

ανάλυση του αντίκτυπου των δραστηριοτήτων του στους Στόχους 

Βιώσιμης Ανάπτυξης, σε όλη την αλυσίδα αξίας του, και εντόπισε τους 7 

Στόχους στους οποίους συνεισφέρει περισσότερο. Οι Στόχοι αυτοί έχουν 

ενσωματωθεί στη στρατηγική, τους στόχους και τις δράσεις βιώσιμης 

ανάπτυξης του Ομίλου. 

 

Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης με Σημαντική Συνεισφορά από τον Όμιλο 

ΟΤΕ 

Βασικός Στόχος Βιώσιμης Ανάπτυξης 3: Καλή Υγεία και Ευημερία 

Βασικός Στόχος Βιώσιμης Ανάπτυξης 4: Ποιοτική Εκπαίδευση 

Βασικός Στόχος Βιώσιμης Ανάπτυξης 7: Φτηνή και Καθαρή Ενέργεια 

Βασικός Στόχος Βιώσιμης Ανάπτυξης 8: Αξιοπρεπής Εργασία και 

Οικονομική Ανάπτυξη 

Βασικός Στόχος Βιώσιμης Ανάπτυξης 9: Βιομηχανία, Καινοτομία και 
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Υποδομές 

Βασικός Στόχος Βιώσιμης Ανάπτυξης 12: Υπεύθυνη Κατανάλωση και 

Παραγωγή 

Βασικός Στόχος Βιώσιμης Ανάπτυξης 13: Δράση για το Κλίμα 

 

Ψηφιακός Μετασχηματισμός 

 

Ο Όμιλος ΟΤΕ φιλοδοξεί να ηγηθεί της μετάβασης στην ψηφιακή εποχή 

στην Ελλάδα και να αποτελέσει εταιρεία-πρότυπο για την ΝΑ Ευρώπη. 

 

Για τον σκοπό αυτό έχει εφαρμόσει ένα Πρόγραμμα Ψηφιακού 

Μετασχηματισμού 360° με 3 κεντρικούς πυλώνες: τους Πελάτες, το 

Δίκτυο και την Εταιρεία. Ακόμη, έχει τεθεί σε εφαρμογή ένα επιπλέον 

πρόγραμμα για την Απλοποίηση των διαδικασιών που αποτελεί 

καταλυτικό παράγοντα για τη μετάβαση στην Ψηφιακή Εποχή.  

 

Πελάτες 

 

• «Όλα όσα κάνουμε εμείς για τους πελάτες μας, θα πρέπει να μπορούν 

να τα κάνουν και οι ίδιοι μέσω των ψηφιακών σημείων επαφής μας» 

 

• Μέσω του Mobile App και του Digital ID, κάθε πελάτης αποκτά 

πρόσβαση και διαχειρίζεται τους λογαριασμούς και τις υπηρεσίες που 

χρησιμοποιεί 

 

• Μοναδική εμπειρία μέσω των φυσικών και ψηφιακών σημείων επαφής 

(πολυκαναλικό σύστημα) 

 

• Εξατομικευμένο περιεχόμενο, προσαρμοσμένο στις ανάγκες και τις 

επιθυμίες του κάθε πελάτη 

 

• Ψηφιακές παροχές όπως η ηλεκτρονική πληρωμή (e-payment) και 

ηλεκτρονικές πωλήσεις (e-sales) 

 

Εταιρεία 

 

• Ψηφιακά εργαλεία προσβάσιμα παντού και απ’ οποιαδήποτε συσκευή, 

για να διευκολύνουν την εργασία και συνεργασία online 

 

• Απλοποίηση, ενοποίηση και αυτοματοποίηση των διαδικασιών και των 
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λειτουργιών 

 

• Δημιουργία ενοποιημένων ροών εργασίας δίχως «ψηφιακά χάσματα» 

για τη μείωση της χρήσης χαρτιού και της γραφειοκρατίας στην εργασία 

 

• Δια βίου εκπαίδευση των εργαζομένων –με την εξέλιξη της 

τεχνολογίας, οι ανάγκες και το αντικείμενο της εργασίας υφίστανται 

αλλαγές 

 

• Νοοτροπία ανάπτυξης και καινοτομίας 

 

Δίκτυο 

 

• Μετακίνηση της πελατειακής βάσης σε πλατφόρμα IP 

 

• Απόσυρση παλαιών πλατφόρμων που οδηγεί σε αποδοτικότερη χρήση 

της ενέργειας 

 

• Τεχνικοί πεδίου εξοπλισμένοι με ψηφιακά εργαλεία για την ενίσχυση 

των δυνατοτήτων τους, μείωση της γραφειοκρατίας και βελτίωση του 

προγραμματισμού 

 

• Προληπτική συντήρηση για την ελαχιστοποίηση των διακοπών 

λειτουργίας 

 

Ελλάδα - Σημαντικά Στοιχεία για το 2020  

 

• 85% διείσδυση στην αγορά του mobile app της COSMOTE με 

περισσότερους από 3,3 εκατ. πελάτες. 

 

• 70% διείσδυση στην αγορά για την πλατφόρμα ηλεκτρονικού 

λογαριασμού e-bill: πρόκειται για μια νέα εμπειρία με δυνατότητες 

διάδρασης και φιλική προς τον χρήστη. 

 

• 42% διείσδυση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών ανανέωσης υπολοίπου (e-

top up).  

 

 

Επιχειρηματικό Μοντέλο 
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Το επιχειρηματικό μοντέλο του Ομίλου ΟΤΕ στοχεύει στη δημιουργία 

αξίας για τους μετόχους, τους πελάτες, την κοινωνία, τους εργαζομένους 

και το περιβάλλον. 

Στο πλαίσιο αυτό, ο Όμιλος βελτιώνει συνεχώς τα προϊόντα και τις 

υπηρεσίες του, προσφέρει νέες θέσεις εργασίας, συνεργάζεται με μεγάλο 

αριθμό προμηθευτών, καταβάλλει φόρους προς το κράτος, και 

συνεισφέρει (οικονομικά και σε είδος) στην κοινωνία. Επιπλέον, παρέχει 

ίσες ευκαιρίες, διευκολύνει την πρόσβαση των ευπαθών κοινωνικών 

ομάδων στον ψηφιακό κόσμο και λαμβάνει μέτρα προκειμένου να 

μειώσει το περιβαλλοντικό του αποτύπωμα. Ταυτόχρονα, τα προϊόντα και 

οι υπηρεσίες που προσφέρει βοηθούν και τους πελάτες να μειώσουν τον 

περιβαλλοντικό τους αντίκτυπο. 

 

Η αποτελεσματική λειτουργία και το υψηλό επίπεδο ανταγωνιστικότητας 

του Ομίλου οδηγούν σε θετικά οικονομικά αποτελέσματα και του 

επιτρέπουν να επανεπενδύει στις δραστηριότητές του για να παράγει 

επιπλέον αξία για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη βραχυπρόθεσμα, 

μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. 

 

Όραμα: Φέρνουμε τις δυνατότητες της τεχνολογίας σε όλους, ώστε να 

μπορεί ο καθένας μας να αξιοποιεί τις ευκαιρίες του σήμερα και 

παράλληλα να χτίζει ένα καλύτερο αύριο. 

 

Η Αποστολή μας στον Όμιλο ΟΤΕ είναι με πάθος, πίστη και δέσμευση 

να: 

 

• Προσφέρουμε τις καλύτερες υπηρεσίες επικοινωνίας στους πελάτες 

μας  

 

• Συνδέουμε τους ανθρώπους 

 

• Προσφέρουμε μοναδική ψυχαγωγία 

 

• Βοηθάμε τις επιχειρήσεις να μεγαλώνουν 

 

• Είμαστε ηγέτες, πρωτοπόροι, στηρίζουμε την οικονομία και την 

κοινωνία 

 

• Γινόμαστε διαρκώς καλύτεροι σε όλα τα επίπεδα 
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Υπάρχουν 6 πυλώνες στρατηγικής, συγκεκριμένα: 

 

1. Τεχνολογική Υπεροχή 

2. Άριστη Εμπειρία Πελάτη 

3. Καινοτομία και Νέες Πηγές Εσόδων 

4. Ηγετική θέση στην Αγορά  

5. Ψηφιοποίηση, Απλοποίηση και Βελτιστοποίηση Κόστους 

6. Κουλτούρα Ανάπτυξης  

 

Στρατηγική Ομίλου OTE  

 

O Όμιλος ΟTE χαράζει μια πορεία που θα του επιτρέψει να μετατραπεί 

σ’ έναν μοντέρνο Ψηφιακό Πάροχο Τηλεπικοινωνιών (Digital Telco) 

επενδύοντας σε υποδομές και τεχνολογία Gigabit και να γίνει ο ψηφιακός 

ηγέτης στον τοµέα ICT Ο Όμιλος θα πετύχει την ψηφιακή του μετάβαση 

υιοθετώντας τους έξι στρατηγικούς πυλώνες  που ενσωματώνουν τις 

βασικές αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης, με σκοπό τη δημιουργία ενός 

κόσμου καλύτερου για όλους μέσω της τεχνολογίας. 

 

Το 2020, με στόχο την περαιτέρω ενσωμάτωση των αρχών βιώσιμης 

ανάπτυξης στη στρατηγική και τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του 

Ομίλου ΟΤΕ, οι αρμόδιες μονάδες επέκτειναν τη συνεργασία τους 

προκειμένου να καθορίσουν συγκεκριμένες δράσεις και στόχους 

σύμφωνα με το σχετικό σχέδιο δράσης και τα αποτελέσματα των ειδικών 

συναντήσεων εργασίας για τη βιώσιμη ανάπτυξη (sustainability sessions) 

που πραγματοποιήθηκαν το 2019. Αυτή η διαδικασία θα ολοκληρωθεί το 

2021, με την οριστικοποίηση συγκεκριμένων δράσεων για τη βελτίωση 

της απόδοσης του Ομίλου σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης. 

 

Στρατηγικοί Πυλώνες και Αρχές Βιώσιμης Ανάπτυξης  

 

Δημιουργία Αξίας 

 

Ο Όμιλος OTE ενσωματώνει τα παρακάτω Έξι Κεφάλαια στη διαδικασία 

δημιουργίας αξίας και, με τη χρήση τεχνολογιών αιχμής και 

πρωτοποριακών πρακτικών, αναπτύσσει έξυπνα προϊόντα και υπηρεσίες 

ICT υψηλής ποιότητας που απευθύνονται σε όλους. Ο Όμιλος αξιοποιεί 

τις υποδομές, τις δεξιότητες και τις σχέσεις που έχει αναπτύξει, 

δημιουργώντας αξία τόσο για τα εξωτερικά όσο και για τα εσωτερικά 

ενδιαφερόμενα μέρη. Έτσι, θέτει τις βάσεις για τη μετάβαση του στην 
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ψηφιακή εποχή ως ένας υπεύθυνος και βιώσιμος ψηφιακός πάροχος 

Τηλεπικοινωνιών.  

 

Δημιουργία Αξίας - Σημαντικά Επιτεύγματα 2020 

 

Το 2020, ο Όμιλος σημείωσε μεγάλη επιτυχία, καταγράφοντας εξαιρετικά 

αποτελέσματα. Παρακάτω παρουσιάζονται βασικά στοιχεία για τις 

επιδόσεις του. 

 

Συμβολή στους Στόχους Βιώσιµης Ανάπτυξης των Ηνωµένων Εθνών 

 

SDG’S 

Καλή Υγεία και Ευηµερία 

 

Ο Όµιλος ΟΤΕ δεσµεύεται: 

 

Να δηµιουργεί λύσεις για την αποτελεσµατικότερη λειτουργία  των 

νοσηλευτικών µονάδων και για τον τομέα της ηλεκτρονικής υγείας (e-

Health), να συµµετέχει σε ερευνητικά έργα συναφή µε θέµατα υγείας και 

να υποστηρίζει πρωτοβουλίες για τη βελτίωση του Εθνικού Συστήµατος 

Υγείας. Ακόµη, να στηρίζει δράσεις ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης 

για την υπεύθυνη χρήση των κινητών τηλεφώνων κατά την οδήγηση και 

να προωθεί ένα υγιές πρότυπο ζωής (healthy lifestyle) για τους 

εργαζομένους του και να εξασφαλίζει για αυτούς ένα ασφαλές και υγιές 

περιβάλλον εργασίας. 

 

Σημαντικά στοιχεία 2020 

3.352 εργαζόμενοι  

εκπαιδεύτηκαν σε θέματα υγείας/ευεξίας και ασφάλειας, στο πλαίσιο  της 

ουσιαστικής μέριμνας και δέσμευσης του Ομίλου να προστατεύσει  και 

να υποστηρίξει την ευημερία των εργαζομένων του, αλλά και να δράσει 

προληπτικά ως προς την αποτροπή οποιαδήποτε μορφής σωματικής ή 

ψυχικής επιβάρυνσης. 

 

~640 εργαζόμενοι 

αξιοποίησαν υπηρεσίες ψυχολογικής υποστήριξης και συμβουλευτικής 

από ψυχολόγους. 

 

~ 2.500 ώρες  

εκπαίδευσης σε θέματα ασφάλειας  
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1.451 ώρες 

συμβουλευτικών υπηρεσιών ψυχολογικής υποστήριξης προς τους 

εργαζομένους του Ομίλου στην Ελλάδα  και τα μέλη των οικογενειών 

τους,  για τη διαχείριση θεμάτων ψυχικής υγείας και ισορροπίας, εντός 

και εκτός του εργασιακού περιβάλλοντος.  

 

Ποιοτική Εκπαίδευση 

 

Ο Όµιλος ΟΤΕ δεσµεύεται:  

Να  σχεδιάζει, να υποστηρίζει και να υλοποιεί προγράµµατα 

εκπαίδευσης και ανάπτυξης ψηφιακών δεξιοτήτων για άτοµα όλων των 

ηλικιών, καθώς και να συνεχίσει να βελτιώνει  τη συνολική εμπειρία από 

τη συμμετοχή των εργαζομένων του σε εσωτερικά προγράμματα 

εκπαίδευσης και ανάπτυξης δεξιοτήτων. 

 

Σημαντικά στοιχεία 2020 

13.454 συμμετοχές  

εργαζοµένων σε προγράµµατα εκπαίδευσης  και ανάπτυξης δεξιοτήτων 

στον Οµίλο ΟΤΕ με στόχο την ανάπτυξη ή αναβάθμιση των δεξιοτήτων 

τους  (upskilling), καθώς και την εκμάθηση νέων (reskilling). 

 

12,68 ώρες  

εκπαίδευσης ανά εργαζόμενο 

 

~ 520.000€  

διατέθηκαν σε πρωτοετείς φοιτητές µέσω του προγράµµατος υποτροφιών 

της COSMOTE, το οποίο υλοποιείται από το 2002. 

 

~10.000 άτομα  

συμμετείχαν στα εκπαιδευτικά προγράμματα και τις ξεναγήσεις του 

Μουσείου Τηλεπικοινωνιών, είτε ψηφιακά είτε δια ζώσης στις 

εγκαταστάσεις του Μουσείου (για το ακαδημαϊκό έτος Σεπτέμβριος 

2019-Ιούνιος 2020).  

 

Φθηνή και Καθαρή Ενέργεια  

 

Ο Όµιλος ΟΤΕ δεσµεύεται:  

Nα βελτιώσει την ενεργειακή απόδοση σε όλο το εύρος των 

δραστηριοτήτων του και ιδιαίτερα στην παροχή υπηρεσιών ICT. Ακόµη, 
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να αυξήσει τη χρήση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας στοχεύοντας να 

καλύψει το 100% των αναγκών ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ. 

 

Σημαντικά στοιχεία 2020 

100% της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώθηκε  

προέρχεται από ΑΠΕ με πιστοποιητικό Εγγύησης Προέλευσης (Ελλάδα) 

 

63,5 GWh 

εξοικονόμηση ενέργειας  

 

115 kt CO2 eq 

εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (ΑΦΘ) έχουν αποφευχθεί μέσω των 

μέτρων εξοικονόµησης ενέργειας από το 2008 (Ελλάδα) 

 

7,2 εκατ. ευρώ 

εξοικονοµήθηκαν µέσω των µέτρων εξοικονόµησης ενέργειας 

 

40% βελτίωση  

 αποδοτικότητας της ενεργειακής κατανάλωσης ανά όγκο 

µεταφερόµενων δεδοµένων 

 

Αξιοπρεπής Εργασία και Οικονομική Ανάπτυξη  

 

Ο Όµιλος ΟΤΕ δεσµεύεται:  

Nα  παρέχει ίσες ευκαιρίες και εφόδια για την επαγγελματική εξέλιξη των 

εργαζοµένων του, να  φροντίζει  για την εφαρμογή μιας εταιρικής 

κουλτούρας χωρίς αποκλεισμούς και διακρίσεις, με  ίσες αμοιβές σε 

όλους ανεξαρτήτως φύλου, φυλής, ή θρησκείας, και να στηρίζει την 

ανάπτυξη νέων μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε Ελλάδα και Ρουµανία. 

 

Σημαντικά στοιχεία 2020 

1.463 έλεγχοι ακεραιότητας  

προµηθευτών, συµβούλων και εταίρων διενεργήθηκαν από τον Όµιλο 

ΟΤΕ 

 

4%  pay gap  μεταξύ ανδρών και γυναικών στις τρεις μεγαλύτερες 

εταιρείες του Ομίλου στην Ελλάδα (ΟΤΕ, COSMOTE και ΓΕΡΜΑΝΟΣ) 

 

100% των εργαζομένων 

που εργάζονται στις 3 μεγαλύτερες εταιρείες τηλεπικοινωνιών του 
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Οµίλου OTE καλύπτονται από συλλογικές συµβάσεις εργασίας 

 

83% και 89% 

των τιµολογηµένων προµηθειών των εταιρειών του Οµίλου ΟΤΕ 

προήλθαν από εγχώριους προµηθευτές στην Ελλάδα και τη Ρουµανία, 

αντίστοιχα. 

 

Βιοµηχανία, Καινοτοµία και Υποδοµές  

 

Ο Όµιλος ΟΤΕ δεσµεύεται:  

Nα αξιοποιεί την τεχνολογική του υπεροχή για να δημιουργήσει τις 

απαραίτητες υποδοµές για την παροχή υπηρεσιών Internet και 

τηλεπικοινωνιών στους κατοίκους των χωρών στις οποίες 

δραστηριοποιείται και να ενθαρρύνει την ανάπτυξη των τοπικών 

κοινωνιών. Ακόµη, να προωθεί την έρευνα και την καινοτομία, ώστε να 

παράγει πολλαπλά οφέλη για τους πελάτες, τους εργαζομένους και την 

κοινωνία. 

 

Σημαντικά στοιχεία 2020 

>300.000 γραμμές Fiber-To-The-Home (FTTH)  

έχουν εγκατασταθεί σε όλη την Ελλάδα 

 

>50% του πληθυσμού στην Ελλάδα  

έχει πρόσβαση σε υψηλές ταχύτητες Internet άνω των 100 Mbps 

 

99%/4G και 96%/4G+ 

πληθυσμιακή κάλυψη στην Ελλάδα  

 

>80 συμμετοχές 

σε ερευνητικά προγράμματα 

 

Υπεύθυνη Κατανάλωση και Παραγωγή  

 

Ο Όµιλος ΟΤΕ δεσµεύεται:  

Nα ενσωµατώνει τις αρχές της κυκλικής οικονοµίας στις λειτουργίες του, 

σε όλο το εύρος της αλυσίδας αξίας και να αναπτύσσει προϊόντα και 

υπηρεσίες που συμβάλλουν στην ορθολογική και αποτελεσματική χρήση 

των φυσικών πόρων και στη µείωση των παραγόµενων αποβλήτων. 

 

Σημαντικά στοιχεία 2020 
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90% των συνολικών παραγόμενων αποβλήτων (5.784 τόνοι) 

ανακυκλώθηκε ή επαναχρησιμοποιήθηκε 

 

285.000 συσκευές  

ανακατασκευάστηκαν στη µονάδα ανακατασκευής τερµατικού 

εξοπλισµού του Οµίλου ΟΤΕ στην Ελλάδα 

 

1,7 εκατ. πλαστικά αντικείμενα μία χρήσης 

δεν χρησιμοποιήθηκαν (Ελλάδα) 

 

18,5 τόνοι κινητών συσκευών  

συλλέχθηκαν και ανακυκλώθηκαν 

 

25% μείωση  

της κατανάλωσης χαρτιού ανά εργαζόμενο 

 

Δράση για το Κλίμα 

 

Ο Όµιλος ΟΤΕ δεσµεύεται:  

Να συνεισφέρει στην παγκόσµια προσπάθεια για την μείωση των 

επιπτώσεων της κλιµατικής αλλαγής και την προσαρµογή σε αυτήν. 

Ακόµη, να µειώνει το δικό του ανθρακικό αποτύπωµα και να αναπτύσσει 

προϊόντα και υπηρεσίες για την καταπολέµηση της κλιµατικής αλλαγής. 

 

Σημαντικά στοιχεία 2020 

60% μείωση 

των άµεσων και έµµεσων  εκποµπών CO2 που προέρχονται από την 

κατανάλωση ενέργειας του Ομίλου OTE, σε σύγκριση µε το 2017 

 

63,5 GWh  

εξοικονόμηση ενέργειας 

 

100% παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας  

από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 

 

40% βελτίωση  

της έντασης των εκποµπών µεταφοράς δεδοµένων  

  

1.4 Σημαντικές Επιτυχίες και Στόχοι  
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Ο Όµιλος OTE επιδιώκει να παραµείνει πρωτοπόρος και να διατηρεί την 

ηγετική του θέση στην αγορά, ως µια σύγχρονη εταιρεία υψηλών 

επιδόσεων που προσφέρει την καλύτερη εµπειρία πελάτη χάρη στην 

τεχνολογική της υπεροχή. 

 

Φιλοδοξεί να: 

 

• Παραµείνει ο αδιαµφισβήτητος ηγέτης της αγορά για υπηρεσίες 

σύγκλισης, σταθερής και κινητής τηλεφωνίας (FMC). 

 

• ∆ιατηρήσει την ηγετική του θέση στην ελληνική αγορά όσον αφορά 

υπηρεσίες ευρυζωνικής τηλεφωνίας (σταθερής και κινητής), ICT και 

συνδρομητικής τηλεόρασης. 

 

• Προσφέρει τις καλύτερες υπηρεσίες στους πελάτες του, αξιοποιώντας 

την τεχνολογική υπεροχή των ∆ικτύων Νέας Γενιάς (Vectoring/ FTTH, 

4G/ 4G+, 5G). 

 

• Προσφέρει άριστη εµπειρία πελάτη αξιοποιώντας τα σύγχρονα 

ψηφιακά κανάλια. 

 

• Προχωρήσει στον Ψηφιακό Μετασχηματισμό του λειτουργικού του 

µοντέλου , αξιοποιώντας τις δυνατότητες των νέων ψηφιακών 

τεχνολογιών. 

 

• Είναι ο καλύτερος εργοδότης στην ελληνική αγορά, να αναπτύσσει το 

προσωπικό του και να προσελκύει ταλέντα. 

 

• Αυξάνει την αξία για τους µετόχους του. 

 

• Μεγιστοποιεί τις συνέργειες ως µέλος του Οµίλου Deutsche Telekom. 

 

• Έχει θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία και το περιβάλλον. 

 

Κύριοι Στόχοι για το 2021 

 

Ο ΟΤΕ παραμένει προσηλωμένος στην επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης και 

κερδοφορίας. Για το 2021, εκτός από την επίτευξη των ετήσιων 

επιχειρηματικών στόχων του, ο Όµιλος θα επιδιώξει την μακροπρόθεσμη 

εξέλιξή του. Ιδιαίτερη έµφαση θα δοθεί στον Ψηφιακό Μετασχηματισμό 
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360º, (όσον αφορά τους πελάτες και τις ενδοεταιρικές διαδικασίες), στην 

περαιτέρω ενίσχυση της Εμπειρίας Πελάτη, τον βελτιστοποίηση ενός πιο 

λιτού και ευέλικτου μοντέλου λειτουργίας (αξιοποιώντας τις νέες Spin-

off θυγατρικές) και την ενεργοποίηση των συνεργειών εντός του Οµίλου 

Deutsche Telekom. 

 

Κύριες Δράσεις για το 2021 

 

Τεχνολογική Υπεροχή 

• Συνέχιση της ανάπτυξης υποδομών οπτικής ίνας 

 

• Επίτευξη 50% πληθυσμιακής κάλυψης 5G 

 

• Ψηφιοποίηση εργασιών στο  Πεδίο 

 

• Βελτίωση συστημάτων IT 

 

Άριστη εμπειρία Πελάτη 

 

• Ψηφιακός Μετασχηματισμός @Customer: 

 

- Omni-channel 

- Νέες λειτουργίες στα Apps 

- Παραγγελειοληψία - διαχείριση παραπόνων 

 

• Προώθηση online πωλήσεων  

 

• Ψηφιακή παρακολούθηση λειτουργίας δικτύων 

 

Καινοτομία & νέες πηγές εσόδων 

 

•    Έργα ICT 

 

- Δημόσιος & ιδιωτικός τομέας,  Έργα ΕΕ-  

Συνεργασία Cloud/ Microsoft 

 

- IoT - Έξυπνες πόλεις – Καθετοποιημένες λύσεις 

 

• Ανάπτυξη COSMOTE Insurance - BOX 
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• Διάθεση νέων υπηρεσιών (e-Payments ,Online Betting) 

 

Ηγετική Θέση στην Αγορά 

 

•  Υπεροχή του brand COSMOTE  

 

•  Αναβάθμιση πελατών με υψηλότερες ταχύτητες  στην σταθερή 

τηλεφωνία και περισσότερα δεδομένα στην κινητή 

 

•  Νέες συνδυαστικές υπηρεσίες FMC και FMCC 

 

•  Ανάπτυξη COSMOTE TV 

 

•  Ανάπτυξη υπηρεσιών Χονδρικής Οπτικών Ινών 

 

Ψηφιοποίηση, Απλοποίηση και Βελτιστοποίηση Κόστους 

 

• Απλοποιημένο και ευέλικτο λειτουργικό μοντέλο (spin-offs, 

outsourcing) 

 

• Ψηφιακός Μετασχηματισμός @Company 

 

• Προγράμματα εξοικονόμησης κόστους  

 

• Συνέργειες στις Προμήθειες με τoν Όμιλο Deutsche Telekom 

 

Νοοτροπία και Κουλτούρα Ανάπτυξης 

 

• Αξιολόγηση νέων μοντέλων εργασίας (Agile, Τηλε-εργασίας) 

 

• Επιμόρφωση/Αναβάθμιση ψηφιακών δεξιοτήτων 

 

• Υιοθέτηση κουλτούρας Ανάπτυξης & Καινοτομίας 

   

Στόχοι ESG 2020 

 

Οι εταιρείες του Οµίλου ΟΤΕ επιδιώκουν να βελτιώσουν τις 

δραστηριότητές τους, να αναπτύξουν προγράµµατα και δράσεις για την 

υλοποίηση των στόχων τους, να παρακολουθούν την πρόοδό τους και να 

επικοινωνούν τις επιδόσεις τους.  
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Οι στρατηγικοί στόχοι εγκρίνονται από την Ανώτατη Διοίκηση και 

κατανέµονται σε ολόκληρο τον Όµιλο, υπό τη µορφή εξατοµικευµένων 

στόχων για κάθε οργανωτική µονάδα και δραστηριότητα.  

 

Στον Ενιαίο Απολογισµό Βιώσιµης Ανάπτυξης 2019, παρουσιάστηκαν 32 

ετήσιοι στόχοι για τις εταιρείες του Οµίλου ΟΤΕ. Επρόκειτο για 

ποιοτικούς και ποσοτικούς στόχους που κάλυπταν διάφορες λειτουργίες 

και, κατ’ επέκταση, εφαρµόστηκαν από τις αρµόδιες επιχειρησιακές 

µονάδες. Από τους στόχους αυτούς, 72% έχουν επιτευχθεί πλήρως ή 

µερικώς ή βρίσκεται σε εξέλιξη , αντανακλώντας την συνεχή προσπάθεια 

του Ομίλου να βελτιώνει τις επιδόσεις του σε θέματα Βιώσιµης 

Ανάπτυξης, ενώ το 6% των στόχων δεν έχει επιτευχθεί 

Σχήμα με ελληνικές αποδόσεις χρησιμοποιήσε από το ελληνικό σχήμα 

μόνο τα λεκτικά τα σωστά νούμερα είναι στα αγγλικά 

 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ESG ΤΗΣ DT EUROPE: ΘΕΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΛΗ 

ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ  

 

O Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου OTE, Μιχάλης 

Τσαμάζ, έχει αναλάβει ηγετικό ρόλο στη διαδικασία εφαρμογής της 

Στρατηγικής 2021-2023 της DT Europe. Το Ευρωπαϊκό Τμήμα της DT 

περιλαμβάνει όλες τις εθνικές εταιρείες του Ομίλου στην Ευρώπη, εκτός 

από τη Γερμανία και την Ολλανδία*. Η DT Europe υλοποιεί ένα 

εσωτερικό πρόγραμμα 9 στρατηγικών προτεραιοτήτων με όραμα να 

κερδίσει στην αγορά, κατέχοντας τη θέση του πελατοκεντρικού και 

ψηφιακού ηγέτη στην Ευρώπη. Τα θέματα Περιβάλλοντος, Κοινωνίας και 

Εταιρικής Διακυβέρνησης (ESG) και η Βιώσιμη Ανάπτυξη έχουν επιλεγεί 

ως μία από τις στρατηγικές προτεραιότητες της DT Europe που 

αποσκοπούν στη «θετική συμβολή της στην κοινωνία» σχετικά με δύο 

κύριες κατευθύνσεις: την Ψηφιακή Ένταξη και την Προστασία του 

Περιβάλλοντος. Αφενός, στόχος μας είναι να διευκολύνουμε τη ψηφιακή 

ένταξη όλων των ατόμων, παρέχοντας απαραίτητες ψηφιακές δεξιότητες 

και μέσα ενώ, ταυτόχρονα, προωθούμε την υπεύθυνη χρήση της 

τεχνολογίας. 

 

Στο πλαίσιο αυτό, οι δεξιότητες, η πρόσβαση και η οικονομική 

προσιτότητα αποτελούν τα βασικά στοιχεία που θα διασφαλίσουν τη 

δημιουργία μιας ισότιμης ψηφιακής κοινωνίας για όλους. Αφετέρου, 

όσον αφορά το περιβαλλοντικό κομμάτι, έμφαση δίνεται στην Κλιματική 
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Αλλαγή και στην Αποδοτική Διαχείριση των Πόρων. Στο πλαίσιο αυτό, ο 

Όμιλος επιδιώκει να επιτύχει μια κλιματικά ουδέτερη λειτουργία, 

υιοθετώντας σχετικούς στόχους και δεσμεύσεις. Η αποδοτικότητα των 

πόρων επιτυγχάνεται με την ενσωμάτωση των αρχών της κυκλικής 

οικονομίας σε όλες τις δραστηριότητες και με την υιοθέτηση σχετικών 

στόχων που επικεντρώνονται σε θέματα όπως η επαναχρησιμοποίηση ή η 

ανακύκλωση των κινητών συσκευών και του εξοπλισμού πελατών μέσω 

προγραμμάτων «Take Back», η βιώσιμη διαχείριση των αποβλήτων και η 

υιοθέτηση  βιώσιμων πρακτικών στη συσκευασία προϊόντων. *Ελλάδα, 

Ρουμανία, Ουγγαρία, Πολωνία, Τσεχία, Κροατία, Σλοβακία, Αυστρία, 

Βόρεια Μακεδονία και Μαυροβούνιο. 

 

Στόχοι ESG για το 2021 

 

Υπεύθυνη Επιχειρηματικότητα  

 

OTE– COSMOTE: Λήψη πιστοποίησης IDW PS 980 (για την 

καταπολέμηση της διαφθοράς). 

 

ΟΤΕ: Συμμετοχή στα διεθνή βραβεία «World’s Most Ethical 

Companies». 

 

ΟΤΕ: Εφαρμογή του Νόμου 4706/2020 σχετικά με τα συστήματα 

διαχείρισης κανονιστικής συμμόρφωσης και εταιρικών κινδύνων. 

 

Όμιλος ΟΤΕ στην Ελλάδα: Διεξαγωγή ανάλυσης κινδύνου και 

επιπτώσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα. 

 

Όμιλος ΟΤΕ: Εισαγωγή νέων ενοτήτων στα υποχρεωτικά προγράμματα 

e-learning σχετικά με τον «Κώδικα Δεοντολογίας» και την «Κουλτούρα 

Διαχείρισης Εταιρικών Κινδύνων». 

 

Όμιλος ΟΤΕ: Εφαρμογή του νέου εργαλείου Διαχείρισης Εταιρικών 

Κινδύνων (Corporater). 

 

Ο Όμιλος ΟΤΕ διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη και δοκιμή 

του εν λόγω εργαλείου. 

 

OTE– COSMOTE: Πιστοποίηση κατά το πρότυπο ISO 27701 για τα 

συστήματα διαχείρισης. 
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OTE– COSMOTE: Έναρξη προγράµµατος e-learning σχετικά με την 

προστασία των δεδομένων. 

 

OTE - COSMOTE - ΓΕΡΜΑΝΟΣ: Εφαρμογή των απαραίτητων αλλαγών 

και προσαρμογών στα Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας 

(BCMs) για την πιστοποίηση τους σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22301: 

2019. 

 

Εργαζόμενοι 

 

Όμιλος ΟΤΕ στην Ελλάδα: 70% των εργαζομένων συμμετέχουν σε 

ψηφιακά προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης. 

 

OTE, COSMOTE, CTS, ΓΕΡΜΑΝΟΣ: Εισαγωγή προγράμματος «Future 

Skill Management» έως το 2022. 

 

OTE, COSMOTE, CTS, ΓΕΡΜΑΝΟΣ: *Δείκτης Υγείας έως 98% μέχρι 

το 2021  

OTE, COSMOTE, CTS, ΓΕΡΜΑΝΟΣ: Μείωση του συνολικού αριθμού 

εργατικών ατυχημάτων (σε σύγκριση με το 2020). 

 

ΟΤΕ, COSMOTE, ΓΕΡΜΑΝΟΣ, OTE Globe, COSMOTE E-Value, ΟΤΕ 

Academy, CTS: 30% των διευθυντικών θέσεων εργασίας να 

καταλαμβάνονται από γυναίκες 

Όμιλος ΟΤΕ στην Ελλάδα: Εισαγωγή της Πολιτικής Διαφορετικότητας 

σε όλες τις εταιρείες του Ομίλου ΟΤΕ και προώθηση ενός εργασιακού 

περιβάλλοντος με ενιαία κουλτούρα χωρίς αποκλεισμούς και διακρίσεις, 

με σεβασμό στη διαφορετικότητα και τη μοναδικότητα του καθενός, 

μέσω στοχευμένων δράσεων για όλους (εργαζομένους και επικεφαλής).  

 

Πελάτες  

 

OTE - COSMOTE: Δυνατότητα εξ αποστάσεως πώλησης των υπηρεσιών 

µέσω ψηφιακών καναλιών, χωρίς φυσική αλληλεπίδραση. 

 

OTE - COSMOTE: Αύξηση της Διείσδυσης της Ψηφιακής 

Αυτοεξυπηρέτησης (Digital Self-Care) στην πελατειακή βάση ώστε να 

παρέχουμε μια διαδραστική, εύκολη και απλοποιημένη Εμπειρία 

Πελατών, η οποία θα τους επιτρέψει να μεγιστοποιήσουν την αξία που 
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λαμβάνουν από τα προϊόντα και τις υπηρεσίας μας  

 

Κοινωνία  

 

ΟΤΕ: Ανάπτυξη 3 νέων ψηφιακών εργαλείων για το Μουσείο 

Τηλεπικοινωνιών και επίτευξη 13.000 ψηφιακών επισκέψεων.  

 

OTE - COSMOTE: Ανάπτυξη >3.000 τεχνολογικών λύσεων για τις 

ανάγκες της κοινωνίας από µαθητές (16-18 χρονών) στο πλαίσιο των 

Πανελλήνιων ∆ιαγωνισµών Εκπαιδευτικής Ροµποτικής και 

πρωτοβουλιών STEM. 

 

>16.000 άτοµα (µαθητές, δάσκαλοι, εκπαιδευτές) θα συµµετέχουν σε 

∆ιαγωνισµούς Εκπαιδευτικής Ροµποτικής, πρωτοβουλίες STEM και 

webinars (2020-2021). 

 

Κλίμα και Περιβάλλον  

 

Όμιλος ΟΤΕ: Ο Όµιλος ΟΤΕ, µέλος του Οµίλου Deutsche Telekom 

(DT), δεσμέυεται να υποστηρίξει την επίτευξη των στόχων που έχουν 

τεθεί σε επίπεδο Ομίλου DT, για την περίοδο μετά το 2020. 

 

Ειδικότερα, ο Όµιλος ΟΤΕ δεσµεύεται για: 

 

• 100% κάλυψη των αναγκών σε ηλεκτρική ενέργεια από ΑΠΕ από το 

2021. 

 

• Μηδενισμός των άμεσων (scope 1) και έµµεσων (scope 2) εκποµπών 

ΑΦΘ από την κατανάλωση ενέργειας έως το 2025, 

συμπεριλαμβανομένης της μείωσης κατά 95% των εκπομπών 

κατανάλωσης ενέργειας έως το 2025 σε σύγκριση με το 2017 (έτος 

βάσης). 

 

• 25% µείωση των λοιπών έµµεσων εκποµπών (scope 3) από την 

αλυσίδα αξίας (προµήθεια αγαθών και υπηρεσιών, πάγιος εξοπλισμός, 

χρήση πωληθέντων/εκµισθωµένων προϊόντων και υπηρεσιών) ανά 

πελάτη έως το 2030, σε σχέση µε το 2017 (έτος βάσης). 

 

• Μηδενισμός εκπομπών ΑΦΘ (scope 1, 2 και 3) το αργότερο έως το 

2040. 
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Όμιλος ΟΤΕ: Μηδενικά απόβλητα από την παροχή υπηρεσιών 

τεχνολογίας. (Βιώσιμη διαχείριση των παραγόμενων αποβλήτων από το 

τηλεπικοινωνιακό δίκτυο και δίκτυο καταστημάτων, τα κτίρια και τα data 

centers). 

 

Όμιλος ΟΤΕ: 100% πιστοποιημένες FSC χάρτινες σακούλες στο δίκτυο 

καταστημάτων (Ελλάδα)  

ΟΤΕ-COSMOTE: Ελαχιστοποίηση των πλαστικών μιας χρήσης (αφορά 7 

κύρια κτίρια στην Ελλάδα με εστιατόρια και κυλικεία):  

 

• Διατήρηση  της μηδενικής κατανάλωσης  πλαστικών μπουκαλιών, 

ποτηριών και καλαμακίων μιας χρήσης.  

 

• Κατάργηση των πλαστικών μαχαιροπίρουνων και συσκευασιών 

τροφίμων µιας χρήσης. 

COSMOTE: Εγκατάσταση 3 πρόσθετων σταθμών µμέτρησης 

ηλεκτρομαγνητικού πεδίου. 

 

*Δείκτης υγείας: Ο λόγος του ποσοστού των εργάσιμων ημερών κατά τις 

οποίες δεν καταγράφονται απουσίες λόγω ασθένειας σε σχέση με το 

σύνολο των εργάσιμων ημερών κατά την περίοδο ανάλυσης. 

Περιλαμβάνει όλες τις ασθένειες (εκτός της εγκυμοσύνης, 

συμπεριλαμβανομένης της ασθένειας λόγω ατυχημάτων). 

 

1.5 Κίνδυνοι και Αβεβαιότητες για την Επόμενη Χρήση  

 

Ο Όµιλος έχει αναπτύξει και εφαρμόζει ένα Σύστημα Διαχείρισης 

Εταιρικών Κινδύνων που είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με το πρότυπο 

ISO 31000:2018, και υποστηρίζει τη Διοίκηση στη λήψη στρατηγικών 

αποφάσεων προκειμένου να διασφαλίσει την ομαλή λειτουργία και 

μελλοντική επιτυχία της Εταιρείας. Τα παραπάνω επιτυγχάνονται με τον 

εντοπισμό, την αξιολόγηση, την επικοινωνία και την αντιμετώπιση 

εταιρικών κινδύνων, συμπεριλαμβανομένων των κινδύνων που αφορούν 

θέματα βιώσιμης ανάπτυξης και συγκρούσεις συμφερόντων, 

αξιοποιώντας όλα τα στρατηγικά και λειτουργικά μέσα μετριασμού των 

κινδύνων και παρακολουθώντας τα σχετικά μέτρα που έχει λάβει ο 

Όμιλος προκειμένου να αποφύγει τους κινδύνους και να αξιοποιήσει 

μελλοντικές ευκαιρίες. 
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Στην ενότητα αυτή περιγράφονται οι σημαντικότεροι κίνδυνοι και 

αβεβαιότητες για την επόμενη χρήση. Πλήρης κατάλογος των κινδύνων 

που εντοπίστηκαν και λεπτομερής περιγραφή των πρακτικών για τη 

μείωσή τους παρουσιάζονται στην Ετήσια Οικονοµική Έκθεση 2020. 

 

Πανδημική κρίση: COVID-19 

 

Η πανδημία του COVID-19 οδήγησε σε πρωτοφανή κρίση στην 

παγκόσμια υγεία και οικονομία. Στην Ελλάδα, ο ιός εντοπίστηκε για 

πρώτη φορά στα τέλη Φεβρουαρίου 2020, οδηγώντας σε εθνικό 

lockdown (καραντίνα). Το «Πλάνο Πανδημίας» του ΟΤΕ τέθηκε σε 

εφαρμογή από την 5η Μαρτίου 2020, ανταποκρινόμενο άμεσα στις 

εθνικές (και διεθνείς) εξελίξεις. Στις αρχές Μαΐου, ξεκίνησε μια σταδιακή 

χαλάρωση των περιορισμών της καραντίνας, η οποία συνεχίστηκε και 

ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο. Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, ωστόσο, η 

αύξηση των κρουσμάτων COVID-19 στην Ελλάδα οδήγησε στην 

πρόωρη λήξη της τουριστικής περιόδου και την επαναφορά 

περιοριστικών μέτρων. Κατά την εορταστική περίοδο των 

Χριστουγέννων, εφαρμόστηκαν μέτρα περιορισμένης επαναλειτουργίας 

των καταστημάτων. Καθ’ όλη τη διάρκεια της πανδημίας, η Εταιρεία 

ενεργεί διαρκώς με βάση τις οδηγίες και τις αποφάσεις όλων των 

σχετικών φορέων, τηρώντας τις απαιτήσεις και το πλάνο δράσης που 

υιοθέτησαν οι ελληνικές αρχές.  

 

Χρηματοοικονομικοί Κίνδυνοι 

 

Ο Όμιλος OTE έχει εντοπίσει χρηματοοικονομικούς κίνδυνους στους 

όποιους δύναται να εκτεθεί. 

Ενδεικτικά: 

 

a) Πιστωτικός κίνδυνος 

 

Ο πιστωτικός κίνδυνος αφορά την πιθανότητα κινδύνου 

χρηματοοικονομικής ζημίας για τον Όμιλο ή την Εταιρεία στην 

περίπτωση που κάποιος αντισυμβαλλόμενος αθετήσει τις συμβατικές του 

υποχρεώσεις. 

 

Ο μέγιστος πιστωτικός κίνδυνος στον οποίο είναι εκτεθειμένοι ο Όμιλος 

και η Εταιρεία, κατά την ημερομηνία κατάρτισης των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων, είναι η λογιστική αξία των 

https://www.cosmote.gr/otegroup_company/investor_relations/financial_results/financial_statements_ote_group_k_ote_sa/gr/OTE_ANNUAL_FINANCIAL_REPORT_31122020_GR.pdf
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χρηματοοικονομικών περιουσιακών τους στοιχείων. 

 

Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που έχουν κατηγοριοποιηθεί ως 

επιμετρούμενα στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων αφορούν 

τοποθετήσεις σε αμοιβαία κεφάλαια και άλλα χρεόγραφα. Αυτά τα 

χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία εκτιμάται ότι δεν εκθέτουν τον 

Όμιλο και την Εταιρεία σε σημαντικό πιστωτικό κίνδυνο. 

 

Οι αθετημένες πληρωμές από πελάτες  είναι μέγεθος το οποίο μπορεί 

ενδεχόμενα να επηρεάσει αρνητικά την ομαλή ρευστότητα του Ομίλου 

και της Εταιρείας. Λόγω, όμως, του μεγάλου αριθμού πελατών και της 

διασποράς της πελατειακής βάσης του Ομίλου, δεν υπάρχει συγκέντρωση 

του πιστωτικού κινδύνου σε σχέση με τις απαιτήσεις αυτές. Συγκέντρωση 

πιστωτικού κινδύνου, ωστόσο, εντοπίζεται στις απαιτήσεις από άλλους 

τηλεπικοινωνιακούς παρόχους, λόγω του περιορισμένου αριθμού τους 

και του μεγάλου ύψους των συναλλαγών που έχουν με τον Όμιλο και την 

Εταιρεία. Για αυτήν την κατηγορία, ο Όμιλος και η Εταιρεία αξιολογούν 

τον πιστωτικό κίνδυνο σύμφωνα με τις καθιερωμένες πολιτικές και 

διαδικασίες και αναγνωρίζουν την κατάλληλη πρόβλεψη για απομείωση. 

 

Ο Όμιλος και η Εταιρεία εφαρμόζουν συγκεκριμένη πιστωτική πολιτική 

που έχει ως άξονες, αφενός, τον έλεγχο πιστοληπτικής ικανότητας των 

πελατών και, αφετέρου, την προσπάθεια αποτελεσματικής διαχείρισης 

των απαιτήσεων πριν αυτές καταστούν ληξιπρόθεσμες αλλά και όταν 

αυτές καταστούν εκπρόθεσμες ή επισφαλείς. Για την παρακολούθηση του 

πιστωτικού κινδύνου, οι πελάτες ομαδοποιούνται ανάλογα με την 

κατηγορία που ανήκουν, τα χαρακτηριστικά πιστωτικού κινδύνου τους, 

την ενηλικίωση των απαιτήσεων τους και τα τυχόν προηγούμενα 

προβλήματα εισπραξιμότητας που έχουν επιδείξει, λαμβάνοντας επιπλέον 

υπόψη μελλοντικούς παράγοντες σε σχέση με τους πελάτες καθώς και το 

οικονομικό περιβάλλον. 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τον αντίκτυπο από την πανδημία COVID-19, ο 

Όμιλος και η Εταιρεία έχουν ενσωματώσει στην πρόβλεψη για 

αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές την αύξηση του πιστωτικού κινδύνου σε 

πελάτες των οποίων οι δραστηριότητες έχουν επηρεαστεί αρνητικά, 

καθώς και σε πελάτες των οποίων η ικανότητα αποπληρωμής των 

συμβατικών τους υποχρεώσεων παρουσίασε μεγαλύτερο κίνδυνο. 

 

b) Κίνδυνος ρευστότητας 
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Ο κίνδυνος ρευστότητας συνίσταται στον κίνδυνο ο Όμιλος ή η Εταιρεία 

να μην μπορέσουν να εκπληρώσουν τις χρηματοοικονομικές τους 

υποχρεώσεις όταν απαιτείται. Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε 

χαμηλά επίπεδα, μέσω της διαθεσιμότητας επαρκών ταμειακών 

διαθεσίμων ή/και πιστωτικών ορίων, που διασφαλίζουν την εκπλήρωση 

των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων με λήξη στους επόμενους 12 

μήνες. Τα ταμειακά διαθέσιμα, ταμειακά ισοδύναμα και τα λοιπά 

χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία του Ομίλου και της Εταιρείας 

την 31η Δεκεμβρίου 2020 ανέρχονταν σε 521,6 και 108,3 εκατ. ευρώ 

αντίστοιχα.  

 

Ο πλήρης κατάλογος των χρηματοοικονομικών κινδύνων και των 

πρακτικών για τον μετριασμό τους παρουσιάζεται στην Ετήσια 

Οικονομική Έκθεση Ομίλου ΟΤΕ 2020. 

 

Αδυναμία λειτουργίας κρίσιμων υποδομών  

 

Η υποδομή των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) 

θεωρούνται ως ο βασικός άξονας λειτουργίας όλων των 

τηλεπικοινωνιακών εταιρειών. Η πληθώρα και ποικιλομορφία των 

σύγχρονων υπηρεσιών που παρέχονται από τις εταιρείες τηλεπικοινωνιών 

έχει αυξήσει σε πρωτοφανή βαθμό τόσο την πολυπλοκότητα των 

υποδομών ΤΠΕ όσο και την αλληλεξάρτηση μεταξύ των δικτύων και των 

πλατφορμών υπηρεσιών. Επομένως, μια διακοπή λειτουργίας της 

τεχνολογικής υποδομής, είτε αυτή οφείλεται σε εξωτερικούς παράγοντες 

(π.χ. σεισμοί, πλημμύρες, κ.ά.) είτε σε εσωτερικούς (π.χ. διακοπή 

ρεύματος, διακοπή λειτουργίας κλιματισμού, ανθρώπινο λάθος, κ.ά.) 

αποτελεί γεγονός το οποίο δεν μπορεί να αποκλειστεί. Συνεπώς, η 

διακοπή λειτουργίας μίας υπηρεσίας μπορεί να οδηγήσει σε πιθανή 

απώλεια εσόδων για την επιχείρηση, αύξηση του κόστους 

αποκατάστασης των ζημιών ή/και σε πιθανές αξιώσεις αποζημίωσης εκ 

μέρους των πελατών της, με επακόλουθες επιπτώσεις στην πελατειακή 

βάση και τη φήμη της Εταιρείας.  

 

Ασφάλεια Πληροφοριών 

 

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός, η υιοθέτηση στρατηγικών και 

επιχειρηματικών μοντέλων που αξιοποιούν τη χρήση νέων τεχνολογιών 

(π.χ. Internet of Things – IoT, τεχνητή νοημοσύνη, τεχνολογία 5G, 

https://www.cosmote.gr/otegroup_company/investor_relations/financial_results/financial_statements_ote_group_k_ote_sa/gr/OTE_ANNUAL_FINANCIAL_REPORT_31122020_GR.pdf
https://www.cosmote.gr/otegroup_company/investor_relations/financial_results/financial_statements_ote_group_k_ote_sa/gr/OTE_ANNUAL_FINANCIAL_REPORT_31122020_GR.pdf


422 
 

ευέλικτη ανάπτυξη, συνεργατικές πλατφόρμες, κλπ.), η εναρμόνιση με 

τις αυξημένες κανονιστικές απαιτήσεις για την ασφάλεια και προστασία 

των συστημάτων δικτύων και πληροφοριών, καθώς και η ανάπτυξη 

ισχυρής και ολιστικής στρατηγικής κυβερνοασφάλειας για την 

αποτελεσματική διαχείριση των ολοένα αυξανόμενων κινδύνων του 

κυβερνοχώρου, αποτελούν προτεραιότητα για τον Όμιλο ΟΤΕ. Οι 

τεχνολογικές καινοτομίες αξιοποιήθηκαν για τη διαχείριση των 

προκλήσεων που επέφερε η πανδημία του COVID-19 και ώθησαν τον 

Όμιλο ΟΤΕ να εξισορροπήσει την ανάγκη προστασίας του από κινδύνους 

του κυβερνοχώρου με την ανάγκη για ψηφιακή καινοτομία. 

 

Τον Σεπτέμβριο του 2020, κατά τη διάρκεια ελέγχου των συστημάτων 

του Ομίλου ΟΤΕ, ανιχνεύτηκε μη εξουσιοδοτημένη εξαγωγή αρχείου από 

σύστημα της Εταιρείας, ως αποτέλεσμα κυβερνοεπίθεσης. Η Εταιρεία 

απέκλεισε άμεσα τη πρόσβαση, έλαβε όλα τα αναγκαία μέτρα και 

ενημέρωσε από την πρώτη στιγμή τις αρμόδιες Αρχές, όπως προβλέπεται 

από την Eλληνική και Eυρωπαϊκή νομοθεσία.  

 

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων 

 

Η Εταιρεία συλλέγει, αποθηκεύει και χρησιμοποιεί προσωπικά δεδομένα 

κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών της και τα προστατεύει με βάση 

την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων και τους 

Εταιρικούς Δεσμευτικούς Κανόνες Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 

για την προστασία των ατομικών δικαιωμάτων κατά τη διαχείριση 

προσωπικών δεδομένων εντός του Ομίλου, που έχουν υιοθετηθεί με 

απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας. Παρόλο που λαμβάνονται τεχνικά και 

οργανωτικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, τα 

μέτρα ενδέχεται να αποτύχουν και ορισμένα προσωπικά δεδομένα 

ενδέχεται να χαθούν ως αποτέλεσμα ανθρώπινου σφάλματος ή 

τεχνολογικής αποτυχίας ή να χρησιμοποιηθούν κακόβουλα. Ενδεχόμενη 

παραβίαση προσωπικών δεδομένων από την Εταιρεία ή από τους 

συνεργάτες ή προμηθευτές της μπορεί να οδηγήσει σε πρόστιμα, ζημιές 

στη φήμη, απώλεια συνδρομητών και να έχει αρνητικές επιπτώσεις στην 

επιχείρηση και στην οικονομική κατάσταση αυτής. 

 

Η προστασία των προσωπικών δεδομένων είναι μία από τις κύριες 

προτεραιότητες του Ομίλου ΟΤΕ, όχι μόνο για να ανταποκριθεί στις 

νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις, αλλά και ως αναπόσπαστο μέρος 

της κουλτούρας του. Στο πλαίσιο αυτό, ο Όμιλος ΟΤΕ έχει συστήσει τη 
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μονάδα Προστασίας Δεδομένων Ομίλου ΟΤΕ, με επικεφαλής τον 

Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων, ο οποίος εποπτεύεται λειτουργικά 

από την Επιτροπή Ελέγχου.  

 

Προστασία του κλίματος 

 

Η κλιματική αλλαγή αποτελεί ένα παγκόσμιο περιβαλλοντικό ζήτημα με 

επιπτώσεις που επηρεάζουν όλο το εύρος των οικονομικών 

δραστηριοτήτων και τη ζωή στον πλανήτη. Για την αντιμετώπιση των 

επιπτώσεων αυτών, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει ως στόχο τη μείωση 

των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (ΑΦΘ) κατά περισσότερο από 

40% έως το 2030, ενώ, για το 2050, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής 

Πράσινης Συμφωνίας (European Green Deal), ο στόχος αφορά τον 

μηδενισμό των καθαρών (net) εκπομπών. Στην κατεύθυνση αυτή, το 

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κατέληξε σε συμφωνία σχετικά με τον νέο 

Ευρωπαϊκό Κλιματικό Νόμο (Οκτώβριος 2020), ενώ η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή πρότεινε την αναθεώρηση του στόχου μείωσης για το 2030 στο 

55% σε σύγκριση με τα επίπεδα εκπομπών του 1990. 

 

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι η κατανάλωση ενέργειας αποτελεί 

σημαντική πηγή εκπομπών ΑΦΘ για τον Όμιλο ΟΤΕ, συμβάλλοντας 

στην κλιματική αλλαγή (και στην ατμοσφαιρική ρύπανση). Παράλληλα, 

επιδρά στο λειτουργικό κόστος του Ομίλου ΟΤΕ, το οποίο επηρεάζεται 

άμεσα από τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις του εθνικού συστήματος 

Μεταφοράς και Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας και από: 

 

• Την αύξηση των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας, λόγω των 

τελών/εισφορών/επιβαρύνσεων που επιβάλλονται στον τομέα παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας, στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας εκπομπών 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης (έμμεσος ρυθμιστικός κίνδυνος). 

 

• Τους αυστηρότερους περιβαλλοντικούς κανονισμούς με υποχρεωτικές 

διατάξεις (π.χ. ενεργειακοί έλεγχοι δραστηριοτήτων, των συστημάτων 

θέρμανσης/ψύξης, κλπ.). 

 

Η κλιματική αλλαγή μπορεί να οδηγήσει σε μελλοντικούς  κινδύνους, 

λόγω των σοβαρών και μακροπρόθεσμων επιπτώσεών της. Αφενός μεν, 

οι χαμηλές περιβαλλοντικές επιδόσεις θα μπορούσαν πιθανώς να 

επηρεάσουν τη φήμη του Ομίλου και το μερίδιο αγοράς, καθώς έρευνες 

δείχνουν ότι οι καταναλωτές και οι επενδυτές προτιμούν να 
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συνεργάζονται με εταιρείες που εφαρμόζουν αποτελεσματική 

περιβαλλοντική πολιτική για την προστασία του περιβάλλοντος. 

Αφετέρου δε, μακροπρόθεσμα, οι τηλεπικοινωνιακές υποδομές θα 

μπορούσαν να επηρεαστούν από ακραία καιρικά φαινόμενα (φυσικές 

επιπτώσεις) που ενδέχεται να οδηγήσουν σε διακοπές λειτουργίας του 

δικτύου. 

 

Εφοδιαστική Αλυσίδα 

 

Ο Όμιλος ΟΤΕ θεωρεί τη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας του ως 

απαραίτητη προϋπόθεση για την αποτελεσματική λειτουργία του, την 

οικονομική ανάπτυξη, τη διατήρηση και βελτίωση της καλής φήμης του. 

Η διαχείριση αυτή λαμβάνει υπόψη τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης. 

Ως εκ τούτου, ο Όμιλος επιδιώκει να συνεργάζεται με προμηθευτές που 

είναι περιβαλλοντικά και κοινωνικά υπεύθυνοι. Παρ’ όλα αυτά, υπάρχουν 

κίνδυνοι οι οποίοι μπορούν δυνητικά να προκαλέσουν επιχειρησιακές 

αποτυχίες, απώλειες εσόδων και ζημιές στη φήμη, ως αποτέλεσμα 

ενεργειών τρίτων/προμηθευτών (περιβαλλοντικές επιπτώσεις/πρόστιμα, 

ανεπαρκείς συνθήκες εργασίας, παιδική εργασία, απάτες, κλπ.). 

 

Κίνδυνοι για την υγεία που σχετίζονται με την Ηλεκτρομαγνητική 

ακτινοβολία 

 

Οι ενδεχόμενες επιπτώσεις στην υγεία από ανθρωπογενείς πηγές 

ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας (Η/Μ) έχουν προσελκύσει ιδιαίτερη 

προσοχή τα τελευταία χρόνια. Για τον λόγο αυτό, διεθνείς επιστημονικοί 

οργανισμοί έχουν διαμορφώσει όρια ασφαλούς έκθεσης σε μη ιονίζουσες 

(Η/Μ) ακτινοβολίες και έχει αναπτυχθεί το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο.  

 

Οι σχετικές έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί και αξιολογηθεί από τον 

Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας δεν δείχνουν κάποια συσχέτιση μεταξύ της 

υγείας και των επιπτώσεων από ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές σταθμών 

τηλεπικοινωνιών σε επίπεδα κατώτερα των θεσπισμένων ορίων 

ασφαλούς έκθεσης. Επίσης, σύμφωνα με ανεξάρτητες μετρήσεις, οι τιμές 

του Η/Μ πεδίου που παράγεται από σταθμούς βάσης τηλεφωνίας, 

συνεισφέρουν λιγότερο από το 30% του συνολικού ηλεκτρομαγνητικού 

υποβάθρου στις κατοικημένες περιοχές. Τα επίπεδα ηλεκτρομαγνητικού 

πεδίου σε όλους τους Σταθμούς Βάσης του Ομίλου ΟΤΕ 

συμμορφώνονται με τα όρια που συστήνει ο Παγκόσμιος Οργανισμός 

Υγείας και η Διεθνής Επιτροπή για την Προστασία από τις μη Ιονίζουσες 
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Ακτινοβολίες (ICNIRP), καθώς και με τα όρια που θέτει ο νόμος 

4635/2019 και τα οποία είναι στο 60-70% των ορίων της ICNIRP [κατά 

τη θέσπιση των ορίων αυτών, η επιστημονική κοινότητα έχει θέσει 

συντελεστή ασφάλειας πενήντα (50), λαμβάνοντας υπόψη ότι 

ενδεχομένως κάποιες ομάδες πληθυσμού να είναι πιο ευπαθείς], στα 

σημεία ελεύθερης πρόσβασης του κοινού. Γενικότερα, η πολιτική του 

Ομίλου ΟΤΕ βασίζεται στην εφαρμογή εξ ορισμού, της Αρχής της 

Πρόληψης, η οποία βασίζεται στις αρχές της Διαφάνειας, της 

Πληροφόρησης, της Συμμετοχής και της Προώθησης της Επιστήμης, για 

το σύνολο των προϊόντων και των υπηρεσιών. 

 

Υγεία και Ασφάλεια στην εργασία 

 

Ένα πλήθος παραγόντων που σχετίζονται με τις δραστηριότητες κατά την 

εργασία είναι δυνατό να θέσει σε κίνδυνο την Υγεία και της Ασφάλεια 

των εργαζομένων, με πιο ευάλωτο το τεχνικό προσωπικό (στο οποίο 

περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, οι τεχνικοί πεδίου, οι ηλεκτρολόγοι, οι 

αποθηκάριοι). Η αδυναμία παροχής ενός ασφαλούς εργασιακού 

περιβάλλοντος μπορεί να επιβαρύνει την Εταιρεία με υποχρεώσεις 

αποζημίωσης και λοιπά νομικά κόστη, θίγοντας παράλληλα τη φήμη της.  

 

Κατόπιν αξιολόγησης των κινδύνων του εργασιακού περιβάλλοντος από 

την επιχειρησιακή μονάδα Υγείας και Ασφάλειας, οι πιο σημαντικοί 

κίνδυνοι είναι αυτοί στους οποίους εκτίθεται το τεχνικό προσωπικό και 

απορρέουν από τις ακόλουθες περιστάσεις:  

 

• Μη ορθή χρήση των Μέσων Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.), τα οποία 

αποσκοπούν στη μείωση της σοβαρότητας ενός τραυματισμού.  

 

• Εργασία σε φρεάτια, η οποία πραγματοποιείται στο πλαίσιο επισκευής 

ή συντήρησης. Το φρεάτιο αποτελεί περιβάλλον που μπορεί να εκθέσει 

σε κίνδυνο τη σωματική ακεραιότητα του εργαζομένου, λόγω 

περιορισμένου χώρου και ύπαρξης στάσιμων νερών, τα οποία είναι 

δυνατό να αποτελέσουν εστία μολύνσεων, ειδικά σε συνδυασμό με τη μη 

ορθή χρήση των Μ.Α.Π.  

 

• Εργασία σε στύλους, η οποία επίσης μπορεί να οδηγήσει σε ατυχήματα 

επί το έργον, κυρίως λόγω της μη ορθής χρήσης των Μ.Α.Π.  

 

• Μη ορθή χρήση φορητών κλιμάκων, η οποία πραγματοποιείται στο 
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πλαίσιο εργασιών επισκευών ή συντήρησης.  

 

Κίνδυνοι κανονιστικής συμμόρφωσης, διαφθοράς, δωροδοκίας και 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

 

Η Κανονιστική Συμμόρφωση αντιπροσωπεύει μια δέσμευση στις αρχές 

της ακεραιότητας, της διαφάνειας, της δικαιοσύνης, του 

επαγγελματισμού, του ομαδικού πνεύματος και του σεβασμού στους 

κανόνες, αρχές οι οποίες διέπουν τη λειτουργία της Εταιρείας.  

 

Περιστατικά παραβατικής συμπεριφοράς (π.χ. απάτη, διαφθορά, 

δωροδοκία, υπεξαίρεση, κλοπή, ξέπλυμα χρήματος, παραποίηση των 

οικονομικών αναφορών (ενοποιημένων και εταιρικών), αθέμιτος 

ανταγωνισμός, διακρίσεις στο χώρο εργασίας, καταπάτηση ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων καθώς και οτιδήποτε θα μπορούσε να βλάψει τη φήμη της 

Εταιρείας ή οποιαδήποτε προσπάθεια συγκάλυψης των ανωτέρω) που 

διαπράττονται είτε εντός της Εταιρείας είτε εκτός της Εταιρείας, με τη 

συμμετοχή επιχειρηματικών συνεργατών (π.χ. πελατών, προμηθευτών ή 

διανομέων) που εμπλέκονται στην επιχειρηματική δραστηριότητα της 

Εταιρείας, θα μπορούσαν να έχουν δυσμενή επίδραση στη 

χρηματοοικονομική θέση και τη φήμη της Εταιρείας και να οδηγήσουν 

σε πρόστιμα, κυρώσεις και περιορισμό της επιχειρηματικής λειτουργίας. 

Σημειώνουμε ότι οι εταιρείες του Ομίλου ΟΤΕ λαμβάνουν όλα τα 

αναγκαία μέτρα προκειμένου να διασφαλίσουν ότι τα άτομα που 

παρέχουν πληροφορίες σχετικά με περιστατικά παραβατικής 

συμπεριφοράς, έχοντας βάσιμους λόγους να θεωρούν ότι οι πληροφορίες 

αυτές είναι αληθείς, θα προστατεύονται από αντίποινα που θα 

μπορούσαν να τους προκαλέσουν προσωπική, επαγγελματική ή 

οικονομική ζημιά.  

 

Η αδυναμία υιοθέτησης και εφαρμογής κατάλληλων και ισχυρών 

διαδικασιών που αποτρέπουν την εμφάνιση περιστατικών διαφθοράς, 

δωροδοκίας και καταπάτησης ανθρωπίνων δικαιωμάτων και παραβίασης 

μπορεί να προκαλέσουν ζημίες στη φήμη του Ομίλου ΟΤΕ, επηρεάζοντας 

ενδεχομένως, στη συνέχεια, την χρηματοοικονομική του θέση, καθώς και 

την αφοσίωση και εμπιστοσύνη των εργαζομένων του. Ως εκ τούτου, ο 

Όμιλος ΟΤΕ αναγνωρίζει τη διαφθορά, τη δωροδοκία και τις 

παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ως αναδυόμενο κίνδυνο, 

δεδομένης της υιοθέτησης εσωτερικών και διεθνών κανονισμών σχετικά 

με τα εν λόγω θέματα. Κατά συνέπεια, έχει θεσπίσει αποτελεσματικές 
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πολιτικές και διαδικασίες (όπως διαδικασίες καταγγελιών 

«whistleblower») για την πρόληψη, τον εντοπισμό και τη διαχείριση 

πιθανών περιστατικών.  

 

Κρίσιμες Εταιρικές Συμβάσεις και Επιχειρηματική Ανθεκτικότητα 

 

Οι εξελίξεις και οι συνεχόμενες τεχνολογικές αλλαγές έχουν προσδώσει 

έναν ακόμη πιο κρίσιμο ρόλο στις τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες για τις 

μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις (π.χ. υπηρεσίες cloud, 

τεχνολογίες και λύσεις κινητής και σταθερής). Η συγκεκριμένη αγορά 

απαιτεί από τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους υψηλότερο επίπεδο 

εξυπηρέτησης πελατών, προκειμένου να υποστηρίξουν αυτές τις 

προηγμένες και εξατομικευμένες λύσεις. Ο ανταγωνισμός 

επικεντρώνεται, κυρίως, σε καινοτόμες υπηρεσίες, ενώ εξαρτάται σε 

μεγάλο βαθμό από την ικανότητα να προσφέρει προϊόντα και υπηρεσίες 

έγκαιρα και με αξιόπιστο τρόπο. 

 

1.6 Αντιμετώπιση της Κρίσης COVID-19  

 

Επιχειρηματικό Μοντέλο 

 

Εν μέσω των οικονομικών και κοινωνικών δυσκολιών που προέκυψαν 

λόγω της πανδημίας και του lockdown στην Ελλάδα και στην Ρουμανία, 

ο Όμιλος ΟΤΕ συνέχισε να προσφέρει τις υπηρεσίες του σε όλους τους 

πελάτες του και διατήρησε σχέσεις εμπιστοσύνης με τους προμηθευτές 

του, χωρίς διακοπή πληρωμών. 

 

O Όμιλος πήρε τα κατάλληλα μέτρα για να διατηρήσει το δίκτυο 

καταστημάτων ανοιχτό βάσει συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, ενώ το 

90% των εργαζομένων στην εξυπηρέτηση πελατών εργαζόταν από το 

σπίτι, συνεχίζοντας να προσφέρει αδιάλειπτα όλες τις υπηρεσίες προς 

τους πελάτες και ακολουθώντας όλα τα μέτρα προστασίας που είχε 

επιβάλει η Πολιτεία.  

 

Ταυτόχρονα, ο Όμιλος έκανε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, 

προκειμένου να αντιμετωπίσει το υψηλό φορτίο του δικτύου Internet και 

διασφάλισε τόσο την αδιάλειπτη λειτουργία του όσο και την πρόσβαση 

των ατόμων στις κατάλληλες συσκευές με επαρκή δεδομένα και 

ταχύτητες Internet.  

Επιπλέον, περισσότεροι από 2.500 τεχνικοί πεδίου συνέχιζαν να 
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εργάζονται με ασφάλεια κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Έχοντας στη 

διάθεσή τους όλον τον απαραίτητο εξοπλισμό προστασίας, όπως 

προστατευτικές μάσκες και γάντια, διαχειρίστηκαν επιτυχώς περισσότερα 

από 25.000 αιτήματα την εβδομάδα. 

 

Στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης του Ομίλου ΟΤΕ ενάντια στην κρίση 

της πανδημίας, δημιουργήθηκε ειδική «Oμάδα Διαχείρισης Κρίσεων 

COVID-19 Ομίλου ΟΤΕ». Ο ρόλος της ομάδας ήταν να διασφαλίζει ότι 

τηρούνται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή δυσάρεστων 

συνεπειών που μπορεί να προκύψουν από την πανδημία, για την 

παρακολούθηση της τήρησης των κανόνων σχετικά με την ασφάλεια των 

εργαζομένων και για την ενίσχυση της ικανότητας του Ομίλου να 

συνεχίσει να προσφέρει τις τηλεπικοινωνιακές του υπηρεσίες στους 

πελάτες του. Η ομάδα αποτελείται από στελέχη των επιχειρησιακών 

μονάδων: Διαχείρισης Κινδύνων, Επιχειρησιακής Συνέχειας, Υγείας και 

Ασφάλειας, Ανθρώπινου Δυναμικού, Προμηθειών, Διαχείρισης 

Εταιρικών Ακινήτων, Εταιρικής Επικοινωνίας. Όλα τα μέτρα ασφαλείας 

που πήρε ο Όμιλος γνωστοποιήθηκαν στους εργαζόμενους μέσω των 

εσωτερικών καναλιών επικοινωνίας, ενώ δόθηκε ο απαραίτητος 

προστατευτικός εξοπλισμός σε όλους. Δημιουργήθηκε μία 24ωρη ειδική 

ανοιχτή γραμμή για θέματα υγείας και ασφάλειας η οποία λειτουργεί από 

την αρχή της πανδημίας. Από τον Μάρτιο μέχρι και τον Δεκέμβριο 2020, 

η ειδική γραμμή έλαβε και διαχειρίστηκε περισσότερες από 7.000 

κλήσεις. Τέλος, τόσο η Νομική υπηρεσία όσο και η Διεύθυνση 

Ασφάλειας Δεδομένων εξασφάλισαν την επίλυση τυχόν ζητημάτων που 

μπορεί να προέκυπταν σχετικά με την πρόσβαση σε συστήματα, την 

ασφάλεια του δικτύου και τα δεδομένα της εταιρίας.  

 

Εργαζόμενοι 

 

Από την αρχή της πανδημίας COVID-19, ο Όμιλος ΟΤΕ ενεργοποίησε 

αμέσως όλους τους μηχανισμούς για να ανταποκριθεί στις συνθήκες 

έκτακτης ανάγκης, θέτοντας πάντοτε ως προτεραιότητα την υγεία και την 

ασφάλεια των εργαζομένων του, και διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη 

λειτουργία και παροχή υπηρεσιών στους πελάτες του. Κατά την διάρκεια 

του πρώτου lockdown στην Ελλάδα, στις αρχές Μαρτίου, το 80% των 

εργαζομένων του Ομίλου ΟΤΕ (~13.000 εργαζόμενοι) ξεκίνησε να 

εργάζεται εξ αποστάσεως, με εξαίρεση τους εργαζόμενους της πρώτης 

γραμμής, δηλαδή των εργαζομένων του δικτύου καταστημάτων και των 

τεχνικών πεδίου.  
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Ο Όμιλος ανταποκρίθηκε άμεσα και παρείχε στους εργαζομένους του 

όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό, όπου χρειαζόταν, για να παραμένουν 

υγιείς και να μπορούν να συνεχίσουν να εργάζονται αποτελεσματικά. 

Κατά τη διάρκεια του πρώτου lockdown, η εταιρεία επικεντρώθηκε στην 

ευημερία των εργαζομένων και στην διατήρηση καλών συνθηκών 

εργασίας μέσα από διάφορες δράσεις. Ενδεικτικά:  

 

• Βελτίωση προγραμμάτων digital learning μέσω ψηφιακής πλατφόρμας 

για τους εργαζόμενους 

 

• Δεν πραγματοποιήθηκαν περικοπές μισθών 

 

• Μηδενικές χρεώσεις στα κινητά των εργαζομένων του Ομίλου ΟΤΕ 

 

Επιπλέον, ο Όμιλος αποφάσισε να δώσει ένα extra bonus (spot bonus) 

στους εργαζόμενους της πρώτης γραμμής (δίκτυο καταστημάτων και 

τεχνικούς πεδίου), ως αναγνώριση των προσπαθειών και της δέσμευσής 

τους κατά τη διάρκεια αυτής της δύσκολης περιόδου. Δόθηκαν περίπου 

1,6 εκατ. ευρώ σε περισσότερους από 1.800 εργαζόμενους.  

 

Ο Όμιλος ΟΤΕ ενεργοποίησε άμεσα μηχανισμούς για την αντιμετώπιση 

όλων των καταστάσεων και των ειδικών συνθηκών που επέφερε η 

πανδημία και που αφορούν τους εργαζόμενους, τους πελάτες και την 

κοινωνία. Η συνολική κοινωνική συνεισφορά του Ομίλου (χρηματική και 

σε είδος) ανήλθε σε περισσότερα από 12,0 εκατ. ευρώ. 

 

Τέλος, δημιουργήθηκε μία ειδική ενότητα στο intranet και στην 

ιστοσελίδα της εταιρείας ώστε όλοι οι εργαζόμενοι και οι πελάτες να 

ενημερώνονται σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνει ο Όμιλος για την 

αντιμετώπιση της πανδημίας καθώς και με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες 

που προσφέρονται στους πελάτες.  

 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανταπόκριση του Ομίλου 

ΟΤΕ στην πανδημία COVID-19 περιλαμβάνονται σε όλο τον 

Απολογισμό, όπου χρειάζεται στις σχετικές ενότητες. 

 

1.7 Διάλογος με τα Ενδιαφερόμενα Μέρη  

 

Ο Όμιλος OTE αναγνωρίζει ότι τα ενδιαφερόμενα μέρη του επιδρούν και 

επηρεάζουν άμεσα τη βιώσιμη ανάπτυξη του και συνδιαλέγεται με τους 
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εκπροσώπους τους, χωρίς αποκλεισμούς και διακρίσεις.  

 

Ο Όμιλος έχει εντοπίσει 9 κατηγορίες ενδιαφερόμενων μερών όπως 

παρουσιάζονται παρακάτω:  

 

• Μέτοχοι, Ομολογιούχοι, Επενδυτές και Αναλυτές  

 

• Πελάτες και μελλοντικοί πελάτες  

 

• Επιχειρήσεις 

 

• Φορείς Επιστήμης, Έρευνας και Εκπαίδευσης 

 

• ΜΜΕ  

 

• Εργαζόμενοι, μελλοντικοί εργαζόμενοι και οι εκπρόσωποί τους  

 

• Προμηθευτές  

 

• ΜΚΟ και ενδιαφερόμενες ομάδες 

 

• Κρατικοί/Κυβερνητικοί φορείς 

 

Στο πλαίσιο της προσέγγισης για τη διαχείριση θεμάτων Βιώσιμης 

Ανάπτυξης, ο Όμιλος έχει θεσπίσει ισχυρά κανάλια επικοινωνίας με όλα 

τα ενδιαφερόμενα μέρη, ώστε να ενθαρρύνει την ενεργή συμμετοχή τους, 

να κατανοήσει τις προσδοκίες τους και να διαμορφώσει την Πολιτική 

Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ομίλου.  

 

Στο πλαίσιο του διαλόγου με τα ενδιαφερόμενα μέρη, ο Όμιλος έχει 

θεσπίσει ένα πλαίσιο δέσμευσης τριών επιπέδων –μεταξύ της εταιρείας 

και των ενδιαφερόμενων μερών– κατά το οποίο εφαρμόζονται τρεις 

διαφορετικές μέθοδοι επικοινωνίας, δηλ. η Συμμετοχή, ο Διάλογος και η 

Πληροφόρηση, ανάλογα με το είδος των ενδιαφερόμενων μερών και τις 

ιδιαιτερότητες των θεμάτων που τους αφορούν περισσότερο.  

 

Το 2020, ο Όμιλος έλαβε μέρος σε πληθώρα εκδηλώσεων με θέμα τη 

βιώσιμη ανάπτυξη, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται: 

 

• Η διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τη θέσπιση 
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Προτύπου Πράσινου Ομολόγου της ΕΕ . 

 

• Το έγγραφο θέσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης Παρόχων 

Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων (ETNO) σχετικά με τη Βιώσιμη 

Χρηματοδότηση. 

 

• Οι Ομάδες Εργασίας της ETNO για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και την 

Πράσινη Συμφωνία. 

 

• Η πρωτοβουλία που αναπτύχθηκε από το Χρηματιστήριο Αθηνών, την 

Ένωση Θεσμικών Επενδυτών και το Εθνικό και Καποδιστριακό 

Πανεπιστήμιο Αθηνών, σχετικά με τη δημοσιοποίηση μη 

χρηματοοικονομικών στοιχείων από τις εισηγμένες εταιρείες. 

 

• Συµµετοχή στην Οµάδα εργασίας του CSR Hellas για «Μηδενικά 

Πλαστικά µίας Χρήσης» και στην Ομάδα Εργασίας Συμπεριληπτικών 

Εργοδοτών (Inclusive Employer) . 

 

• Συµµετοχή στο Women in Business (WIB) Committee, του Ελληνο-

Αµερικάνικου Εµπορικού Επιµελητηρίου. 

 

• 10ο Ετήσιο Capital Link CSR Forum «ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ και ΚΟΙΝΩΝΙΑ: 

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ» - Ομιλία «Φέρνοντας την Επανάσταση στον νέο 

ψηφιακό κόσμο»  

 

• Εθνική Στρογγυλή Τράπεζα σχετικά με την «Υπεύθυνη Διαχείριση των 

Πλαστικών Μιας Χρήσης στις Παραθαλάσσιες Περιοχές» που 

διοργανώθηκε από το CSR Europe  

 

• Σχολείο για την Εταιρική Βιωσιμότητα και Υπευθυνότητα 2020 

(Corporate Sustainability & Responsibility School) της CSR Hellas - 

Ομιλία σχετικά με τη στρατηγική και τις πρωτοβουλίες που υιοθέτησε ο 

Όμιλος ΟΤΕ για να ανταποκριθεί στις ιδιαίτερες συνθήκες εργασίας 

λόγω της πανδημίας 

 

• Εταιρική Υπευθυνότητα στην Πράξη VII, της Boussias Conferences - 

Ομιλία «COSMOTE: η δύναμη της τεχνολογίας στην υπηρεσία των 

ανθρώπων» 

 

Τα αποτελέσματα των διαβουλεύσεων και της αλληλεπίδρασης µε τα 

https://www.amcham.gr/committees/#1551880410025-b7efee1e-2b41
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ενδιαφερόµενα µέρη αξιοποιούνται και κατά τη διαδικασία ανάλυσης 

ουσιαστικών θεµάτων βιωσιµότητας του Οµίλου, οπότε και συμβάλλουν 

στην επικύρωση και τη βελτίωση της στρατηγικής Βιώσιµης Ανάπτυξης 

που εφαρµόζει. Το 2020, τα ενδιαφερόμενα μέρη του Ομίλου ΟΤΕ 

κλήθηκαν να συμμετάσχουν στη διαδικασία Ανάλυσης Ουσιαστικών 

Θεμάτων του Ομίλου ΟΤΕ, όπου τους ζητήθηκε να αξιολογήσουν τη 

σημασία ενός καταλόγου θεμάτων βάσει των δικών τους κριτηρίων.  

 

Πρότυπο Αρχών Υπευθυνότητας ΑΑ1000  

 

Οι εταιρείες του Ομίλου OTE συμμορφώνονται με τις βασικές αρχές του 

«Προτύπου Υπευθυνότητας ΑΑ1000» δηλαδή, τις αρχές της 

Συμμετοχικότητας, της Ουσιαστικότητας, της Ανταπόκρισης και της 

Επίδρασης. 

 

Μορφές Δέσμευσης των Ενδιαφερόμενων Μερών 

 

Συμμετοχή 

Έρευνα μεταξύ των Ενδιαφερόμενων Μερών 

Αξιολόγηση Ουσιαστικότητας  

Intranet: ενημέρωση, συζήτηση και ευαισθητοποίηση 

Δίκτυα και Φόρα Βιώσιμης Ανάπτυξης και Εταιρικής Υπευθυνότητας  

 

Διάλογος 

Ερωτηματολόγιο Απολογισμού Βιώσιμης Ανάπτυξης 

Ομάδα εργασίας του CSR Hellas για τη «Μείωση των πλαστικών μιας 

χρήσης» 

Ομάδα εργασίας του Ομίλου DT για τον στόχο Κλιματικής Αλλαγής  

Επιτροπή Κυκλικής Οικονομίας του Ελληνο-Αμερικάνικου Εμπορικού 

Επιμελητηρίου 

SRI Roadshows 

 

Πληροφόρηση 

Εσωτερικά ενημερωτικά δελτία για τους εργαζομένους  

Εσωτερική καμπάνια Zero Plastic  

Συνεργασία για θέματα σχετικά με την προστασία των ανηλίκων  

Εταιρική ιστοσελίδα και Social Media  

  

Ανάλυση Ουσιαστικότητας 

 



433 
 

Οι εταιρείες του Οµίλου OTE εντοπίζουν τα πιο σηµαντικά θέµατα που 

αφορούν τη βιώσιµη ανάπτυξη τους µέσω της Ανάλυσης Ουσιαστικών 

Θεµάτων που πραγµατοποιείται σύµφωνα µε την ενοποιημένη 

μεθοδολογία του Οµίλου σχετικά µε τη ∆ιαχείριση Εταιρικών Κινδύνων. 

 

Το 2020, η ανάλυση των ουσιαστικών θεμάτων πραγματοποιήθηκε με τη 

συμμετοχή της Ανώτατης Διοίκησης του Ομίλου και των ενδιαφερόμενων 

μερών, και εντόπισε βασικούς κινδύνους και ευκαιρίες. Η διαδικασία 

αξιολόγησης του κινδύνου κανονιστικής συμμόρφωσης ενσωματώθηκε 

στη διαδικασία ανάλυσης ουσιαστικών θεμάτων. Ο Όμιλος ΟΤΕ έχει 

συνδυάσει τις διαδικασίες διαχείρισης θεμάτων Βιώσιμης Ανάπτυξης, 

Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Εταιρικών Κινδύνων αναπτύσσοντας 

μια ολιστική προσέγγιση που βασίζεται σε βέλτιστες πρακτικές. 

 

Τα ανώτερα διευθυντικά στελέχη συμμετείχαν στη διαδικασία, 

αξιολογώντας την πιθανότητα εμφάνισης και τον αντίκτυπο όλων των 

αναφερόμενων θεμάτων για τον Όμιλο ΟΤΕ. Επιπλέον, τα 

ενδιαφερόμενα μέρη κλήθηκαν υποβάλουν τις απόψεις τους μέσω ενός 

online ερωτηματολογίου, βαθμολογώντας κάθε θέμα (σε κλίμακα από 1 

έως 5). Στόχος του ερωτηματολογίου είναι να αποτυπώσει τη 

σπουδαιότητα του κάθε θέματος σε σχέση με τις αποφάσεις των 

ενδιαφερόμενων μερών αναφορικά με τον Όμιλο.  

 

Τα αποτελέσματα επικυρώθηκαν από τη ∆ιοίκηση του Οµίλου ΟΤΕ και 

όλα τα διαθέσιµα δεδοµένα αξιολογήθηκαν κατάλληλα, προκειµένου να 

χρησιµοποιηθούν στον προγραµµατισµό των ενεργειών και της 

στρατηγικής του Οµίλου, ενώ τα πιο σηµαντικά θέµατα 

συµπεριλήφθηκαν στον χάρτη κινδύνων του Οµίλου ΟΤΕ. 

 

Ο Ενιαίος Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης 2020 καλύπτει και τις 20 

θεματικές περιοχές, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση σε 8 περιοχές που 

χαρακτηρίστηκαν από την Διοίκηση και τα ενδιαφερόμενα μέρη ως οι πιο 

σημαντικές, πολύ σημαντικές και σχετικά σημαντικές.  

 

Όλα τα διαθέσιμα δεδομένα αξιολογήθηκαν προκειμένου να 

χρησιμοποιηθούν στον προγραμματισμό των δραστηριοτήτων και τη 

στρατηγική του Ομίλου.  

Σημασία Οικονομικών, Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Θεμάτων για 

τον Όμιλο ΟΤΕ 
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Τα θέματα ταξινομούνται σε σχέση με τη σημασία τους: 

Πιο σημαντικά: Ασφάλεια και προστασία δεδομένων (9), Εξυπηρέτηση 

και Ικανοποίηση Πελατών (15), Επιχειρησιακή συνέχεια (8) 

 

Πολύ σημαντικά: Πρακτικές Δίκαιης Απασχόλησης και Διαχείρισης 

Εργαζομένων (5), Εκπαίδευση Εργαζομένων και Ανάπτυξη Δεξιοτήτων 

(6), Ηλεκτρομαγνητική Ακτινοβολία (EMF) (19), Υγεία, Ασφάλεια και 

Ευημερία Εργαζομένων (10), Ηθικές Επιχειρηματικές Πρακτικές (3) 

 

Σχετικά σημαντικά: Οικονομική επίδοση (1), Υπεύθυνη Εφοδιαστική 

Αλυσίδα (7), Προϊόντα και Υπηρεσίες για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (12), 

Διαχείριση Θεμάτων Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (4), Υπεύθυνη 

Επικοινωνία με τους Πελάτες (14), Ενέργεια και Κλιματική Αλλαγή (17), 

Διακυβέρνηση και Διοίκηση (2), Ασφαλής και Υπεύθυνη Χρήση της 

Τεχνολογίας (13), Κυκλική Οικονομία (18), Ψηφιακή κοινωνία (11), 

Σύνδεση με την Τοπική Κοινωνία και Αντίκτυπος των Δραστηριοτήτων 

του Ομίλου (16), Άλλες περιβαλλοντικές Πτυχές (20) 

 

 

1.8 Δείκτες Κοινωνικά Υπεύθυνων Επενδύσεων  

 

Ο Όµιλος ΟΤΕ ανταποκρίνεται στις ερωτήσεις και αξιολογήσεις των 

αναλυτών που εκπροσωπούν 6 δείκτες Βιώσιμης Ανάπτυξης/ESG 

/Κοινωνικά Υπεύθυνων Επενδύσεων (SRI).  

 

Από το 2008, ο OTE, πληροί όλες τις απαιτήσεις και συµµετέχει στη 

σειρά χρηµατιστηριακών δεικτών FTSE4Good, ενώ είναι µία από τις 9 

ελληνικές εταιρείες που συγκαταλέγονται στον δείκτη FTSE4Good 

Emerging Index. Το 2020, ο OTE συγκαταλέχθηκε βάσει επίδοσης στο 

18% των κορυφαίων εταιρειών τηλεπικοινωνιών στις Αναδυόμενες 

Αγορές. 

 

Από τον Δεκέμβριο του 2020 και για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ο ΟΤΕ 

κατατάσσεται μεταξύ των εταιρειών με κορυφαίες επιδόσεις σε θέματα 

Βιώσιμης Ανάπτυξης, σύμφωνα με τον δείκτη «Vigeo Eiris Best 

Emerging Markets Performers» (στην κατάταξη περιλαμβάνονται 100 

προηγμένες εταιρείες στις Αναδυόμενες Αγορές). To 2020, ο ΟΤΕ 

κατατάχτηκε βάσει επίδοσης μεταξύ των 5 εταιρειών με τις καλύτερες 

επιδόσεις (από συνολικά 843 εταιρείες) στις Αναδυόμενες Αγορές. 
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Το 2020, ο ΟΤΕ διατήρησε την κατάταξή της ως «Prime», τίτλος που 

αποδίδεται από την ISS-ESG στις εταιρείες-ηγέτες κάθε κλάδου, 

αναγνωρίζοντας ότι τα διαπραγματεύσιμα ομόλογα και οι μετοχές του 

ΟΤΕ πληρούν τις προϋποθέσεις για υπεύθυνες επενδύσεις. O OTE 

κατατάχτηκε βάσει επίδοσης στο 10% των κορυφαίων εταιρειών 

τηλεπικοινωνίας. 

 

Το 2020, o OTE κατόπιν αξιολόγησης του από το MSCI ESG Research, 

έλαβε τη βαθμολογία ΒΒΒ για θέματα ESG. 

 

Από το 2010, ο ΟΤΕ συμμετέχει στην αξιολόγηση του διεθνούς δείκτη 

CDP για θέματα Κλιματικής Αλλαγής, αναρτώντας τις απαραίτητες 

πληροφορίες στην πλατφόρμα του. Στην αξιολόγηση του 2020, ο ΟΤΕ 

διατήρησε τη βαθμολογία «Β» (Management) παραμένοντας άνω του 

μέσου όρου των εταιριών του κλάδου. 

 

Από τον Ιανουάριο του 2021, ο Όμιλος OTE περιλαμβάνεται για δεύτερη 

συνεχόμενη χρονιά στον δείκτη Bloomberg LP Gender-Equality Index 

(GEI), έναν από τους σημαντικότερους επιχειρηματικούς δείκτες όσον 

αφορά θέματα ισότητας και πρωτοβουλιών προώθησης της θέσης των 

γυναικών στο εργασιακό περιβάλλον. Ο Όμιλος ΟΤΕ είναι μεταξύ των 

380 εταιρειών, 50 κλάδων με έδρα σε 44 χώρες και περιοχές, που 

περιλαμβάνονται στον δείκτη Bloomberg LP GEI για το 2020. 

 

 

1.9 Συμμετοχές και Διακρίσεις  

 

Διακρίσεις  

 

Το 2020 , οι εταιρείες του Ομίλου OTE έλαβαν 5 βραβεία και διακρίσεις 

για τις επιδόσεις τους σε θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης:  

 

• Επιχειρηματικά Βραβεία ΧΡΗΜΑ 2020, που διοργανώθηκαν από το 

περιοδικό ΧΡΗΜΑ: ο Όμιλος OTE έλαβε το 1ο βραβείο στην κατηγορία 

«Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη». 

 

• Corporate Affairs Excellence Awards 2020 της Ελληνικής Εταιρίας 

Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ): Ο Όμιλος ΟΤΕ έλαβε βραβείο για το 

έργο «#ZEROPLASTIC», στην κατηγορία «Πρόγραμμα/Δράση ΕΚΕ». 
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• «Change the World list» του Fortune Greece: Ο Όμιλος ΟΤΕ 

περιλαμβάνεται στον κατάλογο του 2020 για την πρωτοβουλία 

«#ZEROPLASTIC» 

 

• «Sustainability Performance Directory» της QualityNet Foundation: Ο 

Όμιλος OTE περιλαμβάνεται στις Πλέον Βιώσιμες Επιχειρήσεις  

 

• CSR Awards 2020: Η Telekom Romania έλαβε το χάλκινο βραβείο στην 

κατηγορία Employee Support για την καμπάνια «Cool Telekom 2019» 

 

Συνολικά, ο Όμιλος ΟΤΕ έλαβε πλήθος βραβείων το 2020 και οι 

αντίστοιχες αναφορές στις βραβευμένες πρωτοβουλίες και τα 

προγράμματα περιλαμβάνονται στον Απολογισμό, όπου αρμόζει στις 

σχετικές ενότητες.  

 

Συμμετοχές 

 

Οι εταιρείες του Οµίλου ΟΤΕ συµµετέχουν ενεργά σε οργανώσεις και 

ενηµερώνονται για τις τάσεις και τις εξελίξεις σε θέµατα Εταιρικής 

Υπευθυνότητας και Βιώσιµης Ανάπτυξης.   

Το 2020, οι εταιρείες του Οµίλου ΟΤΕ έλαβαν µέρος σε συναντήσεις 

εθνικών και διεθνών οργανισµών στρατηγικής σηµασίας. 

 

  

 

2.1. Οικονομικά Στοιχεία 

  

2.1.1 Κύρια Οικονομικά και Επιχειρησιακά Στοιχεία 

 

Η διαφάνεια σχετικά με τις οικονομικές επιδόσεις επιτρέπει στον 

Όµιλο OTE να ενημερώνει τους επενδυτές σχετικά με τις επιτυχίες 

και τις μελλοντικές προσδοκίες του, και να προωθεί στρατηγικές 

αποφάσεις για την επέκταση και την αποτελεσματική διαχείριση των 

επιχειρησιακών δραστηριοτήτων. 

 

Ο συνολικός αριθµός των εργαζομένων του Οµίλου ΟΤΕ την 31η 

∆εκεµβρίου 2020 είναι 16.291. Το 2020, τα ενοποιηµένα έσοδα του 

Οµίλου OTE ανήλθαν σε 3.258,9 εκατομμύρια ευρώ, 1,3% χαμηλότερα 

σε σύγκριση με το 2019. Σε επίπεδο χώρας, τα έσοδα της Ελλάδας 

σημείωσαν οριακή μείωση της τάξεως του 0,1% και ανήλθαν σε 2.939,7 
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εκατομμύρια ευρώ παρά τον αρνητικό αντίκτυπο της κρίσης COVID-19 

στους πελάτες, τον τουρισμό και την ελληνική οικονομία. Η ισχυρή 

επίδοση των ευρυζωνικών υπηρεσιών και των έργων Τεχνολογίας 

Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) συνέβαλε στην ανθεκτικότητα 

των συνολικών εσόδων. Τα έσοδα από υπηρεσίες σταθερής λιανικής 

σημείωσαν αύξηση 0,3% που οφείλεται κυρίως στην αξιοσημείωτη 

αύξηση των υπηρεσιών οπτικής ίνας, αντισταθμίζοντας την πίεση που 

δέχτηκαν οι υπηρεσίες τηλεόρασης, κυρίως λόγω των lockdown που 

επέβαλε η πανδημία. Τα έσοδα από υπηρεσίες κινητής στην Ελλάδα 

μειώθηκαν κατά 4,3% το 2020 λόγω των περιορισμών στις μετακινήσεις 

και τα ταξίδια που επέβαλε η υγειονομική κρίση COVID-19. 

Επιπρόσθετα, οι κανονιστικές περικοπές που επιβλήθηκαν στα τέλη 

τερματισμού κλήσεων κινητής τηλεφωνίας στις αρχές του 2020 

επηρέασαν αρνητικά τα έσοδα από υπηρεσίες κινητής. Τα έσοδα από 

υπηρεσίες χονδρικής στην Ελλάδα αυξήθηκαν επίσης κατά 1,4%, κυρίως 

λόγω της επιτάχυνσης της υιοθέτησης υπηρεσιών οπτικής ίνας από την 

αγορά συνολικά.  

 

Στη Ρουμανία, τα συνολικά έσοδα για το 2020 ανήλθαν σε 350,4 

εκατομμύρια ευρώ, σημειώνοντας μείωση της τάξεως του 9,2% σε 

σύγκριση με το 2019 ως αποτέλεσμα της κρίσης της πανδημίας.  

Τα Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα του Ομίλου εξαιρώντας αποσβέσεις, 

αποµειώσεις, κόστη σχετιζόµενα µε προγράµµατα εθελούσιας 

αποχώρησης, έξοδα αναδιοργάνωσης και µη επαναλαµβανόµενες 

νοµικές υποθέσεις, διαµορφώθηκαν στα 1.958,6 εκατομμύρια ευρώ για 

το 2020, σημειώνοντας µείωση 1,6% σε σύγκριση µε το 2019. Η εν λόγω 

μείωση αντανακλά την αυστηρή διαχείριση κόστους σε επίπεδο Ομίλου 

και την θετική επίδραση των προγραμμάτων εθελούσιας αποχώρησης 

που υλοποιήθηκαν. 

 

Το 2020, το προσαρμοσμένο EBITDA μετά από μισθώσεις (AL) του 

Ομίλου ανήλθε σε 1.223,6 εκατομμύρια ευρώ, σημειώνοντας οριακή 

μείωση της τάξεως του 0,5%, σχεδόν αντισταθμίζοντας τις επιπτώσεις 

από τους δραστικούς περιορισμούς σε μετακινήσεις και ταξίδια. Στην 

Ελλάδα, το προσαρμοσμένο EBITDA μετά από μισθώσεις (AL) 

μειώθηκε κατά 1,0%, αγγίζοντας τα 1.199,1 εκατομμύρια ευρώ, και το 

αντίστοιχο περιθώριο ανήλθε σε 40,8% παρά το σοβαρό πλήγμα που 

δέχτηκαν τα έσοδα περιαγωγής από την απουσία τουριστών. Στη 

Ρουµανία, το προσαρμοσμένο EBITDA μετά από μισθώσεις (AL) της 

Telekom Romania Mobile αυξήθηκε σημαντικά κατά 33,9%, φτάνοντας 
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τα 24,5 εκατομμύρια ευρώ σε σύγκριση με τα 18,3 εκατομμύρια ευρώ το 

2019. 

 

Τα ενοποιημένα έξοδα για αποσβέσεις και αποµειώσεις ανήλθαν σε 833,2 

εκατομμύρια ευρώ, σε σύγκριση με τα 804,5 εκατομμύρια ευρώ το 2019. 

Κατά το 2020, έγινε έλεγχος απομείωσης για την TELEKOM ROMANIA 

MOBILE όσον αφορά τη λογιστική της αξία. Ως αποτέλεσμα του 

ελέγχου απομείωσης, προέκυψε ζημιά απομείωσης ύψους 160,0 

εκατομμυρίων ευρώ στα ενοποιημένα αποτελέσματα χρήσης 2020, η 

οποία συμπεριλαμβάνεται στη γραμμή «Αποσβέσεις και απομειώσεις» 

(λεπτομέρειες στη Σημείωση 9 των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών 

Καταστάσεων). Το αντίστοιχο ποσό για το 2019 ανήλθε σε 103,0 

εκατομμύρια ευρώ.  

 

Τα λειτουργικά κέρδη προ χρηματοοικονομικών και επενδυτικών 

δραστηριοτήτων του Ομίλου ανήλθαν σε 331,4 εκατομμύρια ευρώ σε 

σύγκριση με 456,7 εκατομμύρια ευρώ το 2019. Η μείωση στα 

λειτουργικά κέρδη αντανακλά κυρίως την αύξηση στα κόστη που 

αφορούν σε προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης εργαζομένων που 

υλοποιήθηκαν το 2020, καθώς και στην αύξηση των αποσβέσεων και 

απομειώσεων. 

 

Οι χρεωστικοί τόκοι και τα σχετικά έξοδα ανήλθαν στα 56,2 εκατομμύρια 

ευρώ, σημειώνοντας μείωση κατά 39,4%, κυρίως λόγω της ευνοϊκής 

εξέλιξης του μέσου κόστους δανεισμού.  

 

Ο φόρος εισοδήματος του Ομίλου ανήλθε στα 45,9 εκατομμύρια ευρώ 

κατά το 2020, μειωμένος κατά 50,3% σε σύγκριση με το 2019, 

αντανακλώντας κυρίως την επίδραση από τον μειωμένο συντελεστή 

φορολογίας και τις αυξημένες φορολογικές απαλλαγές στην Ελλάδα. 

 

Τα κέρδη χρήσης του Ομίλου από συνεχιζόμενες δραστηριότητες 

(κατανεμόμενα στους μετόχους της Εταιρείας) ανήλθαν στα 263,4 

εκατομμύρια ευρώ το 2020, σε σχέση με τα 336,3 εκατομμύρια ευρώ το 

2019.  

 

Το 2020, οι Προσαρμοσμένες Ελεύθερες Ταμειακές Ροές από 

συνεχιζόμενες δραστηριότητες μετά από μισθώσεις (AL) ανήλθαν σε 

655,9 εκατομμύρια ευρώ, σημειώνοντας αύξηση της τάξεως του 38,5% 

σε σύγκριση με το 2019, αντικατοπτρίζοντας κυρίως τους χαμηλότερους 

https://www.cosmote.gr/otegroup_company/investor_relations/financial_results/financial_statements_ote_group_k_ote_sa/gr/OTE_ANNUAL_FINANCIAL_REPORT_31122020_GR.pdf
https://www.cosmote.gr/otegroup_company/investor_relations/financial_results/financial_statements_ote_group_k_ote_sa/gr/OTE_ANNUAL_FINANCIAL_REPORT_31122020_GR.pdf
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τόκους και φόρους εισοδήματος που καταβλήθηκαν καθώς και τις 

βελτιώσεις στο κεφάλαιο κίνησης. 

 

Ο Προσαρμοσμένος Καθαρός Δανεισμός του Ομίλου διαμορφώθηκε σε 

1.034,0 εκατομμύρια ευρώ την 31η Δεκεμβρίου 2020, μειωμένος κατά 

1,2% σε σχέση με την 31η Δεκεμβρίου του 2019. Ο Προσαρμοσμένος 

Καθαρός Δανεισμός του Ομίλου αντιστοιχεί σε 0,8 φορές το ετήσιο 

προσαρμοσμένο ΕΒΙTDA μετά από μισθώσεις (AL).  

 

Η εφαρμογή της Πολιτικής Αμοιβών προς τους Μετόχους, που ξεκίνησε 

το 2018, λαμβάνει υπόψη τις προβλέψεις των ελεύθερων ταμειακών 

ροών για το αντίστοιχο έτος, ως βάση υπολογισμού της συνολικής 

αμοιβής των μετόχων. Στο πλαίσιο αυτό, η βάση υπολογισμού για την 

συνολική αμοιβή των μετόχων το 2021 θα λάβει υπόψη τις προβλέψεις 

των ελεύθερων ταμειακών ροών για το 2021. 

 

Σύμφωνα με την τρέχουσα πρόβλεψη για το 2021, οι ελεύθερες 

ταμειακές ροές θα διαμορφωθούν στα 480,0 εκατομμύρια ευρώ κατά 

προσέγγιση. Για το μέρος της αμοιβής των Μετόχων που αντιστοιχεί στο 

μέρισμα, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΤΕ θα προτείνει στην Ετήσια 

Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων τη διανομή μερίσματος ποσού 

0,68 ευρώ (σε απόλυτο ποσό) ανά μετοχή ή συνολικού ποσού 312,9 

εκατομμυρίων ευρώ. Σημειώνεται ότι το ποσό των 0,68 ευρώ (σε 

απόλυτο ποσό) ανά μετοχή αντιστοιχεί στις 460.208.620 μετοχές, στις 

οποίες διαιρείται το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μετά την ακύρωση 

των 9.965.956 ιδίων μετοχών με απόφαση της Έκτακτης Γενικής 

Συνέλευσης των Μετόχων την 4η Δεκεμβρίου 2020.  

 

Η ανάλυση των οικονοµικών αποτελεσµάτων του Οµίλου ΟΤΕ 

παρουσιάζεται στα επόµενα κεφάλαια.  

 

Η πλήρης οικονοµική δραστηριότητα του Οµίλου για το έτος 2020 

παρουσιάζεται στην Ετήσια Οικονοµική Έκθεση 2020.  

 

Το 2020, η Ρουμανία συμμετείχε στα έσοδα με 10.1% του τζίρου, ενώ 

89,9% του τζίρου προήλθε από την Ελλάδα.  

 

 

2.1.2 Διάθεση Οικονομικής Αξίας 

 

https://www.cosmote.gr/otegroup_company/investor_relations/financial_results/financial_statements_ote_group_k_ote_sa/gr/OTE_ANNUAL_FINANCIAL_REPORT_31122020_GR.pdf
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Η άμεση οικονομική αξία το 2020 για τον Όμιλο ΟΤΕ και τον ΟΤΕ 

παρουσιάζεται σε εκατομμύρια ευρώ.    

 

Όσον αφορά στον Όμιλο ΟΤΕ τα συνολικά παραχθέντα έσοδα 

αντιστοιχούν σε 3.258,9€. Αυτά τα έσοδα κατανεμήθηκαν σε 

Λειτουργικά Έξοδα* (1,490.8), Μισθούς και παροχές εργαζομένων 

(613.9), Μερίσματα που καταβάλλονται στους μετόχους της Εταιρείας 

(257.9), Φόρος εισοδήματος καταβεβλημένος (88.2) και Κοινωνική 

Συνεισφορά (5.1). Τα παρακρατηθέντα είναι 803.0. 

 

Όσον αφορά τον ΟΤΕ τα συνολικά παραχθέντα έσοδα αντιστοιχούν σε 

1,614.3€. Αυτά τα έσοδα κατανεμήθηκαν σε Λειτουργικά Έξοδα* 

(613.4), Μισθούς και παροχές εργαζομένων (359.8),  

Μερίσματα που καταβάλλονται στους μετόχους της Εταιρείας (257.9), 

Φόρος εισοδήματος καταβεβλημένος (74.6) και Κοινωνική Συνεισφορά 

(2.0). Τα παρακρατηθέντα είναι 306.6. 

*Εξαιρουµένων των µισθών και των παροχών των εργαζοµένων, των 

Αποσβέσεων, των Αποµειώσεων και των Ζηµιών  

  

 

2.2. Υπεύθυνη Επιχειρηματικότητα 

 

2.2.1 Διαχείριση Εταιρικών Κινδύνων 

 

Οι επιχειρηματικές δραστηριότητες υπόκεινται σε αβεβαιότητα λόγω 

εσωτερικών και εξωτερικών γεγονότων που επηρεάζουν τους εταιρικούς 

στόχους και προκαλούν αποκλίσεις από το προσδοκώμενο αποτέλεσμα. 

Με συστηματική παρακολούθηση, είναι εφικτή η έγκαιρη λήψη 

κατάλληλων μέτρων και η μείωση των πιθανών κινδύνων, 

ελαχιστοποιώντας, όπου είναι δυνατόν, τις αποκλίσεις από τους 

προγραμματισμένους στόχους. Για τον λόγο αυτό, ένα λειτουργικό 

σύστημα διαχείρισης κινδύνων, το οποίο υποστηρίζει τις προσπάθειες 

διασφάλισης της εταιρικής επιτυχίας με βιώσιμο τρόπο, αποτελεί βασικό 

στοιχείο της εταιρικής διακυβέρνησης.  

 

Ο Όμιλος ΟΤΕ ανέπτυξε και εφαρμόζει ένα άρτιο Σύστημα Διαχείρισης 

Κινδύνων (Risk Management System - RMS), με στόχο τη διασφάλιση 

της μελλοντικής επιχειρηματικής επιτυχίας του Ομίλου. Συγκεκριμένα, 

το Σύστημα RMS υποστηρίζει τη Διοίκηση στη λήψη στρατηγικών 

αποφάσεων με τον εντοπισμό, την αξιολόγηση, την επικοινωνία και την 
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αντιμετώπιση των εταιρικών κινδύνων. Το εν λόγω RMS βασίζεται στο 

Πλαίσιο COSO ERM και στο πρότυπο ISO 31000:2018 για τη 

Διαχείριση Κινδύνων. Ο ΟΤΕ, η COSMOTE, και η Telekom Romania 

Mobile Communications έχουν πιστοποιηθεί σύμφωνα με το παραπάνω 

πρότυπο. 

 

Το RMS εντοπίζει, αξιολογεί συστηματικά και παρακολουθεί τους 

εταιρικούς κινδύνους σε συνάρτηση με τις δράσεις για τον μετριασμό 

των επιπτώσεων τους. Στους πιθανούς κινδύνους περιλαμβάνονται οι 

στρατηγικοί, οικονομικοί, λειτουργικοί, ρυθμιστικοί και νομικοί κίνδυνοι 

καθώς και οι κίνδυνοι κανονιστικής συμμόρφωσης. Όλοι οι εταιρικοί 

κίνδυνοι περιλαμβάνονται στο μητρώο εταιρικών κινδύνων του Ομίλου 

ΟΤΕ, το οποίο αποτελεί το κεντρικό αποθετήριο των κινδύνων που 

αντιμετωπίζει ο Όμιλος, και περιλαμβάνει αναλυτικές πληροφορίες 

σχετικά με τον καθέναν. Σε αυτές συμπεριλαμβάνονται η περιγραφή του 

κινδύνου, οι μεταβολές της τρέχουσας περιόδου αναφοράς, τα ονόματα 

του/των ατόμου/ων που είναι υπεύθυνα για τη διαχείριση και τον 

μετριασμό των κινδύνων καθώς και τα μέτρα που λαμβάνονται για την 

μείωση των επιπτώσεων τους, το καθεστώς και τις προθεσμίες για την 

εφαρμογή τους.  

 

Τα σημαντικότερα επιτεύγματα για το 2020 περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: 

 

• Η μονάδα Διαχείρισης Εταιρικών Κινδύνων (ERM) έγινε βασικός 

εταίρος της Deutsche Telekom για την ανάπτυξη και τη δοκιμή ενός νέου 

Εργαλείου Διαχείρισης Κινδύνων (Corporater).  

 

• Ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων από τις παραπάνω αξιολογήσεις στο 

Μητρώο Εταιρικών Κινδύνων του Ομίλου ΟΤΕ, με στόχο την 

συστηματική ανάλυση και τη διαρθρωμένη παρακολούθηση των 

εταιρικών κινδύνων.  

 

• Υποβολή τεσσάρων (4) Εκθέσεων Διαχείρισης Εταιρικών Κινδύνων 

στην Επιτροπή Κανονιστικής Συμμόρφωσης, Εταιρικών Κινδύνων & 

Εταιρικής Διακυβέρνησης (Επιτροπή GRC) του Ομίλου ΟΤΕ. Οι 

εκθέσεις αναθεωρήθηκαν, αξιολογήθηκαν και στη συνέχεια 

υποβλήθηκαν στην Επιτροπή Ελέγχου και το Διοικητικό Συμβούλιο του 

ΟΤΕ. 

 

• Έγκριση της ετήσιας αυτοαξιολόγησης από την Επιτροπή Ελέγχου του 
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ΟΤΕ, σχετικά με το Σύστημα Διαχείρισης Εταιρικών Κινδύνων που 

εφαρμόζεται στον ΟΤΕ, την COSMOTE και την Telekom Romania 

Mobile Communications.  

 

Πολιτικές/Διαδικασίες Διαχείρισης Εταιρικών Κινδύνων  

 

• Πολιτική Διαχείρισης Εταιρικών Κινδύνων και Ασφάλισης Ομίλου ΟΤΕ 

 

• Δήλωση Διάθεσης Ανάληψης Κινδύνων Ομίλου ΟΤΕ 

 

• Πολιτική Παροχών Ασφάλισης Κινδύνου και Συνταξιοδοτικών 

Προγραμμάτων Ομίλου ΟΤΕ  

 

• Διαδικασία Αξιολόγησης Εταιρικών Κινδύνων Ομίλου ΟΤΕ 

 

• Αποζημίωση από το Πρόγραμμα Ασφάλισης κατά παντός κινδύνου για 

τον ΟΤΕ και την COSMOTE. 

 

 

2.2.2 Διαχείριση Θεμάτων Κανονιστικής Συμμόρφωσης 

 

Γιατί είναι σημαντικό  

Η συµµόρφωση ενός οργανισµού µε τις ισχύουσες πρακτικές 

επιχειρηµατικής ηθικής και τo κανονιστικό πλαίσιο αποτελεί ουσιώδη 

υποχρέωση για την υπεύθυνη λειτουργία του. Η Διοίκηση του Ομίλου 

ΟΤΕ και τα ενδιαφερόμενα μέρη του απαιτούν την πλήρη συμμόρφωση 

του Ομίλου με την νομοθεσία και τους κανονισμούς, την επίδειξη 

μηδενικής ανοχής σε φαινόμενα απάτης, διαφθοράς, παράνομων 

δραστηριοτήτων και παραπτωμάτων καθώς επίσης να διασφαλιστεί ότι οι 

εργαζόμενοί του συμμορφώνονται με τον Κώδικα Δεοντολογίας του 

Ομίλου ΟΤΕ και δεν δρουν με ίδιο συμφέρον. 

 

Η διασφάλιση της συμμόρφωσης αποτελεί βασική προτεραιότητα της 

εταιρείας καθώς αντανακλά τη σταθερή της δέσμευση στις αρχές της 

ακεραιότητας, της διαφάνειας, της δικαιοσύνης, του επαγγελματισμού, 

του ομαδικού πνεύματος καθώς επίσης και του σεβασμού των κανόνων 

και των αρχών που διέπουν τη λειτουργία του Ομίλου. Στο πλαίσιο αυτό, 

το Σύστημα Διαχείρισης Κανονιστικής Συμμόρφωσης (Compliance 

Management System), το οποίο επικεντρώνεται κυρίως σε μέτρα 

πρόληψης, αφορά τη συμμόρφωση όλων -τόσο των εργαζομένων όσο και 
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της Διοίκησης- με την ισχύουσα νομοθεσία, τον Κώδικα Δεοντολογίας 

και τις εσωτερικές Πολιτικές.  

 

Για τον σκοπό αυτόν, όλοι οι εργαζόμενοι του Ομίλου ΟΤΕ 

υποχρεούνται, κατά την πρόσληψη τους και μετέπειτα σε ετήσια βάση, 

να υπογράφουν χειρόγραφα ή ηλεκτρονικά ότι έχουν λάβει γνώση και 

συμμορφώνονται με τον Κώδικα Δεοντολογίας του Ομίλου ΟΤΕ καθώς 

και με τις λοιπές πολιτικές Συμμόρφωσης. Ο Κώδικας Δεοντολογίας 

ισχύει για όλες τις θυγατρικές του ΟΤΕ, οι οποίες τον έχουν υιοθετήσει 

μέσω των αρμόδιων Φορέων τους. Επ’ αυτής της βάσης, οι προμηθευτές 

φέρουν συμβατική υποχρέωση να τηρούν τον Κώδικα Δεοντολογίας, τον 

Κώδικα Δεοντολογίας Προμηθευτών και τον Κώδικα Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων και Κοινωνικών Αρχών.  

 

Οποιοσδήποτε εργαζόμενος ή/και τρίτο μέρος (πελάτες, πωλητές, 

συνεργάτες κλπ.) μπορεί να αναφέρει (επώνυμα ή ανώνυμα) ζητήματα 

ανάρμοστης συμπεριφοράς ή να εκφράσει έναν προβληματισμό ή 

παράπονο σχετικά με πιθανές παραβιάσεις των εταιρικών Πολιτικών ή 

της ισχύουσας νομοθεσίας στα κανάλια Επικοινωνίας για θέματα 

Κανονιστικής Συμμόρφωσης. Σε αυτή την περίπτωση, διενεργείται 

έλεγχος αξιοπιστίας και, αν κριθεί αναγκαίο, διερεύνηση του 

περιστατικού παραβίασης του κανονιστικού πλαισίου, και λαμβάνονται 

τα κατάλληλα μέτρα, όποτε αυτό απαιτείται.  

 

Επιπρόσθετα, σε περίπτωση που εργαζόμενος της Εταιρείας εκδηλώσει 

παραβατική συμπεριφορά όσον αφορά τις εσωτερικές Πολιτικές του 

Ομίλου ΟΤΕ, επιβάλλεται πειθαρχικό πρόστιμο επί της αμοιβής του ή 

μείωση του ετήσιου bonus επίδοσης.  

 

Όλοι οι Κώδικες και οι Πολιτικές, που υπάρχουν διαθέσιμοι/ες στην 

ιστοσελίδα, της Εταιρείας, επικαιροποιούνται ανά τακτά χρονικά 

διαστήματα ώστε να διασφαλίζεται η συνεχής συμμόρφωση με την 

ισχύουσα νομοθεσία και τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές. 

 

Το Σύστημα Διαχείρισης Κανονιστικής Συμμόρφωσης έχει πιστοποιηθεί 

σύμφωνα με το πρότυπο ISO 37001:2016 για τα Συστήματα Διαχείρισης 

κατά της Δωροδοκίας, και σύμφωνα με το πρότυπο ISO 19600:2014 για 

τα Συστήματα Διαχείρισης Κανονιστικής Συμμόρφωσης, για τις εταιρείες 

ΟΤΕ, COSMOTE και Telekom Romania Mobile Communications. 

Επιπλέον, το 2017, ο OTE και η COSMOTE πιστοποιήθηκαν σύμφωνα 
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με το πρότυπο Assurance Standard 980 για το Σύστημα Διαχείρισης 

Κανονιστικής Συμμόρφωσης κατά της Δωροδοκίας που εφαρμόζουν.  

 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

 

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ  

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ & ΠΡΟΛΗΨΗ: Πολιτικές, Συµβουλευτική, 

(Κανάλι επικοινωνίας Ask-me) Εκπαιδεύσεις, ∆έουσα Επιµέλεια Τρίτων 

Μερών 

ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ: ∆ιαδικασία υποβολής καταγγελιών (Tell me), Έλεγχοι 

θεµάτων Κανονιστικής Συµµόρφωσης,  Αξιολογήσεις Συστήµατος 

Κανονιστικής Συµµόρφωσης 

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ: ∆ιαχείριση Υποθέσεων Κανονιστικής Συµµόρφωσης, 

∆ιαχείριση Μέτρων Κανονιστικής Συµµόρφωσης, Αποκατάσταση 

θεµάτων & Ολοκλήρωση 

ΑΝΑΦΟΡΕΣ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

 

1.135 νέοι εργαζόμενοι εκπαιδεύτηκαν το 2020 στο πλαίσιο των 

προγραμμάτων «Welcome on Board» και «Εξυπηρέτησης Πελατών 

Εισαγωγή», τα οποία περιλαμβάνουν συγκεκριμένη ενότητα για θέματα 

Κανονιστικής Συμμόρφωσης.  

 

133 εργαζόμενοι από τα τμήματα Προμηθειών, 

Θησαυροφυλακίου/Οικονομικών, ICT και Πωλήσεων Εταιρικών 

Πελατών εκπαιδεύτηκαν σε θέματα καταπολέμησης της διαφθοράς μέσω 

ηλεκτρονικής διδασκαλίας. 

 

Υλοποιήθηκαν 4 διαδικτυακά εκπαιδευτικά προγράμματα σχετικά με τις 

Θεμελιώδεις Αρχές Κανονιστικής Συμμόρφωσης και το Δίκαιο του 

Ελεύθερου Ανταγωνισμού (για ΟΤΕ, COSMOTE, ΓΕΡΜΑΝΟΣ και 

COSMOTE E-value) καθώς και σχετικά με θέματα Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων και Ηθικής Ηγεσίας (για τις εταιρείες του Ομίλου ΟΤΕ 

στην Ελλάδα), με τη συμμετοχή στο πρόγραμμα Ηθικής Ηγεσίας να 

αγγίζει το 85,56%. 

 

Ξεκίνησαν και βρίσκονται σε εξέλιξη 2 διαδικτυακά εκπαιδευτικά 
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προγράμματα σχετικά με τις Θεμελιώδεις Αρχές Κανονιστικής 

Συμμόρφωσης και την Ηθική Ηγεσία, στη Ρουμανία. 

 

2 νέες ηλεκτρονικές εκπαιδεύσεις σχετικά με τον Κώδικα Δεοντολογίας 

και τη Σύγκρουση Συμφερόντων αναπτύχθηκαν για τις εταιρείες του 

Ομίλου ΟΤΕ στην Ελλάδα και η υλοποίηση τους αναμένεται να 

ξεκινήσει το 2021. 

 

Σημαντικά επιτεύγματα για το 2020 περιλαμβάνουν:  

 

• Διεξαγωγή Αξιολόγησης Κινδύνου Κανονιστικής Συμμόρφωσης καθώς 

και Ανάλυσης Ουσιαστικών Θεμάτων του Ομίλου ΟΤΕ (βλ. «Ανάλυση 

Ουσιαστικών Θεμάτων»). Οι εκπρόσωποι των Chief Officers και 

Executive Directors που συμμετείχαν στην ανάλυση αντιπροσωπεύουν το 

100% των επιχειρησιακών μονάδων (15 μονάδων). Οι κίνδυνοι που 

αξιολογήθηκαν περιελάμβαναν, μεταξύ άλλων: ενεργητική και παθητική 

δωροδοκία, παραβίαση της Πολιτικής Προμηθειών, κίνδυνοι που 

απορρέουν από επιχειρηματικούς συνεργάτες (τρίτα μέρη), υπεξαίρεση, 

κλοπή, απάτη, συγκρούσεις συμφερόντων, παραβίαση της νομοθεσίας 

κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, 

παραβιάσεις της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας, κατάχρηση προσωπικών 

δεδομένων κλπ. Η πανδημία ήταν μία από τις πτυχές που λήφθηκαν 

υπόψη κατά την αξιολόγηση. Ως αποτέλεσμα, συντάχθηκε το το 

Πρόγραµµα ∆ράσης Κανονιστικής Συμμόρφωσης για το 2021.  

 

• 21 Αξιολογήσεις Συστημάτων Διαχείρισης Συμμόρφωσης (CMS) 

πραγματοποιήθηκαν στις εταιρείες του Ομίλου ΟΤΕ. 

 

• Περισσότεροι από 6.500 εργαζόμενοι του Ομίλου συμμετείχαν σε 

εκπαιδευτικά προγράμματα σχετικά με θέματα Κανονιστικής 

Συμμόρφωσης (εκπαιδευτικά σεμινάρια για την καταπολέμηση της 

διαφθοράς (δια ζώσης και διαδικτυακά), εισαγωγικές εκπαιδεύσεις για 

νέους εργαζόμενους, επιτόπιες εκπαιδεύσεις ευαισθητοποίησης και 

ηλεκτρονικές εκπαιδεύσεις).  

 

• Η διαδικασία που αφορά τις Ετήσιες ∆ηλώσεις Κανονιστικής 

Συµµόρφωσης, ήτοι τις ∆ηλώσεις Σύγκρουσης Συµφερόντων και τις 

∆ηλώσεις Κανονιστικής Συµµόρφωσης, οι οποίες υποβάλλονται από 

τους εργαζόµενους του Οµίλου ΟΤΕ προκειµένου να επιβεβαιώσουν τη 

συµµόρφωσή τους µε τις αξίες του Κώδικα ∆εοντολογίας του Οµίλου και 
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µε τους όρους και τις κατευθυντήριες γραµµές που περιλαµβάνονται στις 

Πολιτικές Κανονιστικής Συµµόρφωσης, ολοκληρώθηκε µε επιτυχία για 

όλες τις εταιρείες του Οµίλου ΟΤΕ. Επίσης, η πλειονότητα των εταιρειών 

του Ομίλου έχουν ψηφιοποιήσει τη διαδικασία. 

 

• Υπογράφηκαν Ετήσιες Δηλώσεις από τα Ανώτερα Στελέχη 

Οικονομικών Υπηρεσιών αναφορικά με τη συμμόρφωσή τους με τις 

ισχύουσες διατάξεις του Κώδικα Δεοντολογίας για τα Ανώτερα Στελέχη 

Οικονομικών Υπηρεσιών, με στόχο την έντιμη και δεοντολογική 

επαγγελματική συμπεριφορά. 

 

• Υλοποιήθηκαν ομιλικές καμπάνιες ψηφιακής επικοινωνίας οι οποίες 

απευθύνονταν σε όλες τις εταιρείες του Ομίλου ΟΤΕ και εστίασαν στην 

ενίσχυση της ευαισθητοποίησης όσον αφορά στην Καταπολέμηση της 

Διαφθοράς και της Απάτης καθώς και στα θέματα και στις 

Κατευθυντήριες Αρχές Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Οι τρεις πρώτες από 

τις παραπάνω καμπάνιες επικεντρώθηκαν στην προσέγγιση «μηδενικής 

ανοχής» (μηδενική ανοχή σε φαινόμενα απάτης/διαφθοράς και 

παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων). 

 

• Ο ΟΤΕ έλαβε μέρος στη διαδικασία αξιολόγησης για το βραβείο 

«World’s Most Ethical Companies» του Ethisphere Institute όπου 

διακρίθηκε παγκοσμίως με την ένταξη του στη λίστα World's Most 

Ethical Companies για το 2021. Ο ΟΤΕ είναι η πρώτη εταιρεία στην 

Ελλάδα που πετυχαίνει τέτοια διάκριση και μία από τις λίγες σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο. Το βραβείο «World’s Most Ethical Companies» 

αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προγράμματα αναγνώρισης και 

επιβράβευσης σε εταιρικό επίπεδο όσον αφορά στην εταιρική 

διακυβέρνηση και στην ανάπτυξη της επιχειρηματικής ακεραιότητας 

παγκοσμίως.  

 

• Τα μέλη της Μόναδας Κανονιστικής Συμμόρφωσης του Ομίλου ΟΤΕ 

συμμετείχαν στο συνέδριο «2020 Anti-Fraud Tech Fair» που 

διοργανώθηκε από την ACFE Greece στο πλαίσιο της Παγκόσμιας 

Εβδομάδας Ευαισθητοποίησης για την Απάτη (15-21.11.2020) και στο 

τρίτο Συνέδριο του Συνδέσμου Επαγγελματιών Κανονιστικής 

Συμμόρφωσης Ελλάδος (ΣΕΚΑΣΕ) με τίτλο: «Αξιολόγηση και 

διαχείριση του κινδύνου μη συμμόρφωσης» που πραγματοποιήθηκε στις 

02.10.2020. 
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• Ενίσχυση της ευαισθητοποίησης όλων των μεγάλων (με βάση το ύψος 

προμήθειας) προμηθευτών, σχετικά με τις Αρχές του Ομίλου ΟΤΕ, το 

Σύστημα Διαχείρισης Κανονιστικής Συμμόρφωσης και τους σχετικούς με 

τους προμηθευτές Κώδικες καθώς και τη συμβατική τους υποχρέωση να 

τηρούν τις παραπάνω αρχές, κατά την συνεργασία τους με τον Όμιλο. 

 

• Τέσσερις (4) Εκθέσεις Κανονιστικής Συμμόρφωσης, παρουσιάστηκαν 

στην Επιτροπή Κανονιστικής Συμμόρφωσης, Εταιρικών Κινδύνων & 

Εταιρικής Διακυβέρνησης (Επιτροπή GRC) του Ομίλου ΟΤΕ. Οι 

εκθέσεις αναθεωρήθηκαν, αξιολογήθηκαν και στη συνέχεια 

υποβλήθηκαν στην Επιτροπή Ελέγχου και στο Διοικητικό Συμβούλιο του 

ΟΤΕ. 

 

• Έγκριση της ετήσιας αυτοαξιολόγησης από την Επιτροπή Ελέγχου του 

ΟΤΕ, σχετικά με το Σύστημα Διαχείρισης Εταιρικών Κινδύνων που 

εφαρμόζεται στον ΟΤΕ, την COSMOTE και την Telekom Romania 

Mobile Communications.  

 

• Οι ακόλουθες Αρχές/Πολιτικές εταιρικής δεοντολογίας και 

κανονιστικής συµµόρφωσης τροποποιήθηκαν σε επίπεδο Οµίλου: 

- Οι Βασικές Αρχές Εταιρικής Συµπεριφοράς Οµίλου ΟΤΕ (Guiding 

Principles) 

- Η Πολιτική Εκδηλώσεων Ομίλου ΟΤΕ 

 

Οι επικαιροποιηµένες Βασικές Αρχές Εταιρικής Συµπεριφοράς Οµίλου 

ΟΤΕ έχουν ενσωµατωθεί στην Πολιτική Αξιολόγησης Απόδοσης και 

Ανάπτυξης Εργαζοµένων Οµίλου ΟΤΕ και στο Έντυπο Ετήσιας 

Αξιολόγησης Εργαζοµένων. Ειδικότερα, η Αρχή «Συµπεριφέροµαι µε 

Σεβασµό και Ακεραιότητα» είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε τις βασικές 

αξίες της Κανονιστικής Συµµόρφωσης και, σύµφωνα µε τις αντίστοιχες 

κατευθυντήριες οδηγίες, οι εργαζόµενοι του Οµίλου οφείλουν να 

επιδιώκουν την εξασφάλιση της επιτυχίας χωρίς να διακυβεύονται οι 

αρχές του σεβασµού και της ακεραιότητας, και µε τη δράση τους να 

προάγουν την περαιτέρω ανάπτυξη µιας ανοιχτής κουλτούρας 

συνεργασίας και επιβράβευσης. Η αποτελεσµατικότητα και η επάρκεια 

των ανωτέρω Συστηµάτων (RMS και CMS) παρακολουθούνται από την 

Επιτροπή Κανονιστικής Συµµόρφωσης, Εταιρικών Κινδύνων και 

Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης Οµίλου ΟΤΕ, την Επιτροπή Ελέγχου και το 

∆ιοικητικό Συµβούλιο. 
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Περισσότερες πληροφορίες για τα Συστήµατα ∆ιαχείρισης Κανονιστικής 

Συµµόρφωσης και Εταιρικών Κινδύνων παρουσιάζονται στην Ετήσια 

Οικονοµική Έκθεση Οµίλου ΟΤΕ 2020  

 

Σημαντικά Στοιχεία 2020  

 

• Αναφορικά με θέματα απάτης και σοβαρές παραβιάσεις του Κώδικα 

Δεοντολογίας του Ομίλου ΟΤΕ από εργαζόμενους: 

 

• σε 4 περιπτώσεις επιβλήθηκε καταγγελία της σύμβασης των 

εργαζομένων Ομίλου ΟΤΕ, 

 

• σε 4 περιπτώσεις επιβλήθηκαν τελικές πειθαρχικές κυρώσεις με βάση 

την απόφαση των αντίστοιχων πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων 

πειθαρχικών οργάνων. 

 

• Δεν υπήρξαν περιστατικά διαφθοράς όσον αφορά σε συμβάσεις με 

εταίρους που  να είχαν ως αποτέλεσμα την ακύρωση της σύμβασης ή τη 

μη ανανέωση αυτής.  

 

• Υπήρξε 1 περιστατικό που αφορά προμηθευτή της Telekom Romania 

Mobile Communications το οποίο είχε ως αποτέλεσμα την εξαίρεσή του 

από τις διαγωνιστικές διαδικασίες του 2020.Το περιστατικό αφορά 

δικαστική έρευνα σε βάρος του προμηθευτή η οποία διεξάγεται από τις 

Εισαγγελικές αρχές. Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και επί του παρόντος 

δεν έχει εκδοθεί απόφαση σχετικά με τα αδικήματα.  

 

• Δεν υπήρξαν καταδικαστικές αποφάσεις από τις δικαστικές αρχές, για 

θέματα διαφθοράς σε βάρος του Ομίλου ΟΤΕ ή των εργαζομένων του, 

στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων τους.  

 

• Δεν επιβλήθηκε στις εταιρείες του Ομίλου ΟΤΕ χρηματικό πρόστιμο ή 

μη-χρηματική ποινή (π.χ. σύσταση), για θέματα διαφθοράς ή απάτης 

(συμπεριλαμβανομένης της φοροδιαφυγής και της παραποίησης της 

χρηματοοικονομικής έκθεσης). 

 

• 1623 καταγγελίες/παράπονα 127 ελήφθησαν στα σχετικά κανάλια 

επικοινωνίας για συµµόρφωση 2020 

 

• 31 ελήφθησαν στα σχετικά κανάλια επικοινωνίας για συµµόρφωση 
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2019 καταγγελίες/παράπονα σχετικά με κανόνες και πολιτικές 

συμμόρφωσης  

Από αυτά 8 μη βάσιμα, 17 βάσιμα, 6 υπό διερεύνηση 

 

• 11 γενικές πληροφορίες από τρίτα μέρη 

 

• 1581 παράπονα πελατών σχετικά με τεχνικά/εμπορικά θέματα 

8 μη βάσιμα, 17 βάσιμα, 6 υπό διερεύνηση  

 

Εγκρίθηκαν κατάλληλα µέτρα ανά περίπτωση (αυστηρή προειδοποίηση, 

αποµάκρυνση από θέσεις ευθύνης, τερµατισµός της σύµβασης εργασίας, 

υποβολή δήλωσης συγκρούσεων συµφερόντων, δηµιουργία / εφαρµογή 

νέων ελέγχων ή αναθεώρηση υφιστάµενων) 

 

Βασικός Στόχος Βιώσιμης Ανάπτυξης 16: Ειρήνη, Δικαιοσύνη και 

Ισχυροί Θεσμοί 

 

Βασικοί Στόχοι 

16.5 Ουσιαστική μείωση κάθε μορφής διαφθοράς και δωροδοκίας. 

 

Κώδικας Δεοντολογίας 

 

Η δέσμευση του Ομίλου ΟΤΕ: Ο Κώδικας Δεοντολογίας των Εταιρειών 

Ομίλου ΟΤΕ συνθέτει τις αρχές και τις αξίες τις οποίες τηρούν και 

εφαρμόζουν, την κουλτούρα που επιδιώκουν να καλλιεργήσουν και το 

όραμά τους για το μέλλον. Ο ισχύων Κώδικας Δεοντολογίας, ο οποίος 

επικαιροποιήθηκε το 2017, είναι ο οδηγός της εταιρικής κουλτούρας του 

Ομίλου και αντανακλά τις κοινές αξίες και τους κανόνες συμπεριφοράς 

που εφαρμόζονται στον εργασιακό χώρο και στις επιχειρηματικές 

σχέσεις. Η ακεραιότητα, η ηθική και η ατομική ευθύνη αποτελούν 

αδιαμφισβήτητες προτεραιότητες όλων των ομάδων του Ομίλου. 

 

Περισσότεροι από 15 εργαζόμενοι του Ομίλου ΟΤΕ στην Ελλάδα, μέλη 

της επιχειρηματικής μονάδας του Executive Director Κανονιστικής 

Συμμόρφωσης, Διαχείρισης Εταιρικών Κινδύνων & Ασφάλισης Ομίλου 

ΟΤΕ, και άλλες τρεις Διευθύνσεις συνεργάστηκαν με στόχο την 

επικαιροποίηση του Κώδικα Δεοντολογίας.  

 

Το 2020, πραγματοποιήθηκε σειρά δράσεων, όπως σεμινάρια κατάρτισης 

και καμπάνιες επικοινωνίας που απευθύνονταν στους εργαζομένους, 
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προκειμένου να ενισχύσουν την κατανόηση και να διευκολύνουν την 

ορθή εφαρμογή του Κώδικα Δεοντολογίας. 

 

Ακόμα, ο Όμιλος έχει θεσπίσει ειδικά κανάλια επικοινωνίας για τις 

παρακάτω διαδικασίες: α) «Ask-me» για την παροχή υποστήριξης σε 

θέματα σχετικά με τον Κώδικα Δεοντολογίας και τις 

Πολιτικές/Διαδικασίες Κανονιστικής Συμμόρφωσης και β) «Tell 

me/Whistleblowing» για την υποβολή παραπόνων/καταγγελιών σχετικά 

με ενδεχόμενες παραβιάσεις του Κώδικα Δεοντολογίας, των Πολιτικών 

Κανονιστικής Συμμόρφωσης και της ισχύουσας νομοθεσίας.  

 

• To 2020, 8.899 εργαζόμενοι (92.5%) υπέβαλαν τις ετήσιες Δηλώσεις 

Κανονιστικής Συμμόρφωσης, αναγνωρίζοντας κατά αυτόν τον τρόπο την 

ισχύ του Κώδικα Δεοντολογίας, ενώ ταυτόχρονα υλοποιήθηκαν 8 

εκπαιδεύσεις για τους εργαζομένους (e-learning, ηλεκτρονική/δια ζώσης 

διδασκαλία) σχετικά με τις αρχές του Κώδικα Δεοντολογίας. Επιπλέον, 

3.944 εργαζόμενοι (62.56%) εκπαιδεύτηκαν αναφορικά με τις αρχές του 

Κώδικα Δεοντολογίας του Ομίλου ΟΤΕ. Ακόμη, όλοι οι νέοι εργαζόμενοι 

(100%) ενημερώνονται σχετικά με τον Κώδικα Δεοντολογίας ετησίως.  

 

• 91% των εργαζομένων (Αφορά εργαζομένους ΟΤΕ/COSMOTE που 

συμμετείχαν στην Έρευνα Στιγμής που διεξάχθηκε τον Μάιο του 2020.) 

αναφέρει ότι ο Κώδικας Δεοντολογίας αποτελεί την βάση για 

οποιαδήποτε δραστηριότητά τους στο πλαίσιο της καθημερινής τους 

εργασίας. 

 

• 81% των εργαζομένων ((Αφορά εργαζομένους ΟΤΕ/COSMOTE που 

συμμετείχαν στην Έρευνα Στιγμής που διεξάχθηκε τον Μάιο του 2020.) 

αναφέρει ότι οι άμεσοι προϊστάμενοι τους χαρακτηρίζονται από συνέπεια 

λόγων και έργων. 

 

• 15% αύξηση των ερωτημάτων που υποβάλλονται μέσω της διαδικασίας 

«Ask-me» και αφορούν θέματα που εμπίπτουν στον Κώδικα 

Δεοντολογίας του Ομίλου ΟΤΕ. Ως αποτέλεσμα, δόθηκαν οδηγίες που 

ενισχύουν την κουλτούρα κανονιστικής συμμόρφωσης του Ομίλου και 

οδηγούν στη μείωση των αντίστοιχων κινδύνων (π.χ σύγκρουση 

συμφερόντων, ενεργητική και παθητική δωροδοκία). 

 

• 70% μείωση κατά το 2020, σε σύγκριση με το 2019, των αξιόπιστων 

παραπόνων/καταγγελιών που υποβάλλονται στα αντίστοιχα κανάλια 
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επικοινωνίας για θέματα Κανονιστικής Συμμόρφωσης, σχετικά με 

κανονισμούς και Πολιτικές Κανονιστικής Συμμόρφωσης.  

 

Υπεύθυνος Ανταγωνισμός  

 

Ο Όμιλος ΟΤΕ προωθεί έναν πραγματικά υπεύθυνο ανταγωνισμό, όσον 

αφορά στην προστασία των καταναλωτών. Συμμορφώνεται με τους 

νόμους του ελεύθερου ανταγωνισμού και εφαρμόζει διαφανείς 

επιχειρηματικές πρακτικές. 

 

Ο Όμιλος συμμορφώνεται απόλυτα με όλους τους εθνικούς και 

ευρωπαϊκούς κανονισμούς για τις τηλεπικοινωνίες, τις υπηρεσίες 

οπτικοακουστικών μέσων και περιεχομένου στην Ελλάδα και στις χώρες 

στις οποίες δραστηριοποιείται. Επίσης, δεσμεύεται να συνεργάζεται με 

κυβερνήσεις, εθνικούς οργανισμούς, αρχές και άλλα ενδιαφερόμενα 

μέρη, προκειμένου να διαμορφωθεί ένα ρυθμιστικό πλαίσιο που προωθεί 

τον ανταγωνισμό και παράλληλα συμβάλλει στη συνολική κοινωνική 

ευημερία. 

 

Ο Όμιλος ΟΤΕ έχει αναπτύξει εσωτερικές πολιτικές προκειμένου να 

ενημερώνει τους εργαζόμενους σχετικά με τη σημασία της συμμόρφωσης 

με τους κανόνες ανταγωνισμού και να προωθεί συστηματικά τους 

κατάλληλους Κώδικες Δεοντολογίας. Η Πολιτική του Oμίλου ΟΤΕ για τη 

Συμμόρφωση στο Δίκαιο του Ελεύθερου Ανταγωνισμού που 

δημιουργήθηκε το 2013 καθορίζει το πλαίσιο λειτουργίας των εταιρειών 

και των εργαζομένων τους, όσον αφορά στη συμμόρφωσή τους με τη 

σχετική νομοθεσία για τη ρύθμιση των κανόνων ελεύθερου 

ανταγωνισμού.  

 

Ρυθμιστικό Πλαίσιο 

 

Η παροχή δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών υπόκειται 

σε εθνικούς νόμους και κανονισμούς, σε όλες τις χώρες 

δραστηριοποίησης του Ομίλου. Τον Σεπτέμβριο του 2020, δημοσιεύτηκε 

στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο νόμος 4727/2020, ενσωματώνοντας 

στο ελληνικό δίκαιο τον Ευρωπαϊκό Κώδικα Ηλεκτρονικών 

Επικοινωνιών (Οδηγία (EΕ) 2018/1972). Ο νέος νόμος επικαιροποιεί το 

πλαίσιο παροχής προϊόντων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών 

στην Ελλάδα. 
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Κατά συνέπεια, η παροχή υπηρεσιών συνδρομητικής τηλεόρασης του 

ΟΤΕ με την επωνυμία COSMOTE TV, ρυθμίζεται από το Εθνικό 

Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης και διέπεται από την εθνική και ευρωπαϊκή 

νομοθεσία.  

 

Ο ΟΤΕ, σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις της Ελληνικής Επιτροπής 

Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), που εκδόθηκαν στα τέλη 

Δεκεμβρίου 2016, εξακολουθεί να κατέχει Σημαντική Ισχύ στην Αγορά 

και υπόκειται σε κανονιστικές υποχρεώσεις αναφορικά με την χονδρική 

παροχή τοπικής πρόσβασης σε σταθερή θέση (αγορά 3α/2014) και τη 

χονδρική παροχή κεντρικής πρόσβασης σε σταθερή θέση για προϊόντα 

μαζικής κατανάλωσης (αγορά 3β/2014). Παρότι η αγορά λιανικής για την 

πρόσβαση στο σταθερό τηλεφωνικό δίκτυο μέσω PSTN, ISDN BRA, 

διαχειρίσιμη μέσω VoIP και ISDN PRA (αγορά 1/2007) έχει 

απελευθερωθεί και ο ΟΤΕ δεν κατέχει Σημαντική Ισχύ σε αυτή, οι τιμές 

λιανικής του ΟΤΕ συνεχίζουν να ελέγχονται από την ΕΕΤΤ στο πλαίσιο 

της ρύθμισης των αγορών χονδρικής. Ο ΟΤΕ θεωρεί ότι πρέπει να 

ανακληθεί ο εκ των προτέρων τιμολογιακός έλεγχος των υπηρεσιών 

λιανικής προκειμένου να αποφευχθεί η στρέβλωση της δυναμικής της 

αγοράς και του ανταγωνισμού στη λιανική αγορά.  

 

Τον Νοέμβριο του 2020, η ΕΕΤΤ ανακοίνωσε την Απόφασή της σχετικά 

για την εκκίνηση κλήσεων στην αγορά σταθερής (M2/2007) και για τον 

τερματισμό κλήσεων χονδρικής σε μεμονωμένα δημόσια τηλεφωνικά 

δίκτυα σταθερής (M1/2014).Με βάση την Απόφαση, απελευθερώνεται η 

αγορά για την εκκίνηση κλήσεων, ενώ θα εξακολουθήσουν να ισχύουν τα 

διορθωτικά μέτρα για τον τερματισμό κλήσεων χονδρικής. Επιπλέον, τον 

Μάιο 2020 η ΕΕΤΤ δημοσίευσε την τελική της Απόφαση σχετικά με τις 

αγορές μισθωμένων γραμμών χονδρικής και λιανικής. Με βάση την 

Απόφαση, διατηρείται η ρύθμιση της αγοράς χονδρικής πρόσβασης 

υψηλής ποιότητας (M4 /2014) και της αγοράς ζευκτικών τμημάτων 

μισθωμένων γραμμών χονδρικής (M14/2003), ενώ παράλληλα 

απελευθερώνεται η αγορά μισθωμένων γραμμών λιανικής (Μ7/2003). 

 

Τον Δεκέμβριο του 2020, δημοσιεύτηκε η νέα Σύσταση της ΕΕΤΤ 

αναφορικά με σχετικές αγορές προϊόντων και υπηρεσιών στον τομέα των 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών, οι οποίες επιδέχονται εκ των προτέρων 

κανονιστική ρύθμιση. Η επικαιροποιημένη Σύσταση ορίζει δύο αγορές 

συνδεσιμότητας χονδρικής, την αγορά χονδρικής τοπικής πρόσβασης και 

την αγορά χονδρικής πρόσβασης σε αποκλειστική συνδεσιμότητα.  
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Επιπρόσθετα, επίσης τον Δεκέμβριο του 2020, δημοσιεύθηκε ένας 

Κανονισμός που ορίζει ενιαία μέγιστα τέλη τερματισμού φωνητικών 

κλήσεων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία οι πάροχοι 

τηλεφωνίας επιτρέπεται να χρεώνουν ο ένας τον άλλον για υπηρεσίες 

τερματισμού κινητής και σταθερής τηλεφωνίας αντίστοιχα.  

 

Συμβολή, Διαμόρφωση και Λειτουργία μιας Υπεύθυνης Αγοράς 

 

Οι νέες τεχνολογίες τηλεπικοινωνιών είναι κρίσιμες για τη μελλοντική 

οικονομική ανάπτυξη την κοινωνική ευημερία και τη βιωσιμότητα. Στο 

πλαίσιο αυτό, ο Όμιλος ΟΤΕ διαδραματίζει σημαντικό ρόλο σε forum, 

ενώσεις και πρωτοβουλίες, τόσο σε εθνικό όσο και σε κοινοτικό επίπεδο, 

προκειμένου να ενισχυθεί ο υπεύθυνος ανταγωνισμός, η αυτορρύθμιση 

και η συνεργασία στον τομέα της κοινωνικής πρόνοιας. 

 

Στόχος του Ομίλου είναι η προώθηση ενός δίκαιου ρυθμιστικού 

περιβάλλοντος το οποίο θα εξασφαλίζει την τήρηση ισότιμων όρων 

ανταγωνισμού και κανονιστική προβλεψιμότητα για τις επενδύσεις, τη 

δημιουργία ενός θετικού περιβάλλοντος και την εδραίωση σχέσεων 

εμπιστοσύνης. 

 

Οι θέσεις του Ομίλου για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες σε εθνικό και 

ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς και η εμπορική, χρηματοοικονομική και 

κανονιστική του στρατηγική, κοινοποιούνται στα ενδιαφερόμενα μέρη. 

 

Η Νομική Σύμβουλος - Chief Officer Νομικών & Ρυθμιστικών Θεμάτων 

Ομίλου ΟΤΕ είναι υπεύθυνη για τη διαμόρφωση της στρατηγικής για τη 

διασφάλιση ενός δίκαιου ρυθμιστικού περιβάλλοντος.  

 

Ο ΟΤΕ έχει καταχωρηθεί στο Μητρώο Διαφάνειας της ΕΕ και ως εκ 

τούτου δεσμεύεται ως προς τη συμμόρφωσή του με τον Κώδικα 

Δεοντολογίας του Μητρώου. 

 

Οι Κανονιστικές Παραβάσεις που σημειώθηκαν για το έτος 2020 ανά 

εταιρεία είναι οι παρακάτω: 

 

ΟΤΕ: 0 αριθμός προστίμων, εφέσεων και μη χρηματικών ποινών, καθώς 

και μηδενικό κόστος προστίμων. 
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COSMOTE: 1 αριθμός προστίμων και εφέσεων, 0 αριθμός μη 

χρηματικών ποινών, με το κόστος των προστίμων να ανέρχεται στα 

90.000€ 

Telekom Romania Mobile Communications: 8 αριθμός προστίμων, 1 

αριθμός εφέσεων, 1 αριθμός μη χρηματικών ποινών, με το κόστος των 

προστίμων να ανέρχεται στα 825.000€ 

Πληροφορίες σχετικά με την εξέλιξη προηγούμενων σημαντικών 

υποθέσεων περιλαμβάνονται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση 

  

 

2.2.3 Διαχείριση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων  

 

Το 2018, ο Όμιλος υιοθέτησε τον Κώδικα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και 

Κοινωνικών Αρχών, στον οποίο αναγνωρίζει την ευθύνη του να σέβεται 

τα διεθνώς αναγνωρισμένα ανθρώπινα και κοινωνικά δικαιώματα.  

 

Η ολοκληρωμένη προσέγγιση για τη διαχείριση θεμάτων που άπτονται 

των ανθρωπίνων δικαιωμάτων βασίζεται στις Αξίες και τις 

Κατευθυντήριες Αρχές των Ηνωμένων Εθνών για τις Επιχειρήσεις και τα 

Ανθρώπινα Δικαιώματα και ευθυγραμμίζεται με την προσέγγιση του 

Ομίλου Deutsche Telekom. 

 

Επίσης, ο Κώδικας Δεοντολογίας Ομίλου ΟΤΕ περιλαμβάνει βασικούς 

κανόνες συμπεριφοράς, αρχές και αξίες, όπως η ισότητα, ο σεβασμός της 

διαφορετικότητας, η εμπιστοσύνη, η αξιοπιστία, η ακεραιότητα, η ηθική, 

η διαφάνεια, η προσωπική ευθύνη. Αυτοί οι κανόνες καθιερώνουν ένα 

πρότυπο λειτουργίας και οδηγούν στην υιοθέτηση μιας κοινής «εταιρικής 

κουλτούρας».  

 

Μεταξύ άλλων, ο Όμιλος: 

 

• Σέβεται το δικαίωμα στην ελευθερία της έκφρασης 

 

• Προστατεύει την εμπιστευτικότητα των δεδομένων 

 

• Λειτουργεί σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο  

 

Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στα δικαιώματα των εργαζομένων, στην 

ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και στις συλλογικές διαπραγματεύσεις, 

στην ποικιλομορφία και στις ίσες ευκαιρίες. Ο Όμιλος δηλώνει ότι 

https://www.cosmote.gr/otegroup_company/investor_relations/financial_results/financial_statements_ote_group_k_ote_sa/gr/OTE_ANNUAL_FINANCIAL_REPORT_31122020_GR.pdf
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τάσσεται υπέρ της απαγόρευσης όλων των μορφών καταναγκαστικής και 

της παιδικής εργασίας. 

 

Προκειμένου να εξασφαλίσει την προστασία των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων, κι εκτός των ορίων λειτουργίας του, ο Όµιλος ΟΤΕ καλεί 

τους προμηθευτές του να σέβονται και να διασφαλίζουν τα ανθρώπινα 

δικαιώματα, με την ενσωμάτωση σχετικών διατάξεων στις συμβάσεις 

που συνάπτουν με τον Όμιλο. Επιπλέον, η Deutsche Telekom συμμετέχει 

στην Πρωτοβουλία CFSI (Conflict-Free Sourcing Initiative), για να 

αποτρέψει τη χρήση ορυκτών από εμπόλεμες περιοχές.  

 

Το 2018, ο Όμιλος ενίσχυσε τις προσπάθειές του αναπτύσσοντας και 

εφαρμόζοντας ένα Σχέδιο Δράσης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Η 

Ανάλυση Κινδύνου και Επιπτώσεων για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα 

διεξήχθη σύμφωνα με την μεθοδολογία ERM (Διαχείρισης Εταιρικών 

Κινδύνων) και περιλάμβανε: χαρτογράφηση κινδύνων, πιθανά σενάρια 

κινδύνου, την πιθανότητα εμφάνισης κινδύνου, τις κύριες 

επιχειρηματικές πτυχές που θα επηρεαστούν, ισχύοντα και προτεινόμενα 

μέτρα. Η Ανάλυση Κινδύνου και Επιπτώσεων για τα Ανθρώπινα 

Δικαιώματα ξεκίνησε το τέταρτο τρίμηνο του 2018 και ολοκληρώθηκε με 

επιτυχία το 2019 για όλες τις Εταιρείες του Ομίλους ΟΤΕ. 

 

Οι τομείς/επιχειρηματικές δραστηριότητες που υποβλήθηκαν σε 

Αναθεώρηση είναι οι ακόλουθοι: Διαχείριση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 

στις Επιχειρήσεις, Διαχείριση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των 

Εργαζομένων, Εργασιακές Σχέσεις και Ανθρώπινα Δικαιώματα, 

Υγεία/Ασφάλεια και Ευεξία των Εργαζομένων, Διαχείριση Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων των Προμηθευτών, Προστασία Προσωπικών Δεδομένων 

(Πελάτες/Εργαζόμενοι) και Ελευθερία Έκφρασης και Υγεία και 

Ασφάλεια των Πελατών. Η διεξαγωγή της Ανάλυσης Κινδύνου και 

Επιπτώσεων για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα θα επαναληφθεί το 2021.  

 

Το 2020, στο πλαίσιο της Ανάλυσης Ουσιαστικών Θεμάτων του Ομίλου 

ΟΤΕ, τα ενδιαφερόμενα μέρη ανέδειξαν τα Ανθρώπινα Δικαιώματα ως 

σημαντικό θέμα, αναγνωρίζοντας ότι η ευθύνη για τον σεβασμό και την 

προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων πρέπει να ενσταλαχτεί στους 

στρατηγικούς στόχους και τις προσπάθειες του Ομίλου. Παρακάτω, 

αναφέρονται παραδείγματα θεμάτων που άπτονται των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων τα οποία εξετάσθηκαν κατά την Ανάλυση Ουσιαστικών 

Θεμάτων εντός της εταιρείας και την εφοδιαστικής της αλυσίδας: 
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Απαγόρευση των διακρίσεων, Ελευθερία του Συνεταιρίζεσθαι και 

Συλλογικές Διαπραγματεύσεις, Παιδική Εργασία, Αναγκαστική ή 

Υποχρεωτική Εργασία, ευαισθητοποίηση του Προσωπικού Ασφαλείας σε 

θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ευαισθητοποίηση των Εργαζομένων 

σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και Ορυκτών από Εμπόλεμες 

Περιοχές. 

 

Όλες οι Εταιρείες του Ομίλου ΟΤΕ επιβεβαίωσαν τη συμμόρφωση τους 

με τις διατάξεις του Κώδικα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και των 

Κοινωνικών Αρχών μετά την υπογραφή των αντίστοιχων Ετήσιων 

Δηλώσεων. Τη φετινή χρόνια, έγινε ιδιαίτερη μνεία στην προστασία της 

υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων και στα μέτρα που υιοθέτησε 

κάθε Εταιρεία του Ομίλου ΟΤΕ,. 

 

Ο Executive Director Κανονιστικής Συμμόρφωσης, Διαχείρισης 

Επιχειρηματικών Κινδύνων και Ασφάλισης Ομίλου ΟΤΕ έχει οριστεί ως 

υπεύθυνος για τη διαχείριση θεμάτων ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 

Οποιαδήποτε ερωτήματα σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα ή 

καταγγελίες/παράπονα υποβάλλονται στα υφιστάμενα κανάλια 

Κανονιστικής Συμμόρφωσης. Για οποιαδήποτε άλλα θέματα που 

σχετίζονται με τον Κώδικα, διατίθεται επίσης το κανάλι 

επικοινωνίας humanrights@ote.gr. Κινούμενη προς την ίδια κατεύθυνση, 

η Πολιτική Βιωσιμότητας του Ομίλου ΟΤΕ αναφέρεται σε θέματα 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και των Κοινωνικών Αρχών. 

 

Το 2020:  

 

• Για την Παγκόσμια Ημέρα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, 

πραγματοποιήθηκε εσωτερική καμπάνια ενημέρωσης επικεντρωμένη στη 

Μηδενική Ανοχή σε Φαινόμενα Παραβίασης των Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων και στον Κώδικα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και 

Κοινωνικών Αρχών. 

 

• 1.268 εργαζόμενοι (με βάση τον αντίστοιχο Πίνακα σχετικά με τις 

Εκπαιδεύσεις στην ενότητα Διαχείριση Κανονιστικής Συμμόρφωσης) 

συμμετείχαν στις εκπαιδεύσεις Κανονιστικής Συμμόρφωσης (πρόγραμμα 

«Welcome on Board», πρόγραμμα «Εξυπηρέτησης Πελατών» και 

διαδικτυακές εκπαιδεύσεις) και καταρτίστηκαν σε πτυχές Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων, δεδομένου ότι ο Κώδικας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και 

mailto:humanrights@ote.gr
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Κοινωνικών Αρχών και οι Πολιτικές που αφορούν τα Ανθρώπινα 

Δικαιώματα συμπεριλαμβάνονται στο εκπαιδευτικό υλικό Κανονιστικής 

Συμμόρφωσης. 

 

• 825 εργαζόμενοι συµµετείχαν σε ηλεκτρονική εκπαίδευση ειδικά για τα 

Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα, η οποία πραγµατοποιήθηκε για πρώτη φορά σε 

επίπεδο Οµίλου τον ∆εκέµβριο του 2020. Η ηλεκτρονική εκπαίδευση 

αναµένεται να συνεχιστεί και το 2021, µε στόχο τη συµµετοχή 5.905 

εργαζόµενων. 

 

• 621 ερωτήματα εργαζομένων του Ομίλου υποβλήθηκαν μέσω της 

διαδικασίας «Ask Me». Τα ερωτήματα αφορούσαν, μεταξύ άλλων, 

εγκρίσεις χορηγιών/δωρεών, συγκρούσεις συμφερόντων, δευτερογενή 

απασχόληση και αποδοχή/προσφορά παροχών. Κανένα από τα 

ερωτήματα δεν αφορούσε ζητήματα διακρίσεων.  

 

• 105 καταγγελίες εργαζομένων υποβλήθηκαν μέσω του καναλιού «Tell 

Me». Ενδεικτικά, τρεις (3) καταγγελίες αφορούσαν ισχυρισμούς περί 

ανάρμοστης συμπεριφοράς. Κατόπιν σχετικής διερεύνησης από το 

γραφείο Κανονιστικής Συμμόρφωσης του Ομίλου ΟΤΕ, εφαρμόστηκαν 

οι κατάλληλες διαδικασίες.  

 

• Το σύνολο (100%) των σημαντικών επενδυτικών 

συμφωνιών/συμβάσεων που ολοκληρώθηκαν το 2020 περιλάμβαναν 

ρήτρα για τη συμμόρφωση με τις διατάξεις του Κώδικα Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων και Κοινωνικών Αρχών. Οι παραπάνω συμφωνίες 

αναγνωρίστηκαν ως σημαντικές λόγω του ποσού και του στόχου των 

συμβάσεων που συνδέονται με κρίσιμες εταιρικές λειτουργίες, με την 

εξυπηρέτηση στρατηγικών στόχων καθώς και με την υγεία και ασφάλεια 

των εργαζομένων των εταιρειών του Ομίλου.  

 

• Δεν υπήρξαν καταδικαστικές αποφάσεις εναντίον του Ομίλου ΟΤΕ από 

δικαστικές αρχές, σχετικά με οποιαδήποτε διάκριση στο χώρο εργασίας. 

Επιπλέον, δεν επιβλήθηκε χρηματική ή μη χρηματική ποινή σε σχέση με 

θέματα παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την εταιρική ιστοσελίδα.  

  

 

2.2.4 Υπεύθυνες Προμήθειες και Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας 

https://www.cosmote.gr/cs/otegroup/gr/diaxeirisi_anthropinon_dikaiomaton.html
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Βασικός Στόχος Βιώσιμης Ανάπτυξης 8: Αξιοπρεπής Εργασία και 

Οικονομική Ανάπτυξη 

Βασικός Στόχος Βιώσιμης Ανάπτυξης 12: Υπεύθυνη Κατανάλωση και 

Παραγωγή 

 

Ο Όμιλος ΟΤΕ θεωρεί ότι η διάχυση βασικών αξιών και προτύπων 

στην εφοδιαστική αλυσίδα αποτελεί σημαντικό χαρακτηριστικό της 

υπεύθυνης επιχειρηματικής συμπεριφοράς.  

 

Πολιτική Προμηθειών 

 

Οι εταιρείες του Ομίλου ακολουθούν την Πολιτική Προμηθειών που 

καθορίζει όλους τους όρους και τους κανονισμούς βάσει των οποίων 

πραγματοποιούνται οι προμήθειες προϊόντων, υλικών/εξοπλισμού, 

υπηρεσιών ή έργων. 

 

Οι βασικοί στόχοι της Πολιτικής Προμηθειών είναι: 

 

• Η βελτιστοποίηση της προστιθέμενης αξίας σε όρους κόστους, 

ποιότητας και χρόνου 

 

• Η διασφάλιση της διαφάνειας 

 

• Η συμμόρφωση με τη διεθνή Πολιτική Προμηθειών της Deutsche 

Telekom 

Η Πολιτική Προμηθειών δεν κάνει διάκριση μεταξύ τοπικών και μη 

προμηθευτών. Ωστόσο, η στήριξη τοπικών προμηθευτών αποτελεί κοινή 

πρακτική μεταξύ των εταιρειών του Ομίλου. 

 

Οι εταιρείες του Ομίλου ΟΤΕ έχουν ως στόχο την έγκαιρη εξόφληση των 

προμηθευτών τους, όπως ορίζεται στις συμβάσεις που συνάπτονται. Για 

το 2020, ο χρόνος πληρωμής κυμάνθηκε από 0 (άμεσος) έως 120 ημέρες, 

ανάλογα με το είδος και το ύψος της προμήθειας.  

 

Εφοδιαστική Αλυσίδα 

 

Η ανάπτυξη και διατήρηση μίας εφοδιαστικής αλυσίδας που δημιουργεί 

προστιθέμενη αξία για τον Όμιλο, με οικονομικές, περιβαλλοντικές και 

κοινωνικά υπεύθυνες μεθόδους και πρακτικές, εναρμονισμένες με το 
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όραμα του Ομίλου, αποτελεί έναν διαρκή στόχο αυτοβελτίωσης. 

 

Ο Όμιλος ΟΤΕ, διαθέτει βάση προμηθευτών (Μητρώο Προμηθευτών) η 

οποία έχει ανανεωθεί. Το 2020, η συγκεκριμένη βάση για τον ΟΤΕ 

περιλάμβανε 1.073 συναλλασσόμενους προμηθευτές, 543 για την 

COSMOTE, 158 για τον ΓΕΡΜΑΝΟ και 245 για την Telekom Romania 

Mobile Communications. Στη βάση προμηθευτών καταγράφονται τόσο 

πολυεθνικές, όσο και εγχώριες εταιρείες, για την αγορά υλικών και 

εξοπλισμού ή την παροχή/μίσθωση υπηρεσιών. Όλοι οι υφιστάμενοι και 

υποψήφιοι προμηθευτές που επιθυμούν να συνεργαστούν με τον Όμιλο 

ΟΤΕ για την προμήθεια υλικών/υπηρεσιών καλούνται να εγγραφούν στο 

Μητρώο Προμηθευτών και να αποδεχτούν τις διατάξεις του Κώδικα 

Δεοντολογίας Προμηθευτών Ομίλου ΟΤΕ. 

 

Σημείωση: Κάποιοι προμηθευτές είναι κοινοί για OTE, COSMOTE, 

ΓΕΡΜΑΝΟΣ και προσμετρώνται χωριστά για κάθε εταιρεία. 

 

Επιλογή Προμηθευτών 

 

Ειδικά κριτήρια που σχετίζονται με την εταιρική υπευθυνότητα και τη 

βιώσιμη ανάπτυξη μπορούν να προστεθούν σε κάθε προκήρυξη 

προμηθειών, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτούνται και 

ορίζονται από την επιχειρησιακή μονάδα που ξεκινά τη διαδικασία 

προμήθειας. Όλοι οι υποψήφιοι προμηθευτές καλούνται να δηλώσουν ότι 

συμφωνούν ρητά με τον Κώδικα Δεοντολογίας Προμηθευτών του Ομίλου 

ΟΤΕ, ο οποίος αντανακλά την πρόθεση των εταιρειών του Ομίλου να 

συνεργαστούν με κοινωνικά και περιβαλλοντικά υπεύθυνους 

προμηθευτές. Η πρόθεση αυτή ενισχύεται από τον Κώδικα Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων και Κοινωνικών Αρχών του Ομίλου ΟΤΕ. 

 

Τα νομιμοποιητικά έγγραφα των υποψήφιων προμηθευτών ελέγχονται 

κατά τη διάρκεια της προμηθευτικής διαδικασίας και πριν την υπογραφή 

της σύμβασης προκειμένου να εξακριβωθεί το καλό νομικό καθεστώς και 

η φερεγγυότητα τους.  

 

Η σύμβαση (ή οι Όροι Παραγγελίας) την οποία καλούνται να 

υπογράψουν οι προμηθευτές, περιλαμβάνει ειδικές ρήτρες αναφορικά με 

θέματα που αφορούν στην υγεία και ασφάλεια, σστη συμμόρφωση με τη 

περιβαλλοντική νομοθεσία στην καταπολέμηση της διαφθοράς, στην 

ασφάλεια και στην εμπιστευτικότητα πληροφοριών. Επιπρόσθετα, με την 
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υπογραφή της σύμβασης (ή των Όρων Παραγγελίας) οι προμηθευτές 

δεσμεύονται ως προς τη συμμόρφωση τους με τον Κώδικα Δεοντολογίας 

Προμηθευτών Ομίλου ΟΤΕ, τον Κώδικα Δεοντολογίας Ομίλου ΟΤΕ και 

τον Κώδικα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Κοινωνικών Αρχών Ομίλου 

ΟΤΕ. 

 

Όλα τα παραπάνω είναι υποχρεωτικά για τη συνεργασία με τον Όμιλο. 

Ποσοστά προμηθειών από εγχώριους προμηθευτές  

 

• Ελλάδα: 83% 

 

• Ρουμανία: 89% 

 

 

Αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19 στην Εφοδιαστική Αλυσίδα 

 

Λόγω της πανδημίας COVID-19, παρουσιάστηκαν διαταραχές ήσσονος 

σημασίας στην αλυσίδα εφοδιασμού συσκευών/εξοπλισμού. 

 

Διενεργήθηκαν αξιολογήσεις κινδύνου εστιάζοντας σε ενδεχόμενες 

ελλείψεις αποθεμάτων. Για λόγους επιχειρησιακής συνέχειας, ο Όμιλος 

προχώρησε στην κατάρτιση σχεδίων ετοιμότητας, στην εφαρμογή 

πρόσθετων μέτρων για τη διασφάλιση της διαθεσιμότητας των προϊόντων 

και στην αντιστοίχη ενημέρωση των προμηθευτων. Σημειώθηκε αύξηση 

των αποθεμάτων στα αγαθά ζωτικής σημασίας, η παραγωγή των οποίων 

επηρεάστηκε από την πανδημία. Αναπτύχθηκε πολιτική Διπλών Πηγών 

Εφοδιασμού για τη διασφάλιση των αγαθών ζωτικής σημασίας. 

 

Όσον αφορά στις υπηρεσίες που σχετίζονταν με τους εργαζομένους, 

εφαρμόστηκαν πρόσθετα σημεία ελέγχου προκειμένου να διαπιστωθεί η 

συμμόρφωση των προμηθευτών με τα μέτρα προστασίας κατά του 

COVID-19 (χρήση μάσκα στις εγκαταστάσεις, τήρηση αποστάσεων 

κλπ.). 

Νέοι προμηθευτές εντάχθηκαν άμεσα στο δυναμικό προμήθειας για να 

καλυφθεί η υψηλή ζήτηση σε κατηγορίες προϊόντων εξοπλισμού 

πρόληψης κατά του COVID-19, όπως μάσκες, γάντια και αντισηπτικά 

τζελ. 
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Αξιολόγηση Προμηθευτών 

 

Οι ενεργοί προμηθευτές του Ομίλου ΟΤΕ αξιολογούνται σε ετήσια βάση. 

Οι προμηθευτές επιλέγονται με βάση τις παραγγελίες (purchase orders) 

που εκδίδονται μέσα σε διάστημα 12 μηνών. 

 

Ειδικότερα, το 2020, η επιλογή των προμηθευτών που αξιολογήθηκαν 

έγινε με βάση το σύνολο των παραγγελιών που εκδόθηκαν την περίοδο 

1/10/2018 - 30/9/2019, για λογαριασμό των εταιρειών OTE, COSMOTE, 

ΓΕΡΜΑΝΟΣ, Rural North, Rural South, COSMOTE e-Value Α.Ε., e-

Value Ltd, e-Value International και Telekom Romania Mobile 

Communications. 

 

Η αξιολόγηση προμηθευτών Ομίλου ΟΤΕ περιλάμβανε: 

 

• όλους τους προμηθευτές με παραγγελίες αξίας μεγαλύτερης των 2 

εκατομμυρίων ευρώ (για όλες τις εταιρείες που αναφέρθηκαν παραπάνω), 

 

• όλους τους προμηθευτές που παρείχαν σημαντικά είδη προμήθειας 

(δηλ. προϊόντα και υπηρεσίες που έχουν σημαντική επίδραση στα 

προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχονται στους πελάτες), αξίας άνω 

των 500.000€, 

 

• όλους τους προμηθευτές προϊόντων/υπηρεσιών που σχετίζονται με το 

Ενοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης του Ομίλου (Group Consolidated 

Management System), και 

 

• ορισμένους προμηθευτές οι οποίοι δεν πληρούσαν τα παραπάνω 

κριτήρια, αλλά προτάθηκαν προς αξιολόγηση 

 

Οι προς αξιολόγηση προμηθευτές καλούνται να συμπληρώσουν ένα 

ερωτηματολόγιο αυτοαξιολόγησης της επίδοσής τους σε θέματα 

βιώσιμης ανάπτυξης. Το ερωτηματολόγιο αυτό έχει ως στόχο την 

ευαισθητοποίησή τους σε σχέση με την εταιρική και κοινωνική 

υπευθυνότητα. 

 

Περιλαμβάνει ερωτήσεις που σχετίζονται με την εταιρική υπευθυνότητα, 

τη βιώσιμη ανάπτυξη, την απασχόληση, τα ανθρώπινα δικαιώματα, το 

περιβάλλον, την υγεία και την ασφάλεια, την ποιότητα και την 

επιχειρησιακή συνέχεια. Οι ερωτήσεις αφορούν την επίδοση τόσο των 
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προμηθευτών του Ομίλου όσο και των προμηθευτών και υπεργολάβων 

τους. 

 

 

Έλεγχοι Ακεραιότητας και Αξιολόγηση Επιχειρηματικής 

Συμμόρφωσης των υποψήφιων προμηθευτών 

 

• 1.463 έλεγχοι ακεραιότητας προμηθευτών, συμβούλων και 

συνεργατών.  

 

• 100% των προμηθευτών, με άξια προμήθειας άνω των 50.000€ για 

OTE, COSMOTE, ΓΕΡΜΑΝΟΣ και COSMOTE-Value, και άνω των 

10.000€ για την Telekom Romania Mobile Communications, ελέγχθηκαν, 

εκτός εάν είχαν ήδη ελεγχθεί τα προηγούμενα 2 έτη 

 

• 100% των υποψήφιων συμβούλων ελέγχθηκε ανεξαρτήτως ύψους 

προμήθειας.  

 

 

Αξιολόγηση προµηθευτών των 3 µεγαλυτέρων εταιρειών του Οµίλου 

ΟΤΕ το 2020 

 

OTE: Aριθµός αξιολογηθέντων προµηθευτών 187, που αντιστοιχεί στο 

89% της ετήσιας αξίας αγορών που αξιολογήθηκαν 

 

COSMOTE: Aριθµός αξιολογηθέντων προµηθευτών 127, που 

αντιστοιχεί στο 89% της ετήσιας αξίας αγορών που αξιολογήθηκαν 

 

Telekom Romania Mobile Communications: Aριθµός αξιολογηθέντων 

προµηθευτών 32, που αντιστοιχεί στο 11% της ετήσιας αξίας αγορών που 

αξιολογήθηκαν 

 

Στα παρακάνω περιλαµβάνονται προµήθειες υψηλής αξίας, προµήθειες 

προϊόντων και υπηρεσιών που επηρεάζουν τα τελικά προϊόντα/υπηρεσίες 

που παρέχονται στους πελάτες, όπως επίσης και προµήθειες προϊόντων 

υψηλού κινδύνου, όπως αυτά ορίζονται εσωτερικά. Εξαιρούνται 

προµήθειες από θυγατρικές εταιρίες, προµήθειες εµπορικών 

αντιπροσώπων, διασύνδεσης, περιαγωγής καθώς και χορηγίες – δωρεές. 
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Κατηγοριοποίηση και Ανάπτυξη Προμηθευτών 

 

Η βαθµολόγηση των προµηθευτών από τις οργανωτικές µονάδες των 

εταιρειών του Οµίλου ΟΤΕ που εµπλέκονται στην διαδικασία, καθώς και 

τα ερωτηµατολόγια αυτοαξιολόγησης που συµπληρώθηκαν από τους 

προµηθευτές, τροφοδοτούν το Σύστηµα Αξιολόγησης Προµηθευτών, 

προκειµένου να προκύψει µια ποσοτικοποιηµένη επίδοση για κάθε 

προµηθευτή. Η επίδοση κάθε προµηθευτή σε θέµατα εταιρικής 

υπευθυνότητας και βιώσιµης ανάπτυξης αντιστοιχεί στο 10% της 

συνολικής του βαθµολογίας.Τα αποτελέσµατα της κατάταξης των 

προµηθευτών παρουσιάζονται στη ∆ιοίκηση του Οµίλου. Για τους 

προµηθευτές που συγκεντρώνουν χαµηλή βαθµολογία, η ∆ιοίκηση 

αποφασίζει αν θα διατηρηθούν στον κατάλογο των αποδεκτών 

προµηθευτών του Οµίλου, αν απαιτείται να βελτιώσουν την επίδοσή τους 

(οπότε σε συνεργασία µε τους προµηθευτές καθορίζονται σχέδια 

διορθωτικών µέτρων) ή αν θα διακοπεί η συνεργασία µε τον Όµιλο 

(οπότε και ενηµερώνονται οι αρµόδιες ∆ιευθύνσεις του Οµίλου). 

Επιπλέον, οι εταιρείες του Οµίλου ΟΤΕ λαµβάνουν υπόψη τους τα 

αποτελέσµατα των αξιολογήσεων και των ελέγχων της Deutsche 

Telekom για κάθε κοινό προµηθευτή στα πλαίσια των αξιολογήσεων 

EcoVadis/self-assessments και JAC (Joint Audit Cooperation). Θα πρέπει 

να σηµειωθεί ότι ο Όµιλος ΟΤΕ έχει δηµιουργήσει ειδικά κανάλια 

επικοινωνίας (πχ. διευθύνσεις email: whistleblowing@ote.gr ή 

tellmecompliance@ote.gr, ταχυδροµική θυρίδα, διεύθυνση 

αλληλογραφίας και τηλεφωνική γραµµή) ώστε να παρέχεται η 

δυνατότητα σε όλους να υποβάλλουν πληροφορίες σχετικά µε 

ενδεχόµενες παραβιάσεις νοµικών υποχρεώσεων ή εσωτερικών 

πολιτικών και κανονισµών. Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα ανώνυµης 

καταγγελίας, µέσω της ηλεκτρονικής φόρµας κανονιστικής 

συµµόρφωσης (Electronic Compliance Form). Οι πληροφορίες που 

παρέχονται θεωρούνται άκρως εµπιστευτικές και ελέγχονται για την 

αξιοπιστία τους από ειδικά εκπαιδευµένους εργαζόµενους που είναι 

υποχρεωµένοι να τηρούν εχεµύθεια.  

 

Τέλος, ο Κώδικας ∆εοντολογίας Προµηθευτών Οµίλου ΟΤΕ θέτει το 

πλαίσιο για τους κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς ελέγχους καθώς και 

για τους ελέγχους κανονιστικής συµµόρφωσης. Η παρακολούθηση του 

προµηθευτή και των υπεργολάβων του πραγµατοποιείται για την 

αποτελεσµατική αξιολόγηση της συµµόρφωσής τους µε τις Αρχές του 

Κώδικα. Αυτό περιλαµβάνει το δικαίωµα του Οµίλου ΟΤΕ ή/και του 
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εξουσιοδοτηµένου εκπροσώπου του να διενεργεί ελέγχους, 

συµπεριλαµβανοµένων επιτόπιων επιθεωρήσεων, ερωτηµατολογίων 

ή/και συνεντεύξεων µε επιλεγµένους εργαζόµενους στις εγκαταστάσεις 

των προµηθευτών, σε εργοτάξια ή/και σε άλλους χώρους όπου εκτελείται 

εργασία εκ µέρους των προµηθευτών. Ο προµηθευτής αναγνωρίζει το 

δικαίωµα του Οµίλου ΟΤΕ να ζητήσει και να λάβει περαιτέρω 

πληροφόρηση (π.χ. µέσω των συστηµάτων αξιολόγησης του Οµίλου 

ΟΤΕ), αν αυτό κριθεί απαραίτητο. Αν γνωστοποιηθεί στον Όµιλο 

οποιοδήποτε περιστατικό µη συµµόρφωσης µε τις Αρχές του Κώδικα, ο 

προµηθευτής ή ο υπεργολάβος του φέρουν την υποχρέωση να 

συνεργαστούν και να παρέχουν στον εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπο του 

Οµίλου ΟΤΕ όλες τις απαραίτητες πληροφορίες. Κατά συνέπεια, πρέπει 

να αναπτυχθεί ειδικό σχέδιο βελτίωσης προς υλοποίηση εντός 

συγκεκριµένου χρονοδιαγράµµατος.  

 

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την εταιρική ιστοσελίδα. 

 

 

 

2.2.5 Επιχειρησιακή Ασφάλεια και Προστασία Δεδομένων 

 

Γιατί είναι σημαντικό  

 

Η διατήρηση και η ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πελατών είναι 

εξαιρετικά σημαντικές για την επιτυχία του Ομίλου ΟΤΕ. Παράλληλα, η 

επιχειρησιακή ασφάλεια και η προστασία των δεδομένων είναι 

θεμελιώδεις για την επίτευξη αυτού του στόχου. 

 

Επιχειρησιακή Ασφάλεια και Προστασία Δεδομένων  

 

Η επιχειρησιακή ασφάλεια και η προστασία των δεδοµένων ξεπερνούν 

κατά πολύ την απλή υποχρέωση συµµόρφωσης µε τις νοµικές και 

κανονιστικές απαιτήσεις και αποτυπώνονται µε ιδιαίτερη βαρύτητα στην 

ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρει ο Όµιλος ΟΤΕ. Η επιχειρησιακή 

ασφάλεια και η προστασία των δεδοµένων υπόκεινται στους 

∆εσµευτικούς Κανόνες Προστασίας Προσωπικών ∆εδοµένων (Binding 

Corporate Rules on Privacy - BCRP) του Οµίλου Deutsche Telekom και 

στην Πολιτική Ασφάλειας Οµίλου OTE. Οι ∆εσµευτικοί Κανόνες 

Προστασίας Προσωπικών ∆εδοµένων (BCRP) περιλαµβάνουν τις 

βασικές αρχές για την προστασία των προσωπικών δεδοµένων των 

https://www.cosmote.gr/cs/otegroup/gr/diaxeirisi_efodiastikis_alisidas.html
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πελατών, των εργαζόµενων και των συνεργατών σύµφωνα µε τη 

νοµοθεσία περί προστασίας των δεδοµένων. Η Πολιτική Ασφάλειας 

Οµίλου ΟΤΕ ικανοποιεί τις απαιτήσεις συµµόρφωσης και ασφάλειας του 

Οµίλου Deutsche Telekom και τα ισχύοντα ρυθµιστικά και κανονιστικά 

πλαίσια. Ο Υπεύθυνος Προστασίας ∆εδοµένων (DPO) αναφέρεται στο 

ανώτατο επίπεδο της ∆ιοίκησης και βρίσκεται υπό την επίβλεψη της 

Επιτροπής Ελέγχου, µία από τις Επιτροπές του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

της Εταιρείας. Ο Υπεύθυνος Προστασίας ∆εδοµένων µεριµνά για την 

παροχή συµβουλών στις µεµονωµένες οργανωτικές µονάδες της 

Εταιρείας σχετικά µε τις κανονιστικές και τις εσωτερικές απαιτήσεις 

προστασίας των δεδοµένων, την παρακολούθηση της συµµόρφωσής τους 

µε αυτές και την ενίσχυση της ευαισθητοποίησης σε θέµατα προστασίας 

δεδοµένων. Ακόµη, ο Υπεύθυνος Προστασίας ∆εδοµένων υποβάλλει 

εκθέσεις σχετικά µε το καθεστώς προστασίας των δεδοµένων στην 

Επιτροπή Ελέγχου κάθε τρίµηνο. Ο Υπεύθυνος Επιχειρησιακής 

Ασφαλείας του Οµίλου (Group Security Officer) υπάγεται απευθείας 

στον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο και είναι υπεύθυνος για την προώθηση του 

στρατηγικού προγράµµατος επιχειρησιακής ασφάλειας που καθορίζει, 

θεσπίζει και διατηρεί ελέγχους σχετικά µε την ασφάλεια των 

πληροφοριών καθώς και τη συνεχή διαχείριση των εν λόγω ελέγχων. Η 

διαχείριση του προγράµµατος επιχειρησιακής ασφάλειας είναι διαρκής 

και απαραίτητη για την προστασία των πηγών πληροφοριών του 

Οργανισµού, την εκπλήρωση των κανονιστικών υποχρεώσεων και την 

ελαχιστοποίηση των πιθανοτήτων έκθεσης σε κινδύνους νοµικού 

χαρακτήρα. Το πρόγραµµα παρέχει στην εταιρεία τη δυνατότητα να 

προσανατολίσει τις δραστηριότητες επιχειρησιακής ασφάλειας στην 

υποστήριξη των λειτουργιών της, να ενσωµατώσει αλλαγές σε 

καθιερωµένες πολιτικές και διαδικασίες, να καταρτίσει αποτελεσµατικές 

πρακτικές και επιµορφωτικά προγράµµατα ευαισθητοποίησης σχετικά µε 

θέµατα επιχειρησιακής ασφάλειας, και να δώσει έµφαση στη διαχείριση 

των τάσεων των κινδύνων και των αναδυόµενων απειλών στο πλαίσιο 

µιας συνεχούς διαδικασίας. Ο προληπτικός εντοπισµός κινδύνων και 

προσεγγίσεων παρακολούθησης αυτών, η ανάπτυξη ενός εύρωστου 

περιβάλλοντος εσωτερικού ελέγχου, καθώς και η διερεύνηση και η 

κατάλληλη αντιµετώπιση ενδεχόµενων παραβιάσεων ασφάλειας 

σύµφωνα µε το ισχύον νοµικό και κανονιστικό πλαίσιο, αποτελούν 

αναπόσπαστα µέρη του προγράµµατος επιχειρησιακής ασφάλειας του 

Οµίλου. Για την έγκαιρη αντιµετώπιση των µη συµβατικών 

κυβερνοεπιθέσεων, το Κέντρο ∆ιαχείρισης Συµβάντων & Περιστατικών 

Ασφάλειας Οµίλου ΟΤΕ (Security Operations Center) λειτουργεί 
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καθηµερινά επί 24ώρου βάσεως. Τα δίκτυα και η τηλεπικοινωνιακή 

υποδοµή παρακολουθούνται συνεχώς, µε τη συλλογή και ανάλυση 

δεδοµένων που θα µπορούσαν να είναι ενδεικτικά µιας ασυνήθιστης 

δραστηριότητας ή ενδεχόµενης παραβίασης. Σε αυτή την περίπτωση, το 

εξειδικευµένο προσωπικό που επιβλέπει τις διαδικασίες ασφάλειας 

διασφαλίζει την άµεση ανίχνευση, ανάλυση, αντιµετώπιση και αναφορά 

του ενδεχόµενου συµβάντος, εντός του επιπέδου ανοχής ανάληψης 

κινδύνου του Οµίλου.  

 

Τo πλαίσιο Ασφάλειας και Προστασίας ∆εδοµένων (Privacy and Security 

Assessment Framework) που έχει υιοθετηθεί αποτελεί τη βάση για τη 

διεξαγωγή των Εκτιµήσεων Αντίκτυπου σχετικά µε την Προστασία των 

∆εδοµένων και διασφαλίζει την εφαρµογή των απαιτήσεων ασφάλειας 

και προστασίας δεδοµένων ανάλογα µε το επίπεδο των σχετικών 

κινδύνων. Κατά το 2020, η Εκτίµηση Ασφάλειας και Προστασίας 

∆εδοµένων διενεργήθηκε εκ νέου για 25 κρίσιµα συστήµατα και 

ολοκληρώθηκε για 34 νέα συστήµατα/έργα. Ο ΟΤΕ και η COSMOTE 

εφαρµόζουν σύστηµα διαχείρισης της ασφάλειας πληροφοριών σύµφωνα 

µε τις απαιτήσεις του προτύπου ISO/IEC 27001:2013 και λαµβάνουν 

πιστοποίηση από ανεξάρτητο φορέα ετησίως. Οι πελάτες µπορούν να 

υποβάλλουν αιτήµατα άσκησης των δικαιωµάτων τους σχετικά µε τα 

προσωπικά τους δεδοµένα σε ειδικό κανάλι επικοινωνίας που έχει 

δηµιουργηθεί για κάθε εταιρεία. Το 2020, ο ΟΤΕ και η COSMOTE 

χειρίστηκαν 1.467 αιτήµατα σχετικά µε προσωπικά δεδοµένα. Όλες οι 

άλλες εταιρείες του Οµίλου στην Ελλάδα δέχτηκαν συνολικά λιγότερα 

από 5 αιτήµατα ενώ η Telekom Romania Mobile χειρίστηκε 800 

αιτήµατα. Ο ΟΤΕ και η COSMOTE, διερεύνησαν 9 αιτήµατα πελατών 

σχετικά µε το απόρρητο των επικοινωνιών/ασφάλεια δεδοµένων 

πελατών, και 65 αιτήµατα της Αρχής ∆ιασφάλισης του Απορρήτου των 

Επικοινωνιών (Α∆ΑΕ). Σε καµία από τις περιπτώσεις δεν εντοπίστηκε 

πιθανή παραβίαση. Επίσης, χειρίστηκαν 23 καταγγελίες που 

υποβλήθηκαν στην Αρχή Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού 

Χαρακτήρα (ΑΠ∆ΠΧ).  

 

• Οι δραστηριότητες παρακολούθησης της συµµόρφωσης είναι ιδιαίτερα 

σηµαντικές για να εξασφαλιστεί η συµµόρφωση µε το πλαίσιο 

ασφάλειας και προστασίας των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα. Οι 

επιχειρησιακές µονάδες Ασφάλειας Πληροφοριών, Προστασίας 

∆εδοµένων και Εσωτερικού Ελέγχου πραγµατοποιούν ελέγχους και 

αξιολογήσεις που αφορούν θέµατα ασφάλειας πληροφοριών και 
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προστασίας δεδοµένων. Το 2020, πραγµατοποιήθηκαν συνολικά 38 

έλεγχοι και αξιολογήσεις από τις εν λόγω επιχειρησιακές µονάδες. Οι 

δραστηριότητες παρακολούθησης της συµµόρφωσης περιλαµβάνουν 

ενδεικτικά: 

 

• Οµιλικό Έλεγχο Προστασίας ∆εδοµένων (Group Data Protection Audit 

- GDPA) σε ΟΤΕ, COSMOTE, e-Value και OTE Globe. Ο Έλεγχος 

διενεργείται µέσω ερωτηµατολογίου που αποστέλλεται ανά διετία σε 

περίπου 15% των εργαζόµενων και στοχεύει στον καθορισµό του 

επιπέδου προστασίας των δεδοµένων στην Εταιρεία. 

 

• Αυτοαξιολόγηση στελεχών σε θέµατα προστασίας δεδοµένων. Η 

αξιολόγηση πραγµατοποιήθηκε µέσω online ερωτηµατολογίου το οποίο 

συµπληρώθηκε από 268 ανώτερα στελέχη των OTE, COSMOTE, 

ΓΕΡΜΑΝΟΣ και e-Value και κάλυπτε διάφορα ζητήµατα προστασίας 

δεδοµένων, όπως η ασφάλεια της επεξεργασίας δεδοµένων, συνεργασία 

µε τους εκτελούντες την επεξεργασία δεδοµένων (data processors), 

άµεσο marketing, απαιτήσεις προστασίας δεδοµένων στη διαδικασία 

ανάπτυξης προϊόντων/συστηµάτων. 

 

• Αυτοαξιολόγηση τρίτων µερών σχετικά µε την επεξεργασία δεδοµένων. 

Η αξιολόγηση πραγµατοποιήθηκε µέσω online ερωτηµατολογίου το 

οποίο κάλυπτε τις διατάξεις που απορρέουν από τις συµβάσεις 

επεξεργασίας δεδοµένων που έχουν συναφθεί µε τους εκτελούντες την 

επεξεργασία δεδοµένων. Το 2020, 44 εκτελούντες την επεξεργασία 

δεδοµένων ολοκλήρωσαν την αξιολόγηση. 

 

• Έλεγχο και παρακολούθηση των δικαιωµάτων πρόσβασης των 

χρηστών. 

 

• Επαλήθευση της πρόσβασης σε δεδοµένα επικοινωνιών. Το 2020, 

ελέγχθηκαν 168.661 (~ 100%) εξουσιοδοτηµένες προσβάσεις χρηστών 

σε συστήµατα επεξεργασίας δεδοµένων.  

Επιπλέον, άλλα σχετικά έργα/δραστηριότητες αναφορικά µε την 

προστασία των δεδοµένων που υλοποιήθηκαν περιλαµβάνουν: 

  

• Εφαρµογή των ακόλουθων κατευθυντήριων οδηγιών:  

 

- Κατευθυντήριες οδηγίες της Αρχής Προστασίας ∆εδοµένων 

Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠ∆ΠΧ) σχετικά µε τα cookies και τους 



468 
 

µηχανισµούς εντοπισµού (tracking) σε 70 ιστοσελίδες και 7 εφαρµογές 

για κινητά τηλέφωνα.  

- Εφαρµογή των κατευθυντήριων οδηγιών της ΑΠ∆ΠΧ για τις 

πληροφορίες που παρέχονται από τα κλειστά κυκλώµατα τηλεόρασης 

(CCTV) σε όλα τα κτίρια.  

- Εφαρµογή των κατευθυντήριων γραµµών για την προστασία 

προσωπικών δεδοµένων στο πλαίσιο της τηλεργασίας. 

  

• Εφαρµογή των συµβατικών τροποποιήσεων και ενηµέρωση των 

οµάδων προµήθειας σχετικά µε την απόφαση του ∆ικαστηρίου της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 16ης Ιουλίου 2020, να ακυρώσει την απόφαση 

σχετικά µε την Ασπίδα Προστασίας της Ιδιωτικής Ζωής (Private Shield).  

 

• Ελέγθηκαν πάνω από 240 Συµβάσεις για την Επεξεργασία ∆εδοµένων 

(Commissioned Data Processing Agreements - CDPAs).  

 

• Εκτίµηση ετοιµότητας για πιστοποίηση κατά το πρότυπο ISO 27701.  

 

• Η υλοποίηση πλατφόρµας διαχείρισης συγκατάθεσης (Consent 

Management Platform) ξεκίνησε και θα ολοκληρωθεί το 2021.  

 

• ∆ιαβούλευση σχετικά µε θέµατα προστασίας δεδοµένων για 

περισσότερα από 180 εσωτερικά και ICT έργα/αιτήµατα. 

 

Με στόχο τη συνεχή βελτίωση του επιπέδου ασφάλειας των δεδοµένων, 

ο ΟΤΕ και η COSMOTE πραγµατοποίησαν τις ακόλουθες ενέργειες:  

 

• Αντικατάσταση Συστήµατος Παρακολούθησης ∆ραστηριότητας Βάσης 

δεδοµένων (DAM) από µια πιο ευέλικτη δοµή, για την κάλυψη 

περισσοτέρων από 20 βάσεων δεδοµένων. Η καταγραφή ενεργειών σε 

επίπεδο εφαρµογών υλοποιήθηκε σε 5 συστήµατα. Εγκατάσταση 

ενότητας ανάλυσης ασφάλειας στην υποδοµή του συστήµατος DAM για 

την ενίσχυση της παρακολούθησης της ασφάλειας.  

 

• ∆ιεξαγωγή αξιολόγησης ασφαλείας των βασικών τοµέων MS Windows 

και υλοποίηση έργου επανασχεδιασµού και αντικατάστασης ολόκληρης 

της υποδοµής.  

 

• Επέκταση της πλατφόρµας ∆ιαχείρισης Κινητών Συσκευών, 

καλύπτοντας την έκδοση πιστοποιητικών S/MIME καθώς και την 
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αποµακρυσµένη πρόσβαση σε βασικές εταιρικές εφαρµογές.  

 

• Ολοκλήρωση της διαδικασίας για την ανάπτυξη εργαλείου διαχείρισης 

δικαιωμάτων προνομιακών λογαριασμών (PAM) που καλύπτει ολόκληρη 

την υποδομή IT για ΟΤΕ και COSMOTE. 

 

• Ανάπτυξη λύσης MS LAPS σε όλα τα domain χρηστών. 

 

• Συμμετοχή σε εθνικές και διεθνείς ασκήσεις αντιμετώπισης 

κυβερνοεπιθέσεων.  

 

• Υλοποίηση έργου επανασχεδιασμού και αναβάθμισης του Συστήματος 

Διαχείρισης Ταυτότητας (IDM) στην Ελλάδα. 

 

• Υιοθέτηση πλατφόρμας για την αξιολόγηση της επιχειρησιακής 

ασφάλειας με στόχο τη δυναμική μέτρηση (βάσει δεδομένων) της 

απόδοσης του οργανισμού σε θέματα διαδικτυακής ασφάλειας και τη 

διαχείριση κινδύνων τρίτων. 

 

Η άµεση ανταπόκριση σε περιστατικά ασφάλειας είναι πρωταρχικής 

σηµασίας για τον Όµιλο ΟΤΕ. Για τον σκοπό αυτό λειτουργεί µια ενιαία 

γραµµή επικοινωνίας (Security & Privacy Hotline) για την αναφορά 

πιθανών περιστατικών επιχειρησιακής ασφάλειας και προστασίας 

δεδοµένων στο Κέντρο ∆ιαχείρισης Συµβάντων & Περιστατικών 

Ασφάλειας Οµίλου ΟΤΕ (Security Operations Center). Το 2020, ο ΟΤΕ 

και η COSMOTE ανέφεραν 49 συµβάντα στην Α∆ΑΕ και την A Π∆ΠΧ, 

εφαρµόζοντας το GDPR και τον νόµο Ν.3471/2011 για την προστασία 

δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τοµέα 

των ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Η πλειονότητα αυτών των συµβάντων 

χαρακτηρίστηκαν ως χαµηλού κινδύνου. Ωστόσο, σύµφωνα µε τον 

Ν.3471/2011, πρέπει να αναφέρονται όλα τα συµβάντα προστασίας 

δεδοµένων που σχετίζονται µε τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες.  

 

Επιπλέον, ο ΟΤΕ, η COSMOTE και η Telekom Romania Mobile 

Communications επαναπιστοποιήθηκαν για τα Συστήµατα ∆ιαχείρισης 

Ασφάλειας Πληροφοριών σύµφωνα µε το πρότυπο ISO 27001.  

 

Σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην 

ισχύουσα νοµοθεσία, οι εταιρείες του Οµίλου διεκπεραιώνουν αιτήµατα 

άρσης απορρήτου και χορήγησης στοιχείων στις αρµόδιες δικαστικές και 



470 
 

αστυνοµικές αρχές, εφόσον τους κοινοποιηθούν τα απαιτούµενα κατά 

τον νόµο έγγραφα.  

 

Κάθε χρόνο, από το 2016, ο ΟΤΕ, η COSMOTE και η Telekom Romania 

Mobile δηµοσιεύουν στοιχεία σχετικά µε τον τύπο και την ποσότητα των 

πληροφοριών που γνωστοποιούνται στους οργανισµούς ασφαλείας στην 

Έκθεση ∆ιαφάνειας  

 

Στην Ελλάδα, η νοµική βάση για την διεκπεραίωση αιτηµάτων Αρχών 

για νόµιµες συνακροάσεις και παροχή δεδοµένων, είναι το άρθρο 19 του 

Ελληνικού Συντάγµατος (Ν. 3115/2003 για την σύσταση της Α∆ΑΕ, 

Π.∆.47/2005 για τις ∆ιαδικασίες καθώς και Τεχνικές και Οργανωτικές 

Εγγυήσεις για την άρση του απορρήτου των επικοινωνιών, Ν.2225/1994 

και Ν.3917/2011).  

 

Συγκεκριµένα, το 2020, ο ΟΤΕ και η COSMOTE διεκπεραίωσαν 

αιτήµατα για:  

 

• Νόµιµες συνακροάσεις σε 5.639 τηλεφωνικές γραµµές.  

 

• Παροχή:  

- Εξωτερικών δεδοµένων επικοινωνίας για 10.993 αριθµούς τηλεφώνου.  

- Προσωπικών στοιχείων συνδροµητών για 7.310 αριθµούς τηλεφώνου.  

- Προσωπικών στοιχείων συνδροµητών για 1.670 διευθύνσεις IP. 

 

Όλα τα αιτήµατα κοινοποιούνται στην Α∆ΑΕ, η οποία τα 

συµπεριλαµβάνει στην Ετήσια Έκθεση ∆ραστηριοτήτων της.  

 

Σημαντικά Στοιχεία 2020 

 

• 8.869 εργαζόμενοι συμμετείχαν σε διαδικτυακές εκπαιδεύσεις σχετικά 

με την προστασία των δεδομένων 

 

• 18.302 αιτήματα για πληροφορίες χρηστών, συμπεριλαμβανομένων των 

περιεχομένων χρήστη και δεδομένων που δεν αφορούν το περιεχόμενο, 

υποβλήθηκαν από κυβερνητικές υπηρεσίες ή υπηρεσίες επιβολής του 

νόμου. 

 

• 7.310 μοναδικοί επισκέπτες, των οποίων οι πληροφορίες ζητήθηκαν από 

κυβερνητικές υπηρεσίες ή υπηρεσίες επιβολής του νόμου. 
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• Διεκπεραίωση του 100% των κυβερνητικών αιτημάτων και των 

αιτημάτων από υπηρεσίες επιβολής του νόμου. 

 

Το ύψος των προστίμων που επιβλήθηκαν στον ΟΤΕ από την ΑΔΑΕ 

ανέρχεται στις 720.000€ 

 

Φυσική Ασφάλεια 

 

Η φυσική ασφάλεια είναι η προστασία των εργαζομένων, του 

εξοπλισμού, του λογισμικού, των δικτύων και των δεδομένων από 

φυσικές ενέργειες και γεγονότα που θα μπορούσαν να προκαλέσουν 

σοβαρή απώλεια ή ζημιά σε μια επιχείρηση. Από την άποψη αυτή, οι 

ακόλουθες δράσεις υλοποιήθηκαν το 2020: 

 

• Θωράκιση Ασφαλείας  

 

• Εγκατάσταση νέου Συστήματος Ελέγχου Πρόσβασης για υπαίθριους 

ΚΑΦΑΟ/κατανεμητές: Επιτεύχθηκε ο στόχος της εγκατάστασης 10.000 

νέων συστημάτων για τον έλεγχο πρόσβασης σε υπαίθριους κατανεμητές 

και ΚΑΦΑΟ. Συνολικά, το νέο σύστημα επιβλέπει 20.000 υπαίθριους 

κατανεμητές και ΚΑΦΑΟ. 

 

• Επανασχεδιασμός/ενίσχυση της ασφάλειας του κτιρίου στον Νέο 

Κόσμο έπειτα από την ανακαίνιση για τη φιλοξενία των εργαζομένων και 

των υπηρεσιών της Cosmote E-Value. 

 

• Ενίσχυση του συστήματος ασφαλείας του νέου κτιρίου στην αποθήκη 

της Πάρνηθας που φιλοξενεί τις πρώην εγκαταστάσεις του ΓΕΡΜΑΝΟΥ 

στον Άγιο Στέφανο. 

 

• Θωράκιση ασφαλείας (δομικά/ηλεκτρονικά) 12 κτηρίων και 6 

καταστημάτων. 

 

• Υπηρεσίες Φύλαξης και Cash Safe/CIT 

 

• Νέες συμβάσεις για υπηρεσίες χρηματαποστολών (Cash-in-Transit)  

 

• Συστήματα, ενοποίηση και βελτίωση διαδικασιών 
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• Κεντρικό Σύστημα Διαχείρισης Βίντεο (Video Management System) για 

μη επανδρωμένες απομακρυσμένες τοποθεσίες (δηλαδή αποθήκες κλπ.) 

και καταστήματα, τοπικό δίκτυο κλειστού συστήματος τηλεόρασης 

(CCTV) και δυνατότητα απομακρυσμένης εποπτείας/διαχείρισης έπειτα 

από περιστατικό παραβίασης της ασφάλειας. 

 

• Ενοποίηση και απλοποίηση όλων των διαδικασιών που αφορούν την 

φυσική ασφάλεια. 

 

• Βελτιστοποίηση της απόδοσης και της λειτουργίας: 

 

- Σχεδιασμός και εφαρμογή νέας επιχειρησιακής διαδικασίας για τον 

έλεγχο της πρόσβασης στα κτίρια προκειμένου να αξιολογηθεί η 

κατάσταση του εξοπλισμού και να ληφθούν τα απαραίτητα διορθωτικά 

μέτρα για τη μείωση των συναγερμών και την ενίσχυση της ασφάλειας. 

 

- Μείωση των εσφαλμένων συναγερμών κτιριακής πρόσβασης κατά 

περίπου 30% μέσω του συστήματος ελέγχου CCURE. 

 

- Νέος έλεγχος πρόσβασης για τη μείωση των εσφαλμένων συναγερμών 

σε ΚΑΦΑΟ/κατανεμητές και βελτιωμένη διαχείριση των δικαιωμάτων 

πρόσβασης που απαιτεί λιγότερες μη αυτόματες ενέργειες. 

 

- Τυποποίηση της διαδικασίας διαχείρισης αιτημάτων σχετικά με το νέο 

σύστημα ελέγχου πρόσβασης σε ΚΑΦΑΟ/κατανεμητές το οποίο 

προσφέρει καλύτερη παρακολούθηση της ποιότητας των υπηρεσιών 

(SLA), διαδικασία αναφορών κλπ. 

 

Ο σχεδιασμός της ψηφιοποίησης της διαχείρισης των κλειδιών και της 

λήψης εξουσιοδότησης για την πρόσβαση σε εξωτερικούς κατανεμητές 

πραγματοποιήθηκε μέσω ενός Συστήματος Διαχείρισης Ταυτότητας 

(Identity Management System). 

 

 

Επιχειρησιακή Ασφάλεια, Προστασία Προσωπικών Δεδομένων και 

Εκπαίδευση 

 

Το 2020, πραγματοποιήθηκαν προγράμματα ενημέρωσης και κατάρτισης 

σχετικά με θέματα Ασφάλειας Πληροφοριών, Προστασίας Προσωπικών 

Δεδομένων και Φυσικής Ασφάλειας, τα οποία περιλάμβαναν: 
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• Ενημέρωση σχετικά με τη Φυσική Ασφάλεια, την Ασφάλεια 

Πληροφοριών και την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων κατά την 

εισαγωγική εκπαίδευση όλων των νέων εργαζομένων.  

 

• Οδηγίες ενημέρωσης σχετικά με τη Φυσική Ασφάλεια, την Ασφάλεια 

Πληροφοριών και την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων 

διανεμήθηκαν σε όλους τους νέους εργαζομένους της εταιρείας και στους 

εξωτερικούς συνεργάτες. 

 

• Προσαρμοσμένο πρόγραμμα e-learning για την προστασία προσωπικών 

δεδομένων για τους εργαζόμενους στην εξυπηρέτηση πελατών (4.200 

συμμετέχοντες - 89% ποσοστό συμμετοχής). 

 

• Προσαρμοσμένο πρόγραμμα e-learning για την προστασία προσωπικών 

δεδομένων για τους εργαζόμενους των καταστημάτων (3.029 

συμμετέχοντες - 96% ποσοστό συμμετοχής). 

 

• Προσαρμοσμένο πρόγραμμα e-learning για την προστασία προσωπικών 

δεδομένων για τους τεχνικούς πεδίου (1.640 συμμετέχοντες - -88% 

ποσοστό συμμετοχής) 

 

• Εκπαίδευση σχετικά με την Προστασία και Ασφάλεια Δεδομένων που 

απευθύνεται σε συγκεκριμένες εμπορικές και τεχνικές ομάδες. 

 

• Διανομή υλικού ενημέρωσης σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για 

την προστασία των προσωπικών δεδομένων κατά την εργασία από το 

σπίτι. 

 

• Ειδική εκστρατεία ευαισθητοποίησης για την Προστασία των 

Δεδομένων και την Ασφάλεια Πληροφοριών που απευθύνεται στους 

εργαζόμενους των εταιρειών Ομίλου ΟΤΕ. Στο πλαίσιο των 2 εβδομάδων 

ευαισθητοποίησης πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω διαδικτυακές 

εκπαιδεύσεις και σχετικά παιχνίδια με την παροχή πιστοποιητικού 

συμμετοχής :  

 

- Ευαισθητοποίηση σε θέματα ηλεκτρονικού «ψαρέματος» (phising) 

προκειμένου οι εργαζόμενοι να μάθουν να αναγνωρίζουν τα κόλπα και 

τις τεχνικές που χρησιμοποιούν οι χάκερ και να εξοικειωθούν με τα 

σημάδια κινδύνου τα οποία πρέπει να αναζητούν και με τα μέτρα που 
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μπορούν να λάβουν ώστε να μην πέσουν θύματα ηλεκτρονικού 

εγκλήματος.  

 

- Ευαισθητοποίηση σε θέματα ηλεκτρονικού «ψαρέματος» αναφορικά με 

την ομάδα ατόμων που εργάζεται για την ανίχνευση επιθέσεων στον 

κυβερνοχώρο (human firewall), η οποία αποτελεί την πρώτη γραμμή 

άμυνας όσον αφορά τις απειλές κατά της ασφαλείας. Παρά τη μεγάλη 

χρησιμότητα του εξοπλισμού και του λογισμικού διασφάλισης των 

πληροφοριών, η διαδικασία για την προστασία των ευαίσθητων 

δεδομένων εξακολουθεί να αποτελεί ανθρώπινη υπόθεση. Κατά την 

ενημέρωση των εργαζομένων, δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στα 

χαρακτηριστικά ενός ισχυρού human firewall που βοηθά στην προστασία 

ενός οργανισμού από εσωτερικές και εξωτερικές απειλές. 

 

• Εκπαίδευση εργαζομένων σχετικά με την ταξινόμηση email και αρχείων 

MS Office. 

 

• Εκπαίδευση εργαζομένων σχετικά με email ηλεκτρονικού ψαρέματος 

με τη χρήση του κακόβουλου λογισμικού Trojan Emotet. 

 

• Δημοσίευση άρθρων στα ενημερωτικά δελτία και το Intranet του 

Ομίλου ΟΤΕ (My Net και YaM). 

 

Σχετικά άρθρα και χρήσιμες οδηγίες δημοσιεύονται ή επικαιροποιούνται 

με στόχο την ενίσχυση της ευαισθητοποίησης σε θέματα επιχειρησιακής 

ασφάλειας. 

  

Ελλάδα: Σημαντικά Στοιχεία 2020 

 

• 97 περιστατικά φυσικής ασφάλειας, 8καταγράφηκαν και 

διαχειρίστηκαν, 7 εκ των οποίων σε σταθμούς βάσης και 4 σε ΚΑΦΑΟ.  

 

• 4.310 καρτών πρόσβασης εκδόθηκαν σε εγκαταστάσεις του Ομίλου 

ΟΤΕ.  

 

• 4.408 αδειών εισόδου εκδόθηκαν σε εγκαταστάσεις του Ομίλου ΟΤΕ. 

 

• 4.164 αιτήματα χορήγησης δικαιωμάτων πρόσβασης και αντιμετώπιση 

360 βλαβών στο σύστημα ελέγχου πρόσβασης. 
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• 1.100 αιτήματα χορήγησης κλειδιών και 9.260 αιτήματα χορήγησης 

δικαιωμάτων πρόσβασης για το νέο σύστημα ελέγχου πρόσβασης σε 

ΚΑΦΑΟ/καμπίνες. 

 

• 804.000 συναγερμοί σε ΚΑΦΑΟ/καμπίνες και 28 περιστατικά 

προσωπικής προστασίας αντιμετωπίστηκαν 

 

• 250 έλεγχοι σε φυλάκια και κτίρια, 155 προληπτικοί έλεγχοι για την 

ανίχνευση εκρηκτικών και 22 έλεγχοι στα τεχνικά έργα των 

υπεργολάβων διενεργήθηκαν 

 

• 18 επιθεωρήσεις σε καταστήματα του Ομίλου, σε εθνικό επίπεδο, 317 

έλεγχοι εγκαταστάσεων και 31 έλεγχοι οχημάτων για διασφάλιση του 

απορρήτου, 49 ανακτήσεις βιντεοσκοπήσεων του κλειστού κυκλώματος 

τηλεόρασης (CCTV) των καταστημάτων, 10 μελέτες φυσικής ασφάλειας 

σε καταστήματα και τοποθέτηση έκτακτων φυλάκων ασφαλείας σε 32 

καταστήματα λόγω COVID-19.  

 

• 15 ανακτήσεις βιντεοσκοπήσεων του κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης 

(CCTV) των κτιρίων. 

 

Ρουμανία: Σημαντικά Στοιχεία 2020 

 

• 446 περιστατικά φυσικής ασφάλειας καταγράφηκαν και 

αντιμετωπίστηκαν 

 

• 560 κάρτες πρόσβασης και 57 εταιρικές άδειες εισόδου εκδόθηκαν 

 

• 44 αξιολογήσεις ασφάλειας φυσικού κινδύνου υλοποιήθηκαν 

 

• 5 επιτόπιοι έλεγχοι φυσικής ασφάλειας διενεργήθηκαν 

 

• 806 αιτήματα των υποκειμένων των δεδομένων εξετάστηκαν 

 

 

 

2.2.6 Επιχειρησιακή Συνέχεια  

 

Γιατί είναι σημαντικό...  

Οι πελάτες του Ομίλου ΟΤΕ απαιτούν από τον Όμιλο την αδιάλειπτη 
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παροχή τηλεπικοινωνιακών προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής ποιότητας. 

Ο Όμιλος ΟΤΕ επιδιώκει την επίτευξη εξαιρετικής Εμπειρίας Πελάτη και 

επενδύει στην ανάπτυξη μηχανισμών για την έγκαιρη αναγνώριση και 

την αντιμετώπιση καταστάσεων που επηρεάζουν ή ενδέχεται να 

επηρεάσουν την επιχειρησιακή συνέχεια των κρίσιμων Προϊόντων και 

Υπηρεσιών. 

 

Ο Όμιλος ΟΤΕ, στο πλαίσιο της διασφάλισης της απρόσκοπτης παροχής 

ποιοτικών τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και προϊόντων, στοχεύει στην 

επίτευξη μέγιστου βαθμού ανθεκτικότητας και ικανότητας να 

ανταπεξέρχεται σε δυσμενείς και έκτακτες συνθήκες.  

 

Η άνευ προηγουμένου παγκόσμια πανδημία της νόσου COVID-19 μας 

υπενθύμισε τη σημασία της Επιχειρησιακής Συνέχειας για τη διασφάλιση 

της ανθεκτικότητας εντός των οργανισμών αλλά και εν γένει της ίδιας της 

κοινωνίας. Η ομάδα Επιχειρησιακής Συνέχειας του Ομίλου ΟΤΕ σε 

στενή συνεργασία με τους Υπεύθυνους Διαχείρισης Συμβάντων και όλες 

τις εμπλεκόμενες επιχειρησιακές μονάδες, συμπεριλαμβανομένων των 

θυγατρικών μας, ανταποκρίθηκε αποτελεσματικά στις δύσκολες 

απαιτήσεις που έθεσαν η πολιτεία και η Deutcshe Telekom, ενισχύοντας 

την κουλτούρα Διαχείρισης της Επιχειρησιακής Συνέχειας (Business 

Continuity Management - BCM) στον Όμιλο. 

Η ομάδα Επιχειρησιακής Συνέχειας παρακολουθούσε στενά την 

προαναφερθείσα κατάσταση, παρείχε προειδοποιήσεις, υπέβαλλε 

αναφορές σε καθημερινή και εβδομαδιαία βάση και πραγματοποιούσε 

ανάλογες προσαρμογές των ενεργειών προς υλοποίηση. Επιπλέον, ο 

Όμιλος ΟΤΕ, προκειμένου να ανταποκριθεί στα lockdown που 

εφαρμόστηκαν στην Ελλάδα και τη Ρουμανία και να διασφαλίσει την 

αδιάλειπτη παροχή προϊόντων και υπηρεσιών, παρείχε -μεταξύ άλλων- 

φορητούς υπολογιστές και USB sticks με sim card pool στο βασικό 

προσωπικό ώστε να διευκολυνθεί η απομακρυσμένη εργασία.  

 

Το 2020, o Όμιλος ΟΤΕ ολοκλήρωσε επιτυχώς την επαναπιστοποίηση 

σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22301:2012 για το Σύστημα Διαχείρισης 

Επιχειρησιακής Συνέχειας. 

 

Σημαντικά επιτεύγματα για το 2020 περιλαμβάνουν:  

 

• Εφαρμογή όλων των υφιστάμενων Σχεδίων Επιχειρησιακής Συνέχειας 

κατά τη διάρκεια του lockdown. 
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• Θωράκιση των τεχνολογιών και διεύρυνση του δικτύου για την 

ικανοποίηση των τηλεπικοινωνιακών αναγκών κατά τη διάρκεια του 

lockdown. 

 

• Καμπάνιες επικοινωνίας για τη δημόσια υγεία μέσω εκπομπής 

μηνυμάτων Cell Broadcast. 

 

• Τακτικός έλεγχος των καναλιών επικοινωνίας μεταξύ των Ομάδων 

Αντιμετώπισης Περιστατικών και του Κέντρου Διαχείρισης Συμβάντων, 

της Ομάδας Διαχείρισης Κρίσεων και του Κέντρου Διαχείρισης 

Συμβάντων κλπ. 

 

• Επικαιροποίηση όλων των Σχεδίων Επιχειρησιακής Συνέχειας για την 

κάλυψη των κρίσιμων διαδικασιών που αφορούν τα βασικά προϊόντα και 

τις υπηρεσίες της COSMOTE. 

 

• Ενημέρωση όλων των Σχεδίων Αποκατάστασης Καταστροφών στο IT 

και το Δίκτυο ώστε να συνάδουν με τις υφιστάμενες και τις νέες 

τεχνολογίες.  

 

• Ανάπτυξη αυτοματοποιημένης και διαρθρωμένης μεθοδολογίας για την 

Ανάλυση Επιπτώσεων στο Τηλεπικοινωνιακό Δίκτυο. Κατά την ανάπτυξη 

της προαναφερθείσας μεθοδολογίας, εξετάστηκαν οι περιορισμοί που 

τίθενται από τα κριτήρια της βιώσιμης ανάπτυξης και της προστασίας του 

περιβάλλοντος. 

 

• Σχεδιασμός και ανάπτυξη πλήρως προσαρμοσμένων σχεδίων 

εκκένωσης για τα περισσότερα Κρίσιμα Κτίρια σε όλη την Ελλάδα. 

 

• Υλοποίηση μελετών αξιολόγησης κινδύνου σε κρίσιμες υπηρεσίες -είτε 

για την COSMOTE είτε για πελάτες ICT- και κρίσιμων κτιρίων σε όλη 

την Ελλάδα. 

 

• Συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας 

 

• Άμεση αξιολόγηση των Σχεδίων Επιχειρησιακής Συνέχειας κατά τη 

διάρκεια του lockdown, για τον εντοπισμό των περιοχών βελτίωσης και 

των διδαγμάτων. 
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• Ηλεκτρονική επικύρωση, δοκιμή και πραγματοποίηση διαδικτυακών 

ασκήσεων για τα Σχέδια Επιχειρησιακής Συνέχειας.  

 

 

Κέντρο Διαχείρισης Συμβάντων (Situation Center) Ομίλου ΟΤΕ 

 

Το 2020, στο επίσημο σημείο αναφοράς ζητημάτων επιχειρησιακής 

συνέχειας: 

 

• 17 περιστατικά απειλών επιχειρησιακής συνέχειας αξιολογήθηκαν 

 

• 3 δυνητικά και δευτερεύοντα περιστατικά που θα μπορούσαν να 

επηρεάσουν την επιχειρησιακή συνέχεια εξετάστηκαν  

 

• 3 ειδοποιήσεις απεστάλησαν στο Κέντρο Διαχείρισης Έκτακτων 

Περιστατικών της DT 

 

• 65 ειδοποιήσεις sms απεστάλησαν σε στοχευμένες ομάδες εσωτερικά 

παρέχοντας πληροφορίες σχετικά με περιστατικά Επιχειρησιακής 

Συνέχειας. 

 

 

Ενημέρωση και Εκπαίδευση 

 

Το 2020, τα προγράμματα ενημέρωσης και εκπαίδευσης περιλάμβαναν 

μεταξύ άλλων: 

 

• Ενημέρωση σχετικά με την Επιχειρησιακή Συνέχεια κατά τις 

εισαγωγικές εκπαιδεύσεις όλων των νέων εργαζομένων. 

 

• Άρθρα σε ενημερωτικά δελτία και στο Intranet του Ομίλου ΟΤΕ 

(myNet και YaM) σχετικά με την Εβδομάδα Ενημέρωσης για την 

Επιχειρησιακή Συνέχεια προκειμένου να ενισχυθεί η ευαισθητοποίηση 

του Ομίλου σε θέματα ανθεκτικότητας και να αναδειχθεί η αξία και η 

σημασία της αποτελεσματικής διαχείρισης της επιχειρησιακής συνέχειας. 

Το φετινό θέμα της Εβδομάδας Ενημέρωσης ήταν το «Μαζί είμαστε πιο 

Δυνατοί» («We are Stronger Together») και επικεντρώθηκε στη 

συνεργασία μεταξύ ομάδων, τμημάτων και επιστημονικών κλάδων για 

την εφαρμογή προτύπων ανθεκτικότητας εντός του οργανισμού κατά τη 

διάρκεια της πανδημίας COVID-19. 
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• Δημοσίευση άρθρων σε ενημερωτικά δελτία και στο Intranet του 

Ομίλου ΟΤΕ (myNet και YaM) προκειμένου να ενισχυθεί η 

ευαισθητοποίηση του Ομίλου σε θέματα επιχειρησιακής συνέχειας. 

 

• Παροχή οδηγιών σε ομάδες ασφαλείας (Τμήμα Φυσικής 

Ασφάλειας/φύλακες) σχετικά με θέματα COVID-19.  

 

 

 

2.2.7 Ενοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης 

 

Το Ενοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης (Integrated Management System - 

IMS) που εφαρμόζεται στον Όµιλο ΟΤΕ βασίζεται στο Μοντέλο 

Εταιρικών ∆ιαδικασιών και στη συστηματική αξιολόγηση, τεκμηρίωση 

και βελτίωση αυτού. Αποτελείται από πιστοποιημένα Συστήματα 

Διαχείρισης τα οποία εφαρμόζονται εντός του Ομίλου ΟΤΕ και 

βασίζονται σε πληθώρα διεθνών και εθνικών προτύπων. 

 

Τα ανώτατα στελέχη του Ομίλου ενημερώνονται συστηματικά από τους 

εκπροσώπους των Συστημάτων Διαχείρισης σχετικά με τις ενέργειες, 

τους στόχους και τα προγράμματα του IMS. 

 

Για τον ΟΤΕ και την COSMOTE, το IMS, εκτός από τις πιστοποιήσεις 

ISO, περιλαμβάνει επίσης:  

 

• το ISAE 3402 Type 2 Report (‘Assurance reports on controls at a 

service organization’) και το ISAE 3000 Type 2 Report (‘Assurance 

Engagements other than Audits or Reviews of Historical Financial 

Information’) που έχουν εκδοθεί από διεθνή ελεγκτική εταιρεία σύμφωνα 

με το πρότυπο International Standard on Assurance Engagements που 

εκδίδεται από το International Auditing and Assurance Standards Board. 

Οι πιστοποιήσεις αφορούν τον κατάλληλο σχεδιασμό και την 

αποτελεσματική λειτουργία των διαδικασιών και του περιβάλλοντος 

ελέγχου των υπηρεσιών που παρέχονται σε πελάτες ICT, στο πλαίσιο της 

παροχής υπηρεσιών Data Hosting, IT Service Desk και Managed 

Security. 

 

• Πιστοποιημένη έγκριση από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας σύμφωνα 

με τον Κανονισμό Βιομηχανικής Ασφάλειας, «ΦΕΚ Β 336 - 16.03.2005» 
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και 

 

• Πιστοποίηση σύμφωνα με τις Αρχές και τις Κατευθυντήριες Γραμμές 

Ορθής Πρακτικής Διανομής Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων (Υ.Α 

1348/2004 του Υπουργείου Υγείας).  

 

Οι υφιστάμενες πιστοποιήσεις, η επέκτασή τους και κάθε νέα 

πιστοποίηση επιβεβαιώνουν τις συνεχείς προσπάθειες του Ομίλου να 

εφαρμόζει διεθνή πρότυπα και πρακτικές. 

 

 

Συστήματα Διαχείρισης Ομίλου ΟΤΕ 

 

Παρακάτω παρατίθεται επισκόπηση των πιστοποιημένων με ISO 9001 

PAS99 ολοκληρωμένων συστημάτων διαχείρισης, (IMS): 

 

Περιβάλλον: ISO 14001 

Υγεία & Ασφάλεια στην Εργασία: ISO 45001 

Ασφάλεια Πληροφοριών: ISO 27001 

Διαπίστευση του Εργαστηρίου Ηλεκτρομαγνητικής Ακτινοβολίας 

Περιβάλλοντος: ISO 17025 

Επιχειρησιακή Συνέχεια: ISO 22301 

Υπηρεσίες Πληροφορικής: ISO 20000-1 

Κανονιστική Συμμόρφωση: ISO 19600 

Καταπολέμηση της Δωροδοκίας: ISO 37001 

Εταιρικοί Κίνδυνοι: ISO 31000 

Ενέργεια: ISO 50001 

  

 

2.3 Εργαζόμενοι 

 

2.3.1. Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού  

 

Ο Όμιλος ΟΤΕ παρέχει ένα βιώσιμο και τεχνολογικά προηγμένο 

περιβάλλον εργασίας για τους ανθρώπους του. Καλλιεργεί κουλτούρα 

ανάπτυξης και δια βίου μάθησης,  ενθαρρύνει και επιδιώκει τη 

διαφορετικότητα και την ισότητα σε όλα τα επίπεδα, αναγνωρίζει την 

υψηλή απόδοση και προσφέρει απεριόριστες ευκαιρίες ανάπτυξης και 

κατάρτισης. Όλα τα παραπάνω, αξιοποιώντας τις δυνατότητες που 

προσφέρει η τεχνολογία στην εκπαίδευση και επενδύοντας σε ψηφιακά 
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εργαλεία για την ενίσχυση δεξιοτήτων. Ταυτόχρονα, ενθαρρύνει τη δια-

τμηματική συνεργασία, την αλληλεπίδραση και την ανοιχτή επικοινωνία 

μεταξύ των ομάδων του, έτσι ώστε ο πελάτης και η άριστη εξυπηρέτησή 

του να είναι πάντα στο επίκεντρο.  

 

Πρώτη και κύρια προτεραιότητα του Ομίλου είναι η προστασία των 

εργαζομένων του, των συνεργατών και των πελατών του, ιδιαίτερα σε 

περιπτώσεις εμφάνισης έκτακτων συνθηκών (disruptions). Για τον λόγο 

αυτό, από τον Μάρτιο του 2020, ο Όμιλος ΟΤΕ ενεργοποίησε άμεσα 

μηχανισμούς που του επέτρεψαν την αποτελεσματική αντιμετώπιση των 

ζητημάτων που προέκυψαν από την πανδημία COVID-19, 

διασφαλίζοντας ένα ασφαλές εργασιακό περιβάλλον για όλους.  

Σε μια εποχή συνεχόμενων αλλαγών, όπου η ψηφιοποίηση έχει 

καθιερωθεί στον χώρο εργασίας, ο ρόλος του Ανθρώπινου Δυναμικού 

(HR) στον Όμιλο ΟΤΕ βρίσκεται πλήρως εναρμονισμένος με τους 

στρατηγικούς στόχους της εταιρείας. δεν βγάζει νόημα έτσι όπως έχει 

γραφτεί. 

 

Το 2020, τα ψηφιακά εργαλεία και τα συστήματα Ανθρώπινου Δυναμικού 

αναπτύχθηκαν περαιτέρω, για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του 

σύγχρονου εργασιακού περιβάλλοντος, όπως αυτό διαμορφώθηκε λόγω 

της πανδημίας COVID-19, επιτρέποντας πρακτικές τηλεργασίας μεγάλης 

κλίμακας και υποστηρίζοντας την εφαρμογή και παρακολούθηση των 

αναγκαίων μέτρων υγείας και ασφάλειας.  

 

Οι εργαζόμενοι απέκτησαν πρόσβαση σε ακόμη περισσότερες 

διαδικασίες και εγκριτικές ροές μέσω εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα, 

ενώ δημιουργήθηκε ψηφιακή πλατφόρμα για την ηλεκτρονική υπογραφή 

όλων των σχετικών εγγράφων που χειρίζεται το Ανθρώπινο Δυναμικό, 

προσφέροντας στους εργαζομένους μια εξολοκλήρου ηλεκτρονική 

εμπειρία, χωρίς τη χρήση χαρτιού. Στο ίδιο πλαίσιο, αξιοποιήθηκαν οι 

αυτοματοποιημένες υπηρεσίες της ρομποτικής (RPA), προκειμένου να 

υποστηριχθεί αποτελεσματικά η διεκπεραίωση μεγάλου όγκου 

επαναλαμβανόμενων εργασιών. 

 

Ταυτόχρονα, οι λειτουργικότητες των συστημάτων και εργαλείων HR 

αναπτύχθηκαν περεταίρω, προκειμένου να ανταποκριθούν στις ανάγκες 

των νέων εταιρειών που δημιουργήθηκαν λόγω διάσπασης µε αποσχίσεις 

κλάδων δραστηριοτήτων (spin-off), και να υποστηρίξουν τη διαδικασία 

μετασχηματισμού της εταιρείας. 
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Παρότι οι βάσεις για την ηλεκτρονική συνεργασία και επικοινωνία 

μεταξύ των διαφορετικών επιχειρησιακών μονάδων είχαν τεθεί ήδη από 

τα προηγούμενα χρόνια, όλα τα ψηφιακά κανάλια και οι ψηφιακές 

πλατφόρμες επικοινωνίας, συνεργασίας, διαχείρισης εργασιών και 

κατάρτισης (ηλεκτρονικές εκπαιδεύσεις) τέθηκαν στη διάθεση των 

εργαζομένων του Ομίλου, για την υποστήριξή τους, κατά την εργασία 

από το σπίτι.  

 

Επιπλέον, το 2020 υλοποιήθηκε μια σειρά προγραμμάτων εναλλαγής 

θέσεων εργασίας (Job Rotation programmes), ενθαρρύνοντας τους 

εργαζόμενους του Ομίλου με εμπειρία χρόνων και σημαντικές 

δυνατότητες εξέλιξης, να αναλάβουν νέους ρόλους, να συμμετέχουν σε 

νέα έργα και να αποκτήσουν πολύτιμη, επιπλέον, εμπειρία, χρήσιμη για 

τη νέα ψηφιακή εποχή. Μέσα από τα προγράμματα εναλλαγής θέσεων 

εργασίας, οι εργαζόμενοι είναι σε θέση να χαράξουν την επαγγελματική 

τους αναπτυξιακή πορεία, να έρθουν σε επαφή με διαφορετικές ομάδες 

αλλά και με διαφορετικά εργασιακά περιβάλλοντα, πρακτικές, 

καθήκοντα και εργαλεία εργασίας, να αποκτήσουν νέες δεξιότητες και, 

τελικά, να εξελιχθούν σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο.  

 

 

Πλαίσιο Λειτουργίας 

 

Στο πλαίσιο της Πολιτικής για τις Εργασιακές Σχέσεις εντός του Ομίλου 

ΟΤΕ, βασικές αρχές όπως ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η 

δίκαιη εργασία, η καταπολέμηση των διακρίσεων, η ίση μεταχείριση 

ανδρών και γυναικών και η καταπολέμηση της παιδικής ή αναγκαστικής 

εργασίας, έχουν μεγάλη σημασία. 

 

Το εύρος των αρμοδιοτήτων και των καθηκόντων της Chief Officer 

Ανθρώπινου Δυναμικού του Ομίλου περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 

 

• HR Competency Centers (Κέντρα Ανάπτυξης Πολιτικών, Συστημάτων 

και ∆ιαδικασιών),  

 

• HR Business Partners (σημεία επαφής του Ανθρώπινου Δυναμικού με 

τις επιμέρους επιχειρησιακές μονάδες της εταιρείας)  

 

• HR Business Partner Operations (επιχειρησιακή μονάδα που 
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διασφαλίζει τη συμμόρφωση με τους νόμους, το εργατικό δίκαιο και τις 

νομικές δεσμεύσεις)   

 

• HR Shared Services (επιχειρησιακές μονάδες για τη διαχείριση και 

εξυπηρέτηση σε θέματα και διαδικασίες ανθρώπινου δυναμικού). 

 

Η Chief Officer Ανθρώπινου Δυναμικού είναι μέλος της Διοικητικής 

Ομάδας Ομίλου ΟΤΕ.  

 

 

Οργανωτικός Μετασχηματισμός και Αποτελεσματικότητα 

Εταιρείες Spin-off  

 

Ο Όμιλος ΟΤΕ προχώρησε στο μετασχηματισμό του μοντέλου 

λειτουργίας των εταιρειών του στην Ελλάδα, με τη μετάβαση σε πιο 

δυναμικές και ευέλικτες μονάδες πρώτης γραμμής και σε πιο λιτή 

λειτουργική δομή.  

 

Η διάσπαση τριών κλάδων δραστηριοτήτων από τον ΟΤΕ και τριών από 

την COSMOTE (τηλεφωνικά κέντρα, καταστήματα, τεχνικές υπηρεσίες 

πεδίου) και η απορρόφησή τους από υφιστάμενες θυγατρικές εταιρείες 

του Ομίλου (100%), αποτέλεσε μια απαιτητική και δύσκολη διαδικασία. 

Όσον αφορά στα οργανωτικά ζητήματα, χρειάστηκε να υλοποιηθεί 

πλήθος αλλαγών για τη διασφάλιση μιας ομαλής μετάβασης. Επιπλέον, η 

δημοσιοποίηση των εν λόγω αλλαγών, με τα απαραίτητα δικαιολογητικά 

έγγραφα, ήταν υποχρεωτική για την έγκριση της διάσπασης με 

αποσχίσεις κλάδων δραστηριοτήτων, από τις αρμόδιες κρατικές αρχές. 

Επί της ουσίας, περισσότερες από 7 ομάδες εργασίας χρειάστηκε να 

εργαστούν ταυτόχρονα, για να εξασφαλίσουν την ομαλή μετάβαση 

περίπου 5.000 εργαζομένων του ΟΤΕ και της COSMOTE στις 

αντίστοιχες θυγατρικές.  

 

Ο ρόλος του Ανθρώπινου Δυναμικού στην επιτυχή ολοκλήρωση της 

διαδικασίας ήταν καίριας σημασίας. Για την επίτευξη του 

μετασχηματισμού κρίθηκε απαραίτητη η υλοποίηση, μεταξύ άλλων, των 

ακόλουθων έργων: 

 

• Επανασχεδιασμός πολιτικών, κανονισμών και διαδικασιών HR καθώς 

και των συστημάτων ΙΤ/Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού 

(HRMS)/Μισθοδοσίας 
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• Ανάπτυξη νέων πολιτικών αμοιβών και παροχών  

 

• Σχεδιασμός της οργανωτικής δομής εστιάζοντας σε δυναμικότερες και 

πιο ευέλικτες μονάδες πρώτης γραμμής. 

 

 

Υλοποίηση του Job Family Model (JFM) 

 

Η εφαρμογή του νέου Μοντέλου Οικογενειών Θέσεων Εργασίας (Job 

Family Model), το οποίο παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 2019 σε 

ΟΤΕ, COSMOTE και ΓΕΡΜΑΝΟΣ, επεκτείνεται σταδιακά στις άλλες 

θυγατρικές του Ομίλου ΟΤΕ, ξεκινώντας από την OTE Estate. Το 2020, 

αναγνωρίστηκαν και αναλύθηκαν όλοι οι μοναδικοί ρόλοι που ασκούνται 

στην OTE Estate και, εν συνεχεία, έγινε η κατανομή τους στις 

αντίστοιχες οικογένειες και επίπεδα JFM.  Έως το τέλος του 2020, όλα τα 

ανώτερα και μεσαία διοικητικά στελέχη της OTE Estate ενημερώθηκαν 

σχετικά με τις έννοιες και τις λειτουργίες του JFM μέσω διαδικτυακού 

σεμιναρίου, ενώ στελέχη της Διοίκησης OTE και COSMOTE 

μοιράστηκαν την εμπειρία τους για να ενισχύσουν την πλήρη κατανόηση 

και την ενεργό συμμετοχή στο Μοντέλο Job Family. Τα επόμενα βήματα 

περιλαμβάνουν την ανάθεση ρόλων στους εργαζομένους και προσωπική 

ενημέρωση κάθε εργαζομένου της OTE Estate σχετικά με την υλοποίηση 

του μοντέλου. 

 

Επιπλέον το 2020 το JFM χρησιμοποιήθηκε σαν βάση για την ανάπτυξη 

του OTE Career Coach, μιας σύγχρονης, ολοκληρωμένης πλατφόρμας 

ανάπτυξης δεξιοτήτων. To Career Coach λειτουργεί σαν πυξίδα, 

προκειμένου, καταρχήν, ο εργαζόμενος να γνωρίζει ποια είναι τα skills 

που απαιτούνται για τη θέση του, ώστε να τα ενδυναμώσει περαιτέρω, 

αλλά και να γνωρίζει τις ικανότητες και δεξιότητες που απαιτούνται για 

διαφορετικούς ρόλους μέσα στην εταιρεία. Στη συνέχεια, έχοντας 

διαπιστώσει τα κοινά σημεία αλλά και τις διαφοροποιήσεις των δύο 

ρόλων ως προς τα απαιτούμενα Skills, το Career Coach κάνει 

συγκεκριμένες προτάσεις εκπαίδευσης από τις ψηφιακές πλατφόρμες που 

διαθέτει η εταιρεία. Η πλατφόρμα εμπλουτίζεται συνεχώς με νέους 

ρόλους, ενημερωμένες δεξιότητες και νέες προτάσεις κατάρτισης. Το 

έργο θα συνεχιστεί εντός του 2021. 
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Ανθεκτικότητα και Αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19 

 

Κατά την έναρξη της πανδημίας COVID-19, τον Μάρτιο του 2020, ο 

Όμιλος ΟΤΕ ενεργοποίησε άμεσα μηχανισμούς για την αντιμετώπιση 

των ειδικών συνθηκών και καταστάσεων έκτακτης ανάγκης που 

προέκυψαν, θέτοντας πάντοτε ως προτεραιότητα την υγεία και την 

ασφάλεια των 16.000 εργαζομένων του σε όλη την Ελλάδα, καθώς και 

την απρόσκοπτη λειτουργία του για την εξυπηρέτηση των πελατών του.  

 

Ανταποκρινόμενος άμεσα στις συνθήκες έκτακτης ανάγκης, ο Όμιλος 

έλαβε τα κατάλληλα μέτρα ώστε, εντός μόνο δύο ημερών, το 80% των 

εργαζομένων (~ 13.000) να μπορεί να εργάζεται εξ αποστάσεως.  

 

Σε επόμενο στάδιο, δημιούργησε την Ομάδα Διαχείρισης Κρίσεως 

COVID-19 Ομίλου ΟΤΕ, αποτελούμενη από στελέχη των λειτουργικών 

μονάδων: Διαχείρισης Επιχειρηματικών Κινδύνων, Επιχειρηματικής 

Συνέχειας, Υγείας και Ασφάλειας, Ανθρώπινου Δυναμικού, Διαχείρισης 

Εταιρικών Ακινήτων και Εταιρικής Επικοινωνίας. Στόχος της εν λόγω 

ομάδας ήταν, και παραμένει, η προστασία της υγείας και της ασφάλειας 

των εργαζομένων του Ομίλου και η διασφάλιση της επιχειρησιακής 

συνέχειας της εταιρείας, ώστε η ελληνική κοινωνία να συνεχίσει να 

απολαμβάνει τα αγαθά των τηλεπικοινωνιών. 

 

Από την πρώτη κιόλας στιγμή, η Ομάδα Διαχείρισης Κρίσεως COVID-19 

αποτέλεσε το κανάλι επικοινωνίας και συντονισμού του Ομίλου με όλους 

τους επίσημους κρατικούς φορείς (Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας 

και Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας), αναπτύσσοντας μέτρα 

προστασίας με άμεση εφαρμογή από τον Όμιλο. Παράλληλα, η Ομάδα 

είναι αρμόδια για την έγκαιρη και αναλυτική ενημέρωση και υποστήριξη 

όλων των εργαζομένων του Ομίλου, ιδιαίτερα αυτών της πρώτης 

γραμμής (εργαζόμενοι στο δίκτυο καταστημάτων και τεχνικοί πεδίου). 

 

Ακόμη, η δημιουργία του καναλιού επικοινωνίας, ΓΡΑΜΜΗ Υγείας και 

Ασφάλειας 13166 και η αντίστοιχη ηλεκτρονική διεύθυνση (email), 

έπαιξαν σημαντικό ρόλο στη διασφάλιση της υγείας και της προστασίας 

των εργαζομένων, αφού εξασφάλιζαν την άμεση επικοινωνία τους με 

τους Ιατρούς Εργασίας του Ομίλου. 

 

Ενδεικτικά, από τον Μάρτιο του 2020 μέχρι και το τέλος του έτους, η 

ομάδα Ιατρών και Νοσηλευτών Εργασίας του Ομίλου απάντησε, 
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απευθείας, σε περισσότερες από 8.300 κλήσεις και ~ 3.000 e-mails. 

Επιπλέον, ο Ιατρός Εργασίας πραγματοποίησε 66 ζωντανές ψηφιακές 

συνεδρίες με τεχνικούς πεδίου και 12 συνεδρίες με υπαλλήλους 

καταστημάτων σε όλη τη χώρα. 

 

 

Ειδική μέριμνα για τους εργαζομένους στην πρώτη γραμμή 

 

Προκειμένου να στηρίξει τους εργαζομένους στην πρώτη γραμμή, ο 

Όμιλος ΟΤΕ έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην παροχή πρόσθετων οδηγιών 

διασφάλισης της υγείας τους (οπτικοακουστικό υλικό, δηλαδή βίντεο και 

αφίσες, δια ζώσης και ψηφιακές συνεδρίες με ιατρούς εργασίας) και του 

αναγκαίου εξοπλισμού ατομικής προστασίας (γάντια, μάσκες, 

αντισηπτικά, ειδικές στολές), βάσει των εκάστοτε αναγκών. Το ωράριο 

λειτουργίας των καταστημάτων και οι βάρδιες των υπαλλήλων 

προσαρμόστηκαν, ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες των πελατών, με 

βασική προϋπόθεση την τήρηση όλων των απαραίτητων μέτρων 

προστασίας τόσο από τους εργαζόμενους όσο και από τους πελάτες. 

Ταυτόχρονα, θεσπίστηκε νέα διαδικασία για την ενημέρωση των πελατών 

σχετικά με τα αναγκαία μέτρα προστασίας που πρέπει να λαμβάνουν, 

πριν από το ραντεβού με τους τεχνικούς πεδίου στον χώρο τους. 

 

 

Αποτελεσματική Τηλεργασία 

 

Η μετάβαση στην εξ αποστάσεως εργασία έγινε ταχύτατα, χάρη στην 

αξιοποίηση των υποδομών του Ομίλου και την μέριμνα για την παροχή 

πρόσθετου βοηθητικού υλικού (π.χ. οδηγοί τηλεργασίας για  τους 

εργαζόμενους κάθε επιπέδου που αναπτύχθηκαν ενδοομιλικά), με στόχο 

την υποστήριξη των ανθρώπων που εργάζονταν από το σπίτι. 

Παράλληλα, όλα τα διαθέσιμα ψηφιακά εργαλεία επικοινωνίας, 

συνεργασίας, διαχείρισης και εκπαίδευσης (e-learning) του Ομίλου 

αξιοποιήθηκαν στο έπακρο, προκειμένου να υποστηρίξουν την 

αποτελεσματική εργασία των εργαζομένων, καθ’ όλη τη διάρκεια 

εφαρμογής των περιοριστικών μέτρων που είχαν τεθεί από την Πολιτεία.  

 

 

Δράσεις για Καλή Υγεία και Ευεξία 

 

Ήδη από την εφαρμογή του πρώτου lockdown τον Μάρτιο του 2020, ο 
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Όμιλος επικεντρώθηκε σε δράσεις για τη διασφάλιση της σωματικής και 

ψυχικής υγείας και ευεξίας των εργαζομένων, ψηφιοποιώντας, με τη 

βοήθεια εξειδικευμένων συνεργατών, όλες τις δραστηριότητες Ευεξίας 

(#wellness, #apotospiti). Παράλληλα, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην 

ψυχολογική υποστήριξη των εργαζομένων, παρέχοντας στους ίδιους και 

τα μέλη των οικογενειών τους τη δυνατότητα να επικοινωνούν, ανώνυμα 

και εμπιστευτικά, με εξειδικευμένους συμβούλους υγείας, μέσω της 

24ωρης τηλεφωνικής γραμμής ψυχικής υποστήριξης «Next to you», σε 

συνεργασία με την Hellas EAP. Στα παραπάνω προστέθηκε η υλοποίηση 

διαδικτυακών σεμιναρίων (live webinars), για την ενίσχυση του γονεϊκού 

ρόλου (γονική μέριμνα) και την ανάπτυξη της ψυχολογικής και 

συναισθηματικής «ανθεκτικότητας», με στόχο την διευκόλυνση των 

εργαζομένων στην αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης. 

 

Η εξειδικευμένη Ομάδα Υγείας και Ασφάλειας και το ιατρικό προσωπικό 

του Ομίλου ΟΤΕ βρίσκονται σε άμεση επικοινωνία με τον Εθνικό 

Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) και εφαρμόζουν όλα τα απαραίτητα 

μέτρα για την προστασία και την ασφάλεια των εργαζομένων. Σε 

περίπτωση εντοπισμού ύποπτου ή επιβεβαιωμένου κρούσματος 

κορωνοϊού στον Όμιλο, ακολουθούνται όλες οι προβλεπόμενες 

διαδικασίες, σε άμεση επικοινωνία με τον ΕΟΔΥ και την 

Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. 

 

Καθ’ όλη τη διάρκεια της πανδημίας, ο Όμιλος ΟΤΕ ενημερώνει 

καθημερινά τους εργαζομένους για την έκβαση των γεγονότων που 

σχετίζονται με την προστασία και την ασφάλεια της υγείας τους και 

δρομολογεί όλες τις απαραίτητες ενέργειες, με συνέπεια, ευαισθησία και 

υπευθυνότητα. 

 

 

2.3.2. Απασχόληση 

 

Στις 31 Δεκεμβρίου 2020, ο Όμιλος ΟΤΕ απασχολούσε 12.161 

εργαζόμενους. 

Οι δραστηριότητες Ανθρώπινου Δυναμικού του Ομίλου ΟΤΕ, που 

παρουσιάζονται στο παρόν κεφάλαιο, αναφέρονται στους εργαζόμενους 

των εταιρειών OTE, COSMOTE, ΓΕΡΜΑΝΟΣ, OTEGLOBE, OTE 

Academy, COSMOTE e-Value και Telekom Romania Mobile 

Communications. 

Το 97% των εργαζομένων του Ομίλου απασχολείται με συμβάσεις 
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αορίστου χρόνου. 

 

Οι γυναίκες αποτελούν το 40% των εργαζομένων του Ομίλου. Ο ΟΤΕ και 

η Telekom Romania Mobile Communications απασχολούν σημαντικό 

αριθμό τεχνικού προσωπικού, η συντριπτική πλειοψηφία του οποίου είναι 

άνδρες.  

 

Έχοντας πάντα ως προτεραιότητα την βέλτιστη εμπειρία και ικανοποίηση 

των εργαζομένων του, ο Όμιλος ΟΤΕ, αναβαθμίζει και ενισχύει τη 

λειτουργία του Κέντρου Εξυπηρέτησης Εργαζομένων Ομίλου ΟΤΕ, 

«MyHR», που τέθηκε σε λειτουργία το 2015. Το MyHR διαχειρίζεται 

αιτήματα σχετικά με θέματα και διαδικασίες ανθρώπινου δυναμικού, ενώ 

οι υπηρεσίες του ενημερώνονται και εμπλουτίζονται συνεχώς, με στόχο 

την παροχή έγκαιρης και ποιοτικής εξυπηρέτησης στο σύνολο των 

εργαζόμενων του Ομίλου. 

 

Το 2020 πραγματοποιήθηκαν προγράμματα εθελουσίας εξόδου, με την 

παροχή οικονομικών κινήτρων, σε αρκετές εταιρείες του Ομίλου ΟΤΕ 

στην Ελλάδα, στοχεύοντας στον περαιτέρω εξ’ ορθολογισμό του 

ανθρώπινου δυναμικού και του κόστους εργασίας. Συνολικά, 1.340 

εργαζόμενοι στην Ελλάδα υπέβαλλαν αίτηση συμμετοχής στο 

πρόγραμμα και δέχθηκαν τα προσφερόμενα κίνητρα, τα οποία 

σχεδιάστηκαν με κοινωνικά υπεύθυνο τρόπο. Συνολικά, 703 εργαζόμενοι 

αποχώρησαν οικειοθελώς από τον Όμιλο κατά τα πρώτα τρία τρίμηνα 

του 2020, με τους υπόλοιπους να αποχωρούν έως την 1η Απριλίου 2021, 

με την πλειονότητα των αποχωρήσεων να λαμβάνει χώρα την 1η 

Ιανουαρίου 2021.  

 

 

Σημαντικά Στοιχεία 2020 

12.161  

εργαζόμενοι στον Όμιλο ΟΤΕ 

99% 

απασχολείται με συμβάσεις αορίστου χρόνου 

76% 

ηλικίας μεταξύ 31 και 50 ετών 

2% 

άτομα με ειδικές ανάγκες 

92% 

στην Ελλάδα  
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27% 

εργαζόμενοι πεδίου (κυρίως τεχνικοί) 

13% 

σε θέσεις ευθύνης 

9% 

εθελοντικές αποχωρήσεις 

1% 

μη εθελοντικές αποχωρήσεις 

 

Προσλήψεις 

160 

εργαζόμενοι 

29% 

γυναίκες 

45% 

ηλικίας κάτω των 30 ετών 

16% 

απασχολούνται εσωτερικά εντός του Ομίλου ΟΤΕ 

 

Αποχωρήσεις  

1.254 

εργαζόμενοι 

56% 

μέσω προγραμμάτων εθελούσιας εξόδου 

41% 

ηλικίας άνω των 51 ετών 

 

Ελλάδα: Σημαντικά Στοιχεία 2020 

11.162 

εργαζόμενοι 

97% 

απασχολείται με συμβάσεις αορίστου χρόνου 

38% 

γυναίκες 

76% 

ηλικίας μεταξύ 31 και 50 ετών 

116 

προσλήψεις 

1.084 

αποχωρήσεις 
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Ρουμανία: Σημαντικά Στοιχεία 2020 

999 

εργαζόμενοι 

98% 

απασχολείται με συμβάσεις αορίστου χρόνου 

64% 

γυναίκες 

73% 

ηλικίας μεταξύ 31 και 50 ετών 

44 

προσλήψεις 

170 

αποχωρήσεις 

 

 

 

2.3.3. Πλαίσιο Δίκαιης Εργασίας και Ίσων Ευκαιριών  

 

Γιατί είναι σημαντικό  

 

Ο Όμιλος ΟΤΕ μεριμνά για τη δημιουργία και διασφάλιση ενός 

περιβάλλοντος εργασίας με δίκαιες και ίσες ευκαιρίες για όλους, 

ανεξάρτητα από το φύλο, την ηλικία, τη φυλή ή/και τη θρησκεία, τον 

σεξουαλικό προσανατολισμό κλπ. Επιπλέον, έχει θεσπίσει διαδικασία 

δέουσας επιμέλειας για την πρόληψη, τον εντοπισμό και την εξάλειψη 

των διακρίσεων και των περιστατικών παρενόχλησης εις βάρος 

οποιουδήποτε εργαζομένου. 

 

Η Πολιτική Δίκαιης Εργασίας του Ομίλου ΟΤΕ βασίζεται στον σεβασμό 

των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, σύμφωνα με τις ακόλουθες αρχές: 

 

• Τα εθνικά κανονιστικά πλαίσια στις χώρες λειτουργίας και στην ΕΕ 

 

• Το Παγκόσμιο Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών (UN Global Compact) 

 

• Τον Κώδικα Δεοντολογίας Ομίλου ΟΤΕ 

 

• Την Πολιτική για τις Εργασιακές Σχέσεις εντός του Ομίλου ΟΤΕ  
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• Τον Κώδικα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Κοινωνικών Αρχών Ομίλου 

ΟΤΕ  

 

Τα προγράμματα υποδοχής νέων εργαζομένων των εταιρειών του Ομίλου 

περιλαμβάνουν ξεχωριστή ενότητα εκπαίδευσης για θέματα 

Κανονιστικής Συμμόρφωσης, Κώδικα Δεοντολογίας, Βιώσιμης 

Ανάπτυξης, καθώς και ενημέρωση για τις εσωτερικές πολιτικές του 

Ομίλου σχετικά με την Ελευθερία του Συνδικαλίζεσθαι και τις 

Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας. 

 

Τον Μάρτιο του 2018 υπεγράφησαν δυο νέες συλλογικές συμβάσεις 

εργασίας, με παρόμοιους όρους για τους εργαζόμενους του ΟΤΕ και της 

COSMOTE, με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2018 έως την 31η Ιουλίου 

2021. Για κάθε σημαντική αλλαγή στη λειτουργία τους (π.χ. 

αναδιοργάνωση, ανάθεση εργασιών, διακοπή λειτουργίας, επεκτάσεις, 

εξαγορές, πώληση του συνόλου ή μέρους της εταιρείας, συγχωνεύσεις), 

οι εταιρείες του Ομίλου OTE ενημερώνουν ή συμβουλεύονται τα 

αντίστοιχα συνδικαλιστικά όργανα, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό 

πλαίσιο. 

 

Ομοίως, τον Φεβρουάριο του 2020 υπεγράφη διετής Συλλογική Σύμβαση 

Εργασίας με τους εργαζομένους της Telekom Romania Mobile 

Communications, η οποία θα βρίσκεται σε ισχύ έως την 1η Μαρτίου 

2022.   

 

Όλες οι υπογεγραμμένες Συμβάσεις ρυθμίζουν θέματα μισθοδοσίας, 

αδειών, επιδομάτων, αποζημιώσεων, εργασιακού ωραρίου, καθώς και 

θέματα υγείας και ασφάλειας.  

 

Το 2020 πραγματοποιήθηκαν πέντε απεργίες συνολικής διάρκειας 17 

ημερών, στη βάση των γενικότερων αιτημάτων που προβάλλουν οι 

Έλληνες εργαζόμενοι, λόγω της οικονομικής κατάστασης στην οποία 

βρίσκεται η χώρα. 

 

100% 

των εργαζομένων στις 3 μεγαλύτερες εταιρείες τηλεπικοινωνιών του 

Ομίλου OTE καλύπτονται από συλλογικές συμβάσεις εργασίας  

 

 

Καταπολέμηση Διακρίσεων, Ίσες Ευκαιρίες και Διαφορετικότητα 
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Η εφαρμογή μιας εταιρικής κουλτούρας χωρίς αποκλεισμούς και 

διακρίσεις αποτελεί θεμελιώδη αρχή για τη λειτουργία της εταιρείας, 

όπως αυτή ορίζεται στον Κώδικα Δεοντολογίας του Ομίλου και τον 

Κώδικα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Κοινωνικών Αρχών. Το 2019, ο 

Όμιλος ΟΤΕ θέλοντας να ενισχύσει τη θέση του ως εργοδότης που 

λειτουργεί με γνώμονα την ίση, χωρίς αποκλεισμούς, μεταχείριση των 

εργαζομένων του, έγινε ιδρυτικό μέλος της Χάρτας Διαφορετικότητας 

στην Ελλάδα. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής με στόχο την προώθηση των ίσων ευκαιριών και της 

διαφορετικότητας σε κάθε εργασιακό περιβάλλον στην Ευρώπη και 

υποστηρίζεται από αρχηγούς κρατών, θεσμικά όργανα, κρατικούς φορείς, 

υπουργεία και ενώσεις επιχειρήσεων. 

 

Επιπλέον, το 2021, ο Όμιλος πρόκειται να θεσπίσει Πολιτική 

Διαφορετικότητας που αφορά στη δέσμευση του Ομίλου ΟΤΕ για τον 

σεβασμό της διαφορετικότητας και διασφαλίζει την ολιστική και 

ολοκληρωμένη διαχείριση της έννοιας της διαφορετικότητας.  

 

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοστελίδα της 

Εταιρείας. 

 

 

Αμοιβές χωρίς διακρίσεις 

 

Στον Όμιλο ΟΤΕ δεν γίνεται καμία διάκριση ή διαφοροποίηση λόγω 

φύλου σε ό,τι αφορά στην πολιτική αμοιβών.  

 

Οι αποδοχές των εργαζομένων ορίζονται από τον βαθμό θέσης εργασίας, 

το επίπεδο σπουδών και τα έτη απασχόλησής τους. Ο κατώτερος 

(βασικός) μισθός προσαρμόζεται ανάλογα με το μισθολογικό κλιμάκιο 

στο οποίο ανήκει ο εργαζόμενος. 

 

Ενδεικτικά, ο κατώτατος (βασικός) μισθός για αποφοίτους 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έχει οριστεί από τις ισχύουσες συλλογικές 

συμβάσεις εργασίας στα 836,8€ (31/12/2020), κατά 29% υψηλότερος 

από τον εθνικό κατώτατο μισθό (650€). 

 

Οι μισθολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών, σύμφωνα με την 

ανάλυση θέσεων ίδιων βαθμών, είναι πολύ μικρές. Λαμβάνοντας υπόψη 

https://www.cosmote.gr/cs/otegroup/gr/dikaih_ergasia.html
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το σύνολο των εργαζομένων στις τρεις μεγαλύτερες εταιρείες του Ομίλου 

ΟΤΕ στην Ελλάδα (ΟΤΕ, COSMOTE και ΓΕΡΜΑΝΟΣ), οι διαφορές 

στους μισθούς μεταξύ ανδρών και γυναικών ανέρχεται στο 4%.  

 

Όπως περιγράφεται παραπάνω, η αναλογία στα διαφορετικά διοικητικά 

επίπεδα κυμαίνεται μεταξύ 2% και 6%, δηλαδή: 

 

• Ανώτατη διοίκηση: 1% (Διευθύνων Σύμβουλος, Γενικοί Διευθυντές 

(Chief Officers), Executive Directors) 

 

• Μεσαία διοικητικά στελέχη: 6% (υπεύθυνοι τμημάτων της Εταιρείας, 

δηλ. Διευθυντές) 

 

• Λοιπές θέσεις: 2% 

 

Οι παραπάνω διαφορές οφείλονται κυρίως στον αριθμό των ανδρών που 

απασχολούνται σε θέσεις τεχνολογίας οι οποίοι, λόγω των ρόλων τους, 

λαμβάνουν πρόσθετα επιδόματα. Τα ίδια επιδόματα παρέχονται και στις 

γυναίκες εργαζόμενες, με τη διαφορά ότι ο αριθμός των γυναικών που 

απασχολούνται σε ανάλογες θέσεις είναι αισθητά μικρότερος. 

 

Μετά την περάτωση της πιο πρόσφατης Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας 

(ΣΣΕ), η πρόσθετη αποζημίωση αποχώρησης αποδίδεται στους 

εργαζομένους του ΟΤΕ υπό τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις (βάσει 

των ετών υπηρεσίας και της ημερομηνίας πρόσληψης), χωρίς διακρίσεις 

λόγω φύλου. 

 

 

Γονική Άδεια Φροντίδας Τέκνων και Προστασία της Οικογένειας 

 

Ο Όμιλος ΟΤΕ παρέχει άδεια κύησης, μητρότητας και γονική άδεια για 

τη φροντίδα των τέκνων, μεγαλύτερης διάρκειας από αυτήν που ορίζεται 

από την νομοθεσία. Συγκεκριμένα, ο ΟΤΕ και η COSMOTE προσφέρουν 

επιπλέον 5 και 3 μήνες άδειας μετ’ αποδοχών, αντίστοιχα.  

 

Η γονική άδεια, η οποία θεωρείται και αμείβεται ως εργάσιμος χρόνος, 

παρέχεται σε εργαζόμενες μητέρες και εργαζόμενους πατέρες αμέσως 

μετά τη λήξη της άδειας μητρότητας. 

 

Στην Ελλάδα, μετά τη θέσπιση του σχετικού νόμου, η χρήση της άδειας 
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φροντίδας τέκνων έχει επεκταθεί και στους άνδρες εργαζόμενους, υπό τις 

ίδιες προϋποθέσεις, ανεξάρτητα από το είδος απασχόλησης της συζύγου 

(π.χ ελεύθερη επαγγελματίας, άνεργη). 

 

Επιπρόσθετα, οι εργαζόμενοι του ΟΤΕ και της COSMOTE που έχουν 

τέκνα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, λαμβάνουν επιπλέον ημέρες 

αδείας από τις προβλεπόμενες από τον νόμο (συνολικά 12 ημέρες), για 

την παρακολούθηση της προόδου των παιδιών τους. Οι ημέρες άδειας 

χορηγούνται σε μητέρες και πατέρες, αδιακρίτως. 

 

 

Πρόσθετες Ημέρες Αναρρωτικής Άδειας λόγω Σοβαρής Ασθένειας 

 

Στην τελευταία Συλλογική Σύμβαση Εργασίας του ΟΤΕ και της 

COSMOTE αναφέρεται ότι σε περίπτωση σοβαρών ασθενειών, οι 

εργαζόμενοι δικαιούνται 60 ημέρες (αντί για 30 ημέρες) άδειας μετ 

'αποδοχών. 

 

359 γυναίκες  

έκαναν χρήση της γονικής άδειας φροντίδας τέκνων 

344 άντρες  

έκαναν χρήση της γονικής άδειας φροντίδας τέκνων 

36 γυναίκες 

έκαναν χρήση της γονικής άδειας άνευ αποδοχών 

4 άντρες  

έκαναν χρήση της γονικής άδειας άνευ αποδοχών 

 

 

2.3.4. Υγεία και Ασφάλεια 

 

Γιατί είναι σημαντικό  

 

Η Υγεία και η Ασφάλεια αποτελούν σημαντικές πτυχές της λειτουργίας 

του Ομίλου ΟΤΕ. Συγκεκριμένα, ο Όμιλος επιδιώκει τα μέγιστα και 

μεριμνά ως προς την πρόληψη και τη διασφάλιση της ασφάλειας και της 

υγείας των εργαζομένων του στην εργασία, σε όλες τις εγκαταστάσεις και 

δραστηριότητες (καταστήματα, τεχνικοί, εναερίτες, υπάλληλοι σε 

αποθήκες, γραφεία και Τηλεφωνικά Κέντρα κλπ). Η σημασία της 

προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων έγινε 

ιδιαίτερα αισθητή κατά το 2020 λόγω των συνεπειών της πανδημίας του 
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COVID-19. Ο Όμιλος ΟΤΕ έλαβε όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου 

να προσφέρει τις καλύτερες συνθήκες εργασίας που θα επέτρεπαν στους 

εργαζομένους να ασκούν τα καθήκοντά τους χωρίς υγειονομικούς 

περιορισμούς. Επιπλέον, διατηρεί και εφαρμόζει κατάλληλα συστήματα, 

πολιτικές και διαδικασίες για τον εντοπισμό και την πρόληψη εργατικών 

ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών. 

 

Τα θέματα Υγείας και Ασφάλειας θεωρούνται ζωτικής σημασίας για τον 

Όμιλο κι έχουν άμεσο αντίκτυπο στα μέτρα που λαμβάνει για την 

προστασία της υγείας των εργαζομένων και των πελατών του. Κατά την 

πανδημία COVID-19, η λήψη ουσιαστικών μέτρων για την προστασία 

κάθε κατηγορίας εργαζομένων και η διατήρηση της ομαλής λειτουργίας 

της εταιρείας, αποτέλεσαν τις μεγαλύτερες προκλήσεις. 

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι, από την πρώτη κιόλας στιγμή, ο Όμιλος ΟΤΕ 

επικεντρώθηκε στα θέματα ψυχικής υγείας, ενισχύοντας την υπάρχουσα 

24ωρη τηλεφωνική γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης, ώστε να παρέχει 

στους εργαζόμενους και τις οικογένειές τους στήριξη για ζητήματα που 

αφορούν τόσο στην πανδημία, όσο και στην τηλεργασία.  

 

 

Πολιτική Υγείας και Ασφάλειας  

 

Η Πολιτική Υγείας και Ασφάλειας του Ομίλου στοχεύει σε όλες τις 

επιχειρησιακές μονάδες, λαμβάνοντας υπόψη τα θέματα και τις 

διαδικασίες που αφορούν στην προώθηση της Υγείας και της Ασφάλειας 

στον χώρο εργασίας. Κύρια προτεραιότητα του Ομίλου είναι η 

συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ISO 45001:2018.  

 

Η πρόληψη και η αξιολόγηση των επαγγελματικών κινδύνων και των 

εργατικών ατυχημάτων είναι ζωτικής σημασίας και βασίζεται κυρίως στις 

επιθεωρήσεις που διενεργούνται για να διαπιστωθεί η συμμόρφωση με τα 

μέτρα προστασίας στους χώρους εργασίας και η παροχή υπηρεσιών 

σωματικής και ψυχικής υγείας με ιατρική επίβλεψη.  

 

Προκειμένου να εντοπιστούν ενδεχόμενοι κίνδυνοι, οι Τεχνικοί 

Ασφαλείας και οι Ιατροί Εργασίας συντάσσουν από κοινού Εκτιμήσεις 

Επαγγελματικού Κινδύνου. Οι Εκτιμήσεις Επαγγελματικού Κινδύνου 

αποτελούν συστηματική διαδικασία που στοχεύει στον εντοπισμό των 

πηγών κινδύνου, τον καθορισμό του τρόπου εξάλειψης ή αποφυγής 
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αυτών, και την καταγραφή των προληπτικών μέτρων που ήδη 

εφαρμόζονται ή αυτών που πρέπει επιπροσθέτως να ληφθούν για την 

προστασία των εργαζομένων. Οι Εκτιμήσεις Κινδύνου περιλαμβάνουν 

την περιγραφή και αξιολόγηση του κινδύνου βάσει της πιθανότητας και 

συχνότητας εμφάνισής του, αλλά και των επιπτώσεων αυτού, ή/και τυχόν 

καταλοίπων του.  

 

Ο Όμιλος ΟΤΕ εφαρμόζει τα απαραίτητα μέτρα για την ατομική 

προστασία ανάλογα με τον κίνδυνο και τη φύση της εργασίας, όπου αυτό 

κρίνεται αναγκαίο. Τα Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) 

περιλαμβάνουν εξοπλισμό και συστήματα ή εργαλεία που διανέμονται 

στους εργαζομένους για την προστασία τους κατά την εκτέλεση των 

καθηκόντων τους. Επίσης, ο Όμιλος ΟΤΕ υλοποιεί, σε τακτά χρονικά 

διαστήματα, προγράμματα κατάρτισης και ευαισθητοποίησης για την 

ορθή χρήση των ΜΑΠ.  

 

Σε περίπτωση εργατικού ατυχήματος ή συμβάντος, τα βασικά βήματα 

που πρέπει να ακολουθηθούν είναι τα εξής: 

 

• Άμεση ενημέρωση του προϊσταμένου του εργαζομένου. Σε περίπτωση 

ατυχήματος στον χώρο εργασίας, ο εργαζόμενος που τραυματίσθηκε (ή, 

αν δεν καθίσταται δυνατό, κάποιος συνάδελφος του εργαζομένου) 

ενημερώνει τον άμεσο προϊστάμενο του με οποιοδήποτε τρόπο (κλήση, 

email, κλπ.), ο οποίος με τη σειρά του ενημερώνει άμεσα τη Μονάδα 

Υγείας και Ασφάλειας καλώντας στον πενταψήφιο τηλεφωνικό αριθμό 

έκτακτης ανάγκης.  

 

• Η ομάδα Υγείας και Ασφάλειας προετοιμάζει και υποβάλει έκθεση 

ατυχήματος στις αρμόδιες αρχές εντός 24 ωρών. 

 

• Ο Τεχνικός Ασφαλείας διερευνά τα αίτια του ατυχήματος και, 

ακολούθως, προτείνει μέτρα για την αποφυγή παρόμοιων ατυχημάτων 

στο μέλλον, ενώ ο Ιατρός Εργασίας εξετάζει τον εργαζόμενο και 

γνωμοδοτεί σχετικά με την κατάσταση του. 

 

Για κάθε εργατικό ατύχημα, ο Τεχνικός Ασφαλείας και ο Ιατρός Εργασίας 

διερευνούν τις περιστάσεις υπό τις οποίες συνέβη το ατύχημα, 

προσδιορίζουν τα αίτια και προτείνουν στοχευμένες δράσεις για την 

αποφυγή παρόμοιων ατυχημάτων στο μέλλον. 
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Για την αποτελεσματική διερεύνηση ενός συμβάντος, ο Τεχνικός 

Ασφαλείας εντοπίζει τόσο τα ενυπάρχοντα όσο και τα υποβόσκοντα αίτια 

του ατυχήματος. Ο εντοπισμός των υποβοσκόντων αιτίων δύνανται να 

μειώσει την πιθανότητα μελλοντικών ατυχημάτων. Μετά τη λήξη της 

διερεύνησης του Τεχνικού Ασφαλείας και του Ιατρού Εργασίας, 

αξιολογείται η ανάγκη λήψης διορθωτικών ή/και προληπτικών μέτρων 

προκειμένου να ενισχυθεί η ασφάλεια και η υγεία στον χώρο εργασίας. 

 

Σε αυτό το πλαίσιο, λαμβάνονται υπόψη οι ακόλουθες δράσεις: 

 

• Αξιολόγηση της πιθανότητας επικαιροποίησης της Εκτίμησης 

Επαγγελματικού Κινδύνου, σύμφωνα με τη σχετική διαδικασία. 

 

• Διεξαγωγή σχετικών εκπαιδεύσεων για τους εργαζόμενους. 

 

• Έκδοση ειδικών Οδηγιών Εργασίας, όπου είναι απαραίτητο. 

 

• Υιοθέτηση πρόσθετων μέσων και μέτρων ατομικής προστασίας. 

 

• Προσαρμογή των θεμάτων που σχετίζονται με την εργασία στις ανάγκες 

των εργαζομένων, ιδιαίτερα όσον αφορά στη διαμόρφωση της 

περιγραφής των θέσεων εργασίας ή την επιλογή εξοπλισμού.  

 

Θα πρέπει να επισημανθεί ότι σε περίπτωση που ένας εργαζόμενος 

αισθάνεται ότι η σωματική του ακεραιότητα βρίσκεται σε ενδεχόμενο 

κίνδυνο κατά την εκτέλεση των εργασιακών καθηκόντων του, τότε 

μπορεί να αποχωρήσει από τον χώρο εργασίας και να ενημερώσει τον 

προϊστάμενό του ή/και τον Τεχνικό Ασφαλείας. Οι παραπάνω ενέργειες 

δε δύναται να έχουν καμία επίπτωση στο καθεστώς απασχόλησης του 

εργαζομένου.  

 

Επιπλέον, οι υπηρεσίες υγείας του Ομίλου ΟΤΕ δρουν προληπτικά για τη 

συνεχή βελτίωση του εργασιακού περιβάλλοντος, σύμφωνα με τις 

σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και τα διεθνή πρότυπα 

υγείας και ασφάλειας. Η ιατρική ομάδα του Ομίλου αποτελείται από 

Ιατρούς Εργασίας, Νοσηλευτές και Ιατρικούς Επισκέπτες, παρέχει 

συμβουλές και οδηγίες για θέματα επαγγελματικής υγείας ανά τακτά 

χρονικά διαστήματα, και ανταποκρίνεται σε παντός είδους έκτακτη 

ανάγκη. Ακόμη, υλοποιεί προγράμματα με στόχο την πρόληψη 

ασθενειών/ατυχημάτων και την προώθηση της υγείας στον χώρο 
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εργασίας.  

 

Ο ρόλος του Ιατρού Εργασίας περιλαμβάνει τα παρακάτω καθήκοντα: 

 

• Επίβλεψη παραγόντων που άπτονται της υγείας, διεξαγωγή 

προληπτικών ιατρικών εξετάσεων (μέσω περιοδικών διαγνωστικών 

ελέγχων των εργαζομένων) και υλοποίηση προγραμμάτων εμβολιασμού, 

όποτε κρίνεται αναγκαίο.   

 

• Γνωμοδότηση σε περιπτώσεις πρόσληψης, αλλαγής θέσης εργασίας ή 

αναμόρφωσης του ρόλου εργασίας (για λόγους υγείας) καθώς και σε 

περιπτώσεις επανένταξης εργαζομένων στην παραγωγική διαδικασία 

έπειτα από σοβαρή νόσο ή ατύχημα. 

 

• Αξιολόγηση της καταλληλόλητας των εργαζομένων για συγκεκριμένη 

εργασία και παροχή βοήθειας σε επείγοντα περιστατικά, ατυχήματα ή 

αιφνίδια νόσο.  

 

• Εκπαίδευση εργαζομένων σε θέματα Παροχής Α’ Βοηθειών και 

αποφυγής θερμικής καταπόνησης. 

 

• Γνωμοδοτήσεις για παροχή εργονομικού εξοπλισμού, την υγιεινή στον 

χώρο εργασίας, την τοποθέτηση στην κατάλληλη θέση εργασίας, τη 

διαμόρφωση του εργασιακού περιβάλλοντος κλπ. 

Πρόσθετα καθήκοντα που άπτονται της υγείας και της ασφάλειας και 

πραγματοποιούνται ετησίως περιλαμβάνουν: 

 

• Επίβλεψη των ομάδων Απόκρισης Έκτακτων Συμβάντων σε τακτικές 

ασκήσεις εκκένωσης. 

 

• Εφαρμογή των κανόνων υγιεινής που προβλέπονται από το πρότυπο 

HACCP για όλους τους χώρους που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο 

σίτισης των εργαζομένων  και διαχείριση της Τράπεζας Αίματος του 

Ομίλου ΟΤΕ. 

 

Πέρα από τα παραπάνω, ο Όμιλος ΟΤΕ διασφαλίζει ότι όλες οι 

πληροφορίες σχετικά με θέματα υγείας και ασφάλειας κοινοποιούνται 

στους εργαζομένους και στα λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη. Οι εργαζόμενοι 

και οι εκπρόσωποί τους συμμετέχουν στην ανάπτυξη και την 

αναθεώρηση των διαδικασιών, ενημερώνονται για τους κινδύνους και 
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έχουν τη δυνατότητα να εκφράσουν τη γνώμη τους. Ακόμη, 

ενημερώνονται για τα ατυχήματα που λαμβάνουν χώρα στο χώρο 

εργασίας καθώς και για τα αποτελέσματα της διερεύνησης των 

ατυχημάτων. Σε αυτό το πλαίσιο, πραγματοποιούνται τακτικές 

συναντήσεις μεταξύ των εκπροσώπων Υγείας και Ασφάλειας, των 

Τεχνικών Ασφάλειας, των Ιατρών Εργασίας και των εκλεγμένων 

επιτροπών Υγείας και Ασφάλειας των εργαζομένων. Τέλος, ο Όμιλος 

παροτρύνει τους εργαζόμενους να αναφέρουν οτιδήποτε υποπέσει στην 

αντίληψή τους που θα μπορούσε να προκαλέσει ζημία ή και να βελτιώσει 

την Ασφάλεια και Υγεία στον χώρο εργασίας, στέλνοντας email στη 

Μονάδα Υγείας και Ασφάλειας. 

 

 

Health and Safety Awards 2020 

 

Η μονάδα Υγείας και Ασφάλειας της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού 

απέσπασε σειρά διακρίσεων για τις πρακτικές που εφαρμόζει. 

Συγκεκριμένα:  

 

• Αναδείχθηκε ΝΙΚΗΤΗΣ στον κλάδο των Τηλεπικοινωνιών, στην 

ενότητα «Εταιρείες, Φορείς και Οργανισμοί» 

 

• Αναδείχθηκε «Wellbeing Champion of the Year», στην ενότητα «Υγεία 

και Ασφάλεια» 

 

• Αναδείχθηκε ΧΡΥΣΟΣ νικητής στην κατηγορία «Κουλτούρα Υγείας και 

Ασφάλειας» της ενότητας «Δραστηριότητες Ανάπτυξης Κουλτούρας 

Υγείας & Ασφάλειας» 

 

• Απέσπασε 3 ΧΡΥΣΑ βραβεία στις κατηγορίες «Υγεία & Ευεξία», 

«Διαχείριση Αιφνίδιων Τραυματικών Γεγονότων & Κρίσεων» και 

«Διαχείριση Ψυχοκοινωνικών Κινδύνων» της ενότητας «Δραστηριότητες 

Υγείας & Ευεξίας» 

 

 

Επίδοση σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας  

 

Το 2020, τα προγράμματα επίβλεψης της υγείας των εργαζομένων και οι 

επιθεωρήσεις ασφαλείας έπρεπε να προσαρμοσθούν σύμφωνα με τα 

υποχρεωτικά περιοριστικά μέτρα που επιβλήθηκαν κατά τις περιόδους 
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των lockdown λόγω της πανδημίας COVID-19.   

 

Αξίζει να αναφερθεί ότι το 2020 δεν σημειώθηκαν θανατηφόρα εργατικά 

ατυχήματα. 

 

Κατά το 2020, ο αριθμός των εκπαιδεύσεων για θέματα υγείας και 

ασφάλειας ήταν μειωμένος σε σύγκριση με το 2019, λόγω των 

περιορισμών που επέβαλε η πανδημία, αλλά και της φύσεως των εν λόγω 

εκπαιδεύσεων, οι οποίες περιλαμβάνουν βιωματικές ασκήσεις σχετικά με 

τη χρήση εξοπλισμού ασφαλείας και τις ασφαλείς εργασιακές 

διαδικασίες, την εργασία σε φορητές κλίμακες, καθώς και την ασφαλή 

ανάβαση σε πυλώνες και ξύλινους στύλους, δηλαδή δραστηριότητες που 

δεν μπορούν να εκτελεστούν εξ αποστάσεως. 

 

Για την αποφυγή ατυχημάτων, ο Όμιλος ΟΤΕ συνέχισε να διασφαλίζει 

ότι το τεχνικό προσωπικό είναι πάντα εφοδιασμένο με Μέσα Ατομικής 

Προστασίας (ΜΑΠ), τα οποία είναι πιστοποιημένα ως προς την ορθή 

τους λειτουργία, ελέγχονται για την ημερομηνία λήξης τους και 

ανανεώνονται σύμφωνα με τα πρότυπα που ορίζει η νομοθεσία. 

Επιπλέον, ο Όμιλος πραγματοποίησε εκπαιδεύσεις και συνέχισε να 

επιδιώκει την ενίσχυση της ευαισθητοποίησης του τεχνικού προσωπικού.  

 

 

Πρωτοβουλία Προώθησης της Υγείας  

 

Το Πρόγραμμα «Ζούμε καλύτερα» είναι ένα μακροπρόθεσμο πρόγραμμα 

δράσεων Υγείας και Ασφάλειας το οποίο περιλαμβάνει μια σειρά 

δράσεων που ανανεώνονται σε ετήσια βάση.  Το 2020, το πρόγραμμα 

επικαιροποιήθηκε και προσαρμόστηκε στις νέες συνθήκες εργασίες που 

προέκυψαν από την πανδημία.  

 

Ο Όμιλος ΟΤΕ δημιούργησε πολλαπλά κανάλια επικοινωνίας 

προκειμένου να στηρίξει τους εργαζόμενους κατά την διάρκεια αυτής της 

υγειονομικής κρίσης. Εργάστηκε σκληρά για να παρέχει αναλυτική και 

αδιάλειπτη ενημέρωση σε όλους τους εργαζομένους (ανάρτηση οδηγιών 

και βίντεο στο intranet, αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων και sms, 

δημιουργία ειδικών βίντεο για την ορθή χρήση της μάσκας και των 

γαντιών). 

 

78 ψηφιακές ιατρικές συνεδρίες διενεργήθηκαν από την ομάδα Ιατρών 
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Εργασίας σε 86 καταστήματα COSMOTE, 222 καταστήματα 

ΓΕΡΜΑΝΟΣ και 75 τεχνικά τμήματα σε όλη την επικράτεια, για τους 

εργαζόμενους που ήθελαν να ενημερωθούν και να υποβάλουν πιο 

εξειδικευμένες ερωτήσεις όσον αφορά καθημερινά θέματα υγείας και 

πρόληψης σχετικά με τον κορωνοϊό COVID-19. 

 

Τέλος, ο Όμιλος υλοποίησε, σε 157 εγκαταστάσεις της εταιρείας, 

εμβολιαστικό πρόγραμμα για την πρόληψη ενάντια στην κοινή γρίπη, στο 

οποίο συμμετείχαν 1.848 εργαζόμενοι. 

 

 

Ευαισθητοποίηση και Πρόληψη  

 

Η ανάπτυξη του ετήσιου σχεδίου δράσης για την ευαισθητοποίηση των 

εργαζομένων βασίστηκε στην πρόληψη κατά του COVID-19 και 

επικεντρώθηκε στην υλοποίηση ειδικά σχεδιασμένων δράσεων για την 

προστασία και την ενημέρωση όλων των εργαζομένων. Αυτή τη χρονιά, ο 

ΟΤΕ σχεδίασε και ανέπτυξε πρόσθετες δράσεις και πρωτοβουλίες όπως:  

 

• Λήψη διαφορετικών μέτρων ανά κατηγορία εργαζομένων (π.χ. 

καταστήματα, τεχνικοί, υπάλληλοι σε γραφεία, τηλεφωνικά κέντρα κλπ.) 

λαμβάνοντας αποφάσεις σύμφωνα με τα τοπικά επιδημιολογικά 

δεδομένα οι οποίες κοινοποιούνταν με αντίστοιχο υλικό επικοινωνίας 

(ψηφιακά μέσα, αφίσες, βίντεο, sms).  

 

• Εφαρμογή ολοκληρωμένης διαδικασίας διαχείρισης κρουσμάτων 

COVID-19, από την Ιατρική και Νοσηλευτική Ομάδα του Ομίλου σε 

συνεργασία με την Πολιτεία. 

 

• Προμήθεια μεγάλων ποσοτήτων εξοπλισμού μέσων ατομικής 

προστασίας (γάντια, μάσκες, κλπ.). Τους κρίσιμους μήνες του Απριλίου 

και του Μαΐου 2020, ο Όμιλος ΟΤΕ προμηθεύτηκε 232.000 μάσκες, 

1.100 ειδικές στολές και 3,7 τόνους αντισηπτικού τζελ, και κινητοποίησε 

τους απαραίτητους μηχανισμούς για την άμεση παράδοσή τους σε όλα τα 

κτίρια και τα καταστήματα του Ομίλου σε όλη την Ελλάδα.  

 

• Εφαρμογή νέας διαδικασίας ενημέρωσης των πελατών πριν από τον 

προγραμματισμό ραντεβού με Τεχνικό, με στόχο την αποφυγή 

επισκέψεων σε πελάτες που έχουν εμφανίσει συμπτώματα COVID-19, 

καθώς και τη λήψη των κατάλληλων μέτρων προστασίας των πελατών σε 
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περίπτωση επίσκεψης (αερισμός του χώρου πριν από την επίσκεψη του 

Τεχνικού, κλπ.). 

 

• Παροχή ειδικής άδειας 14 ημερών (έπειτα από έκδοση βεβαίωσης 

διαγνωστικού ελέγχου) σε εργαζόμενους που υποψιάζονται ότι έχουν 

προσβληθεί από τον κορωνοϊό, καθώς και σε εργαζομένους που ανήκουν 

σε ευπαθείς ομάδες.  

 

• Παροχή ειδικών μειωμένων τιμών στους εργαζομένους και τα 

εξαρτώμενα μέλη των οικογενειών τους για τη διεξαγωγή μοριακών τεστ 

ανίχνευσης του κορωνοϊού, σε συνεργασία με επιλεγμένα διαγνωστικά 

κέντρα. 

 

• Δημιουργία πρόσθετων οδηγιών για τους επισκέπτες των 

εγκαταστάσεων του Ομίλου ΟΤΕ. 

Επιπλέον, το 2020, η Telekom Romania Mobile Communications 

υλοποίησε πρόσθετες δράσεις ευαισθητοποίησης. Το ξέσπασμα της 

πανδημίας COVID-19 είχε ως αποτέλεσμα την υιοθέτηση της εξ 

αποστάσεως εργασίας. Συνεπώς, οι δράσεις ευαισθητοποίησης εστίασαν 

στην πρόληψη ατυχημάτων κατά την εργασία από το σπίτι και τη 

διατήρηση μιας υγιούς ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και 

προσωπικής ζωής. Στο πλαίσιο αυτό, διεξάχθηκαν εβδομαδιαίες 

συνεδρίες ήπιας σωματικής άσκησης κατά τον μήνα Ιούνιο.  

 

 

Εκπαίδευση σε θέματα Ασφάλειας 

 

~ 2.500 ώρες εκπαίδευσης συμπληρώθηκαν το 2020 και περιλάμβαναν, 

μεταξύ άλλων: 

 

• Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Ασφάλειας με τη χρήση της τεχνολογίας VR 

(Εικονικής Πραγματικότητας). 

 

• Πρόγραμμα εκπαίδευσης για τους κινδύνους πτώσης από τους πυλώνες 

υπό αντίξοες καιρικές συνθήκες.  

 

• Ασφάλεια στην εργασία - πρόληψη ατυχημάτων στο χώρο εργασίας 

 

• Πρόγραμμα εκπαίδευσης «Χρήση Μέσων Ατομικής Προστασίας - 

εργαστείτε με ασφάλεια».  
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Εκπαίδευση σε θέματα πυρασφάλειας, προετοιμασία σε περίπτωση 

σεισμού και δράσεις για ασφαλή εκκένωση (Ομάδες απόκρισης έκτακτων 

συμβάντων). 

 

 

Ανάπτυξη Υπηρεσιών Ψυχολογικής Υποστήριξης 

 

• Η 24ωρη γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης «NEXT TO YOU», για την 

παροχή συμβουλών σε θέματα ψυχικής και συναισθηματικής υγείας, 

προσάρμοσε τη λειτουργία της ανταποκρινόμενη στις απαιτήσεις της 

περιόδου του εγκλεισμού (lockdown). 

 

• Σε συνεργασία με τους εξειδικευμένους συνεργάτες από την Hellas 

EAP, ο Όμιλος ΟΤΕ υλοποίησε ειδικά σχεδιασμένα διαδικτυακά 

ενημερωτικά σεμινάρια (live webinars), στοχεύοντας στην ευεξία, την 

αυτοβελτίωση και τη διατήρηση της ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής 

και προσωπικής ζωής (θέματα σχετικά με τον γονεϊκό ρόλο και την 

ανθεκτικότητα).  

 

~ 640 εργαζόμενοι είχαν την ευκαιρία να λάβουν στήριξη ή χρήσιμες και 

εξειδικευμένες συμβουλές από ψυχολόγους. 

 

 

Πρωτοβουλία Ευεξίας 

 

Μια νέα ψηφιακή διάσταση για την πρόληψη και την προώθηση της 

ευεξίας προστέθηκε σε δράσεις για την υγεία και την ασφάλεια, με 

γνώμονα τις ιδιαιτερότητες της περιόδου της πανδημίας. Οι ψηφιακές 

δράσεις για την ενίσχυση της φυσικής κατάστασης και της ευεξίας των 

εργαζομένων, με στόχο την προώθηση της ισορροπίας μεταξύ της 

επαγγελματικής και της προσωπικής ζωής, περιλάμβαναν τα ακόλουθα: 

 

• Wellness at home: 20 ειδικά σχεδιασμένα σύντομα βίντεο 

δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια του lockdown και αναρτήθηκαν στο 

εσωτερικό intranet, με συμβουλές και προτάσεις για θέματα διατροφής, 

σωματικής άσκησης και μυοσκελετικής υγείας (βίντεο). 

 

• Wellness Reloaded: Ζωντανές προπονητικές συνεδρίες με 

εξειδικευμένους personal trainers για ήπια σωματική άσκηση στο σπίτι.  
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• Ηλεκτρονικό ραντεβού με διατροφολόγο: Δόθηκε η ευελιξία στους 

εργαζόμενους να πραγματοποιήσουν ατομικές διαδικτυακές συνεδρίες με 

ειδικούς διατροφολόγους στοχεύοντας στην υιοθέτηση ορθών 

διατροφικών συνήθειων.  

 

• Προπόνηση σε εξωτερικούς χώρους στην Αθήνα: Προγράμματα 

ενδυνάμωσης για εθελοντές δρομείς ή άτομα που ενδιαφέρονται να 

ενσωματώσουν την ευεξία στην καθημερινότητά τους συμμετέχοντας σε 

προπονήσεις σε εξωτερικούς χώρους (outdoor training).  

 

Κλειστό γυμναστήριο στις εγκαταστάσεις της Παιανίας: Προπονήσεις 

στο κλειστό γυμναστήριο των εγκαταστάσεων στην Παιανία με ατομικές 

ηλεκτρονικές ελεγχόμενες κρατήσεις και την τήρηση όλων των κανόνων 

πρόληψης για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορωνοϊού, όπως 

ορίζονται από την νομοθεσία. 

 

 

Βιώσιμος Αναπτυξιακός Στόχος 3: Καλή Υγεία και Ευημερία 

 

Βασικοί Στόχοι 

 

3.8 Επίτευξη καθολικής υγειονομικής κάλυψης, συμπεριλαμβανομένης 

της προστασίας των οικονομικών κινδύνων, πρόσβαση σε βασικές 

ποιοτικές υπηρεσίες υγείας, καθώς και πρόσβαση όλων σε ασφαλή, 

αποτελεσματικά, ποιοτικά και προσιτά βασικά φάρμακα και εμβόλια. 

 

 

Διασφάλιση της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων κατά την 

περίοδο της πανδημίας COVID-19 

 

Ο Όμιλος ΟΤΕ διασφαλίζει τη δημιουργία και διατήρηση ενός ασφαλούς 

και καθαρού χώρου εργασίας, εντείνοντας τις ενέργειές του για την 

προστασία των εργαζομένων από την πανδημία COVID-19. Παράλληλα, 

εργάζεται σκληρά για να παρέχει τον απαραίτητο προστατευτικό 

εξοπλισμό και να εφαρμόζει τα κατάλληλα μέτρα για την ελαχιστοποίηση 

της εξάπλωσης του ιού και τη διασφάλιση της υγείας των εργαζομένων 

του. 

 

Το 2020, στο πλαίσιο της ετήσιας Έρευνας Στιγμής που διεξάγει, ο 

Όμιλος ΟΤΕ συμπεριέλαβε έξι (6) ερωτήσεις σχετικά με την πανδημία 
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COVID-19 προκειμένου να λάβει τις γνώμες και τα σχόλια των 

εργαζομένων σχετικά με την αντιμετώπιση της πανδημίας από πλευράς 

Ομίλου. Η έρευνα των εργαζομένων αποτελεί ένα δυναμικό και 

αξιόπιστο διαγνωστικό εργαλείο που εντοπίζει πιθανές βελτιωτικές 

δράσεις και αλλαγές και βοηθά τις επιχειρησιακές μονάδες στον 

σχεδιασμό και την υλοποίηση των μελλοντικών τους σχεδίων. Το 

εργαλείο αυτό έχει εξελιχθεί για να αντανακλά στοιχεία της στρατηγικής 

και των στόχων του Ομίλου ΟΤΕ καθώς και τάσεις που κυριαρχούν στο 

εξωτερικό περιβάλλον. Χρησιμοποιείται για τον καθορισμό και την 

ανάλυση τάσεων σχετικά με θέματα εταιρικής κουλτούρας και 

στρατηγικής.  

 

Τα αποτελέσματα της έρευνας ανακοινώνονται στα εταιρικά intranet και 

αποτελούν αντικείμενο εκτενών συζητήσεων στις συναντήσεις σε 

επίπεδο οργανωτικών μονάδων σε όλη την εταιρεία, ενθαρρύνοντας τον 

διάλογο και την ανατροφοδότηση (feedback). 

 

Από τα αποτελέσματα της έρευνας προήλθαν τα ακόλουθα στοιχεία: 

 

• 83% των εργαζομένων θεωρεί ότι έλαβε επαρκή ενημέρωση από τον 

ΟΤΕ κατά την περίοδο της πανδημίας. 

 

• 82% των εργαζομένων έμεινε ικανοποιημένο από τον τρόπο που ΟΤΕ 

ανταποκρίθηκε στα αιτήματα των πελατών. 

 

• 77% των εργαζομένων θεωρεί ότι ο ΟΤΕ ανταποκρίθηκε έγκαιρα και 

θετικά όσον αφορά τους προβληματισμούς των εργαζομένων. 

 

• 71% των εργαζομένων ανέφερε ότι έμεινε απόλυτα ικανοποιημένο από 

την παροχή των εργαλείων και του εξοπλισμού που ήταν απαραίτητα για 

την εργασία από το σπίτι. 

 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δράσεις του Ομίλου ΟΤΕ για 

την πρόληψη της εξάπλωσης της πανδημίας παρουσιάζονται στην 

ενότητα Ανθεκτικότητα και Αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19.  

 

 

2.3.5. Eπιλογή Εργαζομένων, Προσέλκυση και Διακράτηση 

Ταλέντων  
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Ο Όμιλος ΟΤΕ επενδύει στο ισχυρότερο μέσο που διαθέτει, το 

ανθρώπινο δυναμικό του, για να εκπληρώσει τον υψηλότερό του στόχο: 

να δημιουργήσει «έναν καλύτερο κόσμο για όλους» μέσω της 

τεχνολογίας και της καινοτομίας. Οι εργαζόμενοί του ξεχωρίζουν για την 

άριστη τεχνογνωσία, την επαγγελματική εμπειρία, το αίσθημα ευθύνης 

και τη νοοτροπία ανάπτυξης που τους διακρίνει. Η κουλτούρα ανάπτυξης 

του ανθρώπινου δυναµικού, στον Όμιλο ΟΤΕ, βασίζεται στην Αρχή 

Εταιρικής Συμπεριφοράς «Έχω διάθεση για γνώση και αναπτύσσομαι 

διαρκώς». 

 

Οι επιτυχημένες πρακτικές ως προς τη διαχείριση της απόδοσης των 

εργαζομένων, την επιλογή και πρόσληψη των κατάλληλων υποψηφίων 

στις κατάλληλες θέσεις, καθώς και τα προγράμματα διακράτησης και 

διαχείρισης ταλέντων, διαμορφώνουν το προφίλ του Ομίλου ΟΤΕ ως 

σύγχρονου και ελκυστικού εργοδότη. 

 

 

Αξιολόγηση Απόδοσης Εργαζομένων 

 

Η αξιολόγηση της απόδοσης εργαζομένων αποτελεί βασικό και 

θεμελιώδες εργαλείο, τόσο για την αναγνώριση του έργου και της 

συνεισφοράς των εργαζομένων και των στελεχών, όσο και για τη 

δημιουργία και υλοποίηση ατομικών πλάνων ανάπτυξης.  

 

Όλες οι εταιρείες του Ομίλου ΟΤΕ διεξάγουν ετήσιες αξιολογήσεις 

απόδοσης εργαζομένων, σε όλα τα επίπεδα ιεραρχίας. Το σύστημα 

αξιολόγησης της απόδοσης, το οποίο επιτρέπει στους εργαζόμενους να 

επιτυγχάνουν υψηλές επιδόσεις και να αναπτύσσονται συνεχώς, έχει τα 

εξής χαρακτηριστικά:  

 

• είναι σύγχρονο, ευέλικτο και αξιόπιστο, 

 

• εφαρμόζεται με αντικειμενικότητα και διαφάνεια 

 

• βασίζεται σε παράγοντες που αφορούν τους στόχους και τις δεξιότητες 

 

• ευθυγραμμίζεται με τις Αρχές Εταιρικής Συμπεριφοράς του Ομίλου. 

 

Η υιοθέτηση της Αρχής Εταιρικής Συμπεριφοράς που αφορά τη 

μεταχείριση των εργαζομένων με σεβασμό και ακεραιότητα, αποτελεί 
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μέρος των Βασικών Αρχών Εταιρικής Συμπεριφοράς του Ομίλου και 

συνεκτιμάται στην ετήσια διαδικασία αξιολόγησης της απόδοσης. 

 

Για την καλύτερη κατανόηση και διεξαγωγή της διαδικασίας 

αξιολόγησης της απόδοσης, αναπτύχθηκε ειδική ψηφιακή πλατφόρµα 

στην οποία μπορούν να ανατρέξουν όλοι οι εργαζόμενοι του Ομίλου για 

σχετικές πληροφορίες και εκπαιδευτικό υλικό. 

 

Τα νέα στελέχη που αναλαμβάνουν για πρώτη φορά την ευθύνη 

διοίκησης οµάδας, παρακολουθούν ειδική εκπαίδευση για τον τρόπο 

αξιολόγησης των ομάδων τους και για τη δημιουργία ατομικών πλάνων 

ανάπτυξης. Το 2020, 71 νέα στελέχη, επικεφαλής μονάδων, 

παρακολούθησαν τη σχετική εκπαίδευση. 

 

Στη Ρουμανία, το Σύστημα Αξιολόγησης Εργαζομένων συνεχίζει να 

ενισχύει τη συνεργασία με τη χρήση της διαδικασίας «360° Feedback» 

και της υιοθέτησης κοινών στόχων για όλους τους εργαζομένους. Στο 

πλαίσιο αυτό, το 2020 συμπληρώθηκαν 9.584 φόρµες ανατροφοδότησης, 

επιτρέποντας στους εργαζομένους να μοιραστούν τις απόψεις και τα 

σχόλια τους (feedback). 

 

Επιπλέον, το 2020 ενισχύθηκε η επικοινωνία των στόχων της εταιρείας 

σε όλα τα επίπεδα, μέσω ενός συστήματος που επιτρέπει στους 

εργαζομένους να προσδιορίσουν τον βαθμό συνεισφοράς των ατομικών 

τους στόχων στους στόχους της εταιρείας. 

 

 

Αξιολόγηση Απόδοσης ∆ιευθυντικών Στελεχών  

 

Το 2020, εφαρμόστηκε για έκτη συνεχή χρονιά το «Performance 

Management», ένα πολυδιάστατο σύστημα ολιστικής και διαφανούς 

αξιολόγησης για τα διευθυντικά στελέχη των εταιρειών του Οµίλου OTE. 

Το σύστηµα περιλαµβάνει αξιολόγηση από τον ιεραρχικά ανώτερο, 

αυτοαξιολόγηση, καθώς και αξιολόγηση από συνεργάτες και µέλη της 

οµάδας. Τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης λαµβάνονται υπόψη στη 

διαδικασία διαδοχής σε θέσεις ευθύνης και στην επαγγελµατική εξέλιξη 

των στελεχών. 

 

Αξιολόγηση Απόδοσης Εργαζομένων το 2020 

100%  
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των εργαζομένων στις εταιρείες του Ομίλου ΟΤΕ  

 

Επιλογή Εργαζομένων 

 

Στόχος του Οµίλου ΟΤΕ είναι να ενισχύει το δυναμικό του με 

υποψήφιους κατάλληλους να ενταχθούν σε ευέλικτες δομές και να 

εργαστούν σε απαιτητικά έργα, εντός και εκτός Ελλάδας. Στόχος της 

εταιρείας είναι να προσελκύσει εξειδικευμένους επαγγελματίες οι οποίοι 

θα είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις δραστηριότητες 

μετασχηματισμού του Ομίλου και στις αυξημένες ανάγκες των πελατών. 

Ταυτόχρονα, ο Όμιλος επιδιώκει να προσελκύσει ανθρώπους που 

επιθυμούν να εργαστούν σε ένα διεθνές, σύγχρονο και συνεχώς 

εξελισσόμενο εργασιακό περιβάλλον. 

 

 

Εσωτερική διαδικασία στελέχωσης 

 

Από το 2017, όλοι οι εργαζόµενοι έχουν πρόσβαση στην ψηφιακή 

πλατφόρµα αναζήτησης εργασίας “HR-Suite”, όπου µπορούν να 

υποβάλουν αίτηση για θέσεις που προκηρύσσονται από τις εταιρείες του 

Οµίλου και παράλληλα, να διερευνήσουν τις διεθνείς ευκαιρίες 

σταδιοδροµίας στον Όµιλο Deutsche Telekom.  

 

Η διαδικασία εσωτερικής στελέχωσης περιλαμβάνει τις εσωτερικές 

αναγγελίες των νέων θέσεων εργασίας, συνεντεύξεις και ενέργειες 

αξιολόγησης με τη συμβολή ειδικών εξετάσεων αξιολόγησης, σε 

συνεργασία µε εξωτερικό σύµβουλο, όπου αυτό απαιτείται. Το 2020, 26 

θέσεις καλύφθηκαν εσωτερικά από εργαζόμενους του Οµίλου OTE. 

 

Εξωτερική διαδικασία στελέχωσης 

 

Η νέα διαδικασία εξωτερικής στελέχωσης για μη διευθυντικές θέσεις 

περιλαμβάνει συνεντεύξεις και ανάλογες δραστηριότητες αξιολόγησης, 

με τη συμβολή εξωτερικών συμβούλων, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο. 

Το 2020, οι εταιρείες του Ομίλου προσέλαβαν 160 εργαζόμενους. 

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι περισσότεροι από 15.000 υποψήφιοι υπέβαλαν 

τα βιογραφικά τους στην βάση δεδομένων του Ομίλου ΟΤΕ, 

εκφράζοντας το ενδιαφέρον τους να ενταχθούν στο δυναμικό του Ομίλου. 
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Το 2020, ο Όμιλος συμμετείχε ενεργά σε περισσότερες από 32 

εκδηλώσεις καριέρας και εξεύρεσης εργασίας που οργανώθηκαν από 

δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς (εκπαιδευτικά και μη ιδρύματα), 

ενισχύοντας έτσι το εταιρικό του προφίλ και προσελκύοντας νέους 

υποψηφίους. Ο Όµιλος ΟΤΕ επενδύει στην ανάπτυξη ισχυρών δεσμών 

µε την Πανεπιστημιακή κοινότητα, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, µε 

στόχο την προσέλκυση υποψηφίων με κορυφαία ταλέντα και 

εξειδικευμένη τεχνογνωσία. 

 

Τη ίδια στιγμή, ο Όμιλος προσφέρει την ευκαιρία πρακτικής άσκησης σε 

φοιτητές και σπουδαστές, δίνοντας τους τη δυνατότητα να εφαρμόσουν 

τις γνώσεις που έχουν αποκομίσει από την ακαδημαϊκή τους πορεία σε 

ένα ολοκληρωμένο και σύγχρονο περιβάλλον εργασίας. Η συνεργασία με 

εκπαιδευτικά ιδρύματα ισχυροποιεί τη σχέση του Ομίλου με τους νέους, 

διευκολύνοντας την ομαλή μετάβασή τους στην αγορά εργασίας. 

 

Παράλληλα, χάρη στη νέα συνεργασία της COSMOTE με την Microsoft, 

προέκυψαν νέες θέσεις εργασίας για εξειδικευμένα προφίλ υποψηφίων. 

Το 2019, οι δύο εταιρείες ένωσαν τις δυνάμεις τους για να παρέχουν σε 

μεγάλες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά και στο Δημόσιο, λύσεις 

και υπηρεσίες cloud υψηλής ποιότητας με το «Microsost Azure». Στόχος 

της COSMOTE είναι να προωθήσει την αξιοποίηση των τεχνολογιών 

cloud και έτσι να επιταχύνει τη μετάβαση των επιχειρήσεων στη νέα 

ψηφιακή εποχή. Στο πλαίσιο του έργου, η Deutsche Telekom και η 

COSMOTE δημιούργησαν μια νέα επιχειρησιακή μονάδα αποτελούμενη 

από 74 εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. 

 

 

Πρακτική Άσκηση 

 

Ελλάδα 

 

• 395 

φοιτητές Πανεπιστημίων και σπουδαστές τεχνικών σχολών ολοκλήρωσαν 

την πρακτική τους άσκηση στις εταιρείες του Ομίλου ΟΤΕ μέσα στο 

2020   

 

• > 3.295 

νέοι και νέες επιλέχθηκαν για τα προγράμματα πρακτικής άσκησης τους 

Ομίλου ΟΤΕ κατά την περίοδο 2015-2020 
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Ρουμανία 

 

12  

Φοιτητές ολοκλήρωσαν την πρακτική τους άσκηση στην Telekom 

Romania Mobile Communications μέσα στο 2020 

 

 

Προγράµµατα Προσέλκυσης Ταλέντων  

 

Ο Όμιλος ΟΤΕ επενδύει συστηματικά στον εντοπισμό και την ανάπτυξη 

νέων ταλέντων. Στο πλαίσιο αυτό, έχουν σχεδιαστεί σύγχρονα 

προγράμματα προσέλκυσης ταλέντων, εντός και εκτός του Ομίλου, τα 

οποία απευθύνονται σε διαφορετικά κοινά.  

 

Το εσωτερικό πρόγραμμα προσέλκυσης ταλέντων για νέους 

εργαζομένους εντός του Ομίλου ονομάζεται «you.grow». Το πρόγραμμα 

προσφέρει στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα να αναπτύξουν τις 

δεξιότητες τους και να εξερευνήσουν τις κυριότερες επιχειρησιακές 

μονάδες του Ομίλου μέσα από ένα συναρπαστικό «ταξίδι» διάρκειας 18 

μηνών. Μετά από την επιτυχή ολοκλήρωση του «ταξιδιού», όλοι οι 

συμμετέχοντες αναλαμβάνουν θέσεις εργασίας με βάση τα προσόντα 

τους, τις προσωπικές τους προτιμήσεις και τις ανάγκες της εταιρείας.  

 

Το πρόγραμμα προσέλκυσης ταλέντων που εφαρμόζεται εκτός του 

Οµίλου ονομάζεται «COSMOTE Graduate Trainee Program» και έχει ως 

στόχο την προσέλκυση νέων αποφοίτων Πανεπιστημίου µε φιλοδοξία, 

πάθος και επιθυμία να αναπτυχθούν επαγγελματικά στον ΟΤΕ.  

Το «G-Talent Review» είναι ακόμη ένα πρόγραμμα προσέλκυσης 

ταλέντων που απευθύνεται στους εργαζομένους του δικτύου 

καταστημάτων λιανικής πώλησης franchise της εταιρείας ΓΕΡΜΑΝΟΣ. 

Στόχος του προγράμματος είναι να εντοπίσει εργαζόμενους με υψηλά 

προσόντα στο δίκτυο λιανικής, οι οποίοι διαθέτουν τα κατάλληλα 

κίνητρα και τη φιλοδοξία να ενταχθούν στον Όμιλο ΟΤΕ, σε θέσεις 

εργασίας που να συνάδουν με τις δεξιότητες και τις προτιμήσεις τους. 

 

Τέλος, στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών προσέλκυσης ταλέντων του 

Ομίλου Deutsche Telekom, οι εργαζόμενοι του Ομίλου ΟΤΕ σε Ελλάδα 

και Ρουμανία μπορούν να δηλώνουν συμμετοχή στο “Talent Hub” του 

Ομίλου DT. Οι πρωτοβουλίες αυτές δίνουν στους συμμετέχοντες τη 
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δυνατότητα να δημιουργήσουν ένα ευρύ διεθνές δίκτυο επαγγελματικών 

επαφών, να συμμετέχουν σε σύγχρονες πρωτοβουλίες μάθησης και 

κατάρτισης και, σε περίπτωση που δύνανται να μετακινηθούν στο 

εξωτερικό, να αναλάβουν βραχυπρόθεσμα έργα, να συμμετέχουν σε 

ανταλλαγή θέσεων εργασίας ή να αναλάβουν έναν καινούριο ρόλο. 

 

 

 

2.3.6. Εκπαίδευση Εργαζομένων και Ανάπτυξη Δεξιοτήτων 

 

Γιατί είναι σημαντικό...  

 

Σημαντικό μέρος της στρατηγικής του Ομίλου ΟΤΕ αποτελεί η 

ενδυνάμωση των εργαζομένων του ώστε να αναπτύξουν τις απαραίτητες 

δεξιότητες για να επιτύχουν μέσα στον Όμιλο και να εξελίξουν την 

επαγγελματική τους σταδιοδρομία. Ο Όμιλος προσφέρει πληθώρα 

διαδικτυακών και δια ζώσης εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την 

αναβάθμιση των δεξιοτήτων (upskilling) των εργαζομένων του, αλλά και 

την εκμάθηση νέων (reskilling). 

 

Ο Όμιλος ΟΤΕ, θεωρεί τη μάθηση ως στάση ζωής και ενθαρρύνει 

συνεχώς της ανθρώπους του να εκμεταλλεύονται κάθε ευκαιρία που τους 

προσφέρεται για την ανάπτυξη των προσωπικών και επαγγελματικών 

τους δεξιοτήτων. Το 2020 έφερε μια νέα πραγματικότητα για τους 

εργαζομένους του Ομίλου ΟΤΕ, καθώς οι ιδιαίτερες συνθήκες της 

πανδημίας κατέστησαν αδύνατη την πλειονότητα των εκπαιδεύσεων που 

απαιτούν φυσική παρουσία. Έτσι, αναπτύχθηκαν νέες συνθήκες 

εκπαίδευσης με την αξιοποίηση εναλλακτικών εργαλείων κατάρτισης, 

προκειμένου οι εκπαιδεύσεις να μπορούν να υποστηριχτούν από ψηφιακά 

ή εικονικά μέσα.  

 

Ο κατάλογος των εκπαιδεύσεων σχεδιάστηκε εκ νέου, ώστε όλα τα 

προγράμματα να προσφέρονται ψηφιακά. Αυτή τη χρονιά, πάνω από το 

50% των ωρών εκπαίδευσης αφορούσε σε ψηφιακές εκπαιδεύσεις με την 

χρήση διάφορων σύγχρονων εργαλείων ψηφιακής εκπαίδευσης και 

αλληλεπίδρασης, ενισχύοντας σε μεγάλο βαθμό την εκπαιδευτική 

εμπειρία των εργαζομένων. 

Παράλληλα, ο Όμιλος εστιάζει ιδιαίτερα στη διάσταση της δια βίου 

μάθησης μέσα από τις ψηφιακές πλατφόρμες εκπαίδευσης Percipio και 

Coursera. 
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Προγράμματα για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων (Upskilling) και την 

εκμάθηση νέων (Reskilling) σχεδιάζονται και υλοποιούνται ανά τακτά 

χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια της χρονιάς, σύμφωνα µε τις 

ανάγκες του Ομίλου. Επιπλέον, τα στελέχη µε διοικητικές ευθύνες έχουν 

πρόσβαση σε εργαλεία ανάπτυξης ικανοτήτων ηγεσίας. 

 

Όλες οι απαιτούμενες ενέργειες για τον σχεδιασμό, την εφαρμογή και την 

αξιολόγηση των προγραμμάτων εκπαίδευσης των εργαζομένων 

περιγράφονται στη διαδικασία «∆ιαχείριση Εκπαίδευσης Ανθρώπινου 

∆υναµικού», η οποία είναι αναρτημένη στο intranet των εταιρειών, ώστε 

όλοι οι εργαζόµενοι να έχουν πρόσβαση σε αυτή. 

 

> 6.500 

εργαζόμενοι των OTE, COSMOTE και ΓΕΡΜΑΝΟΣ παρακολούθησαν 

διαδικτυακά μαθήματα  

160.653 

ώρες εκπαίδευσης 

47% 

των εργαζομένων εκπαιδεύτηκαν (εκ των οποίων το 53% άνδρες και το 

47% γυναίκες) 

13.454 

συμμετοχές εργαζομένων σε προγράμματα κατάρτισης   

3.263.027 €  

επενδύθηκαν για την εκπαίδευση των εργαζομένων 

12,68 

ώρες εκπαίδευσης ανά εργαζόμενο του Ομίλου ΟΤΕ 

14,91 

ώρες εκπαίδευσης ανά εργαζόμενο του Ομίλου ΟΤΕ που ανήκει στο 10% 

της εργαζομένων με τις υψηλότερες αμοιβές 

13,02 

ώρες εκπαίδευσης ανά εργαζόμενο του Ομίλου ΟΤΕ που ανήκει στο 90% 

των εργαζομένων με τις χαμηλότερες αμοιβές 

 

 

Ψηφιακή Εκπαίδευση 

 

Το 2020, το Coursera, ο παγκόσμιος διαδικτυακός πάροχος εκπαίδευσης 

με την νέα, σύγχρονη ψηφιακή πλατφόρμα μάθησης, ήρθε να προστεθεί 

στο χαρτοφυλάκιο κατάρτισης του Ομίλου ΟΤΕ, προσφέροντας 
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περισσότερα από 2.700 μαθήματα που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα 

θεμάτων, όπως η επιστήμη των δεδομένων και η πληροφορική, η 

τεχνολογία πληροφοριών και η προσωπική ανάπτυξη. Όλοι οι 

εργαζόμενοι των εταιρειών του Ομίλου έχουν πρόσβαση στην πλατφόρμα 

και τα μαθήματα. 

 

Το Coursera περιλαμβάνει επίσης μαθησιακές διαδρομές σε διαφορετικές 

μαθησιακές περιοχές, εξασφαλίζοντας μια νέα και διαδραστική 

εκπαιδευτική εμπειρία για τους συμμετέχοντες, στους οποίους 

απονέμεται επίσημο πιστοποιητικό παρακολούθησης από κορυφαία 

πανεπιστήμια, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση ενός εκπαιδευτικού 

προγράμματος. 

 

Το 2020: 

48.545 ώρες εκπαίδευσης μέσω ψηφιακών πλατφόρμων 

23.000 ώρες εκπαίδευσης μέσω των ψηφιακών πλατφόρμων Coursera και 

Percipio∙ 

+ 58% αύξηση σε σύγκριση με το 2019. 

 

Επενδύοντας σε πλατφόρμες ψηφιακής εκπαίδευσης, οι εργαζόμενοι 

έχουν τη δυνατότητα όχι μόνο να βελτιώνουν τις υπάρχουσες ικανότητές 

τους, αλλά και να αναπτύσσουν νέες δεξιότητες, εναρμονισμένες με τις 

απαιτήσεις της νέας ψηφιακής εποχής, ώστε να διατηρούν το 

ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα και να είναι σε θέση να αντιμετωπίζουν 

οποιαδήποτε επαγγελματική πρόκληση. 

Click2Learn: Ένας έξυπνος οδηγός μάθησης που έχει σχεδιαστεί για να 

ενθαρρύνει την ένταξη ψηφιακών μαθημάτων στην πλατφόρμα 

εκμάθησης Coursera. Ο οδηγός προσφέρει 10 διαφορετικές μαθησιακές 

διαδρομές, με προτεινόμενα ψηφιακά μαθήματα στα ακόλουθα θέματα: 

Ηγεσία, Ευελιξία, Αυτοενδυνάμωση, Ψηφιακός Μετασχηματισμός, 

Ευεξία κ.α. Εμπλουτίζεται συνεχώς με νέες, πιο εξειδικευμένες θεματικές 

ενότητες, διαθέσιμες σε όλους τους εργαζόμενους του Ομίλου ΟΤΕ. Το 

Click2Learn προσφέρει μια εξαιρετική ευκαιρία στους εργαζομένους «να 

πάρουν τη μάθηση στα χέρια τους».  

 

 

Agile Learning 

 

Σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον, ο Όμιλος 

ΟΤΕ προσφέρει νέα εκπαιδευτικά μαθήματα σε θέματα Agile 
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μεθοδολογίας εργασίας και συνεργασίας. Μέσα από αυτά, οι εργαζόμενοι 

αποκτούν σημαντικές γνώσεις και εφόδια, που τους επιτρέπουν να 

εξοικειωθούν με τον ευέλικτο τρόπο εργασίας και τις διαφορετικές 

ευέλικτες μεθοδολογίες (δηλ. Scrum) και να τις ενσωματώσουν στο 

εργασιακό περιβάλλον του Ομίλου. Το 2020, 126 εργαζόμενοι 

συμμετείχαν σε ανάλογα μαθήματα. 

 

 

2020 Εκπαιδευτικά Προγράμματα στην Ελλάδα 

 

Mindset 

Το πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε ψηφιακά και δια ζώσης. Πρόκειται για 

ένα καινοτόμο πρόγραμμα e-learning με στόχο την ανάπτυξη ήπιων 

δεξιοτήτων, το οποίο συνοψίζει την έννοια της «ΝΟΟΤΡΟΠΙΑΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» του Ομίλου και στοχεύει να διευρύνει τους 

εκπαιδευτικούς και προσωπικούς ορίζοντες των εργαζομένων. 

Συμμετέχοντες: 39 Εργαζόμενο 

 

 

SMILE: The most important piece of the puzzle.  

 

Αυτό το καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα στους 

συμμετέχοντες να «αποδεχτούν» τα συναισθήματά τους, να αποκτήσουν 

περισσότερη αυτογνωσία και να μάθουν να αντιμετωπίζουν το άγχος με 

υγιή τρόπο, είτε στον εργασιακό χώρο, είτε στην ιδιωτική τους ζωή. 

Πρόκειται για ένα βιωματικό εργαστήριο, στο οποίο παρέχονται 

πρακτικές συμβουλές και μέθοδοι αντιμετώπισης του άγχους, τις οποίες 

οι εργαζόμενοι μπορούν να επιστρατεύσουν άμεσα, μετά την 

ολοκλήρωση των εκπαιδεύσεων.   

Συμμετέχοντες: 223 Εργαζόμενοι 

 

 

Πρόγραμμα CX. You Training  

 

Το στρατηγικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την Εμπειρία Πελάτη του 

Ομίλου ΟΤΕ επανασχεδιάστηκε επιτυχώς, για να ανταποκρίνεται στις 

προκλήσεις της ψηφιακής εποχής, εστιάζοντας στην χαρτογράφηση του 

«ταξιδιού» των πελατών (customer journey). Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε 

σε ψηφιακή μορφή λόγω των περιορισμών που σχετίζονται με την 

πανδημία COVID-19. 
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Συμμετέχοντες: 1.946 Εργαζόμενοι 

 

 

Πρόγραμμα Shop Qualification (SQP) 

 

To SQP προσφέρει στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα να λάβουν 

ολοκληρωμένη εκπαίδευση αναφορικά με Προϊόντα και Υπηρεσίες 

Τηλεπικοινωνιών, παρέχοντας τους εξειδίκευση και απαραίτητες 

δεξιότητες στον τομέα των πωλήσεων, εξασφαλίζοντας με τον τρόπο 

αυτό υψηλής ποιότητας εμπειρία για τον πελάτη. 

Συμμετέχοντες: 30 Εργαζόμενοι 

 

 

Πρόγραμμα Technical Qualification (TQP) 

 

Το TQP παρέχει στους εργαζόμενους τις ικανότητες που είναι 

απαραίτητες για την ανάληψη τεχνικών ρόλων και προσφέρει στους 

συμμετέχοντες την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ένα ολοκληρωμένο 

πρόγραμμα εκπαίδευσης στους τομείς της μηχανικής δικτύων, καλωδίων 

χαλκού και οπτικών ινών. 

Συμμετέχοντες: 33 Εργαζόμενοι 

 

 

Αρχιτεκτονική Δικτύων και Δίκτυο Fiber to the Home (FTTH) 

 

Στόχος του προγράμματος είναι να ενισχύσει τις δεξιότητες των 

εργαζομένων πεδίου, παρέχοντας τους τις απαραίτητες γνώσεις σχετικά 

με τα δίκτυα λιανικής και χονδρικής όπως και για την επίλυση 

προβλημάτων. Πέρα από το θεωρητικό κομμάτι, οι συμμετέχοντες 

εφαρμόζουν στην πράξη τις δεξιότητες που απέκτησαν με τη χρήση της 

εικονικής πραγματικότητας (VR). 

Συμμετέχοντες: 73 Εργαζόμενοι 

 

 

IT Next Gen Mastercalss Series 

 

To IT Next Gen Academy - ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα reskilling και 

upskillig και απευθύνεται στους εργαζομένους ΙΤ του Ομίλου ΟΤΕ, 

προκειμένου να αποκτήσουν νέες τεχνολογικές και ψηφιακές δεξιότητες 

και να τονώσουν περαιτέρω την επαγγελματική τους σταδιοδρομία. Οι 
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συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να εκπαιδευτούν επί διαφόρων 

θεμάτων, ξεκινώντας από βασικές έννοιες της νέας Αρχιτεκτονικής ΙΤ 

και συνεχίζοντας σε πιο εξειδικευμένους τομείς. 

Συμμετέχοντες: 100 Εργαζόμενοι 

 

 

2.3.7. Eπικοινωνία, Δέσµευση και Ικανοποίηση Εργαζοµένων  

 

Η καλλιέργεια νοοτροπίας ανάπτυξης, η δια-τμηματική συνεργασία και η 

ανοιχτή επικοινωνία και ο διάλογος αποτελούν ακρογωνιαίους λίθους της 

εργασιακής κουλτούρας στον Όμιλο ΟΤΕ. Οι εργαζόμενοι 

ενημερώνονται συστηματικά για στρατηγικά, τεχνολογικά και εμπορικά 

θέματα και εξελίξεις, μέσω των καναλιών εσωτερικής επικοινωνίας, 

καθώς και μέσω προγραμμάτων ή συναντήσεων, που οργανώνονται με 

βιωματικό και δια-δραστικό τρόπο. 

 

Προγράμματα Δέσμευσης και Αφοσίωσης Εργαζομένων και 

Διαχείρισης Αλλαγών 

 

«Συντονιζόμαστε» 

 

Βιωματικό εργαστήριο για την ενίσχυση της ομαδικής συνεργασίας και 

τη διάχυση της στρατηγικής και των εταιρικών στόχων μέσα στις 

επιχειρηματικές λειτουργίες. Το πεδίο εφαρμογής και το περιεχόμενο του 

κάθε προγράμματος προσαρμόζεται πλήρως στις ανάγκες της κάθε 

επιχειρησιακής μονάδας. Μέσω του προγράμματος, οι εργαζόμενοι 

αποκτούν πολύτιμες γνώσεις και εμπειρίες, καθώς εκτίθενται σε 

ενδιαφέροντα ερεθίσματα. Από το 2015, έχουν πραγματοποιηθεί 

συνολικά 16 προγράμματα «Συντονιζόμαστε», σε 16 οργανωτικές 

μονάδες, με περισσότερους από 3.500 συμμετέχοντες. Το 2020, 

συμμετείχαν 517 εργαζόμενοι των εταιρειών ΟΤΕ, COSMOTE και 

ΓΕΡΜΑΝΟΣ. 

 

COSMOTE Awards 

 

Τα βραβεία σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν για πρώτη φορά το 2018 με 

σκοπό να αναδείξουν και να επιβραβεύσουν τη συμβολή των 

εργαζομένων σε σημαντικά εταιρικά έργα, τα οποία εναρμονίζονται 

πλήρως με τη στρατηγική του Ομίλου. Το 2020, οι συμμετοχές 

αφορούσαν στις ακόλουθες θεματικές ενότητες: εταιρική κουλτούρα, 
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ψηφιοποίηση και απλοποίηση, προσήλωση στην εμπειρία πελάτη και 

επιχειρηματική ανάπτυξη, καινοτομία και νοοτροπία νεοφυούς 

επιχείρησης. Υποβλήθηκαν συνολικά 39 έργα, 15 εκ των οποίων 

διακρίθηκαν κατά την ετήσια Συνάντηση Στρατηγικής. Οι συμμετέχοντες 

που απέσπασαν την 1η και τη 2η θέση έλαβαν έπαθλο της τάξεως των 

5.000 € και 2.000 €, αντίστοιχα. 

 

 

Εσωτερική Επικοινωνία 

 

Ο Όµιλος ΟΤΕ στοχεύει στη διατήρηση διαφανούς και διαδραστικής 

επικοινωνίας µε τους εργαζόμενους, αξιοποιώντας μεγάλο εύρος μέσων 

επικοινωνίας. Στόχος είναι η προώθηση της γνώσης, της ομαδικότητας, 

της συμμετοχής και της αμφίδρομης επικοινωνίας.  

 

 

Ικανοποίηση Εργαζομένων 

 

Οι έρευνες ικανοποίησης των εργαζομένων αποτελούν αναπόσπαστο 

μέρος της εταιρικής κουλτούρας του Ομίλου. Η «Έρευνα Στιγμής» 

διεξάγεται δύο φορές ετησίως και η Έρευνα Ικανοποίησης Εργαζομένων 

μια φορά κάθε δύο χρόνια.  

 

Τα ποσοστά συμμετοχής παραμένουν σε υψηλά επίπεδα σε όλο τον 

Όμιλο. Το 2020, στην Ελλάδα, 80% των εργαζομένων συμμετείχε στην 

Έρευνα Στιγμής που πραγματοποιήθηκε τον Μάιο και 88% συμμετείχε 

στην Έρευνα Στιγμής που πραγματοποιήθηκε τον Νοέμβριο (το 

μεγαλύτερο ποσοστό συμμετοχής που έχει καταγραφεί από την έναρξη 

διεξαγωγής των ερευνών). Στη Ρουμανία, 85% των εργαζομένων της 

Telekom Romania Mobile Communications συμμετείχε στην Έρευνα 

Στιγμής για το 2020. 

 

Η Έρευνα Ικανοποίησης Εργαζομένων αποτελεί ένα δυναμικό και 

αξιόπιστο διαγνωστικό εργαλείο εντοπισμού πιθανών βελτιωτικών 

ενεργειών και αλλαγών και βοηθά τις επιχειρησιακές μονάδες να 

διαμορφώσουν μελλοντικά πλάνα δράσης. Το εργαλείο αυτό εξελίσσεται 

συνεχώς ώστε να αντανακλά στοιχεία της στρατηγικής και των στόχων 

του Ομίλου ΟΤΕ, καθώς και τάσεις που κυριαρχούν στο εξωτερικό 

περιβάλλον, ενώ χρησιμοποιείται για τον καθορισμό και την ανάλυση 

τάσεων σχετικά με θέματα εταιρικής κουλτούρας και στρατηγικής. 
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Το υψηλό ποσοστό συμμετοχής των εργαζομένων στις έρευνες 

αποτυπώνει το έντονο ενδιαφέρον των εργαζομένων να συμμετέχουν στη 

διαδικασία, και να εκφράζουν τις απόψεις τους για σημαντικά θέματα 

που επηρεάζουν το εργασιακό τους περιβάλλον. Η ψηφιοποίηση, η 

καινοτομία, η συμμετοχή και η ανάπτυξη των ανθρώπων αποτελούν 

ορισμένες από τις βασικές θεματικές ενότητες των ερευνών, που 

αποτυπώνουν το όραμα του Ομίλου και κατευθύνουν τις αλλαγές που θα 

προκύψουν στο περιβάλλον εργασίας του μέλλοντος. Οι πιο πρόσφατες 

έρευνες έδειξαν ότι ο Όμιλος επενδύει στη ψηφιοποίηση και προωθεί τη 

δια βίου μάθηση για την υποστήριξη της ανάπτυξης των εργαζομένων 

του. 

 

 

Ενδεικτικές Kαµπάνιες Εσωτερικής Επικοινωνίας και Προγράµµατα 

Ενδυνάµωσης Σχέσεων Εργαζοµένων 

 

• Εκστρατείες κινητοποίησης των εργαζομένων για τη συμμετοχή σε 

εταιρικές δράσεις εθελοντισμού και στις κοινωνικές πρωτοβουλίες 

του Ομίλου, όπως το πρόγραμμα Εθελοντικής Αιμοδοσίας.  

 

• Τα προγράμματα «Cosmotel» και «Cosmoplay» ενοποιήθηκαν υπό το 

πρόγραμμα #asto_pano_mou, το οποίο απευθύνεται σε εργαζόμενους 

στον τομέα των Πελατειακών Σχέσεων. 

 

Για πρώτη φορά, λόγω της πανδημίας, το πρόγραμμα διεξήχθη εξ 

ολοκλήρου ψηφιακά. 

 

• Το πρόγραμμα «ICE» πραγματοποιείται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους 

και απευθύνεται σε εργαζομένους στο δίκτυο λιανικής (καταστήματα 

COSMOTE).  

 

• Καμπάνια ευαισθητοποίησης/κινητοποίησης «#ZERO PLASTIC» για 

τη δραστική μείωση της χρήσης του πλαστικού.  

 

Χριστουγεννιάτικη Καμπάνια: Μια πολυδιάστατη εσωτερική καμπάνια 

με ψηφιακά παιχνίδια, βραβεία λοταρίας, δώρα και ευχάριστες ομαδικές 

δραστηριότητες, πραγματοποιήθηκε με σκοπό να τονώσει τη διάθεση των 

εργαζομένων κατά τη Χριστουγεννιάτικη περίοδο που ήταν αρκετά 

διαφορετική σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, λόγω της πανδημίας. 
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Εσωτερική Επικοινωνία κατά την περίοδο της πανδημίας COVID-19 

 

Η επικοινωνία λειτούργησε καταλυτικά κατά την περίοδο της πανδημίας 

COVID-19, η οποία προκάλεσε διαταραχές και μεταβολές στην εργασία 

και την καθημερινότητα των εργαζομένων. 

 

Στόχος ήταν η δημιουργία σαφών μηνυμάτων και η ορθή διάδοσή τους 

σε όλους τους εργαζομένους του Ομίλου. Ο Όμιλος εργάστηκε σκληρά 

για να προσφέρει αξιοπιστία και εμπιστοσύνη και να διατηρήσει την 

προσοχή και την ενεργό συμμετοχή των εργαζομένων του. 

 

Συγκεκριμένα, οι ομάδες Εσωτερικής Επικοινωνίας και Επικοινωνίας 

Ανθρώπινου Δυναμικού: 

 

• Αξιοποίησαν τις εξειδικευμένες γνώσεις και την τεχνογνωσία που 

διαθέτουν για τη δημιουργία μιας σταθερής στρατηγικής επικοινωνίας 

COVID-19 για την ανάπτυξη βασικών μηνυμάτων και τη διάδοση των 

απαραίτητων πληροφοριών (οδηγίες, μέτρα κλπ.). Στόχος ήταν να 

εξασφαλίσουν την επικοινωνία με τους εργαζομένους και να συμβάλουν 

στις προσπάθειες του Ομίλου να διασφαλίσουν το ηθικό, την 

εμπιστοσύνη και το αίσθημα του ανήκειν των εργαζομένων.  

 

• Διαχειρίστηκαν τα εσωτερικά κανάλια επικοινωνίας και τα 

αξιοποίησαν, μεγιστοποιώντας τη διάδοση και την αποδοχή των 

μηνυμάτων. 

 

• Με την ικανότητα τους να αξιολογεί σφαιρικά και με ψυχραιμία τις 

ανάγκες και τις ευκαιρίες επικοινωνίας των διάφορων μονάδων του 

Ομίλου και της Ανώτατης Διοίκησης, λειτούργησαν ως στρατηγικός 

εταίρος επικοινωνίας. Χάρη σε αυτήν την προσέγγιση, οι συνολικές 

δραστηριότητες εσωτερικής επικοινωνίας ευθυγραμμίστηκαν και 

προσαρμόστηκαν καταλλήλως για να παρέχουν αποτελέσματα υψηλής 

ποιότητας. 

 

 

Νέο κανάλι εσωτερικής επικοινωνίας για COSMOTE e-Value 

 

Τον Μάρτιο του 2020, με την εμφάνιση της πανδημίας στην Ελλάδα, η 
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COSMOTE e-Value δημιούργησε το microsite «Yasou». Πρόκειται για 

μια νέα διαδικτυακή πλατφόρμα εσωτερικής ενημέρωσης και 

ψυχαγωγίας που απευθύνεται στους 6.000 εργαζόμενους στα τηλεφωνικά 

κέντρα και στοχεύει στη διατήρηση της ενεργού συμμετοχής των 

εργαζομένων κατά τη διάρκεια των lockdown και της τηλεργασίας. 

 

Σε μία περίοδο όπου όλοι χρειάζονταν πιο άμεση, σύγχρονη και 

ενημερωμένη επαφή σχετικά με τα θέματα που τους απασχολούν, το 

microsite ανταποκρίθηκε στις ανάγκες που προέκυψαν και προσέφερε 

έναν διαφορετικό τρόπο καθημερινής επικοινωνίας με τους εργαζομένους 

της COSMOTE e-Value. 

 

Η πλατφόρμα προσφέρει ενημέρωση και ψυχαγωγία και κρατά το 

ενδιαφέρον των εργαζομένων αμείωτο με φρέσκο περιεχόμενο για όλες 

τις προτιμήσεις. Στόχος ήταν, και παραμένει, κάθε εργαζόμενος να νιώθει 

ενεργό μέλος μια μεγάλης ομάδας.  

 

Η πρωτοβουλία απέσπασε 4 βραβεία στα Digital Media Awards (Dime 

Awards). Δύο Χρυσά (Gold) βραβεία στις κατηγορίες «Crisis Publishing, 

Best CSR Initiative | COVID-19» και «Digital Communications and 

Marketing, Best Engagement Strategy».   

 

Ενδιαφέροντα στοιχεία σχετικά με το microsite: 

 

• Καταγράφηκαν 12.413 αναγνώσεις άρθρων 

 

• 71% των συμμετεχόντων που επισκέφθηκαν το microsite ήταν γυναίκες 

και 29% άνδρες. 

 

 

Νέα εικονική Κοινότητα «HEALTHY ME» στη Ρουμανία  

 

Το 2020, μετά το ξέσπασμα της πανδημίας COVID-19, υπάλληλοι της 

εταιρείας δημιούργησαν το πρόγραμμα «HEALTHY ME». Αποστολή 

τους ήταν να εντοπίσουν διάφορα ρευστά θέματα ψυχικής υγείας που 

ταλαιπωρούσαν τους εργαζόμενους κατά τη διάρκεια της απομόνωσης 

που επήλθε λόγω του αναγκαστικού εγκλεισμού (lockdown). Στα πλαίσια 

του προγράμματος, αναπτύχθηκε ένας κοινός εικονικός χώρος που 

προσφέρει την ευκαιρία στους εργαζομένους να βελτιώσουν όλες τις 

πτυχές της υγείας τους, συμμετέχοντας σε αθλητικές, εκπαιδευτικές και 
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μαθησιακές εκδηλώσεις και παρέχοντας προτάσεις και άλλες 

πληροφορίες σχετικά με ζητήματα ευεξίας. Το πρόγραμμα αποτελούταν 

από 5 ενότητες: Υγιές Σώμα, Υγιής Νους, Υγιής Μάθηση, Υγιής 

Κοινότητα και Υγιής Ηγεσία. Το 2020, 460 εργαζόμενοι της Telekom 

Romania Mobile δήλωσαν συμμετοχή σε 226 διαδικτυακές συνεδρίες στο 

πλαίσιο του προγράμματος. 

 

 

Ρουμανία: Σημαντικά Στοιχεία 2020 

 

• 49 εβδομαδιαία ενημερωτικά δελτία εστάλησαν σε περίπου 1.000 

εργαζόμενους 

 

• 261 εσωτερικές ανακοινώσεις γνωστοποιήθηκαν στους εργαζόμενους 

 

•  >100 εσωτερικές καμπάνιες και άλλες δραστηριότητες υποστήριξης για 

τους εργαζομένους 

  

 

2.4. Πελάτες 

 

2.4.1. Συνδεσιμότητα για Όλους  

 

Βασικός Στόχος Βιώσιμης Ανάπτυξης 9: Βιομηχανία, Καινοτομία και 

Υποδομές 

Ο Όμιλος συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων, του Digital Agenda 

(make it linkable αν κάποιος θέλει να δει τι λέει η ατζ’εντα) 2020, 

επενδύοντας στην αναβάθμιση και επέκταση των τηλεπικοινωνιακών του 

υποδομών.  

 

Ο Όμιλος έχει την ικανότητα, την τεχνογνωσία και τους οικονομικούς 

πόρους να συνεχίσει να υποστηρίζει τη μετάβαση της Ελλάδας στη νέα 

ψηφιακή εποχή.  

 

Οι σημαντικές επενδύσεις του σε Δίκτυα Νέας Γενιά θα τονώσουν την 

ελληνική οικονομία και θα ενισχύσουν το αναπτυξιακό δυναμικό, 

καταστώντας τον Όμιλο τον μεγαλύτερο επενδυτή σε νέες τεχνολογίες 

και υποδομές στην Ελλάδα. Έχοντας επενδύσει πάνω από 5 δισ. ευρώ την 

τελευταία δεκαετία, ο ΟΤΕ έχει αναπτύξει ένα τετραετές επενδυτικό 

σχέδιο ύψους 2 δισ. ευρώ, που στοχεύει στην εξασφάλιση υψηλότερων 
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ταχυτήτων μεταφοράς δεδομένων και την παροχή μεγαλύτερης κάλυψης 

δικτύου σε σταθερή και κινητή τηλεφωνία.  

 

Αν και υπάρχει ευρεία διαθεσιμότητα ευρυζωνικών υπηρεσιών για 

σταθερή και κινητή τηλεφωνία που καλύπτει σχεδόν το 100% των 

νοικοκυριών, μόνο το 76% από αυτά χρησιμοποιούν τις συγκεκριμένες 

υπηρεσίες. Η χρήση ευρυζωνικών υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας σε 

Ελλάδα και Ρουμανία παραμένει σε χαμηλά επίπεδα σε σύγκριση με τον 

μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με ποσοστό που αντιστοιχεί στο 86% 

των πολιτών (πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεδομένα DESI 2020 για 

την Ελλάδα και τη Ρουμανία).  

 

Χάρη στις εκτεταμένες επενδύσεις του, ο Όμιλος ΟΤΕ διαθέτει σήμερα 

το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα. Το 2020, συνέχισε την 

ανάπτυξη του δικτύου Fiber-to-the-Home (FTTH), προσφέροντας 

εγγυημένες ταχύτητες Internet 100Mbps και 200Mbps, με δυνατότητα 

μελλοντικής αναβάθμισης σε 1Gbps. Την ίδια χρονιά, παρέμεινε πρώτος 

σε πληθυσμιακή κάλυψη με FTTH, έχοντας εγκαταστήσει πάνω από το 

77% των συνολικών γραμμών FTTH της χώρας. Ο Όμιλος στοχεύει να 

καταστήσει το FTTH διαθέσιµο σε περισσότερα από 300.000 νοικοκυριά 

και επιχειρήσεις το 2020, µε στόχο να φθάσει τις 500.000 γραμμές έως το 

τέλος του 2021 και τους 1 εκατομμύριο χρήστες έως το 2024. Το δίκτυο 

θα επεκταθεί για να συνδέσει πανεπιστήμια, κόµβους μεταφορών, 

βιομηχανικά πάρκα και δημόσια κτίρια με οπτικές ίνες.  

 

Στο πλαίσιο του χαρτοφυλακίου κινητής τηλεφωνίας του Ομίλου, τα 

δίκτυα αναπτύσσονται συνεχώς με στόχο την κάλυψη ολόκληρης της 

επικράτειας, συμπεριλαμβανομένων και των πιο απομακρυσμένων 

περιοχών. Τα δίκτυα COSMOTE 4G και 4G+ κατέχουν με διαφορά την 

1η θέση στη χώρα σε πληθυσμιακή κάλυψη, με ποσοστά που ανέρχονται 

σε 99% και 96% αντίστοιχα.  

Το 2020 και για 4η συνεχόμενη χρονιά, το δίκτυο κινητής της 

COSMOTE ανακηρύχθηκε από την Ookla το πιο γρήγορο Δίκτυο Mobile 

Internet στην Ελλάδα. Επίσης, για 6η συνεχόμενη χρονιά, απέσπασε την 

πιστοποίηση “Best in Test” για υπηρεσίες φωνής και δεδομένων από την 

διεθνώς αναγνωρισµένη εταιρεία ελέγχου δικτύων Umlaut (πρώην P3 

Communications). 

 

Τον Δεκέμβριο του 2020, η COSMOTE έφερε πρώτη το μέλλον των 

τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα, εγκαινιάζοντας το δίκτυο 5G στην 

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/desi-greece
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/desi-romania
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Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και σε άλλες 13 πόλεις σε όλη την χώρα. Σε 

ορισμένες περιοχές, οι μέγιστες ταχύτητες του δικτύου ξεπερνούν τα 

1Gbps. Πρωτοπόρος στον τομέα της, η COSMOTE έχει αναπτύξει το 

μεγαλύτερο δίκτυο κινητής στην Ελλάδα, ώστε οι συνδρομητές της να 

απολαμβάνουν πρώτοι υπηρεσίες 5ης γενιάς, δημιουργώντας έτσι νέες 

δυνατότητες για την ψηφιακή ανάπτυξη της χώρας. Η πληθυσμιακή 

κάλυψη αναμένεται να υπερβεί το 50% έως το τέλος του 2021.  

 

 

Ρουμανία 

 

Στα τέλη του 2020, η πληθυσμιακή κάλυψη του δικτύου της Telekom 

Romania ανερχόταν στο 97,05%. Η εταιρεία βελτιστοποιεί συνεχώς το 

δίκτυό της για να εξασφαλίσει την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών στους 

πελάτες της. 

 

 

Προσιτές τιμές για Όλους 

 

Μέσω των εμπορικών σημάτων του, ο Όμιλος προσφέρει ανταγωνιστικά 

πακέτα σε οικιακούς πελάτες και επιχειρήσεις, καλύπτοντας τις 

ευρύτερες ανάγκες τους σε υπηρεσίες Internet, δεδομένων κινητής και 

ομιλίας καθώς και σε πρόσθετες υπηρεσίες ΤΠΕ. Τα προϊόντα και οι 

υπηρεσίες του προσφέρονται σε μεγάλο εύρος τιμών προκειμένου να 

είναι προσιτά σε όλους και να προσαρμόζονται στις ανάγκες του κάθε 

πελάτη.  

 

 

Ελλάδα 

 

Οι οικιακοί πελάτες μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση στο FTTH σε 

σχετικά χαμηλή τιμή αξιοποιώντας την επιδότηση που παρέχεται από το 

κράτος (κουπόνι SFBB).  

 

Τα προγράμματα σταθερής τηλεφωνίας εμπλουτίστηκαν με απεριόριστες 

κλήσεις προς σταθερά και περισσότερα λεπτά ομιλίας προς εθνικά κινητά 

και διεθνή σταθερά και κινητά, καθώς και με υψηλές ταχύτητες Internet, 

ενώ προσφέρονται σε πιο ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης, η COSMOTE 

προέβη σε μείωση των τιμών για τα υφιστάμενα προγράμματα σταθερής 

(Double Play 50Mbps & Double Play Fiberspeed 100Mbps).  

http://nga.gov.gr/index.php/superfast-broadband/
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Επιπλέον, ξεκίνησε ένα νέο χαρτοφυλάκιο προγραμμάτων σταθερής 

τηλεφωνίας σε συνδυασμό με μια νέα υπηρεσία τηλεοπτικού 

περιεχομένου, προσφέροντας υψηλές ταχύτητες Internet και 

εξατομικευμένο περιεχόμενο τηλεόρασης σε ανταγωνιστικές τιμές. 

 

Οι συνδρομητές των υπηρεσίων COSMOTE Double Play ή Fixed Mobile 

Convergence έχουν τη δυνατότητα δωρεάν πρόσβασης στο μεγαλύτερο 

WiFi δίκτυο της Ελλάδας, το COSMOTE WiFi. Το COSMOTE WiFi 

καλύπτει περισσότερα από 1.000.000 σημεία στην Ελλάδα μέσω της 

εφαρμογής COSMOTE Best Connect . 

 

Όσον αφορά τη συνδρομητική τηλεόραση, η COSMOTE προσφέρει 

στους πελάτες της τη νέα συνδρομητική υπηρεσία COSMOTE TV. Οι 

συνδρομητές μπορούν:  

 

• Να συνδεθούν στην υπηρεσία μέσω internet χωρίς τη χρήση 

δορυφορικού δέκτη και να απολαύσουν πλούσιο περιεχόμενο όπου κι αν 

βρίσκονται. 

 

• Να απολαύσουν προσωποποιημένο περιεχόμενο ανάλογα με τις 

προτιμήσεις και τα ενδιαφέροντα τους. 

 

• Να κατεβάσουν το αγαπημένο τους περιεχόμενο και να το 

παρακολουθούν εκτός σύνδεσης. 

 

• Να παρακολουθούν On-Demand και Live TV από το ίδιο μενού και να 

απολαμβάνουν ασύγκριτη εμπειρία θέασης. 

 

Η νέα υπηρεσία COSMOTE TV (OTT) είναι εμπορικά διαθέσιμη 

προσφέροντας αμέτρητες επιλογές και συνδυασμούς. Ακόμη, διαθέτει 

πακέτα χωρίς δέσμευση για τους πελάτες που επιθυμούν να 

παρακολουθήσουν το διαθέσιμο περιεχόμενο για περιορισμένο χρονικό 

διάστημα, ακόμα και για μία μόνο μέρα ώστε να απολαύσουν τον 

αγαπημένο τους αγώνα.  

 

Το 2020, η COSMOTE εισήγαγε τη νέα σειρά συμβολαίων για οικιακούς 

πελάτες COSMOTE GIGAMAX που επιτρέπει στους συνδρομητές της 

να απολαύσουν τον κόσμο του Internet ακόμα πιο ελεύθερα, 

προσφέροντας περισσότερα, ή ακόμα και απεριόριστα, δεδομένα κινητής 

https://www.cosmote.gr/cs/cosmote/gr/new_my_wifi.html
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και χωρίς περιορισμούς ταχυτήτων. Σε συνδυασμό με ακόμη 

περισσότερα, ή απεριόριστα, λεπτά ομιλίας και ενισχυμένα οφέλη, τα νέα 

αυτά προγράμματα απευθύνονται σε όλους και προσαρμόζονται στις 

ανάγκες του κάθε συνδρομητή, με τιμές που ξεκινούν από τα 25€. 

 

Επιπλέον, η COSMOTE προσφέρει πιο οικονομικές λύσεις κινητής για 

όλη την οικογένεια. Με τα νέα πακέτα COSMOTE Family GIGAMAX, 

όλα τα μέλη της οικογένειας μπορούν να απολαύσουν απεριόριστη ομιλία 

προς όλα τα εθνικά δίκτυα σταθερής και κινητής και να μοιραστούν τον 

όγκο δεδομένων που προσφέρει το πρόγραμμά τους, από 10 GB ως και 

Απεριόριστα Δεδομένα. Σε συνδυασμό με τις νέες οικογενειακές 

υπηρεσίες που επιτρέπουν τον έλεγχο του κόστους κινητής, τα πακέτα 

COSMOTE Family GIGAMAX αποτελούν μια αξιόπιστη και προσιτή 

λύση για την ελληνική οικογένεια. 

 

Επιπλέον, αναγνωρίζοντας τις έκτακτες συνθήκες και επιπτώσεις της 

πανδημίας, η COSMOTE παρείχε ειδικές προσφορές στους πελάτες 

σταθερής και κινητής. Κατά τη διάρκεια της χρονιάς, η εταιρεία έλαβε 

υπόψη τις πολυάριθμες και άμεσες ανάγκες επικοινωνίας των πελατών 

στην Ελλάδα και προσέφερε:  

 

• Δωρεάν απεριόριστες κλήσεις από σταθερά προς σταθερά και κινητά 

κατά τις ημέρες του Πάσχα και των Χριστουγέννων.  

 

• 15GB δωρεάν για πελάτες συμβολαίου και καρτοκινητής, κατά την 

περίοδο του πρώτου lockdown. 

 

• Απεριόριστα δεδομένα για όλους τους πελάτες συμβολαίου και 

καρτοκινητής κατά την περίοδο των Χριστουγέννων. 

 

• Επιπλέον πακέτα mobile internet σε χαμηλές τιμές για αργίες και 

ειδικές περιστάσεις. 

 

Το 2020, η COSMOTE προσέφερε νέα βελτιωμένα και προσιτά πακέτα 

DIY στους χρήστες καρτοκινητής What’s Up, αποκλειστικά µέσω της 

εφαρµογής What’s Up App. Οι συνδρομητές συνδύασαν τον χρόνο 

οµιλίας τους και τα υπάρχοντα πακέτα δεδοµένων, µε επιπλέον λεπτά 

ομιλίας, SMS και άφθονα data για χρήση στα Social Media και Chat ή 

για Video και Music Streaming, ώστε να δημιουργήσουν το πακέτο που 

καλύπτει πλήρως τις δικές τους ανάγκες. 

https://www.cosmote.gr/cs/cosmote/gr/gigamax_unlimited.html
https://www.whatsup.gr/
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• Παράλληλα, το COSMOTE One - το πρόγραμμα επιβράβευσης για τους 

συνδρομητές που συνδυάζουν τουλάχιστον ένα πρόγραμμα σταθερής 

COSMOTE µε ένα πρόγραμμα κινητής COSMOTE - εμπλούτισε 

περαιτέρω τα προνόμια που απολαμβάνουν οι συνδρομητές με νέα 

δωρεάν πακέτα για χρήστες καρτοκινητής, βελτιώνοντας ταυτόχρονα την 

ψηφιακή εμπειρία πελάτη για όλα τα μέλη της οικογένειας. 

 

Για τους εταιρικούς πελάτες, το πρόγραμμα COSMOTE Business 

One επιτρέπει την αποτελεσματικότερη και οικονομικά αποδοτικότερη 

λειτουργία των επιχειρήσεων τους. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει λύσεις 

επικοινωνίας για όλους τους εργαζομένους των επιχειρήσεων, εξαιρετικά 

γρήγορες ταχύτητες Internet μέσω του μεγαλύτερου δικτύου οπτικών 

ινών στην Ελλάδα (COSMOTE Fiber), καθώς και προηγμένες υπηρεσίες 

Private Branch Exchange (PBX), υπηρεσίες ασφαλείας για συσκευές 

κινητής και σταθερής τηλεφωνίας, Internet Backup και File Back up και 

υπηρεσίες cloud όπως το Business Email (100GB/15 λογαριασμούς 

email).  

 

Μέσω της πλατφόρμας Business Cloud applications, η COSMOTE 

παρέχει στις επιχειρήσεις ένα εύρος επιλογών προσφέροντας άμεση και 

εύκολη πρόσβασή σε εφαρμογές cloud που ανταποκρίνονται στις 

επιχειρησιακές ανάγκες τους και συμβάλλουν στη μείωση των 

λειτουργικών τους δαπανών. Συγκεκριμένα: 

 

• Το hoteliga αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο για τους ιδιοκτήτες 

ξενοδοχείων το οποίο επιτρέπει την εξ αποστάσεως διαχείριση 

διαδικασιών (π.χ. κρατήσεις, εγκαταστάσεις, παρεχόμενες υπηρεσίες 

κλπ.). 

 

• Το Microsoft 365 παρέχει στους εργαζόμενους των επιχειρήσεων τα 

απαραίτητα εργαλεία προκειμένου να συνεργάζονται απρόσκοπτα και με 

ευελιξία όπου κι αν βρίσκονται. Το 2020, ξεκίνησε η λειτουργία της νέας 

υπηρεσίας εξυπηρέτησης Premium Support. Κατά τη διάρκεια του 

πρώτου lockdown, με κάθε νέα άδεια χρήσης, η υπηρεσία προσφερόταν 

δωρεάν για τους τρεις πρώτους μήνες ενεργοποίησης.  

 

• COSMOTE Business Cloud Servers 

 

Το 2020, η COSMOTE λάνσαρε ένα νέο χαρτοφυλάκιο κινητής. 

https://www.cosmote.gr/cs/cosmote/gr/one.html
https://www.cosmote.gr/cs/businessone/gr/homepage.html
https://www.cosmote.gr/cs/businessone/gr/homepage.html
https://www.cosmote.gr/cs/cosmote/gr/fiber.html
https://www.cosmote.gr/cs/business/gr/hoteliga.html
https://www.cosmote.gr/cs/business/gr/microsoft_office_365.html
https://www.cosmote.gr/cs/business/gr/new_cloudservers.html
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Το COSMOTE Business GIGAMAX Unlimited προσφέρει στους 

εταιρικούς πελάτες B2B απεριόριστα δεδομένα, χωρίς κανέναν 

περιορισμό στις ταχύτητες, καθώς και απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά 

δίκτυα, μέσα από το μεγαλύτερο δίκτυο κινητής στην Ελλάδα. Ακόμη, οι 

συνδρομητές COSMOTE Business GIGAMAX απολαμβάνουν άφθονα 

δεδομένα, τα οποία έχουν τη δυνατότητα να μετατραπούν σε απεριόριστα 

με την ενεργοποίηση της αποκλειστικής υπηρεσίας Data Boost, μέσω του 

My COSMOTE App. 

 

Οι εταιρικοί πελάτες μπορούν να επιλέξουν μεταξύ έξι διαφορετικών 

προγραμμάτων αυτό που ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες της 

επιχείρησής τους. Επιπλέον, η COSMOTE προσφέρει προσιτά add-on 

πακέτα δεδομένων κινητής προκειμένου οι πελάτες να απολαμβάνουν 

ταχύτερο και πιο προσιτό Mobile Internet. Σ’ αυτό το πλαίσιο, όπως και 

οι οικιακοί έτσι και οι εταιρικοί πελάτες μπορούν να ανανεώνουν το 

πρόγραμμα τους με την COSMOTE απολαμβάνοντας είτε επιδότηση 

κινητής συσκευής είτε μείωση στο σταθερό πάγιο του συμβολαίου τους.  

 

Η COSMOTE επέκτεινε τη συνεργασία της με δίκτυα του εξωτερικού για 

να προσφέρει αξιόπιστες υπηρεσίες περιαγωγής τόσο σε εταιρικούς όσο 

και σε οικιακούς συνδρομητές. Επιπρόσθετα, η υπηρεσία 

περιαγωγής COSMOTE Travel Pass δίνει τη δυνατότητα στους 

συνδρομητές να χρησιμοποιούν το πρόγραμμά τους στο εξωτερικό, σε 

περισσότερες από 100 χώρες, με χαμηλό ημερήσιο κόστος. 

 

Ανταποκρινόμενη στις ανάγκες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για 

λύσεις που θα τις βοηθήσουν να εξελιχθούν και να αναπτυχθούν με 

αποτελεσματικό και οικονομικά αποδοτικό τρόπο, η COSMOTE 

προσφέρει πληθώρα νέων υπηρεσιών. 

 

Συγκεκριμένα: 

 

• Το COSMOTE Asset Tracker, μια νέα υπηρεσία που επιτρέπει την 

απομακρυσμένη διαχείριση και παρακολούθηση του κινητού εξοπλισμού 

μιας επιχείρησης, όπως μηχανές, εργαλεία, trailers, γερανοί κλπ. 

 

• Το COSMOTE Digital Marketing4U βοηθά τις επιχειρήσεις να 

προωθούν στο Google και τα Social Media τις ιστοσελίδες τους καθώς 

και τους λογαριασμούς τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.  

 

https://www.cosmote.gr/cs/business/gr/business_mobile.html
https://www.cosmote.gr/cs/business/gr/cosmote-travel-pass_roaming_bus.html
https://www.cosmote.gr/cs/business/gr/cosmote_asset_tracker.html
https://www.cosmote.gr/cs/business/gr/digital_marketing4u.html
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• To COSMOTE Fleet Tracker προσφέρει στους εταιρικούς πελάτες τη 

δυνατότητα να διαχειρίζονται και να παρακολουθούν εύκολα και 

αποτελεσματικά τον στόλο της επιχείρησής τους με χαμηλό κόστος. 

 

Το COSMOTE Click & Site επιτρέπει στις επιχειρήσεις (Β2Β) που το 

επιθυμούν να μετατρέψουν την επαγγελματική τους σελίδα στο Facebook 

σε ιστοσελίδα με ηλεκτρονικό κατάστημα (e-shop) που μπορεί να 

υποστηρίξει απεριόριστο αριθμό προϊόντων.  

 

 

Ρουμανία 

 

Τον Ιούνιο του 2020, η Telekom Romania λάνσαρε την πλατφόρμα 

Τelekonomie, η οποία περιλαμβάνει έξυπνες προσφορές για προϊόντα και 

υπηρεσίες υψηλής ποιότητας που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των 

πελατών. Μέσω της πλατφόρμας Telekonomie, η Telekom Romania 

άνοιξε έναν νέο δρόμο στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, υποστηρίζοντας 

την πρακτική της έξυπνης εξοικονόμησης χρημάτων (smart saving). Η 

εταιρεία προσέφερε έκπτωση 50% για συνδρομές στο πρόγραμμα Mobil 

Nelimitat. Ο αριθμός των συνδρομητών συμβολαίων κινητής αυξήθηκε 

κατά 6,3% από το 2019, φτάνοντας τους 1,65 εκατομμύρια συνδρομητές 

το 2020. 

Τον Δεκέμβριο, η Telekom Romania ξεκίνησε καμπάνια επιβραβεύοντας 

με εβδομαδιαία και μηνιαία δώρα τους πελάτες που χρησιμοποιούν την 

εφαρμογή διαχείρισης λογαριασμού MyAccount Telekom. Στόχος της 

καμπάνιας είναι να τονίσει τους λόγους για τους οποίους ένας πελάτης 

κατεβάζει την εφαρμογή, και τον τρόπο που μπορεί να προσαρμόσει και 

να χρησιμοποιεί αυτό το ψηφιακό εργαλεία ανάλογα με τις ανάγκες του. 

Το MyAccount είναι μία από τις πιο δημοφιλείς εφαρμογές για εταιρείες 

κοινής ωφέλειας στη Ρουμανία με υψηλές βαθμολογίες. Χάρη στην 

ευκολία της χρήσης της, ο αριθμός των χρηστών της εφαρμογής 

διπλασιάστηκε σε σχέση με το 2019, με τον αριθμό εγκαταστάσεων της 

εφαρμογής να αυξάνεται κατά 77%. 

 

 

Βασικοί Στόχοι 

 

Σημαντική αύξηση της πρόσβασης στην τεχνολογία της πληροφορίας και 

των επικοινωνιών, και επιδίωξη για την παροχή καθολικής και προσιτής 

πρόσβασης στο διαδίκτυο στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες έως το 

https://www.cosmote.gr/cs/business/gr/cosmote_fleet_tracker.html
https://www.cosmote.gr/cs/business/gr/cosmote_click_and_site.html
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2020. Προστασία των αναγκών επικοινωνίας των πελατών υπό 

αντίξοες συνθήκες και καταστάσεις έκτακτης ανάγκης 

 

Η δέσμευση του Ομίλου ΟΤΕ: Η στρατηγική του Ομίλου ΟΤΕ 

περιλαμβάνει τη διευκόλυνση της επικοινωνίας και την εξασφάλιση της 

συνδεσιμότητας των πελατών σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, όπως 

ακραία καιρικά φαινόμενα ή η αυξημένη ζήτηση υπηρεσιών Internet 

κατά τη διάρκεια των lockdown που επέβαλε η πανδημία COVID-19. 

Στις δύσκολες περιστάσεις, η COSMOTE στέκεται πάντα στο πλευρό 

των πελατών της παρέχοντας δωρεάν πακέτα επικοινωνίας. 

Η εταιρεία παρείχε δωρεάν πακέτα επικοινωνία σε πελάτες που 

επλήγησαν σοβαρά από τα εξής δύο φαινόμενα έκτακτης ανάγκης που 

έλαβαν χώρα το 2020:  

 

• Εθνικό lockdown (17/03/2020 – 12/04/2020): Η COSMOTE παρείχε 

15GB mobile Internet δωρέαν για 30 ημέρες σε όλους τους συνδρομητές 

της μέσω των εφαρμογών MyCOSMOTE App και What’s Up App κατά 

το 1ο πανελλαδικό lockdown το οποίο εφαρμόστηκε προκειμένου να 

ελαχιστοποιηθεί η διασπορά του κορωνοϊού. Συνολικά 2.255.000 

συνδρομητές ενεργοποίησαν τα εν λόγω πακέτα. 

 

• Κυκλώνας ΙΑΝΟΣ (18/09/2020-22/9/2020): Η COSMOTE προσέφερε 

σε 185.146 πελάτες της που επλήγησαν από τις καταστροφικές συνέπειες 

του κυκλώνα Ιανού στην Κεφαλονιά, τη Ζάκυνθο, την Ιθάκη, τον νομό 

Φθιώτιδας, τα Φάρσαλα, την Καρδίτσα, τον Αλμυρό και τη Νέα Αγχίαλο 

Μαγνησίας, δωρεάν πακέτα επικοινωνίας που περιλάμβαναν 500 λεπτά 

προς όλα τα εθνικά δίκτυα και 5GB mobile Internet για δύο εβδομάδες. 

 

Η εταιρεία διεξήγαγε ειδική καταναλωτική έρευνα για να προσδιορίσει 

τον αντίκτυπο των ενεργειών της στις δύο περιπτώσεις. Από τα 

αποτελέσματα της έρευνας προήλθαν τα ακόλουθα στοιχεία: 

 

~ 90% των συνδρομητών και στις δύο περιπτώσεις αξιολόγησαν ως 

χρήσιμα τα προσφερόμενα πακέτα επικοινωνίας. 

 

~ 87 % των συνδρομητών και στις δύο περιπτώσεις θεώρησαν ότι τα 

πακέτα επικοινωνίας λειτούργησαν επικουρικά στην κάλυψη των 

αναγκών επικοινωνίας τους.  

 

~ 70% των συνδρομητών και στις δύο περιπτώσεις έκριναν εξαιρετική 
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την ανταπόκριση της COSMOTE και δήλωσαν υπερήφανοι για τον 

πάροχό τους. 

 

 

2.4.2. Προϊόντα και Υπηρεσίες για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη 

 

Βασικός Στόχος Βιώσιμης Ανάπτυξης 3: Καλή Υγεία και Ευημερία 

Βασικός Στόχος Βιώσιμης Ανάπτυξης 4: Ποιοτική Εκπαίδευση 

Βασικός Στόχος Βιώσιμης Ανάπτυξης 7: Φτηνή και Καθαρή Ενέργεια 

Βασικός Στόχος Βιώσιμης Ανάπτυξης 8: Αξιοπρεπής Εργασία και 

Οικονομική Ανάπτυξη 

Βασικός Στόχος Βιώσιμης Ανάπτυξης 9: Βιομηχανία, Καινοτομία και 

Υποδομές 

Βασικός Στόχος Βιώσιμης Ανάπτυξης 12: Υπεύθυνη Κατανάλωση και 

Παραγωγή 

Βασικός Στόχος Βιώσιμης Ανάπτυξης 13: Δράση για το Κλίμα 

 

Ο Όμιλος ΟΤΕ προσφέρει ολοκληρωμένες και καινοτόμες λύσεις 

τεχνολογίας για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της βιώσιμης 

ανάπτυξης.  

 

Μέσα από προϊόντα και υπηρεσίες, οι πελάτες αξιοποιούν τα οφέλη από 

τη χρήση ευρυζωνικών υπηρεσιών για να βελτιώσουν τη λειτουργία τους, 

τις περιβαλλοντικές τους επιδόσεις και την ευημερία τους.  

 

Το 2020, το χαρτοφυλάκιο B2B της COSMOTE εμπλουτίστηκε για να 

ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες των επιχειρήσεων και για να 

αυξήσει την ανταγωνιστικότητά τους με βιώσιμο τρόπο. 

 

Ενδεικτικά, ορισμένες από τις λύσεις που διευκολύνουν τη βιώσιμη 

ανάπτυξη περιγράφονται στην παρούσα ενότητα. 

 

Υπηρεσίες Cloud και Εφαρμογές   

 

Ο Όμιλος ΟΤΕ παρέχει υπηρεσίες cloud στις επιχειρήσεις για τη 

βελτίωση της λειτουργίας και της ευελιξίας τους με ταυτόχρονη μείωση 

των λειτουργικών τους δαπανών. Ενδεικτικά:  

 

• COSMOTE Business Cloud Servers 

 

https://www.cosmote.gr/cs/otegroup/gr/proionta_kai_ipiresies_gia_ti_viosimi_anaptiksi.html
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• Microsoft 365, το οποίο ενισχύθηκε το 2020 με τη νέα υπηρεσία 

εξυπηρέτησης Premium Support. Με την υπηρεσία Premium Support, 

πιστοποιημένος από τη Microsoft τεχνικός της COSMOTE 

παραμετροποιεί τα εταιρικά email απομακρυσμένα, γρήγορα και με 

ασφάλεια.  

 

• Σε συνεργασία με την Microsoft, ο Όμιλος παρέχει Υπηρεσίες Cloud 

για Επιχειρήσεις με στόχο να συμβάλλει στην ενίσχυση της 

παραγωγικότητας  και στον ταχύτερο ψηφιακό μετασχηματισμό των 

εταιρειών. 

 

• Υπηρεσίες Azure 

 

• Υπηρεσίες Αξιολόγησης 

 

• Λύσεις Modern Workplace  

 

• SAP to Cloud 

 

• Δεδομένα και Ανάλυση 

 

Το 2020, η σειρά υπηρεσιών Cloud και Εφαρµογών για Επιχειρήσεις 

πέτυχε αξιοσημείωτα αποτελέσματα. Συγκεκριμένα: 

 

• 35,5% αύξηση στα συνολικά έσοδα από το COSMOTE Public Cloud 

(SaaS, IaaS και PaaS) στην Ελλάδα, σε σχέση με τα στοιχεία του 2019. 

 

Διαχείριση Στόλου  

 

Διαχείριση και παρακολούθηση στόλου προκειμένου να διασφαλιστεί η 

«πράσινη» και ασφαλής οδήγηση, καθώς και για να μειωθούν τα 

λειτουργικά κόστη, μέσω επικοινωνίας μηχανής με μηχανή (machine-to-

machine) η οποία ενισχύεται από το Internet of Things  (IoT - Διαδίκτυο 

των Πραγμάτων). 

 

To 2020, η σειρά Υπηρεσιών Διαχείρισης Στόλου πέτυχε αξιοσημείωτα 

αποτελέσματα. 

 

Συγκεκριμένα: 
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• 59% αύξηση στα έσοδα από τις υπηρεσίες διαχείρισης στόλου στην 

Ελλάδα, σε σχέση με τα στοιχεία του 2019.  

 

• 103% αύξηση στον αριθμό των πελατών που χρησιμοποιούν υπηρεσίες 

διαχείρισης στόλου στην Ελλάδα, σε σχέση με τα στοιχεία του 2019. 

 

Internet of Things (IoT - Διαδίκτυο των Πραγμάτων) 

 

Η διασύνδεση μεταξύ των συσκευών, των συστημάτων και του 

εξοπλισμού μιας επιχείρησης συμβάλλει στην καλύτερη διαχείριση 

πόρων, στη σημαντική μείωση των λειτουργικών δαπανών καθώς και 

στην ενίσχυση ενός «πράσινου» προφίλ. 

 

Το 2020, ξεκίνησε η λειτουργία του COSMOTE Asset Tracker. Αυτή η 

καινοτόμος υπηρεσία επιτρέπει την απομακρυσμένη παρακολούθηση και 

διαχείριση του εξοπλισμού μιας εταιρείας. Με τη χρήση συσκευής GPS 

με ενσωματωμένους αισθητήρες θερμοκρασίας, υγρασίας, βαρομετρικής 

πίεσης και έκθεσης σε φως, η υπηρεσία επιτρέπει στις επιχειρήσεις να 

διατηρούν συνεχώς τις απαραίτητες περιβαλλοντικές συνθήκες. 

Επιπλέον, αξιοποιώντας το νέο δίκτυο Narrowband IoT (ΝΒ-ΙοΤ), που 

έχει αναπτύξει πανελλαδικά η COSMOTE, το COSMOTE Asset Tracker 

επιτρέπει μεγάλη αυτονομία μπαταρίας και ισχυρή κάλυψη παντού. 

 

e-Energy 

 

Λύσεις για καλύτερη διαχείριση της ενέργειας που καταναλώνουν οι 

επιχειρήσεις, μείωση του λειτουργικού τους κόστους και δημιουργία ενός 

«περιβαλλοντικά υπεύθυνου» προφίλ. 

 

• e-Energy  

 

Smart Cities 

 

Το 2020, το χαρτοφυλάκιο «Έξυπνες Πόλεις» (Smart Cities) 

εμπλουτίστηκε περιλαμβάνοντας λύσεις όπως η Έξυπνη Διαχείριση 

Mέσων Μαζικής Μεταφοράς (Smart Public Transportation), τα Έξυπνα 

Παγκάκια (Smart Benches), η Έξυπνη Λύση Δημόσιας Ασφάλειας (Smart 

Public Safety) και η Πλατφόρμα Έξυπνης Πόλης (Smart City 

Dashboard). 

 



533 
 

Στον Δήμο Μεσσήνης, εφαρμόστηκε η λύση έξυπνου φωτισμού (smart 

lighting). Συγκεκριμένα, ο Όμιλος ΟΤΕ αναβάθμισε το δίκτυο 

οδοφωτισμού του Δήμου με την αντικατάσταση των υφιστάμενων 

φωτιστικών σωμάτων με νέας τεχνολογίας LED, ενώ ανέλαβε τη 

διαχείριση του δικτύου για 12 έτη. Επιπλέον, παρείχε υπηρεσίες Έξυπνης 

Πόλης στον Δήμο με την εγκατάσταση 6 σημείων ασύρματης πρόσβασης 

στο διαδίκτυο (σημεία πρόσβασης WiFi), 80 έξυπνων κάδων 

απορριμμάτων, 2 σημείων παρακολούθησης της κυκλοφορίας και μιας 

πλατφόρμας Έξυπνης Πόλης. Οι παραπάνω λύσεις έχουν συμβάλει στη 

βελτίωση του επιπέδου ζωής των κατοίκων και της ποιότητας του 

αστικού περιβάλλοντος.  

 

Ο Δήμος Πειραιά υπέγραψε ένα 12ετές πρόγραμμα συνεργασίας 

δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (PPP), το οποίο περιλαμβάνει την 

εγκατάσταση 13.500 έξυπνων συσκευών φωτισμού/λαμπτήρων και 

πλατφόρμας διαχείρισης φωτισμού. Με το έργο αυτό, ο ∆ήµος Πειραιά 

θα είναι σε θέση να προσφέρει ένα καλύτερο σύστηµα οδοφωτισµού για 

τους κατοίκους του, μειώνοντας την κατανάλωση ενέργειας και 

αυξάνοντας το αίσθηµα ασφάλειας των πολιτών. Το έργο αναµένεται να 

αποφέρει µακροπρόθεσµα περιβαλλοντικά και οικονοµικά οφέλη για τον 

∆ήµο. Ακόμη, ο Όμιλος παρείχε στον Δήμο Πειραιά μια Πλατφόρμα 

Έξυπνης Πόλης για τη μεταγενέστερη διασύνδεση και ολοκλήρωση 

περισσότερων έξυπνων λύσεων στο μέλλον, οι οποίες θα ωφελήσουν την 

πόλη και τους κατοίκους της.  

 

Στον Δήμο Ρεθύμνης υλοποιήθηκε ένα από τα μεγαλύτερα προγράμματα 

Έξυπνης Στάθμευσης σε όλη την Ελλάδα. Το έργο περιλαμβάνει 585 

έξυπνα σημεία στάθμευσης, 60 σημεία φόρτωσης/εκφόρτωσης, 15 

σημεία στάθμευσης ΑμεΑ, 7 ηλεκτρονικές πινακίδες σε όλη την πόλη, 

ιστοσελίδα, εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα και ενημέρωση σε 

πραγματικό χρόνο σχετικά με περιστατικά Παράνομης Στάθμευσης. 

Χάρη σε αυτή την ολοκληρωμένη λύση έξυπνης στάθμευσης, ο Δήμος 

Ρεθύμνης παρέχει στους δημότες του μια βελτιωμένη και εύχρηστη 

υπηρεσία στάθμευσης ενώ ταυτόχρονα χρησιμοποιεί και διαχειρίζεται 

αποτελεσματικά τους υφιστάμενους πόρους του. 

 

E-CULTURE - «ΑΘΩΝΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ», Το μεγαλύτερο 

έργο στην Ελλάδα στον τομέα του Ψηφιακού Πολιτισμού 

 

Οι θησαυροί του Αγίου Όρους είναι πλέον ψηφιακά διαθέσιμοι σε όλους 
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µέσω του έργου Αθωνική Ψηφιακή Κιβωτός. Ο Όμιλος ΟΤΕ υλοποίησε 

το μεγαλύτερο έργο στην Ελλάδα στον τομέα του ψηφιακού πολιτισμού, 

το οποίο διήρκησε τέσσερα χρόνια. Μέσω της ψηφιοποίησης και 

τεκμηρίωσης του ιστορικού αρχείου και των έργων τέχνης της Αθωνικής 

Πολιτείας, περισσότερες από 2 εκατοµµύρια ψηφιακές απεικονίσεις 

εγγράφων, βιβλίων και χειρόγραφων και 27 χιλιάδες απεικονίσεις 

κειμηλίων καθώς και τρισδιάστατες (3D) αποτυπώσεις μνημείων, 

εικονικές περιηγήσεις και εκπαιδευτικές εφαρμογές είναι διαθέσιμα στη 

διαδικτυακή πύλη www.mountathos.org, επιτρέποντας σε κοινό και 

επιστήμονες να περιηγηθούν στους ιερούς τόπους του Αγίου Όρους και 

να ανακαλύψουν τον σπάνιο πολιτισμικό τους πλούτο. 

 

 

Έργα ψηφιακού μετασχηματισμού στον δημόσιο τομέα  

 

Η τεχνολογία στη διάθεση της Πολιτείας για τη μάχη ενάντια στην 

πανδημία του COVID-19  

 

Ο Όμιλος ΟΤΕ υποστήριξε τις προσπάθειες της Πολιτείας για τη 

βελτίωση του ψηφιακού μετασχηματισμού του Δημόσιου Τομέα μέσω 

Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), συμβάλλοντας 

στην ταχύτερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία του εθνικού 

μηχανισμού στη μάχη κατά του κορωνοϊού και στην καλύτερη 

επικοινωνία μεταξύ της Πολιτείας και των πολιτών. 

 

Ο Όμιλος υλοποίησε μια σειρά έργων τα οποία τέθηκαν στη διάθεση της 

Πολιτείας και ενίσχυσαν το κυβερνητικό έργο παρέχοντας αξιοσημείωτα 

αποτελέσματα. Ενδεικτικά, τα έργα που υλοποιήθηκαν ήταν:  

 

• Δωρεάν εξ αποστάσεως εργασία για 10.000 δημόσιους υπαλλήλους 

μέσω του προγράμματος ΣΥΖΕΥΞΙΣ, για διάστημα 3 μηνών. 

 

• Άυλη (ψηφιακή) συνταγογράφηση: αποστολή των ιατρικών συνταγών 

στα κινητά τηλέφωνα των πολιτών και δωρεάν παροχή των SMS που 

απαιτούνται για τη σωστή λειτουργία της υπηρεσίας για όλο τον Απρίλιο. 

 

• Πλατφόρμα ηλεκτρονικής διακίνησης και ψηφιακής υπογραφής 

Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου για το υπουργικό συμβούλιο. 

 

• Δωρεάν παραχώρηση και λειτουργία του 5ψηφίου αριθμού Γραμμής 

https://www.mountathos.org/el-GR/Home.aspx
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Ψυχοκοινωνικής υποστήριξης (10306) για τη συμβουλευτική και 

ψυχολογική υποστήριξη των πολιτών και δρομολόγηση κλήσεων σε 100 

ειδικούς ψυχικής υγείας. Όλες οι κλήσεις από συνδρομητές COSMOTE 

ήταν εντελώς δωρεάν. 

 

• Η ανάπτυξη του Εθνικού Μητρώου Ασθενών COVID-19 για 

λογαριασμό του Υπουργείου Υγείας, μέσω της Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ). 

 

Ο Όμιλος ΟΤΕ προσέφερε: 

 

• Δωρεάν πρόσβαση στις ψηφιακές πλατφόρμες που χρησιμοποιεί το 

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων για την εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση στα σχολεία από τα κινητά δίκτυα του Ομίλου χωρίς χρέωση 

δεδομένων. 

 

• Δωρεάν μηνύματα (SMS) για 3 μήνες στο Κέντρο Επιχειρήσεων και 

Υγείας (ΚΕΠΥ) του ΕΚΑΒ για την έγκαιρη και αξιόπιστη ενημέρωση της 

πολιτικής ηγεσίας. 

 

 

Επέκταση του Εθνικού Δικτύου Τηλεϊατρικής  

 

Ο Όμιλος ανέλαβε την επέκταση του Εθνικού Δικτύου Τηλεϊατρικής 

(ΕΔΙΤ) με 28 νέους σταθμούς τηλεϊατρικής και 90 συστήματα κατ’ οίκον 

παρακολούθησης ασθενών σε 22 ακόμη νησιά του βορείου και νοτίου 

Αιγαίου. Με το έργο «Εθνικό Δίκτυο Τηλεϊατρικής» που υλοποιήθηκε 

από τον Όμιλο ΟΤΕ, η Διοίκηση της Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς 

& Αιγαίου (2η ΔΥΠΕ) θα προσφέρει σε περισσότερους κατοίκους και 

επισκέπτες νησιών ισότιμη πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας του ΕΣΥ, 

αντίστοιχες με εκείνες των μεγάλων αστικών κέντρων, με τη βοήθεια της 

τεχνολογίας. 

 

Μετά την επέκτασή του, το ΕΔΙΤ θα διαθέτει συνολικά 71 μονάδες 

τηλεϊατρικής, οι οποίες θα ενώνουν 52 νησιά του Αιγαίου με κεντρικά 

νοσοκομεία της Αττικής και της περιφέρειας. Έτσι, θα προσομοιώνεται 

ψηφιακά η φυσική παρουσία του γιατρού στον χώρο όπου βρίσκεται ο 

ασθενής και θα μηδενίζεται η απόσταση μεταξύ των πιο 

απομακρυσμένων νησιών και των μεγάλων νοσοκομείων, 

ελαχιστοποιώντας τις άσκοπες μετακινήσεις και αεροδιακομιδές 
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ασθενών, και συμβάλλοντας στην αποσυμφόρηση των κλινικών.  

 

 

Ασφάλεια Πληροφοριών 

 

Υπηρεσίες για τις αυξανόμενες ανάγκες ασφάλειας των επιχειρήσεων 

κατά τη χρήση του Διαδικτύου. 

 

• COSMOTE Business e-Secure  

 

• COSMOTE Mobile Security  

 

• Anti DDos 

 

 

Έξυπνα Δίκτυα 

 

∆ίκτυα που αξιοποιούν την επικοινωνία µηχανής µε µηχανή (M2M) για 

τη συλλογή και επεξεργασία πληροφοριών (π.χ. ενεργειακή συμπεριφορά 

προμηθευτών - καταναλωτών) µε αυτοματοποιημένο τρόπο. Στόχος τους 

είναι η βελτίωση της ενεργειακής και οικονομικής απόδοσης, της 

αξιοπιστίας και της βιώσιμης παραγωγής και διανομής ηλεκτρικής 

ενέργειας. Ο Όμιλος ΟΤΕ έχει εγκαταστήσει και ενεργοποιήσει 132.000 

συνδέσεις IoT για τον Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής 

Ηλεκτρικής Ενέργειας (∆Ε∆∆ΗΕ). 

 

 

Ανάπτυξη εφαρμογών  

 

Ανάπτυξη και βελτίωση εφαρμογών, ψηφιακών λειτουργιών self-care και 

υπηρεσιών online, οι οποίες συμβάλλουν στην αποτελεσματική 

διαχείριση των πόρων και στη μείωση της κατανάλωσης χαρτιού.  

 

Παραδείγματα ψηφιακών λειτουργιών και εφαρμογών περιλαμβάνουν τα 

My COSMOTE App και My COSMOTE, το e-invoice, το e-payment, την 

online υποβολή αιτημάτων προς παρόχους υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών 

µέσω των «Υour business.gr» και «Check for technical issue». 

 

Επιπλέον, ο Όμιλος κινείται με ταχείς ρυθμούς προκειμένου να 

ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του ψηφιακού μετασχηματισμού. Στο 
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πλαίσιο αυτό, περισσότεροι από τους μισούς πελάτες B2B 

χρησιμοποιούν την πλατφόρμα e-bill για την ηλεκτρονική πληρωμή των 

λογαριασμών τους, αριθμός που αντιστοιχεί σε αύξηση της τάξεως του 

9% σε σχέση με τα στοιχεία του 2019. Ακόμη, το 1/3 των ανανεώσεων 

υπολοίπου πραγματοποιήθηκαν ηλεκτρονικά μέσω των διαφόρων 

καναλιών του Ομίλου, αύξηση της τάξεως του 13,1% σε σχέση με τα 

στοιχεία του 2019. 

 

 

e-Tourism 

 

Υπηρεσίες που στοχεύουν στην αναβάθμιση της λειτουργίας των 

τουριστικών επιχειρήσεων. Η χρήση τους αποσκοπεί στην ενεργειακή 

διαχείριση ξενοδοχειακών μονάδων, τη διαχείριση υποδομών, τη 

συντήρηση των πληροφοριακών συστημάτων και των συστημάτων 

ψηφιακής σήμανσης ενώ, παράλληλα, προσφέρει προστιθέμενη αξία για 

τους επισκέπτες (π.χ. υπηρεσίες τηλεδιάσκεψης). 

 

Μεταξύ άλλων υπηρεσιών, το hoteliga προσφέρεται σε μικρά ξενοδοχεία 

και αποτελεί ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Καταλυμάτων 

(PMS) µε διευρυμένες δυνατότητες συνδεσιμότητας µε όλες τις διεθνείς 

πλατφόρμες κρατήσεων (Booking, Airbnb, Expedia, TripAdvisor κ.λπ.) 

και με αυτόνομη µηχανή κρατήσεων (booking engine) για άμεσες 

κρατήσεις. 

 

 

Υπηρεσίες που ενισχύουν την ψηφιακή παρουσία των επιχειρήσεων 

και τις βοηθούν να αναπτυχθούν 

 

Η ψηφιακή εποχή προσφέρει πολλές ευκαιρίες ανάπτυξης για τις 

ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το όραμα του Ομίλου ΟΤΕ είναι 

να στηρίξει την ανάπτυξή τους και να τις βοηθήσει να μεταβούν στη νέα 

ψηφιακή εποχή. Στο πλαίσιο αυτό, αναπτύσσει υπηρεσίες που αυξάνουν 

την παραγωγικότητα και τη συνεργασία, καθώς και εργαλεία που 

διευκολύνουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων. 

 

 

COSMOTE Digital Marketing4U 

 

Συμβουλευτική υπηρεσία για μικρές επιχειρήσεις που παρέχεται από 
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εξειδικευμένους campaign managers και έχει ως στόχο τον σχεδιασμό, τη 

δημιουργία, την εκτέλεση και την παρακολούθηση ψηφιακών 

εκστρατειών στις πλατφόρμες Google και Facebook. 

 

 

COSMOTE New Site 4U 

 

Συμβουλευτική υπηρεσία για μικρές επιχειρήσεις που παρέχεται από 

έμπειρους web designers κι έχει ως στόχο τον σχεδιασμό και τη 

δημιουργία ιστοσελίδων οι οποίες είναι ειδικά προσαρμοσμένες στις 

ανάγκες του πελάτη. 

 

 

COSMOTE Click & Site 

 

Υπηρεσία που προσφέρει σε μικρές επιχειρήσεις την δυνατότητα 

εύκολης, DIY αναβάθμισης της ψηφιακής τους παρουσίας, από μια απλή 

επαγγελματική σελίδα στο Facebook σε μια αυτόνομη ιστοσελίδα με 

δυνατότητα υποστήριξης e-shop. Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας 

συγχρονίζεται σε πραγματικό χρόνο με τη σελίδα στο Facebook . 

 

 

Έρευνα και Καινοτομία 

 

Επιδιώκοντας να εδραιώσει την τεχνολογική του υπεροχή, ο Όμιλος ΟΤΕ 

προωθεί συστηματικά την έρευνα και την καινοτομία, με πολλαπλά 

οφέλη για την κοινωνία, τους πελάτες και τους εργαζομένους. Στο 

πλαίσιο αυτό, συμμετέχει ενεργά σε ερευνητικά έργα, χρηματοδοτεί 

εσωτερικές δραστηριότητες (όπως η ανάπτυξη 

εργαλείων/εφαρμογών/προϊόντων και δοκιμαστικών υποδομών), 

αξιολογεί νέες τεχνολογίες και εξοπλισμό, συνεργάζεται με εκπαιδευτικά 

ιδρύματα κλπ. 

 

 

Καινοτομία 

 

Στόχος του Ομίλου είναι να παρέχει καινοτόμες λύσεις στους πελάτες του 

προκειμένου να βελτιώσει το επίπεδο ζωής των ανθρώπων και να πετύχει 

την τεχνολογική κατοχύρωση του εμπορικού σήματος της εταιρείας.  
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Το 2016, ο Όμιλος ΟΤΕ δημιούργησε το Κέντρο Καινοτομίας 

Πληροφορικής για να προωθήσει την καινοτομία σε όλες τις 

επιχειρηματικές του λειτουργίες και δραστηριότητες. Το Κέντρο 

πειραματίζεται με νέες τεχνολογίες τις οποίες εφαρμόζει πιλοτικά 

διεξάγοντας Proof of Concepts (POCs) σε περιπτώσεις πραγματικής 

χρήσης (real life use cases), είτε σε συνεργασία με τους ειδικούς σε 

θέματα τεχνολογικής καινοτομίας του Ομίλου είτε με startups/scaleups, 

ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια.   

 

Το Κέντρο Καινοτομίας Πληροφορικής του Ομίλου διαθέτει το δικό του 

Εργαστήριο Καινοτομίας στο οποίο διεξάγονται πειράματα και 

αναπτύσσονται νέες τεχνολογίες όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη (ΑΙ), η 

Ανάλυση Μεγάλων Όγκων Δεδομένων (Big Data Analytics), η Εικονική, 

Επαυξημένη και Μικτή Πραγματικότητα, και η Αλληλεπίδραση 

Ανθρώπου με Ρομπότ (Human and Robot Interactions). Τα εν λόγω 

πειράματα πραγματοποιούνται για να διερευνηθούν οι πιθανές εφαρμογές 

των τεχνολογιών ώστε να στηρίξουν τους επιχειρηματικούς στόχους του 

Ομίλου ΟΤΕ, όπως η δοκιμή προγραμμάτων χειρισμού συμβάντων 

(event-driven applications) και προοδευτικών εφαρμογών ιστού (PWA).  

 

Η δράση του Κέντρου Καινοτομίας Πληροφορικής επιδιώκει να 

γεφυρώσει το χάσμα Fighting cyberbullying: μεταξύ του Ομίλου και του 

οικοσυστήματος νεοφυών επιχειρήσεων (startups) στην Ελλάδα και το 

εξωτερικό. Στο πλαίσιο αυτό, ο Όμιλος ΟΤΕ: 

 

• Επιδιώκει τη συνεργασία με startups που διακρίνονται στον τομέα τους, 

και τη διερεύνηση πιθανών συνεργειών σε POCs με στόχο να 

πειραματιστεί με νέες τεχνολογίες σε περιπτώσεις πραγματικής χρήσης 

για να δημιουργήσει λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες τόσο του 

Ομίλου όσο και των πελατών. Το 2020, ο Όμιλος ΟΤΕ υλοποίησε 

περισσότερες από 170 λύσεις.  

 

• Αναζητά τις καλύτερες εταιρείες startup και βρίσκεται σε διαρκή 

επικοινωνία με εκκολαπτήρια (incubators)/επιταχυντές (accelarators) και 

επενδυτικά κεφάλαια που συμμετέχουν σε εκδηλώσεις του 

οικοσυστήματος startup ή οργανώνει εκδηλώσεις σε συνεργασία με 

νεοφυείς επιχειρήσεις. 

 

• Κατέχοντας υποστηρικτικό και καθοδηγητικό ρόλο, συμμετέχει σε 

διαγωνισμούς καινοτομίας παρέχοντας επιχειρηματικές συμβουλές και 
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τεχνογνωσία σε ομάδες startup προκειμένου να τις βοηθήσει να 

αναπτύξουν την ιδέα τους με βιώσιμο και αποτελεσματικό τρόπο που 

προσελκύει περισσότερους υποψήφιους πελάτες. 

 

• Συμμετέχει σε εκδηλώσεις για να παρουσιάσει στο ευρύ κοινό την 

προσέγγιση του όσον αφορά νέες καινοτόμες τεχνολογίες.   

 

 

Προώθηση της Καινοτομίας 

 

Έως τα τέλη του 2020, ο Όμιλος είχε διοργανώσει δύο Hackathons (για 

Ομάδες και Startups εκτός του Ομίλου) και ένα εσωτερικό Hackathon με 

στόχο να προωθήσει την ανάπτυξη μιας κουλτούρας και νοοτροπίας 

καινοτομίας για τους εργαζομένους του. 

 

Κατά τη διάρκεια του 1ου Εσωτερικού Hackathon της COSMOTE, 

γεννήθηκε η ιδέα για την εφαρμογή Missing Alert app. Η εφαρμογή 

αναπτύχθηκε από μία ομάδα νεαρών εργαζομένων, που είχαν οι ίδιοι 

βίωμα εξαφάνισης στην οικογένειά τους, με σκοπό να συμβάλλει στον 

ταχύτερο εντοπισμό αγνοούμενων. Το Missing Alert app, μια εφαρμογή 

για κινητά τηλέφωνα που σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε από την 

COSMOTE για το «Χαμόγελο του Παιδιού», ξεκίνησε τη λειτουργία του 

το 2020. H καινοτόμος αυτή εφαρμογή έρχεται να προστεθεί στα 

εργαλεία που ήδη διαθέτει «Το Χαμόγελο του Παιδιού», αλλά και οι 

θεσμικοί συναρμόδιοι φορείς, για την πρόληψη και διαχείριση κάθε 

περιστατικού εξαφάνισης. Η διαχείρισή της εφαρμογής γίνεται από την 

εξειδικευμένη ομάδα του φορέα, η οποία είναι υπεύθυνη για κάθε 

πληροφορία με στόχο την αξιολόγηση και την αξιοποίηση της στο 

μέγιστο των δυνατοτήτων για τον άμεσο εντοπισμό του ατόμου που 

αναζητείται.  

 

To 2020, έλαβε χώρα και η εσωτερική ψηφιακή δράση καινοτομίας 

innovatiON. Πρόκειται για έναν ανοιχτό διαγωνισμό για την υποβολή 

καινοτόμων ιδεών που θα «συμβάλλουν σε έναν καλύτερο κόσμο για 

όλους», σε μία περίοδο οπού η ζήτηση για έξυπνες λύσεις, οι οποίες θα 

ανταποκρίνονται στο νέο επιχειρηματικό και κοινωνικό περιβάλλον που 

διαμόρφωσε η πανδημία, είναι υψηλή. Το InnovatiON υποστηρίχτηκε 

από την πλατφόρμα ideanet, ένα νέο ψηφιακό hub στο οποίο οι 

εργαζόμενοι μπορούν να μοιράζονται τις ιδέες τους, να λαμβάνουν 

γνώμες και σχόλια (feedback) και να τις συζητούν με τους συναδέλφους 

https://www.cosmote.gr/cs/otegroup/gr/missing_alert_app__.html
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τους απ’ όλη την εταιρεία. 

 

 

Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα 

 

Ο Όμιλος συμμετέχει ενεργά σε ερευνητικά προγράμματα. Έλαβε 

εξωτερική χρηματοδότηση (από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή) για τη 

συµµετοχή του σε έργα έρευνας και καινοτομίας, ενώ έχει εξασφαλίσει 

επιπλέον χρηματοδότηση για τα επόμενα 3 χρόνια (µη 

συµπεριλαµβανοµένων νέων ερευνητικών έργων). 

 

 

2009-2020 

• Συμμετοχή σε > 80 ερευνητικά προγράμματα 

• Συνεργασία με > 800 εταίρους/οργανισμούς, όπως επιχειρήσεις, 

πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα στην Ελλάδα και σε άλλες 

ευρωπαϊκές χώρες 

 

 

2020 

 

• Συμμετοχή σε συνολικά 44 ερευνητικά προγράμματα 

συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο 

προγραμμάτων/πρωτοβουλιών όπως το πρόγραμμα «Horizon 2020» για 

την έρευνα και την καινοτομία και το 5G-PPP (Υποδομή 5G -Πρόγραμμα 

Συνεργασίας Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα). 

 

• Συμμετοχή σε 23 ερευνητικά προγράμματα 5G-PPP που 

χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, 4 στη φάση Ι, 7 στη φάση 

ΙΙ, 12 στη φάση ΙΙΙ (έχοντας αναλάβει τον συντονισμό 3 εξ αυτών), και 

σε 5 έργα Δράσεων Marie Curie, συμβάλλοντας έτσι ενεργά στη 

διαμόρφωση και αξιολόγηση των µμελλοντικών τεχνολογιών, υποδομών 

και υπηρεσιών 5G, καθώς και των νέων επιχειρηματικών µοντέλων σε 

διάφορες καθετοποιημένες αγορές 

 

• 33 ερευνητικά έργα µε στόχο τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και τα οφέλη για 

την κοινωνία και το περιβάλλον. 

 

Αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με τα ευρωπαϊκά έργα στα οποία 

συμμετείχε ο Όμιλος ΟΤΕ είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Ομίλου. 

https://www.cosmote.gr/cs/otegroup/gr/ereuna_kai_kainotomia.html
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2.4.3. Ασφαλής και Υπεύθυνη Χρήση της Τεχνολογίας  

 

Βασικός Στόχος Βιώσιμης Ανάπτυξης 3: Καλή Υγεία και Ευημερία 

 

Ασφαλής χρήση του Διαδικτύου 

Ο Όμιλος έχει αναπτύξει προγράμματα και δράσεις για την παροχή 

πληροφοριών και την ευαισθητοποίηση σχετικά με την ασφαλή χρήση 

του Διαδικτύου από τα παιδιά. 

 

 

Προϊόντα και υπηρεσίες για ασφαλή χρήση 

 

Η COSMOTE έχει αναπτύξει ένα ευρύ φάσμα προϊόντων και υπηρεσιών, 

ειδικά σχεδιασμένων για την πιο ελεγχόμενη και ασφαλή χρήση του 

διαδικτύου από τα παιδιά. 

 

• COSMOTE Family solutions: μια σειρά προϊόντων και υπηρεσιών για 

τους γονείς ώστε να διευκολύνεται η ασφαλής πλοήγηση των παιδιών 

τους στον ψηφιακό κόσμο. 

 

- COSMOTE Mobile Family rate plans: Προγράμματα συμβολαίου και 

καρτοκινητής με όρια στην χρήση δεδομένων που επιτρέπουν στους 

γονείς να ορίσουν οι ίδιοι τον όγκο των δεδομένων που θα 

καταναλώσουν τα παιδιά τους στη διάρκεια ενός µήνα.  

 

- COSMOTE Family Safety application: Mια εξελιγμένη εφαρμογή 

γονικού ελέγχου για την ασφαλή πλοήγηση των παιδιών στο ∆ιαδίκτυο 

και τα social media. Το COSMOTE Family Safety application επιτρέπει 

στους γονείς να παρακολουθούν τον χρόνο που καταναλώνουν τα παιδιά 

τους online και σε τι είδους δραστηριότητες, να ελέγχουν ποιες 

εφαρμογές κινητής χρησιμοποιούν και πόσο χρόνο αφιερώνουν σ’ αυτές. 

Με το Web Filtering, οι γονείς εµποδίζουν την πρόσβαση των παιδιών 

τους σε συγκεκριµένες ιστοσελίδες ενώ µέσω της ειδοποίησης anti-

cyberbullying ενηµερώνονται αν το παιδί τους έχει υποστεί εκφοβισµό ή 

λεκτική κακοποίηση στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ακόµη, ορίζουν τη 

διάρκεια και τις ώρες που τα παιδιά µπορούν να είναι online και 

ενεργοποιούν την εφαρµογή γεωγραφικού εντοπισµού (Geo Location). 

Οι γονείς µπορούν να διαχειρίζονται από τη συσκευή τους τη 

διαδικτυακή δραστηριότητα των παιδιών τους σε κάθε είδους συσκευή 

https://www.cosmote.gr/cs/cosmote/gr/family.html
https://www.cosmote.gr/cs/cosmote/gr/gigamax_family.html
https://www.cosmote.gr/cs/cosmote/gr/family_safety.html
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(κινητά, tablet, laptop, Η/Υ).  

 

• COSMOTE Total Security: H συγκεκριμένη υπηρεσία έχει ως στόχο 

την προστασία του υπολογιστή, του smartphone και του tablet του 

χρήστη. Περιλαμβάνει Anti-Virus, Anti-Spam, Firewall, Banking 

Protection, Browsing Protection, και γονικό έλεγχο, προκειμένου να 

εξασφαλίζεται η ασφαλής πλοήγηση στο Internet. Η υπηρεσία είναι 

προσβάσιμη και όταν οι συσκευές βρίσκονται εκτός σύνδεσης. Επίσης, 

προσφέρει προστασία κατά την πλοήγηση των τηλεφώνων smartphone 

στο Internet, μέσω Wi-Fi ή μέσω του δικτύου της COSMOTE, και 

προστατεύει τις συσκευές από κακόβουλο λογισμικό, ιούς και απόπειρες 

υποκλοπής στοιχείων (phishing). Στο πλαίσιο αυτό, δεν διατρέχεται ο 

κίνδυνος υποκλοπής των προσωπικών δεδομένων, ενώ οι ηλεκτρονικές 

αγορές και συναλλαγές πραγματοποιούνται με ασφάλεια. 

 

• Υπηρεσίες γονικού ελέγχου από την COSMOTE TV, για συνδρομητές 

ευρυζωνικών υπηρεσιών και υπηρεσιών Over The Top. Με αυτές τις 

υπηρεσίες, οι συνδρομητές μπορούν να ορίσουν το επιθυμητό επίπεδο 

γονικού ελέγχου και να περιορίσουν την πρόσβαση των παιδιών τους σε 

συγκεκριμένα προγράμματα με βάση τη σήμανση καταλληλότητας. 

Επιπλέον, οι συνδρομητές μπορούν να περιορίσουν την πρόσβαση σε 

τηλεοπτικά κανάλια της επιλογής τους. 

 

 

Πληροφόρηση του κοινού 

 

Ενημερωτικές Συναντήσεις σχετικά με την Ασφαλή Πλοήγηση στο 

Διαδίκτυο στο Μουσείο Τηλεπικοινωνιών του Ομίλου ΟΤΕ: Το Μουσείο 

Τηλεπικοινωνιών του Οµίλου ΟΤΕ πραγματοποιεί εκπαιδευτικά 

προγράμματα για την ασφαλή πλοήγηση στο ∆ιαδίκτυο από το 2010. Την 

περίοδο Σεπτεμβρίου 2019 - Αυγούστου 2020, 426 μαθητές μέσης 

εκπαίδευσης συμμετείχαν στις μηνιαίες συναντήσεις του Μουσείου για 

την ασφαλή χρήση του Διαδικτύου. 

 

Εργαστήρια Cyber Security: Η COSMOTE, σε συνεργασία με το Διεθνές 

Ινστιτούτο για την Κυβερνοασφάλεια (Cyber Security International 

Institute - CSIi), στήριξε και διοργάνωσε δια ζώσης εκπαιδευτικά 

σεμινάρια για μαθητές και τους γονείς τους, σε όλη την Ελλάδα, με θέμα 

την ασφαλή και υπεύθυνη χρήση του Διαδικτύου και των νέων 

τεχνολογιών. Συνολικά, 3.000 συμμετέχοντες έλαβαν μέρος στα 

https://www.cosmotesecurity.gr/total/
https://www.otegroupmuseum.gr/portal/educational_programs/school_visits/closeup/-/article/47906740/view_article
https://www.otegroupmuseum.gr/portal/educational_programs/school_visits/closeup/-/article/47906740/view_article
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σεμινάρια κατά το 2019, ενώ το 2020, λόγω της πανδημίας, δεν 

πραγματοποιήθηκαν σεμινάρια δια ζώσης.  

 

 

Συνεργασία με επίσημους φορείς: 

 

• Το Χαμόγελο του Παιδιού: Η COSMOTE και ο ΓΕΡΜΑΝΟΣ 

υποστήριξαν τον «ΟΔΥΣΣΕΑ», το 1ο Κινητό Εργαστήριο Ενημέρωσης, 

Εκπαίδευσης & Τεχνολογίας στην Ελλάδα. Ο ΟΔΥΣΣΕΑΣ, 

δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία της Οργάνωσης «Το Χαμόγελο του 

Παιδιού» και λειτουργεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και 

Θρησκευμάτων. Πρωταρχικός στόχος αυτής της πρωτοβουλίας είναι η 

ενημέρωση μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών για σημαντικά 

ζητήματα, όπως η ασφαλής χρήση του Διαδικτύου. Το 2020, οι κανόνες 

τήρησης φυσικών αποστάσεων για την αναχαίτιση της πανδημίας 

οδήγησαν στην αναβολή των δια ζώσης εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. 

Παράλληλα, οι κρίσιμες ελλείψεις στα αποθέματα αίματος του Εθνικού 

Συστήματος Υγείας ανέδειξαν την ανάγκη για εντατικοποίηση των 

δράσεων αιμοδοσίας. Ακριβώς πριν το ξέσπασμα της πανδημίας, «Το 

Χαμόγελο του Παιδιού» ένωσε τις δυνάμεις του με τους θεσμούς και 

τους αρμόδιους φορείς και έθεσε τον «ΟΔΥΣΣΕΑ» στη διάθεση του 

Εθνικού Συστήματος Υγείας, προσφέροντας το όχημα στο οποίο θα 

πραγματοποιηθούν οι αιμοδοσίες. Τα υγειονομικά πρωτόκολλα για την 

προστασία κατά του COVID-19, όπως αυτά ορίζονται από το Εθνικό 

Κέντρο Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α),τηρήθηκαν κατά γράμμα με τη δέουσα 

προσοχή για την εξασφάλιση της ομαλής και ασφαλούς διεξαγωγής της 

αιμοδοσίας. Το 2020, ο «ΟΔΥΣΣΕΑΣ» φιλοξένησε 32 δράσεις 

αιμοδοσίας σε εθνικό επίπεδο και σύλλεξε 1.643 μονάδες αίματος για τη 

στήριξη των Δημόσιων Νοσοκομείων.  

 

• Διαδικασία Κοινοποίησης και Απόσυρσης Περιεχοµένου (NTD): Η 

διαδικασία NTD εφαρμόζεται από τη ρουμανική οργάνωση για την 

ασφαλή πλοήγηση των παιδιών στο ∆ιαδίκτυο (ORAdeNET), τις 

υπηρεσίες επιβολής του νόμου, τους ∆ιαχειριστές ∆ικτύων και τους 

Παρόχους Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών. Η διαδικασία NTD της 

Telekom Ρουμανίας συνδέεται με το ORAdeNET. Συγκεκριμένα, η 

διαδικασία περιλαμβάνει τη συλλογή και αξιολόγηση αναφορών που 

αφορούν διαδικτυακό περιεχόμενο το οποίο είναι παράνομο ή επιβλαβές 

για τα παιδιά. Για όλες τις σχετικές καταγγελίες που υποβάλλονται μέσω 

των διαφόρων καναλιών επικοινωνίας της εταιρείας, τα αντίστοιχα 
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τμήματα της Telekom Romania ακολουθούν τη διαδικασία NTD. Στη 

συνέχεια, ο καταγγέλλων πρέπει να απευθυνθεί στην OradeNet. 

 

 

Συμμετοχή σε πρωτοβουλίες αυτορρύθμισης 

 

Ο Όµιλος ΟΤΕ συµµετείχε στην πρωτοβουλία «ICT Coalition for the 

Safer Use of Connected Devices and Online Services by Children and 

Young People in the EU» μέσω της Deutsche Telekom. 

 

 

Κινητό τηλέφωνο και οδική ασφάλεια 

 

Η COSMOTE, στο πλαίσιο της δέσμευσης της να συμβάλλει στην 

ασφάλεια των ανθρώπων, υποστηρίζει δράσεις ενημέρωσης και 

ευαισθητοποίησης του κοινού σχετικά με την υπεύθυνη χρήση κινητών 

τηλεφώνων κατά την οδήγηση. 

 

Η COSMOTE είναι μέλος του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας «Πάνος 

Μυλωνάς» και της συμμαχίας για την Ασφάλεια και τον Πολιτισμό στον 

Δρόμο «Δρόμοι στο Μέλλον». Επίσης, για ακόμη μια χρονιά, η 

COSMOTE υποστήριξε τη Σχολή Ασφαλούς Οδήγησης «Ιαβέρης», 

ενισχύοντας τις δράσεις ευαισθητοποίησης σε θέματα οδικής 

συμπεριφοράς. 

  

2.4.4. Επικοινωνία με τους Πελάτες 

 

Υπεύθυνο Marketing 

 

Ο Όμιλος ΟΤΕ συμμορφώνεται µε τους ισχύοντες νόμους και 

κανονισμούς σχετικά µε την επικοινωνία και τη διαφήμιση.  

 

Το διαφημιστικό υλικό ελέγχεται πριν από την δημοσιοποίησή του, 

προκειμένου να διασφαλίζεται η συμμόρφωσή του με την ισχύουσα 

νομοθεσία, η καταλληλότητα, η αμεροληψία, και η γνησιότητά του, 

καθώς και η επίδειξη του δέοντος σεβασμού προς τη διαφορετικότητα.  

 

Στην Ελλάδα, οι εταιρείες ακολουθούν και εφαρµόζουν τον Ελληνικό 

Κώδικα Διαφήμισης – Επικοινωνίας (ΕΚΔ-Ε), σύµφωνα µε τις 

κατευθυντήριες γραμμές του Συµβουλίου Ελέγχου Επικοινωνίας (ΣΕΕ). 

http://www.ictcoalition.eu/
http://www.ictcoalition.eu/
http://www.ictcoalition.eu/
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Το 2020, το ΣΕΕ δεν εξέδωσε, σε πρωτοβάθµιο και δευτεροβάθµιο 

επίπεδο, καµία απόφαση που αφορούσε τον ΟΤΕ ή την COSMOTE 

σχετικά με περιστατικά µη συµµόρφωσης µε τον Κώδικα, οπότε και δεν 

απαιτήθηκαν τροποποιήσεις στα διαφημιστικά τους μηνύματα. 

 

Σηµειώνεται ότι το 2020, η Γενική ∆ιεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή 

επέβαλε διοικητικό πρόστιμο ύψους 90.000€ στην COSMOTE για 

αθέμιτες εμπορικές πρακτικές σχετικά με τη διαφήμιση του COSMOTE 

Insurance. 

 

Στη Ρουµανία, οι εταιρείες ακολουθούν τον Κώδικα ∆εοντολογίας για τη 

∆ιαφήµιση και την Επικοινωνία του Ρουµανικού Συµβουλίου 

∆ιαφήµισης (RAC). Το 2020, το RAC εξέτασε 2 παράπονα για 

διαφημιστικές καμπάνιες οι οποίες δεν τηρούσαν τις διατάξεις του 

Κώδικα, και συνέστησε στην Telekom Romania να επανεξετάσει το 

περιεχόµενο των συγκεκριµένων διαφηµιστικών εκστρατειών και να τις 

τροποποιήσει βάσει του Κώδικα. 

 

Δικαιώματα Πελατών 

 

Η υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών είναι προσβάσιµη µέσω τηλεφώνου, 

εφαρµογών κινητής, e-mail ή social media καθώς και µέσω του δικτύου 

λιανικής. Σχετικές πληροφορίες παρέχονται στη σύµβαση παροχής 

υπηρεσιών, ενώ οι γενικοί όροι υπηρεσιών διατίθενται σε έντυπη µορφή 

ή αποστέλλονται στους πελάτες µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. 

Επιπλέον, υφιστάµενοι και υποψήφιοι πελάτες µπορούν να ενηµερωθούν 

ανά πάσα στιγµή σχετικά µε τα δικαιώματά τους και τους Όρους Χρήσης 

όλων των υπηρεσιών στις επίσημες ιστοσελίδες των επιχειρήσεων. Η 

ιστοσελίδα κάθε υπηρεσίας περιέχει, µεταξύ άλλων, τα έντυπα αίτησης, 

καθώς και τους σχετικούς όρους και προϋποθέσεις.   

 

Διαφάνεια στην Τιμολόγηση 

 

Ο Όµιλος ΟΤΕ, σύµφωνα µε το ισχύον ρυθµιστικό πλαίσιο, δεσµεύεται 

να αντιµετωπίζει τα θέµατα τιµολόγησης µε συνοπτικές, απλές και 

διαφανείς διαδικασίες, καθώς και να παρέχει υψηλό επίπεδο 

εξυπηρέτησης στους πελάτες του.  

 

Στην Ελλάδα, η τιµολόγηση ή/και οι υπηρεσίες του ΟΤΕ ελέγχονται από 

την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ). Στη 
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Ρουµανία, η τιµολόγηση των προϊόντων ή/και η παροχή υπηρεσιών της 

Telekom Romania ρυθµίζεται από την Ρουμανική Εθνική Αρχή 

∆ιαχείρισης και Ρύθµισης Επικοινωνιών (ANCOM).  

 

Η διαφάνεια των πολιτικών τιµολόγησης περιλαµβάνει τη 

δηµοσιοποίηση των πληροφοριών τιµολόγησης εντός των προθεσµιών 

που προβλέπονται από το ρυθµιστικό πλαίσιο. Οι πληροφορίες 

τιµολόγησης διατίθενται στις ιστοσελίδες των εταιρειών, στα κέντρα 

εξυπηρέτησης πελατών και τα φυλλάδιά τους. 

 

Επιπλέον, οι πελάτες ενηµερώνονται για τα στοιχεία τιµολόγησης και για 

τυχόν αλλαγές µέσω των λογαριασµών τους. Λαµβάνοντας υπόψη τις 

υφιστάµενες οικονοµικές συνθήκες και ανταποκρινόµενος στις 

αυξηµένες ανάγκες των πελατών για περιορισµό των δαπανών τους, ο 

Όμιλος ΟΤΕ προσφέρει διάφορες λύσεις τιµολόγησης που δίνουν στους 

πελάτες τη δυνατότητα ελέγχου του κόστους. Προκειμένου να 

ανταποκριθεί στις ανάγκες των πελατών, ο Όµιλος ΟΤΕ: 

 

• Ανέπτυξε εφαρμογές (apps) για την καλύτερη διαχείριση των 

προσωπικών λογαριασμών των πελατών. Οι εφαρμογές παρέχουν 

ενημέρωση μέσω μηνυμάτων και αναλυτική περιγραφή των 

λογαριασμών συνδρομής τους. 

 

• Παρείχε υπηρεσίες ελέγχου κόστους για τη διευκόλυνση των πελατών 

στη διαχείριση του υπολοίπου και των δαπανών τους.  

 

• Ανέπτυξε πολυάριθμές υπηρεσίες (π.χ. ενημέρωση λογαριασμού µέσω 

Υπηρεσιών Πολυµεσικής Πληροφόρησης (ΥΠΠ), COSMOTE Mobile 

Split Bill κλπ.) για να αποφευχθεί η πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση 

των πελατών του. 

 

• Λάνσαρε τον καινοτόμο ηλεκτρονικό λογαριασμό (e-bill), μια υπηρεσία 

απλή και ταυτόχρονα αναλυτική. Η εύχρηστη πλατφόρµα e-bill αξιοποιεί 

νέες τεχνολογίες, επιτυγχάνοντας µεγαλύτερη διαφάνεια και 

προσφέροντας στους πελάτες τη δυνατότητα να κατανοήσουν καλύτερα 

τις χρεώσεις τους.  

 

Ασφαλή Προϊόντα με Σήμανση για τους Πελάτες 

 

Ιδιαίτερη σηµασία δίνεται στην παροχή προϊόντων ασφαλείας που 
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συµµορφώνονται µε τις ισχύουσες Οδηγίες και Κανονισμούς. Ο Όµιλος 

ΟΤΕ δεν διαθέτει στην αγορά προϊόντα ή υπηρεσίες που υπόκεινται σε 

απαγορεύσεις.   

 

Ο εξοπλισµός που πωλείται στα καταστήµατα λιανικής πώλησης του 

Οµίλου φέρει τη θεσµοθετηµένη σήµανση CE (υποχρεωτική στην ΕΕ) 

και συµµορφώνεται µε τους ισχύοντες εθνικούς και ευρωπαϊκούς 

κανονισµούς (στην Ελλάδα και τη Ρουµανία). Ενδεικτικά αναφέρονται 

το Προεδρικό ∆ιάταγµα 98/2017 για την εναρµόνιση της ελληνικής 

νοµοθεσίας µε την Οδηγία 2014/53/ΕΕ περί διαθεσιµότητας 

ραδιοεξοπλισµού στην αγορά (RED), η Οδηγία 2012/19/ΕΕ περί 

αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού (ΑΗΗΕ), η Οδηγία 

2011/65/ΕΕ περί περιορισµού των επικίνδυνων ουσιών (RoHS) και η 

Ευρωπαϊκή Οδηγία για τις συσκευασίες και τα απορρίµµατα 

συσκευασιών. Επιπλέον, ο εξοπλισµός για τις υπηρεσίες ADSL/VDSL 

της COSMOTE συµµορφώνεται µε τις απαιτήσεις οικολογικού 

σχεδιασμού που προβλέπονται στην Οδηγία 2009/125/ΕΕ (Ecodesign). 

Εκτός από την υποχρεωτική σήμανση CE, η συμμόρφωση των συσκευών 

με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς αποδεικνύεται και με την ευρωπαϊκή 

δήλωση συμμόρφωσης. Η συσκευή πρέπει να συνοδεύεται από 

αντίγραφο της δήλωσης ή από μια απλοποιημένη δήλωση που θα 

περιλαμβάνει την ηλεκτρονική διεύθυνση στην οποία είναι διαθέσιμο το 

πλήρες κείμενο.  

 

Τα κινητά τηλέφωνα συμμορφώνονται µε τους κανονισμούς της ∆ιεθνούς 

Επιτροπής για την Προστασία από Μη Ιοντίζουσες Ακτινοβολίες 

(ICNIRP) και τη σύσταση 1999/519/ΕΚ του Συµβουλίου της ΕΕ περί του 

περιορισµού της έκθεσης του κοινού σε ηλεκτροµαγνητικά πεδία (0 Hz 

έως 300 GHz). 

 

Όσον αφορά τις συσκευές κινητής τηλεφωνίας, ο Όµιλος ΟΤΕ ζητά από 

τους προμηθευτές του στοιχεία για τον Ρυθμό Ειδικής Απορρόφησης 

(Specific Absorption Rate - SAR). Τα συγκεκριμένα στοιχεία είναι 

διαθέσιμα στους πελάτες εντός των συσκευασιών των προϊόντων, καθώς 

και κατόπιν αιτήματος στο δίκτυο καταστημάτων λιανικής πώλησης του 

Ομίλου. 

 

Ο εξοπλισµός ελέγχεται, επίσης, ως προς την αποτελεσµατική χρήση του 

φάσµατος που διατίθεται για επίγειες ραδιοεπικοινωνίες, καθώς και ως 

προς την αποφυγή επιβλαβών παρεμβολών, σύμφωνα µε τη RED και τις 
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Οδηγίες 2014/30/ΕΕ (EMC) (ή την προηγούµενη Οδηγία 2004/108/ΕΕ) 

και 2014/35/ ΕΕ (LVD) για τον τερµατικό εξοπλισµό σταθερής 

τηλεφωνίας. 

 

Τα προϊόντα συνοδεύονται από λεπτομερές εγχειρίδιο εγκατάστασης που 

περιλαμβάνεται στη συσκευασία ή παρέχεται η ηλεκτρονική ιστοσελίδα 

απ’ όπου μπορεί κανείς να κατεβάσει τις οδηγίες χρήσης και το εγχειρίδιο 

της συσκευής. Επίσης, διατίθενται εγχειρίδια για την ασφαλή χρήση και 

εγκατάσταση του εξοπλισµού της COSMOTE και της Telekom Romania 

στις ιστοσελίδες της κάθε εταιρείας, αντίστοιχα. 

 

Οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι να επισυνάπτουν την απαιτούµενη 

πιστοποίηση των προϊόντων τους και να καταβάλλουν αποζηµίωση για 

τυχόν ζηµίες λόγω µη συµµόρφωσης µε την ευρωπαϊκή και την εθνική 

νοµοθεσία.  

 

Το 2020, δεν επιβλήθηκαν οικονομικές κυρώσεις στις εταιρείες του 

Ομίλου ΟΤΕ (δηλ. ΟΤΕ, COSMOTE, Telekom Romania 

Communications, Telekom Romania Mobile Communications) για 

περιστατικό μη συμμόρφωσης σχετικά με κάποια από τα 

προαναφερθέντα θέµατα. 

 

 

2.4.5. Εξυπηρέτηση και Ικανοποίηση Πελατών 

 

Γιατί είναι σημαντικό  

 

Στη νέα ψηφιακή εποχή οι ανάγκες και τα απαιτήσεις των καταναλωτών 

έχουν ενταθεί και εξελιχθεί. Οι πελάτες αναμένουν την παροχή 

αδιάλειπτων υπηρεσιών συνδεσιμότητας και ψηφιακής εξυπηρέτησης 

καθώς και την άμεση ανταπόκριση στις διαφορετικές ανάγκες τους. Η 

ανταπόκριση στις εξελισσόμενες ανάγκες των πελατών, οι οποίες έχουν 

επίσης αυξηθεί λόγω των συνθηκών που δημιούργησε η πανδημία, είναι 

ζωτικής σημασίας για τη διατήρηση της ικανοποίησης αλλά και της 

αφοσίωσης τους. 

 

Στόχος του Ομίλου είναι να παρέχει βέλτιστες υπηρεσίες ώστε να 

διαμορφώνει μοναδική σχέση με τον κάθε πελάτη. Οι εκπρόσωποι του 

Ομίλου ΟΤΕ που εργάζονται στην εξυπηρέτηση πελατών και στα 

καταστήματα, αλλά και οι τεχνικοί πεδίου, είναι κατάλληλα 
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εκπαιδευμένοι και εξοπλισμένοι για να παρέχουν υποστήριξη στους 

πελάτες και να διασφαλίσουν τη θετική εμπειρία τους. 

 

Επιπλέον, ο Όμιλος ΟΤΕ έχει αναπτύξει εργαλεία αυτοεξυπηρέτησης 

(self-service) όπως εφαρμογές, διαδραστική φωνητική απόκριση και 

ιστοσελίδα, για να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πελατών γρήγορα, 

απλά και αποτελεσματικά.  

 

Η COSMOTE ακολουθεί μια πελατοκεντρική προσέγγιση με κύριο 

γνώμονα τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πελατών. Το 2020, οι 

αρμόδιες ομάδες της COSMOTE παρείχαν στους πελάτες την καλύτερη 

εμπειρία χρήσης, προσφέροντας προϊόντα υψηλής ποιότητας και διαφανή 

τιμολόγηση. Παράλληλα, ανταποκρίθηκαν τάχιστα στις ανάγκες τους και 

παρείχαν βοήθεια σχετικά με τα αιτήματά τους. 

 

• Σε όλα τα καταστήµατα, η COSMOTE εξέλιξε και βελτίωσε την 

«προσέγγιση 360ᵒ» για τη συνολική αξιολόγηση των αναγκών των 

πελατών της, με στόχο να πετύχει την κατάλληλη και προσωποποιημένη 

εξυπηρέτησή τους. Η καθηµερινή αξιολόγηση της εµπειρίας των 

πελατών επιτρέπει στους εκπροσώπους να κατανοήσουν καλύτερα τις 

ανάγκες τους και να ενεργήσουν ανάλογα. 

 

• Οι εφαρμογές της COSMOTE αναβαθμίστηκαν και εμπλουτίστηκαν με 

νέες λειτουργίες ώστε να εντατικοποιηθεί η χρήση τους, να 

διευκολυνθούν η πλοήγηση και η διαχείριση προϊόντων και υπηρεσιών, 

οι πληρωμές με ένα κλικ και η πρόσβαση στους λογαριασμούς, καθώς 

και η προώθηση ελκυστικών προσφορών. 

 

• Τα μέτρα βελτίωσης που έλαβε η εταιρεία για τη διαχείριση του 

«ταξιδιού» του πελάτη βοήθησαν να αυξηθεί η ικανοποίηση των πελατών 

σχετικά με τη συνολική τους εμπειρία και να μειωθεί η προσπάθεια που 

καταβάλλεται από πλευράς τους. Σύμφωνα με τις μηνιαίες μετρήσεις του 

προγράμματος «Voice of The Customer», κατά τη διάρκεια της χρονιάς, 

σημειώθηκε αύξηση στο ποσοστό των πολύ ικανοποιημένων πελατών 

(3% κατά μέσο όρο) όσον αφορά τις ενεργοποιήσεις γραμμών σταθερής 

τηλεφωνίας και ευρυζωνικών υπηρεσιών, τις επιδιορθώσεις βλαβών, τα 

αιτήματα λογαριασμών και τη διαχείριση παραπόνων. 

 

• Η οµάδα των Customer Experience Ambassadors συνέχισε να 

συμμετέχει ενεργά στη διαδικασία σχεδιασμού και ανάπτυξης προϊόντων, 
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εκπροσωπώντας αποτελεσματικά τους πελάτες ακόμα και μέσα στη 

δύσκολη περίοδο της πανδημίας. Με 1.390 συμμετοχές σε δοκιµές νέων 

υπηρεσιών (Friendly User Tests), οι ταλαντούχοι Ambassadors 

συνεισέφεραν στη δηµιουργία εξαιρετικών εµπειριών από τη χρήση 

προϊόντων και στην επίλυση των θεμάτων που αντιμετώπιζαν οι 

πελάτες.   

 

• Το πρόγραµµα επιβράβευσης «COSMOTE DEALS FOR YOU», το 

οποίο παρέχει στους συνδροµητές COSMOTE αποκλειστικά προνόµια 

και προσφορές σε συνεργασία µε κορυφαίες εταιρείες, συνέβαλε 

σημαντικά στην ενίσχυση της αφοσίωσης και της ικανοποίησης των 

πελατών. 

 

Το 2020 προστέθηκαν στο πρόγραµµα περισσότερες συνεργασίες που 

οδήγησαν στην αύξηση των προνομίων που προσφέρονται στους πελάτες 

της COSMOTE. Επιπλέον, η πλατφόρμα εμπλουτίστηκε με σχετικές 

online προσφορές και λύσεις κατά την περίοδο των lockdown.  

 

• Προσωποποιηµένες ανταµοιβές και δώρα επικοινωνίας προσφέρθηκαν 

στους πελάτες του Ομίλου κατά το 2020, είτε στα καταστήµατα είτε 

µέσω εκστρατειών. Με αυτή την πρωτοβουλία, ο Όµιλος ΟΤΕ επιδιώκει 

να διευκολύνει τις ανάγκες των πελατών για διαρκή επικοινωνία και να 

επιβραβεύει την αφοσίωσή τους.  

 

• Ο σχεδιασμός της απολυτής εμπειρίας e-λογαριασμού από κοινού με 

την Ομάδα Customer Billing Experience. Περισσότεροι από 40 

υπάλληλοι από 16 επιχειρηματικές μονάδες συμμετέχουν σε αυτήν τη 

διατμηματική ευέλικτη ομάδα έτσι ώστε να προσφέρουν στους πελάτες 

μια απλή, διαφανή και ξέγνοιαστη εμπειρία όσον αφορά τον λογαριασμό 

τους. Στόχος είναι οι πελάτες να μην έρχονται αντιμέτωποι με 

δυσάρεστες εκπλήξεις, απορίες σχετικά με ασαφείς χρεώσεις και 

δυσκολίες κατά την πληρωμή του λογαριασμού τους. Έτσι, ενισχύεται η 

εμπιστοσύνη τους και εξοικονομείται χρόνος και ενέργεια. 

 

Διαχείριση παραπόνων και αιτημάτων 

 

Η δέσμευση του Ομίλου να αναθεωρεί τον τρόπο λειτουργίας του και να 

επιδιώκει τη συνεχή βελτίωση της εμπειρίας που παρέχει στους πελάτες 

του αποτέλεσε την κινητήριο δύναμη για την επίτευξη της 

αναδιοργάνωσης της δομής διαχείρισης παραπόνων. Στόχος του Ομίλου 
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ήταν η εξάλειψη των πολλαπλών επιπέδων διαχείριση των αιτημάτων, 

προκειμένου να μειώσει τα πολλά στάδια διαχείρισης διαχείριση (end-to-

end management) των παραπόνων στον μικρότερο δυνατό χρόνο. Κατά 

συνέπεια, η διαχείριση διενεργείται αποκλειστικά από τους εργαζόμενους 

πρώτης γραμμής στην Εξυπηρέτηση Πελατών. Η επιλογή αυτή 

απαιτούσε την πρόσθετη ενίσχυση των εργαζομένων πρώτης γραμμής με 

τα απαραίτητα εργαλεία και δεξιότητες.  

 

Το 2020, η Εξυπηρέτηση Πελατών της COSMOTE αντιμετώπισε 

αποτελεσματικά αιτήματα των πελατών που αφορούσαν τις υπηρεσίες 

σταθερής και κινητής τηλεφωνίας και συνδρομητικής τηλεόρασης. 

Ενδεικτικά: 

 

• Το ενιαίο σύστημα διαχείρισης αιτημάτων τεχνικής υποστήριξης ONE 

Ticket επιτρέπει στους πελάτες να υποβάλλουν και να διαχειρίζονται όλα 

τους τα αιτήματα. Το ONE Ticket αφορά αιτήματα τόσο τεχνικής όσο και 

εμπορικής στήριξης, και είναι εγκατεστημένο σε όλα τα κανάλια 

εξυπηρέτησης πελατών: στα τηλεφωνικά κέντρα, το MyCOSMOTE App 

και τα καταστήµατα. Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται ένα κοινό 

σύστημα πληροφόρησης σχετικά με τα αιτήματα καθώς και η διαφάνεια 

στα σημεία επαφής των καταναλωτών και στις λειτουργίες. Ως 

αποτέλεσμα, το σύστημα ONE Ticket βελτιώνει την εμπειρία των 

πελατών με την επίτευξη μιας ενιαίας και πολύ-καναλικής εµπειρία 

πελάτη.  

 

• Live chat μέσω portal και mobile app για άμεση και διαδραστική 

επικοινωνία. 

 

• Live e-store: Νέο ψηφιακό κανάλι που συνδυάζει live streaming, chat 

και τηλεφωνική επικοινωνία και συμβάλλει στην αύξηση των 

ηλεκτρονικών πωλήσεων και στην ποιότητα των δυνητικών πωλήσεων. 

 

• Βιντεοκλήσεις στην νοηματική γλώσσα μέσω portal: Η ομάδα της 

εξυπηρέτησης πελατών προσφέρει εξατομικευμένη επικοινωνία με την 

πραγματοποίηση βιντεοκλήσεων για πελάτες που χρειάζονται 

υποστήριξη στην νοηματική γλώσσα. Επιπλέον, επιτρέπει σε άτομα που 

αντιμετωπίζουν προβλήματα ακοής να αποκτήσουν μεγαλύτερη 

αυτονομία κατά τις προσωπικές τους συναλλαγές.  

 

• COSMOTE@YourService: Το COSMOTE@YourService αποτελεί ένα 
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επιπλέον επίπεδο τεχνικής υποστήριξης. Οι σύµβουλοι εξυπηρέτησης 

πελατών και πιστοποιημένοι συνεργάτες παρέχουν λύσεις σε όλους τους 

οικιακούς και εταιρικούς πελάτες, είτε απομακρυσμένα είτε στον χώρο 

τους. Το χαρτοφυλάκιο των υπηρεσιών του COSMOTE@YourService 

αναπτύσσεται συνεχώς για να παρέχει τεχνολογικά προηγμένη στήριξη 

στους πελάτες. Ενδεικτικά, το COSMOTE@YourService προσφέρει 

βελτιωμένες λύσεις σε θέματα συνδεσιμότητας, πλεγματικών δικτύων και 

έξυπνης κατοικίας (smart home).  

 

• COSMOTE UFixIt: Εξειδικευμένοι σύμβουλοι εξυπηρέτησης πελατών, 

αποκτώντας πρόσβαση στην κάµερα του κινητού, βοηθούν τον πελάτη 

βήµα-βήµα να επιλύσει το τεχνικό πρόβληµα που αντιµετωπίζει. 

 

• Ομάδα Εμπειρογνωμόνων(Experts) εργάζεται για την κάλυψη κάθε 

ανάγκης των πελατών, παρέχοντας άµεση, πλήρη και ολοκληρωµένη 

εξυπηρέτηση. Αποστολή τους είναι να διεκπεραιώνουν σε μία επαφή με 

τον πελάτη όλα τα απαιτητικά ζητήματα, παρέχοντας ευελιξία και 

εξαιρετική εμπειρία για τους πελάτες (εσωτερικούς και εξωτερικούς). 

 

 

Ελλάδα: Σημαντικότερα Επιτεύγματα 2020  

 

• ASR (Αυτοματοποιημένη αναγνώριση ομιλίας): Συγχώνευση της 

εφαρμογής OTE-COSMOTE Customer Care IVR και δημιουργία μιας 

ενιαίας φωνητικής εφαρμογής μέσω της υπηρεσίας AI Self-Service. Η 

νέα αυτή εφαρμογή περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα εργαλεία για την 

υλοποίηση της στρατηγικής πολύ-καναλικού µάρκετινγκ και εµπειρίας 

πελάτη (omni-channel Customer Experience CX), συμβάλλοντας στη 

βελτιωµένη εµπειρία πελάτη µέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας και 

ψηφιακών καναλιών. 

 

• AI Chatbox: Ανάπτυξη εφαρμογής ψηφιακού βοηθού που συνομιλεί 

online με τους πελάτες του Ομίλου μέσω δωρεάν λειτουργίας chat. Ο 

ψηφιακός βοηθός σχεδιάστηκε ώστε να προσομοιώνει πειστικά τον 

τρόπο με τον οποίο θα συνομιλούσε ένας άνθρωπος, εκπαιδεύοντας τους 

πελάτες να χρησιμοποιούν τις δυνατότητες της εφαρμογής 

MyCOSMOTE App και της ιστοσελίδας της εταιρείας.  

 

• YouTube: Μέσω βίντεο στο YouTube, που στόχο έχουν να 

ανταποκριθούν στις ανάγκες των πελατών και να επιλύσουν τα ζητήματα 
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που τους απασχολούν, παρασχέθηκαν σημαντικές, αποτελεσματικές και 

κατανοητές οδηγίες στους πελάτες. Το 2020, η playlist COSMOTE Hints 

& Tips προβλήθηκε περισσότερες από 1.000.000 φορές. 

 

• F2R@App: Βελτιστοποίηση των διαδικασιών διατερματικής (e2e) 

διαχείρισης προβλημάτων και τεχνικής υποστήριξης του προγράμματος 

Fault-to-Repair (F2R). Η νέα έκδοση του F2R έχει ως στόχο να 

ενσωματώσει τεχνολογικά προηγμένες δυνατότητες στη διαδικασία 

τεχνικής υποστήριξης προκειμένου να βελτιώσει την εμπειρία πελάτη. Το 

2020 ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάπτυξη λειτουργιών self-care για 

την εφαρμογή MyCOSMOTE App. 

 

• Digital On Boarding: Επιτρέπει στους πελάτες να υποβάλλουν πλήθος 

αιτημάτων και παραγγελιών, μέσω µιας αυτοματοποιημένης 

ηλεκτρονικής διαδικασίας, χρησιμοποιώντας το smartphone τους. Όλες οι 

απαραίτητες ενέργειες για μια συναλλαγή πώλησης (ταυτότητα πελάτη, 

υπογραφή δικαιολογητικών και συμβάσεων) πραγματοποιούνται 

ηλεκτρονικά μέσω του smartphone, παρέχοντας στον πελάτη μια 

ολοκληρωμένη και πλήρη ψηφιακή εμπειρία.  

 

 

Ρουμανία: Σημαντικότερα Επιτεύγματα 2020  

 

• Υποστήριξη του ρουμάνικου επιχειρηματικού περιβάλλοντος με την 

προσφορά του πακέτου «Business Continuity» δωρεάν για 3 μήνες, το 

οποίο παρέχει απεριόριστα δεδομένα κινητής, υπηρεσίες φωνής και 

internet 4G καθώς και προστασία συσκευής με το λογισμικό Norton 

Security Online.  

 

• Βελτιωμένη εμπειρία πελάτη B2C και B2B μέσω της βελτιστοποίησης 

και της ψηφιοποίησης διαδικασιών της εταιρείας στη συνολική εμπειρία 

πελάτη. 

 

Έρευνες Πελατών  

 

Το 2020 πραγματοποιήθηκε πλήθος ερευνών ικανοποίησης πελατών με 

στόχο τη συλλογή απόψεων και σχολίων (feedback) σχετικά με τις 

σχέσεις των πελατών, τα προϊόντα και τις παρεχόµενες υπηρεσίες, καθώς 

και τη συνολική εμπειρία εξυπηρέτησης στα σημεία επαφής της 

COSMOTE.  
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Ενδεικτικά, το 2020, οι εταιρείες του Οµίλου διατήρησαν υψηλές 

βαθµολογίες στον ∆είκτη Αφοσίωσης TRI*M Loyalty Index1, που 

υποδηλώνει δυνατή αφοσίωση πελάτη. Επιπλέον, οι εταιρείες σημείωσαν 

υψηλές επιδόσεις στην ερώτηση «Πώς θα αξιολογούσατε την εταιρεία ως 

προς το: Η εταιρεία µε κάνει να νιώθω ότι βρίσκομαι σε καλά χέρια», µε 

την πλειονότητα των πελατών να απαντά «Εξαιρετική, Πολύ καλή ή 

Καλή» (+2 μονάδες σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά). 

Ο Όµιλος ΟΤΕ συλλέγει πραγματικά δεδομένα αναφορικά µε την 

εμπειρία των πελατών, στο πλαίσιο του προγράµµατος NG ICCA22. 

Έπειτα από επικοινωνία τους με τα σημεία επαφής του Ομίλου (π.χ. 

τηλεφωνικά κέντρα, καταστήματα και τεχνική υπηρεσία), οι πελάτες 

ερωτώνται σχετικά με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των εργαζομένων 

(π.χ. γνώσεις) και την συνολική παρεχόμενη υπηρεσία (π.χ. χρόνος 

αναμονής) Το 2020, ο Όμιλος ΟΤΕ στην Ελλάδα έλαβε την υψηλότερη 

βαθμολογία στον Δείκτη Ικανοποίησης Πελατών του NG ICCA για την 

συνολική εξυπηρέτηση στα σημεία επαφής (+3 μονάδες), σε σύγκριση με 

την προηγούμενη χρονιά, επιδεικνύοντας τη σταθερή και συνεχώς 

αυξανόμενη ικανοποίηση των πελατών. 

 

Συνολικά, οι πελάτες έμειναν ικανοποιημένοι από την εμπειρία τους με 

τα τηλεφωνικά κέντρα, τα καταστήματα και την ιστοσελίδα. 

 

 

Αποτελέσματα Έρευνας Πελατών 2020  

 

Το 87% των πελατών του Ομίλου στην Ελλάδα δήλωσαν πως θα 

αξιολογούσαν τη συνολική απόδοση της εταιρείας από «Εξαιρετική» και 

«Πολύ καλή» έως «Καλή».  

Στην αντίστοιχη ερώτηση στην Ρουμανία, το 80% των πελατών 

απάντησαν το ίδιο.  

Στην ερώτηση: «Πως θα αξιολογούσατε την εταιρεία ως προς το αν σας 

κάνει να αισθάνεστε ότι είστε σε καλά χέρια» το 84% των πελατών στην 

Ελλάδα και το 77% των πελατών στην Ρουμανία απάντησαν 

«Εξαιρετική», «Πολύ Καλή» και «Καλή».  

 

Πώς θα αξιολογούσατε τη συνολική απόδοση της εταιρείας; ΠΕΛΑΤΕΣ 

ΠΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΑΝ “ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ”, “ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ” ή “ΚΑΛΗ” Πώς 

θα αξιολογούσατε την εταιρεία ως προς το αν σας κάνει να αισθάνεστε 

ότι είστε σε καλά χέρια; ΠΕΛΑΤΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΑΝ 

“ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ”, “ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ” ή “ΚΑΛΗ”  



556 
 

 
1 Η έρευνα TRI*M Loyalty Survey, σχεδιασµένη σε διεθνές επίπεδο, 

µετρά και παρακολουθεί την αφοσίωση των πελατών στις χώρες όπου 

δραστηριοποιείται η DT. 
2 Το πρόγραµµα NGCA ICCA, σχεδιασµένο σε διεθνές επίπεδο, 

παρακολουθεί και βελτιώνει τις επιχειρησιακές διαδικασίες του Οµίλου 

παρακολουθώντας και µετρώντας τις αντιλήψεις των πελατών.  Το 

ερωτηµατολόγιο του προγράµµατος αποτελείται από 4 ερωτήσεις που 

αξιολογούνται σε κλίµακα 1-5. Οι απαντήσεις δίνονται τηλεφωνικά μέσω 

του Dual-Tone Multi-Frequency Interactive Voice Response (DTMF 

IVR). 
3 Αποτελέσματα της Έρευνας Αφοσίωσης TRI*M 2020. Αξιολόγηση της 

συνολικής απόδοσης και αξιολόγηση της εμπιστοσύνης του πελάτη 

 

 

Βραβεία  

H COSMOTE έλαβε: 

 

• Tο Χρυσό Βραβείο στα Loyalty Awards για το έργο της «360 Loyalty 

program». 

 

• Tο Χρυσό Βραβείο στα Sales Excellence Awards για το έργο της «Live 

e-store». 

 

• Tην 1η θέση στην κατηγορία «Ψηφιοποίηση και Απλοποίηση» στην 

τελευταία έκδοση των βραβείων One Customer Ticket της COSMOTE. 

 

 

2.5. Κοινωνία 

2.5.1 Κοινωνική Συνεισφορά  

 

Ο Όμιλος ΟΤΕ συμβάλλει στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμους για 

όλους μέσω της τεχνολογίας. Ο Όμιλος στοχεύει να καταστήσει την 

τεχνολογία προσβάσιμη στον καθένα χωρίς περιορισμούς, να προωθήσει 

την ψηφιακή ένταξη και να διαμορφώσει ίσες ευκαιρίες πρόσβασης στην 

ψηφιακή εποχή. Το όραμά του είναι να προσφέρει τεχνολογικές 

δυνατότητες σε όλους και να εξαλείψει τις ανισότητες και τα εμπόδια, 

έτσι ώστε ο καθένας μας να επωφεληθεί από τις σημερινές ευκαιρίες και 

να οικοδομήσει ένα καλύτερο μέλλον.  
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Η κοινωνική συνεισφορά του Ομίλου ΟΤΕ εστιάζεται σε 4 περιοχές 

δράσεων: 

 

1. Κοινωνικές Δράσεις 

 

2. Πρόσβαση στην Ψηφιακή Κοινωνία για όλους 

 

3. Ανάπτυξη Ψηφιακών Δεξιοτήτων για όλους 

 

4. Εθελοντισμός Εργαζομένων 

 

 

Διαχείριση και Παρακολούθηση Κοινωνικών Προγραμμάτων  

 

Ο Όμιλος ΟΤΕ αναπτύσσει συστηματικά εσωτερικούς μηχανισμούς και 

διαδικασίες με στόχο τη βέλτιστη διαχείριση όλων των προγραμμάτων 

και πρωτοβουλιών κοινωνικής συνεισφοράς που υλοποιεί. Ενδεικτικά: 

 

• Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος και η Ανώτατη Διοίκηση 

επιβλέπουν τους στόχους και τη στρατηγική των σημαντικότερων 

κοινωνικών δράσεων και ενημερώνονται συστηματικά σχετικά με τα 

υλοποιούμενα κοινωνικά προγράμματα.  

 

• Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος εγκρίνει το σύνολο των 

κοινωνικών χορηγιών και δωρεών, μετά την αναθεώρηση και έγκριση 

τους από τον Executive Director Κανονιστικής Συµµόρφωσης, 

∆ιαχείρισης Εταιρικών Κινδύνων και Ασφάλισης Οµίλου ΟΤΕ (στην 

Ελλάδα) ή τον Υπεύθυνο Κανονιστικής Συµµόρφωσης (στη Ρουµανία). 

 

• Έχει καθιερωθεί συστηματικός διάλογος με τα ενδιαφερόμενα μέρη. Με 

γνώμονα τις ανάγκες των ενδιαφερόμενων μερών, προτείνονται νέες 

κοινωνικές πρωτοβουλίες ενώ συλλέγονται δεδομένα προκειμένου να 

υπολογιστεί ο αντίκτυπος των προγραμμάτων στην κοινωνία. 

 

Η αξιολόγηση της κοινωνικής συνεισφοράς του Οµίλου ΟΤΕ βασίζεται 

στο µοντέλο του London Benchmarking Group για τη µέτρηση των 

κοινωνικών προγραμμάτων σε επίπεδο συνεισφοράς (inputs), 

παραγόµενων ωφελειών (outputs) και επιπτώσεων (impacts). Το μοντέλο 

αυτό, είναι συμβατό με διεθνείς δείκτες και πρωτοβουλίες για τη βιώσιμη 

ανάπτυξη, όπως ο Dow Jones Sustainability Index (DJSI), οι 
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κατευθυντήριες οδηγίες σύνταξης απολογισμών βιωσιμότητας του Global 

Reporting Initiative (GRI) και η μεθοδολογία Social Return on 

Investment (SROI) για τη μέτρηση κοινωνικής απόδοσης επενδύσεων.  

 

Σταθερός στόχος του Ομίλου ΟΤΕ είναι να ποσοτικοποιεί, όπου είναι 

δυνατόν, τα αποτελέσματα από την εφαρμογή των παραπάνω 

προγραμμάτων, προκειμένου να αξιολογεί και να επανεξετάζει την 

κοινωνική του συνεισφορά για το μέλλον. 

 

Η συνολική συνεισφορά του Ομίλου ΟΤΕ χωρίζεται σε 89% οικονομική 

συνεισφορά και 11% συνεισφορά σε είδος. Οι ομάδες κοινωνικής 

συνεισφοράς του Ομίλου είναι οι παρακάτω:  

 

• 55% Παιδί 

 

• 20% Ευπαθείς Κοινωνικά Ομάδες 

 

• 9% Εκπαίδευση 

 

• 13% Επιχειρηματικότητα 

 

• 2% Πολιτισμός 

 

• 2% Αθλητισμός 

 

 

2.5.2 Ψηφιακές Δεξιότητες για Όλους 

 

Ο Όμιλος ΟΤΕ στηρίζει τη μετάβαση προς μια Ψηφιακή Κοινωνία που 

υιοθετεί και ενσωματώνει τις τεχνολογίες πληροφοριών και 

επικοινωνιών, προσφέροντας περισσότερες ευκαιρίες και διευκολύνοντας 

την καθημερινότητα των ανθρώπων.  

 

Επιδιώκει να βοηθήσει τους ανθρώπους όλων των ηλικιών να 

υποδεχτούν και να «αγκαλιάσουν» αυτή την αλλαγή, ενώ παράλληλα 

διευκολύνει την καλλιέργεια των ψηφιακών δεξιοτήτων τους, την 

επιχειρηµατικότητα και την καινοτοµία. 

 

Εκπαιδευτική ρομποτική και STEM   

 

https://www.cosmote.gr/cs/otegroup/gr/ekpaideytikh_robotikh_stem.html
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Η COSMOTE συμβάλλει σ’ έναν κόσμο καλύτερο για όλους 

επενδύοντας στην ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων των παιδιών και 

των νέων ανθρώπων σε όλη τη χώρα.  

 

Τα τελευταία 7 χρόνια, 24.000 παιδιά έλαβαν μέρος σε πρωτοβουλίες για 

την προώθηση της εκπαιδευτικής ρομποτικής και της µεθόδου STEM 

(Επιστήµη - Τεχνολογία - Μηχανική - Μαθηµατικά) μέσω του ελληνικού 

συστήματος εκπαίδευσης.  

 

Η COSMOTE συνεργάζεται με τον μη κερδοσκοπικό Οργανισμό 

Εκπαιδευτικής Ρομποτικής και Επιστήμης «WRO Hellas» για την 

υλοποίηση των εν λόγω πρωτοβουλιών.  

 

Σημαντικότερα Επιτεύγματα και Πρωτοβουλίες: 

 

• Πανελλήνιος Διαγωνισμός Εκπαιδευτικής Ρομποτικής για μαθητές 

όλων των σχολικών βαθμίδων (νηπιαγωγείο, δημοτικό, γυμνάσιο, 

λύκειο). Το 2020 συμμετείχαν 6.000 παιδιά και πάνω από 200 

εκπαιδευτικοί-προπονητές έλαβαν σχετική κατάρτιση προκειμένου να 

διευκολύνουν τους μαθητές στον σχεδιασμό και την κατασκευή ενός 

ολοκληρωμένου ρομποτικού μοντέλου.   

Λόγω της πανδημίας COVID-19, οι τελικοί του Διαγωνισμού για τις 

ομάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

πραγματοποιήθηκαν νωρίτερα από το προβλεπόμενο, είτε με εξ 

αποστάσεως αξιολόγηση  ή με τη φυσική παρουσία των μαθητών στις 

εγκαταστάσεις του OTE Academy, όπου τηρήθηκαν όλα τα απαραίτητα 

μέτρα προστασίας.  

 

• Εξοπλισμός και Εκπαιδευτικό υλικό: Στο πλαίσιο του Πανελλήνιου 

Διαγωνισμού Εκπαιδευτικής Ρομποτικής, η COSMOTE προσφέρει 

εκπαιδευτικά πακέτα ρομποτικής και στηρίζει τη μετατροπή επιλεγμένων 

συμμετοχών του διαγωνισμού σε ολοκληρωμένα εκπαιδευτικά σενάρια 

τα οποία είναι διαθέσιμα online για όλα τα παιδιά και τους 

εκπαιδευτικούς. Τα τελευταία 6 χρόνια, η COSMOTE έχει προσφέρει 

περίπου 600 εκπαιδευτικά πακέτα ρομποτικής σε σχολεία σε όλη τη 

χώρα.    

 

• Junior Engineer Academy: Το Junior Engineer Academy (JEA) είναι ένα 

διετές εκπαιδευτικό πρόγραµµα που διοργανώνεται από το Ίδρυµα της 

Deutsche Telekom κι ενσωματώνεται στο ελληνικό εκπαιδευτικό 
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σύστημα σε συνεργασία µε τον στρατηγικό εταίρο της COSMOTE, τον 

εκπαιδευτικό φορέα STEM Education. Για τον σκοπό αυτό, επιλέχθηκαν 

16 Γυµνάσια στην Ελλάδα στα οποία εγκαταστάθηκε ειδικός εξοπλισµός 

και πραγµατοποιήθηκαν ειδικά σεμινάρια κατάρτισης για τους 

εκπαιδευτικούς, προκειµένου να διδάξουν µαθήµατα µηχανικής στους 

µαθητές. Το 2020, 640 παιδιά από 16 Γυμνάσια εκπαιδεύτηκαν στο 

πλαίσιο του Junior Engineer Academy. Μέχρι τα τέλη του 2021, 1.500 

μαθητές γυμνασίου στην Ελλάδα θα έχουν συμμετάσχει στο πρόγραμμα 

με στόχο να βελτιώσουν τις δεξιότητες τους σε μαθήματα όπως η 

μηχανική, η φυσική και τα μαθηματικά.  

 

• Εκπαιδευτικά σεμινάρια STEM: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου 

OTE πραγματοποιεί εκπαιδευτικά σεμινάρια STEM για σχολικές ομάδες 

(από όλες τις τάξεις δημοτικού και γυμνασίου) και για παιδιά ηλικίας 6-8 

ετών. Το 2020, λόγω των περιορισμών που επέβαλε η πανδημία, τα 

STEM εκπαιδευτικά σεμινάρια προγραμματισμού, που απευθύνονταν σε 

παιδιά ηλικίας 6 έως 12 ετών, πραγματοποιήθηκαν  διαδικτυακά με τη 

χρήση των προγραμμάτων Scratch Junior και Scratch 3.0. 

 

• Ταινίες σχετικά με την εκπαιδευτική ρομποτική-STEM: Η COSMOTE 

δημιούργησε την πρώτη ταινία μυθοπλασίας και το πρώτο ντοκιμαντέρ 

σχετικά με την εκπαιδευτική ρομποτική στην Ελλάδα. Μετά το 

«ROBOGIRL», το «THE REAL ROBOKIDS» διηγείται τον θρίαμβο των 

ελληνικών ομάδων στην Παγκόσμια Ολυμπιάδα Εκπαιδευτικής 

Ρομποτικής 2019 που έλαβε χώρα στην Ουγγαρία, όπου η Ελλάδα 

διακρίθηκε παγκοσμίως, κατακτώντας τα περισσότερα μετάλλια του 

θεσμού —μαζί με την Ρωσία. 

 

Εκπαιδευτικά Προγράμματα και Ψηφιακή Εμπειρία στο Μουσείο 

Τηλεπικοινωνιών Ομίλου OTE 

 

10η συνεχόμενη χρονιά εκπαιδευτικών προγραμμάτων 

 

Τα σχολικά εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου περιλαμβάνουν 

ξεναγήσεις, εικαστικά και μουσικά σεμινάρια, ρομποτική, προγράμματα 

STEM, θεατρικά έργα και βιντεοσκοπημένο υλικό που παρέχει 

πληροφορίες σχετικά με την ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο. Το 

Μουσείο προσάρμοσε άμεσα όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα, τόσο 

για τα σχολεία όσο και για τις οικογένειες, στις νέες συνθήκες που 

δημιουργήθηκαν από την πανδημία του κορωνοϊού.  Για τις οικογένειες, 

https://www.otegroupmuseum.gr/portal/educational_programs
https://www.youtube.com/watch?v=CpKOmlz4cmo
https://www.youtube.com/watch?v=JyWqqqkn2Es
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το Μουσείο προσέφερε live δραστηριότητες και ξεναγήσεις στον μόνιμο 

εκθεσιακό χώρο του Μουσείου, χρησιμοποιώντας νέες ψηφιακές 

εφαρμογές Επαυξημένης (AR) και Εικονικής Πραγματικότητας (VR), 

εργαστήρια μικτής πραγματικότητας, ψηφιακά παιχνίδια και video on 

demand με δραστηριότητες ταοποία οι επισκέπτες μπορούν να 

κατεβάσουν και να παρακολουθήσουν όπου κι αν βρίσκονται.  

 

Το 2020, 9.900 άτομα συμμετείχαν στα εκπαιδευτικά προγράμματα και 

τις ξεναγήσεις είτε ψηφιακά είτε δια ζώσης στις εγκαταστάσεις του 

Μουσείου.  

 

Πραγματοποιήθηκαν συνολικά 206 εκπαιδευτικά προγράμματα για 

σχολεία, οικογένειες, μεμονωμένους επισκέπτες και άλλες ομάδες. 

 

#GrowYourBusiness 

 

H COSMOTE αντιλαμβάνεται τη σπουδαιότητα και στηρίζει τη 

δημιουργία ενός κόσμου όπου όλες οι επιχειρήσεις μπορούν να 

αναπτύσσονται αξιοποιώντας τις δυνατότητες που προσφέρει η 

τεχνολογία. Στο πλαίσιο αυτό, υλοποιεί το #GrowYourBusiness, ένα 

πρόγραμμα-οµπρέλα υπό το οποίο η COSMOTE στηρίζει την ανάπτυξη 

των µικροµεσαίων επιχειρήσεων στη νέα ψηφιακή εποχή μέσα από 

διάφορες δράσεις και πρωτοβουλίες.  

 

Κατά τον 1ο κύκλο της δράσης ς #GrowYourBusiness - Digital Training, 

ιδιοκτήτες μικρομεσαίων επιχειρήσεων είχαν την ευκαιρία να 

παρακολουθήσουν δωρεάν σεμινάρια σε 10 πόλεις της Ελλάδας και να 

ενημερωθούν σχετικά με τη χρήση νέων ψηφιακών εργαλείων και 

τεχνολογιών προκειμένου να ενισχύσουν την παραγωγικότητα και την 

ανάπτυξη της επιχείρησής τους.  Οι δραστηριότητες της πρωτοβουλίας 

επεκτάθηκαν σε 7 μικρότερες πόλεις με τα σεμινάρια να λαμβάνουν 

χώρα σε καταστήματα της COSMOTE.  

 

Κατά τον 2ο κύκλο της δράσης σεμιναρίων GrowYourBusiness – Meet 

The Experts, οι συμμετέχοντες παρακολούθησαν δωρεάν σεμινάρια σε 5 

πόλεις της Ελλάδας. Στόχος των σεμιναρίων ήταν να φέρουν σε επαφή 

τους επαγγελματίες με ειδικούς από διάφορους τομείς της ελληνικής 

αγοράς, να διευκολυνθεί η ανταλλαγή ιδεών και πρακτικών συμβουλών 

που θα αποτελέσουν πηγή έμπνευσης για τους ενδιαφερόμενους ώστε να 

κάνουν το επόμενο βήμα για την επιχείρησή τους.  
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>4.000 επιχειρήσεις έχουν εκπαιδευτεί στη χρήση νέων ψηφιακών 

εργαλείων και τεχνολογιών, αντικατοπτρίζοντας την υψηλή αποδοχή των 

εκπαιδευτικών σεμιναρίων από την επιχειρηματική κοινότητα. 

 

Ταυτόχρονα, σε συνεργασία με τον τηλεοπτικό σταθμό ANT1, 

εκπρόσωποι της COSMOTE παρουσίασαν τα διάφορα οφέλη που 

απορρέουν από την χρήση της τεχνολογίας για τις πολύ 

μικρές/μικρομεσαίες επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια του βραδινού δελτίου 

ειδήσεων του καναλιού, με στόχο να διαδώσουν ευρέως τα οφέλη της 

τεχνολογίας.  

 

Υποτροφίες Telekom Romania - STEM 

 

10 υποτροφίες, ύψους 4.200€ έκαστη, δόθηκαν σε νέους φοιτητές με 

υψηλές ακαδημαϊκές επιδόσεις. Όσον αφορά το πρόγραμμα υποτροφιών 

Telekom Romania 2020-2021, οι υποτροφίες απευθύνονται σε 

πρωτοετείς φοιτητές επιστημών, και συγκεκριμένα στους τομείς της 

τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών, αυτοµατισµού και 

ηλεκτρονικών υπολογιστών, πληροφορικής, κυβερνοµηχανικής 

(cybernetics), µαθηµατικών, ηλεκτρολόγων µηχανικών, ηλεκτρονικής 

και τηλεπικοινωνιών.  

 

Από την έναρξη του προγράµµατος το 2010, περισσότεροι από 2.500 

φοιτητές µε υψηλές ακαδηµαϊκές επιδόσεις συµµετείχαν στον 

διαγωνισµό και 125 από αυτούς έλαβαν υποτροφίες από την Telekom 

Romania. Από την έναρξη του προγράµµατος, έχουν διατεθεί συνολικά 

περισσότερα από 440.000€ για την οικονοµική ενίσχυση των 

συµµετεχόντων στους έντεκα κύκλους του προγράμματος. Περισσότερες 

πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα «Υποτροφίες Telekom» είναι 

διαθέσιμες στην ιστοσελίδα www.burseletelekom.ro. 

 

Coder Dojo στη Ρουμανία 

 

 >300 παιδιά ηλικίας 8 έως 17 ετών παρακολούθησαν τα σεμινάρια 

προγραµµατισµού CoderDojo.  

 

Τα σεμινάρια προσφέρθηκαν δωρεάν και πραγματοποιήθηκαν 

διαδικτυακά λόγω των περιορισμών που επέβαλε η πανδημία COVID-19. 

Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να διαλέξουν ανάμεσα σε τρεις 
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κατηγορίες: «Explorer», «Adventurer» και «Master», ανάλογα με την 

ηλικία και το μορφωτικό τους επίπεδο. Το πρόγραμμα προσέφερε μια 

σειρά σεμιναρίων με διαφορετικές γλώσσες και τεχνολογίες 

προγραμματισμού ανάλογα με το επίπεδο δυσκολίας. 

 

Λόγω της υψηλής ζήτησης για τα εισαγωγικά μαθήματα στους 

Αλγόριθμους και στις γλώσσες προγραμματισμού JavaScript και Python, 

οι διοργανωτές έχουν διευρύνει τον αριθμό των συμμετεχόντων για να 

εξυπηρετήσουν περισσότερους μαθητές. Το πρόγραμμα σπουδών 

αναπτύχθηκε από εθελοντές μέντορες και ειδικούς στον προγραμματισμό 

και τη ρομποτική.   

 

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην 

ιστοσελίδα www.coderdojo.ro. 

 

 

Βιώσιμος Αναπτυξιακός Στόχος 4: Ποιοτική Εκπαίδευση 

 

Βασικοί Στόχοι 

 

4.4 Έως το 2030, ουσιαστική αύξηση του αριθμού των νέων και των 

ενηλίκων οι οποίοι έχουν τις κατάλληλες δεξιότητες, 

συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών και επαγγελματικών δεξιοτήτων, 

για απασχόληση, αξιοπρεπή εργασία και επιχειρηματικότητα. 

 

4.7 Έως το 2030, διασφάλιση ότι όλοι οι εκπαιδευόμενοι θα αποκτήσουν 

τη γνώση και θα καλλιεργήσουν τις δεξιότητες που χρειάζονται για να 

προάγουν τη βιώσιμη ανάπτυξη, μέσω, μεταξύ άλλων, της εκπαίδευσης 

για τη βιώσιμη ανάπτυξη και τον βιώσιμο τρόπο ζωής, τα ανθρώπινα 

δικαιώματα, την ισότητα των φύλων, της προαγωγής της κουλτούρας της 

ειρήνης και της μη-βίας, της ταυτότητας του παγκόσμιου πολίτη, καθώς 

και μέσω της αναγνώρισης της πολιτιστικής ποικιλομορφίας και της 

συμβολής του πολιτισμού στη βιώσιμη ανάπτυξη. 

 

 

Πρόγραμμα Υποτροφιών COSMOTE  

 

Δέσµευση COSMOTE: Η υποστήριξη των νέων στην ανάπτυξη των 

δεξιοτήτων τους με την παροχή όλων των εργαλείων που χρειάζονται για 

να δραστηριοποιηθούν και να εξελιχθούν στη σημερινή κοινωνία. Η 

http://www.coderdojo.ro/
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COSMOTE στέκεται αρωγός δίπλα σε νέους απόφοιτους δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης που αντιμετωπίζουν οικονομικές και κοινωνικές δυσκολίες 

καλύπτοντας εξ ολοκλήρου τα έξοδα των πανεπιστημιακών τους 

σπουδών και στηρίζοντάς τους ώστε να γίνουν ενεργοί πολίτες της 

σημερινής κοινωνίας.  

 

Το Πρόγραμμα Υποτροφιών COSMOTE αποτελεί μια από τις κοινωνικές 

πρωτοβουλίες του Ομίλου ΟΤΕ με στόχο να συμβάλλει στη δημιουργία 

ενός καλύτερου κόσμου για όλους. Από την έναρξη του προγράμματος το 

2002, έχουν απονεμηθεί 724 υποτροφίες σε φοιτητές, αξίας παραπάνω 

από 6,5 εκατ. ευρώ.  

 

Εξαρχής, το πρόγραμμα απευθυνόταν σε πρωτοετείς φοιτητές 

πανεπιστημίων οι οποίοι αντιμετωπίζουν οικονομικές και κοινωνικές 

δυσκολίες. Κάθε χρόνο, το πρόγραμμα αναπροσαρμόζεται ανάλογα με τις 

ανάγκες των φοιτητών και τις δυνατότητες της Εταιρείας. Από την 

έναρξη του προγράμματος, υποτροφίες απονέμονται επίσης σε φοιτητές 

που κατοικούν σε απομακρυσμένες περιοχές εκτός Αθηνών ενώ είναι 

πλέον διαθέσιμες και σε πρωτοετείς φοιτητές απ’ όλη την Ελλάδα.  

 

Εκτός από την οικονομική υποστήριξη που παρέχεται στους φοιτητές, η 

COSMOTE καλύπτει επίσης τις τηλεπικοινωνιακές τους ανάγκες 

προσφέροντάς τους δωρεάν πακέτα επικοινωνίας (σταθερής, κινητής και 

internet on the go). 

 

>85 % των φοιτητών* ανέφεραν ότι τα πακέτα επικοινωνίας που 

προσφέρει η COSMOTE στο πλαίσιο του προγράμματος τους βοηθούν 

στις σπουδές τους και την καθημερινή τους ζωή.  

 

>95 % των φοιτητών* ανέφεραν ότι το Πρόγραμμα Υποτροφιών τους 

βοηθά σημαντικά στην ολοκλήρωση των σπουδών τους. 

 

>72 % των φοιτητών** ανέφεραν ότι το Πρόγραμμα Υποτροφιών τους 

βοήθησε σημαντικά στην ολοκλήρωση των σπουδών τους. 

 

~ 80 % των φοιτητών** ανέφεραν ότι το Πρόγραμμα Υποτροφιών τους 

βοήθησε σημαντικά στην εύρεση εργασίας μετά την ολοκλήρωση των 

σπουδών τους. 

 

*αφορά φοιτητές που λαμβάνουν χρηματοδότηση μέσω του 
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προγράμματος και είναι εν ενεργεία φοιτητές 

** αφορά φοιτητές που έλαβαν υποτροφίες από την COSMOTE και 

έχουν αποκτήσει το πτυχίο τους.  

 

 

2.5.3 Πρόσβαση στην Ψηφιακή Κοινωνία 

 

Ο Όμιλος OTE προσφέρει προϊόντα και υπηρεσίες ΤΠΕ καθώς και 

σχετικές εκπτώσεις, προκειμένου να διευκολύνει και να βελτιώσει την 

καθημερινότητα των ανθρώπων.  

 

Εξειδικευμένα Προϊόντα - Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνίας & Προσφορές 

1.383.673 ευρώ έκπτωση σε υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας για άτομα 

τρίτης ηλικίας και άτομα με αναπηρία στην Ελλάδα.  

 

Άτομα με Αναπηρία 

 

9.660 άτομα έλαβαν έκπτωση στις υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας και 

internet στην Ελλάδα. 

Η προσφορά υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας είναι ειδικά 

προσαρμοσμένη στις αυξημένες ανάγκες των ατόμων με προβλήματα 

ακοής στη Ρουμανία.  Η προσφορά συνδυάζει πληθώρα υπηρεσιών (GB, 

SMS, λεπτά βιντεοκλήσεων) και εξατομικευμένη εξυπηρέτηση πελατών.  

 

Άνεργοι και Συνταξιούχοι 

 

Από το 2010, η COSMOTE στηρίζει τους ανέργους και τους 

συνταξιούχους προσφέροντας έκπτωση στο μηνιαίο πάγιο των 

συμβολαίων κινητής.  

 

Φοιτητές  

 

Οι προσφορές What’s Up Student (προσφορές κινητής, double play, GB) 

καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες των φοιτητών παρέχοντας καινοτόμες και 

εξαιρετικά ανταγωνιστικές υπηρεσίες.  

 

Πρόγραμμα Επαναδιάθεσης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Η/Υ) 

 

Η COSMOTE προσφέρει ανακατασκευασμένους Η/Υ, που 

προηγουμένως χρησιμοποιούνταν από εργαζομένους του Ομίλου ΟΤΕ, 
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σε ΜΚΟ και σχολεία στην Ελλάδα. 

 

> 700 Η/Υ έχουν δοθεί σε περισσότερα από 650 σχολεία μέσω του 

«Προγράμματος Επαναδιάθεσης Η/Υ» που υλοποιείται για 15η χρονιά. 

Πέρα από το κομμάτι της κοινωνικής συνεισφοράς, η δράση συμβάλλει 

στην προστασία του περιβάλλοντος καθώς η επαναχρησιμοποίηση 

υπολογιστών βοηθά στην εξοικονόμηση πρώτων υλών και τη μείωση των 

ηλεκτρονικών αποβλήτων. 

 

 

Ευρωπαϊκός Αριθμός Κλήσης Έκτακτης Ανάγκης 112 υπό τη 

διαχείριση του OTE 

 

Ο ευρωπαϊκός αριθμός κλήσης έκτακτης ανάγκης 112 δέχτηκε 3.940.516 

κλήσεις, από τις οποίες οι 147.980 προωθήθηκαν στους εθνικούς 

αριθµούς έκτακτης ανάγκης 100, 199, 166, 108, 197 και 1056.  

 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η ανάλυση των κλήσεων που 

προωθήθηκαν ανά αριθμό έκτακτης ανάγκης, καθώς και άλλα μέσα 

επικοινωνίας που εξετάστηκαν. 

 

*Οι κλήσεις στη στήλη «Πληροφορίες/Άλλο» αφορούν κλήσεις για 

θέματα σχετικά με τον COVID-19, τους περιορισμούς λόγω lockdown, 

και προωθήσεις κλήσεων στις γραμμές υποστήριξης «197» (Τηλεφωνική 

Γραμμή Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης και «1056» (Εθνική 

Τηλεφωνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS - Το Χαμόγελο του Παιδιού).  

 

 

Κάλυψη Επικοινωνίας σε Περιπτώσεις Έκτακτης Ανάγκης 

 

Η στήριξη των συνδρομητών COSMOTE σε περιπτώσεις έκτακτης 

ανάγκης αποτελεί προτεραιότητα για την Εταιρεία.  Το έργο υποστήριξης 

περιλαμβάνει την ανάληψη βραχυπρόθεσµων πρωτοβουλιών, όπως: 

 

• Η παροχή δωρεάν κλήσεων και mobile internet σε συνδροµητές κινητής 

τηλεφωνίας που έχουν πληγεί. 

 

• Η µη διακοπή παρεχόµενων υπηρεσιών (κινητή, σταθερή και 

τηλεόραση) λόγω απλήρωτων λογαριασµών. 
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• Η αντικατάσταση κατεστραµµένου εξοπλισµού Internet και 

τηλεόρασης. 

 

• Η κάλυψη του κόστους χρήσης εξοπλισμού και υπηρεσιών όπως 

υπηρεσίες περιαγωγής, διεθνείς κλήσεις, SMS και MB για συγκεκριµένο 

χρονικό διάστηµα.   

 

Το 2020, η COSMOTE προσέφερε έκτακτη στήριξη σε συνδρομητές της 

που επλήγησαν από ακραία καιρικά φαινόμενα ή σεισμούς στην Ελλάδα 

(σε Εύβοια, Ιθάκη, Κεφαλλονιά, Ζάκυνθο, Φθιώτιδα, Φάρσαλα, 

Καρδίτσα, Αλμυρό και τη Νέα Αγχίαλο Μαγνησίας, Σάμο, Φούρνοι, 

Ικαρία, Χερσόνησο Κρήτης). Ταυτόχρονα, οι τεχνικοί του Οµίλου ΟΤΕ 

εργάστηκαν εντατικά για την άµεση αποκατάσταση των ζηµιών που 

προκλήθηκαν.  Ο Όμιλος ΟΤΕ προσέφερε δωρεάν υπηρεσίες περιαγωγής 

σε όλους τους συνδρομητές που βρίσκονταν στην Ισπανία και την Ιταλία 

κατά την περίοδο των lockdown που επιβλήθηκαν λόγω της πανδημίας 

COVID-19, καθώς και στους συνδρομητές που επλήγησαν από τον 

ισχυρό σεισμό στην Τουρκία. 

 

 

Κάλυψη Επικοινωνίας σε Περιπτώσεις Έκτακτης Ανάγκης 

 

Ο ΟΤΕ συνέχισε να παρέχει τηλεπικοινωνιακές υποδοµές και οικονοµική 

στήριξη για τη λειτουργία γραµµών υποστήριξης ευάλωτων κοινωνικών 

οµάδων, ιδιαίτερα παιδιών σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.  Ενδεικτικά, 

ο Όµιλος στηρίζει τη λειτουργία των παρακάτω  Γραµµών Υποστήριξης: 

 

• SOS 1056, «Το Χαμόγελο του Παιδιού» (23 χρόνια υποστήριξης), 

198.653 κλήσεις 

 

• Ευρωπαϊκή Γραμμή Έκτακτης Ανάγκης 116000 για τα εξαφανισμένα 

παιδιά, «Το Χαμόγελο του Παιδιού» (13 χρόνια υποστήριξης), 10.421 

κλήσεις 

 

• Ευρωπαϊκή Γραμμή Υποστήριξης Παιδιών 116111, «Το Χαμόγελο του 

Παιδιού», 7.411 κλήσεις 

 

• Συμβουλευτική Γραμμή 11525 «Μαζί για το Παιδί» (11 χρόνια 

υποστήριξης), 3.630 κλήσεις 

 

https://www.cosmote.gr/cs/otegroup/gr/hamogelo_tou_paidiou.html
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Δωρεάν Wi Fi σε Αρχαιολογικούς Χώρους 

 

Παρέχεται δωρεάν WiFi στους επισκέπτες σημαντικών αρχαιολογικών 

χώρων στο πλαίσιο της συνεργασίας της COSMOTE µε το Υπουργείο 

Πολιτισµού και Αθλητισµού, για την παροχή δωρεάν WiFi σε 

σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία στην Ελλάδα. Με την 

επέκταση του μνημονίου συνεργασίας μεταξύ των δύο συμβαλλόμενων 

μερών, το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού συμπεριέλαβε πέντε 

(5) επιπλέον χώρους στον κατάλογο που αρχικά περιελάμβανε 20 

αρχαιολογικούς χώρους, οι οποίοι είναι μεγάλου πολιτισμικού και 

ιστορικού ενδιαφέροντος και δικαιολογούν την παροχή δωρεάν WiFi 

στους επισκέπτες. 

 

Οι πέντε νέοι αρχαιολογικοί χώροι που προστέθηκαν είναι οι ακόλουθοι: 

 

• Αρχαιολογικός Χώρος Παλαμηδίου στο Ναύπλιο 

 

• Αρχαιολογικός Χώρος Μυστρά 

 

• Αρχαιολογικός Χώρος και Αρχαιολογικό Μουσείο Ελευθέρνας  

 

• Αρχαιολογικός Χώρος και Αρχαιολογικό Μουσείο Νεμέας 

 

• Νέο Αρχαιολογικό Μουσείου Χανίων 

 

Η COSMOTE ήδη προσφέρει δωρεάν ευρυζωνικές υπηρεσίες σε 13 

χώρους πολιτισμικού ενδιαφέροντος ενώ ταυτόχρονα συνεχίζει με τη 

δημιουργία υποδομών στους υπόλοιπους χώρους, με τη συνολική αξία 

της επένδυσης να υπερβαίνει τα 3 εκατ. ευρώ.  

 

Κατά το 2020, οι περισσότεροι αρχαιολογικοί χώροι και τα μουσεία 

παρέμειναν κλειστά στο κοινό και τρίτους λόγω των περιορισμών για την 

προστασία κατά του κορωνοϊού. Ως εκ τούτου, ο Όμιλος ΟΤΕ παρείχε 

δωρεάν WiFi μόνο στον αρχαιολογικό χώρο και το μουσείο της Αρχαίας 

Κορίνθου. 

 

Κατά τη διάρκεια του 2021, η COSMOTE σκοπεύει να επεκτείνει και 

βελτιώσει τη διαδικτυακή κάλυψη στους παρακάτω αρχαιολογικούς 

χώρους:  
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• Αρχαιολογικός Χώρος Δωδώνης 

 

• Αρχαιολογικός Χώρος Σουνίου 

 

• Αρχαιολογικός Χώρος και Μουσείο Επιδαύρου 

 

• Αρχαιολογικός Χώρος και Μουσείο Ολυµπίας 

 

 

Σωφρονιστικά Ιδρύµατα 

Δωρεάν προσφορά 30.000 καρτών προπληρωµένου χρόνου οµιλίας 

συνολικής αξίας >120.000€ 

 

 

Κέρος:  Αρχαιολογικές Ανασκαφές µε την Τηλεπικοινωνιακή 

Υποστήριξη της COSMOTE 

 

Η ανασκαφή στο νησί της Κέρου αποτελεί ένα ερευνητικό έργο που 

υλοποιήθηκε από τη Βρετανική Σχολή Αθηνών υπό την αιγίδα του 

Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού.  Οι νέες ανασκαφές έφεραν 

στο φως πλήθος επιβλητικών και πυκνά δομημένων 

κατασκευών,  αναδεικνύοντας την Κέρο σε μία από τις σημαντικότερες 

περιοχές του Αιγαίου κατά την Πρώιμη Εποχή του Χαλκού (3η χιλιετία 

π.Χ.).  

 

Τα τελευταία χρόνια, η COSMOTE παρείχε τον απαιτούμενο 

τεχνολογικό εξοπλισμό για τις καθημερινές ανάγκες καταγραφής και 

τεκμηρίωσης των αρχαιολογικών ομάδων στους χώρους ανασκαφής της 

Κέρου και του Δασκαλιού. Ακόμη, ενίσχυσε τις δυνατότητες του δικτύου 

COSMOTE 4G στην περιοχή, ώστε να παρέχει γρήγορες ταχύτητες 

Internet και αδιάλειπτη συνδεσιμότητα μέσα από το μεγαλύτερο δίκτυο 

4G της χώρας. 

 

To 2020, η COSMOTE ήταν κορυφαίος χορηγός της έκθεσης «Ίχνη: Η 

αρχαιολογία των Κουφονησίων», η οποία φιλοξενείται στην 

Αρχαιολογική Συλλογή Κουφονησίου και παρουσιάζει εντυπωσιακά 

ευρήματα από τις ανασκαφές που διενεργήθηκαν τα τελευταία 60 χρόνια 

στα Κουφονήσια, την Κέρο και το κοντινό νησάκι του Δασκαλιού.  
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Κανάλι COSMOTE History  

 

Το COSMOTE History Channel, το πιο δημοφιλές κανάλι ντοκιμαντέρ 

στην πλατφόρμα της COSMOTE TV που προάγει την ελληνική ιστορία, 

την κουλτούρα και τον πολιτισμό, γιορτάζει 5 χρόνια λειτουργίας. Όραμα 

του Ομίλου είναι το COSMOTE History Channel να αποτελέσει το κύριο 

µέσο ψυχαγωγίας και εκπαίδευσης. 

Το κανάλι προσφέρει: 

 

>120 πρωτότυπα ντοκιμαντέρ ή σειρές ντοκιμαντέρ (παραγωγές 

COSMOTE TV ή συμπαραγωγές) 

 

>800 ντοκιμαντέρ σημαντικών Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών 

 

Το περιεχόμενο συνίσταται κυρίως σε: 

 

• Παραγωγές COSMOTE TV ή συμπαραγωγές έργων σχετικά με την 

ελληνική κληρονομιά. 

 

• Ντοκιμαντέρ ξένων εταιρειών παραγωγής και καναλιών, όπως BBC, 

National Geographic, Arte, A&E, Deutsche Welle, TVF κλπ., που 

σχετίζονται με την Ελλάδα. 

 

• Ντοκιμαντέρ από μορφωτικά ιδρύματα και άλλους ελληνικούς φορείς, 

ανεξάρτητους Έλληνες παραγωγούς κλπ. 

 

Το κανάλι συνεχίζει τη συνεργασία του με διάφορους οργανισμούς και 

ιδρύματα, όπως το Πολεμικό Μουσείο και την Αμερικανική Σχολή 

Κλασικών Σπουδών, με σκοπό τη διατήρηση, την ψηφιοποίηση και την 

προβολή σπάνιων ταινιών και βίντεο ιστορικής αξίας.  

 

To 2020, κατά την διάρκεια της πανδημίας, η COSMOTE μετέδωσε 

μέρος του προγράμματος του History Channel δωρεάν στο κανάλι της 

COSMOTE TV στο YouTube.  

 

Ακόμη, η COSMOTE προσφέρει τα προγράμματα του COSMOTE 

History Channel δωρεάν στα σχολεία της χώρας στο πλαίσιο της 

προσπάθειας του Ομίλου να παρέχει εναλλακτικά μέσα εκπαίδευσης. 
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Ο πρώτος χώρος πρασίνου στη Ρουμανία με ηλιακά παγκάκια και 

δωρεάν WiFi 

 

Από τις 15 Ιουνίου 2019, οι κάτοικοι του Βουκουρεστίου απέκτησαν 

έναν νέο χώρο πρασίνου στον οποίο μπορούν να χαλαρώσουν. Στο 

Magnolia Alley, τμήμα του Βοτανικού Κήπου του Βουκουρεστίου, η 

φύση συναντά την τεχνολογία.  Στον χώρο οι επισκέπτες μπορούν να 

απολαύσουν τα βοτανικά εκθέματα και να χρησιμοποιήσουν δύο ηλιακά 

παγκάκια που τους επιτρέπουν να φορτίζουν τα κινητά τους σε θύρες 

USB και ασύρµατους φορτιστές.  Στα παγκάκια επίσης παρέχεται δωρεάν 

WiFi και είναι τα πρώτα του είδους τους που εγκαθίστανται σε χώρο 

πρασίνου στη Ρουµανία. 

 

Το έργο ξεκίνησε το 2015, μέσω της συνεργασίας του Team Work 

Association και του Ιδρύματος Telekom Romania, στο πλαίσιο της 

αναδιαμόρφωσης του Ταξινομικού Τμήματος του Βοτανικού Κήπου 

"Dimitrie Brândză" στο Πανεπιστήμιο του Βουκουρεστίου. 

  

Telekom Romania Hackathon 

 

Το πρώτο Hackathon που διοργανώθηκε από την Telekom Romania 

έλαβε χώρα τον Οκτώβρη του 2020 υπό τον τίτλο « ένας μαραθώνιος 

ιδεών ανοιχτός σε όλους». 

 

Το Hackathon αφορούσε την εύρεση ιδεών και λύσεων για τη βελτίωση 

εσωτερικών (για εργαζομένους και συνεργάτες) ή εξωτερικών (για τους 

πελάτες Telekom) διαδικασιών.  Κάθε εργαζόμενος της Telekom 

Romania μπορούσε να συμμετέχει με την ιδέα του. Λόγω των 

περιορισμών που επιβλήθηκαν από την πανδημία, η εκδήλωση 

πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά. 

 

Ομάδες τριών έως έξι μελών ανέπτυξαν ιδέες, αναλυτικές διαδικασίες και 

δοκιμές και στη συνέχεια τις παρουσίασαν στην κριτική επιτροπή. Κατά 

τη διάρκεια του Hackathon, οι ομάδες συζήτησαν το έργο τους με έναν ή 

περισσότερους μέντορες κι έλαβαν σημαντικά σχόλια και πληροφορίες 

για την περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών τους.  
 

Δωρεάν και απεριόριστη συνδεσιμότητα για μαθητές και δασκάλους 

στη Ρουμανία 
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172 μαθητές και δάσκαλοι του ενιαίου σχολείου στο χωριό Găinești της 

Ρουμανίας έλαβαν δωρεάν απεριόριστα πακέτα επικοινωνίας και 

εξοπλισμό Wi-Fi στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Romania connected», 

μέσω της οποίας η Telekom Romania επιδιώκει να διασφαλίσει το 

δικαίωμα στην εκπαίδευση όπως ορίζει το ρουμανικό σύνταγμα.  

 

Teimplici.ro 

 

Το Teimplici.ro ξεκίνησε το 2014 και επιδιώκει να καλύψει τις ανάγκες 

των κοινοτήτων όπου οι νέες τεχνολογίες πληροφορικής μπορούν να 

αποφέρουν οφέλη στους τομείς της εκπαίδευσης, της υγείας, του 

περιβάλλοντος, της καινοτομίας, της ανάπτυξης και της κοινωνικής 

προστασίας.  Στόχος είναι ο εντοπισμός εταίρων που προωθούν τις 

επωφελείς εφαρμογές των ΤΠΕ στις ρουμανικές κοινότητες.  

 

Το 2020 η Telekom Romania υποστήριξε τα τρία έργα που αναδείχθηκαν 

νικητές στον διαγωνισμό Teimplici.ro του 2019, και τα οποία 

αποσκοπούν στη µείωση των ποσοστών πρόωρης σχολικής εγκατάλειψης 

σε αστικές περιοχές της Ρουμανίας. 

 

 

2.5.4 Κοινωνικές Πρωτοβουλίες 

 

Ο Όμιλος ΟΤΕ εφαρμόζει και στηρίζει ένα ευρύ φάσμα προγραμμάτων 

και δράσεων για την κάλυψη των βασικών αναγκών της κοινωνίας. 

 

Στήριξη Φορέων για τα Παιδιά  

 

~ 470.000 € διατέθηκαν σε 17 κοινωφελείς οργανισμούς που φροντίζουν 

παιδιά στην Ελλάδα 

3 φορείς επιλέχθηκαν μετά από εσωτερική ψηφοφορία των εργαζομένων 

του Οµίλου ΟΤΕ. 

 

~ 9 εκατ. ευρώ έχουν διατεθεί σε 60 ΜΚΟ, τα τελευταία 20 χρόνια  

 

Τµήµατα Επειγόντων Περιστατικών για Παιδιά 

Το 2020, ο Όµιλος ΟΤΕ µαζί µε το Σωµατείο «Αντιµετώπιση Παιδικού 

Τραύµατος» συνέβαλε στην ανακαίνιση και την αγορά εξοπλισµού για το 

Τµήµα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) του Γενικού Παναρκαδικού 

https://www.teimplici.ro/
https://www.cosmote.gr/cs/otegroup/gr/draseis_sthrikshs_mko_gia_paidia.html
https://www.cosmote.gr/cs/otegroup/gr/eksoplismos_paidiatrikwn_nosokomeiwn.html
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Νοσοκοµείου Τρίπολης.  

 

>540.000€ έχουν διατεθεί για την αγορά ιατρικού εξοπλισµού για 16 

παιδιατρικά τµήµατα νοσοκοµείων σε όλη την Ελλάδα, τα τελευταία 9 

χρόνια, βοηθώντας έτσι περισσότερα από 110.000 παιδιά το χρόνο. 

 

Περιοδικό Δρόμου «Σχεδία» 

 

Το περιοδικό δρόμου «Σχεδία», που κυκλοφορεί στην Ελλάδα από το 

2013, διατίθεται προς πώληση σε διάφορα σημεία στην Αθήνα και την 

Θεσσαλονίκη από διαπιστευμένους πωλητές που ανήκουν σε ευάλωτες 

κοινωνικές ομάδες. Η «Σχεδία» δίνει την ευκαιρία σε διαπιστευμένους 

πωλητές να πουλήσουν το περιοδικό και να λάβουν μέρος από τα κέρδη 

της πώλησης. Από τον Μάρτιο του 2020, ένα από τα σημεία πώλησης 

είναι πλέον το Διοικητικό Μέγαρο του Ομίλου ΟΤΕ στο Μαρούσι 

(Αθήνα). Λόγω των περιορισμών που ίσχυαν κατά την περίοδο των 

lockdown στην Ελλάδα, η Σχεδία ανέστειλε προσωρινώς τη λειτουργία 

της και απέσυρε την ομάδα πωλητών από τους δρόμους της Αθήνας και 

της Θεσσαλονίκης. Την περίοδο της πανδημίας, ο Όμιλος ΟΤΕ στήριξε 

τους πωλητές της Σχεδίας με τις παρακάτω δράσεις: 

 

• Αγορά 500 τευχών του περιοδικού και διανομή τους στους 

εργαζομένους του Ομίλου. 

 

• Προσφορά πακέτων τηλεπικοινωνίας (χρόνος ομιλίας, SMS και GB) σε 

περισσότερους από 50 πωλητές του περιοδικού, αξίας άνω των 9.000€. 

 

• Παροχή διατακτικών επιταγών για αγορές σε σούπερ μάρκετ στους 

πωλητές της «Σχεδίας», αξίας 3.000€. 

 

Πρόγραμμα Υποτροφιών COSMOTE 2020 

 

520.000€ διατέθηκαν σε 30 πρωτοετείς φοιτητές που αντιμετωπίζουν 

οικονομικές και κοινωνικές δυσκολίες. Επιπλέον, η COSMOTE 

προσέφερε δωρεάν προϊόντα και υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών και 

COSMOTE TV καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών τους.  

 

Συγκεκριμένα, για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, η COSMOTE 

προσέφερε: 
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• 29 υποτροφίες αξίας 15.000€ και 18.750€ εκ των οποίων: 

 

- 13 υποτροφίες αξίας 15.000€ απονεμήθηκαν σε πρωτοετείς φοιτητές 

που παρακολουθούν 4ετές πρόγραμμα σπουδών  

 

- 16 υποτροφίες αξίας 18.750 € απονεμήθηκαν σε πρωτοετείς φοιτητές 

που παρακολουθούν 5ετές πρόγραμμα σπουδών 

 

Επιπρόσθετα, η COSMOTE προσέφερε την τιμητική υποτροφία 

«Ζαχαρίας Πιπερίδης» (25.000€) σε έναν πρωτοετή φοιτητή επιτυχόντα 

σε κάποιο από τα συγκεκριμένα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα (ΑΕΙ) 

όπως η Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών 

του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, ο οποίος επίσης αντιμετωπίζει 

οικονομικές και κοινωνικές δυσκολίες.  

 

>6,5 εκατ. ευρώ έχουν διατεθεί σε 724 φοιτητές ΑΕΙ, κατά τη διάρκεια 

των 19 ετών υλοποίησης του προγράμματος. 

 

Δράσεις στις Τοπικές Κοινωνίες 

 

Ο Όµιλος ΟΤΕ στήριξε οικονοµικά περισσότερες από 70 δράσεις που 

αφορούσαν τοπικές κοινότητες στην Ελλάδα, επιδιώκοντας τη βελτίωση 

των συνθηκών διαβίωσης των κατοίκων της Περιφέρειας και τη 

διατήρηση της πολιτιστικής ταυτότητας των περιοχών. 

 

 

Συνεργασία με την SuperTeach 

 

Η Telekom Romania υλοποίησε μια νέα πρωτοβουλία με επίκεντρο την 

εκπαίδευση σε συνεργασία με την SuperTeach. Στόχος της ήταν η 

σύνδεση της εκπαίδευσης με την τεχνολογία, με σκοπό την ανάπτυξη 

μιας ισχυρής κοινότητας μέσω της οποίας οι εκπαιδευτικοί θα έχουν 

πρόσβαση σε πολύτιμους εκπαιδευτικούς πόρους, όπως webinars, 

εργαστήρια, διαδικτυακά μαθήματα, συνέδρια καθώς και σεμινάρια 

κατάρτισης σχετικά με θέματα ποικίλου ενδιαφέροντος που αφορούν την 

επαγγελματική τους σταδιοδρομία.   

 

Η αποστολή τόσο της Telekom Romania όσο και της SuperTeach ήταν να 

κινητοποιήσουν τις κοινότητες των εκπαιδευτικών που είναι ανοιχτές 

στην αλλαγή και να τις προετοιμάσουν, από ψηφιακής απόψεως, για τον 
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ερχομό ενός εκπαιδευτικού συστήματος που είναι προσαρμοσμένο στη 

νέα κανονικότητα.  

 

Η πρωτοβουλία υλοποιήθηκε προκειμένου να βοηθήσει τους 

εκπαιδευτικούς στη Ρουμανία να ξεπεράσουν τα εμπόδια που επέβαλαν 

οι περιορισμοί της πανδημίας ώστε να διεξάγουν τα μαθήματά τους και 

να γεφυρώσουν το μαθησιακό χάσμα μεταξύ αυτών και των μαθητών 

τους.   

 

 

Παγοδρόμιο Telekom Arena 

 

Το 2020, η Telekom Romania συνέχισε να παρέχει στήριξη στο 

Παγοδρόμιο Telekom Arena, το οποίο λειτουργεί υπό την αιγίδα του 

ιδρύματος Ion Tiriac Foundation. Η εταιρεία υποστηρίζει το μοναδικό 

παγοδρόμιο στην περιοχή Ilfov του Βουκουρεστίου προκειμένου να 

ενθαρρύνει τη συμμετοχή των παιδιών και των νέων σε αθλητικές 

δραστηριότητες και να στηρίξει τις αθλητικές ομάδες. 

 

 

Telekom Romania Foundation 

 

Το ίδρυμα Telekom Romania Foundation στηρίζει άτομα που βρίσκονται 

σε ειδικές περιστάσεις, κοινωνικούς σκοπούς, ενήλικες και παιδιά που 

έχουν διαγνωστεί με σοβαρές ασθένειες, καθώς και ταλαντούχους νέους 

φοιτητές. Επίσης, υλοποιεί και υποστηρίζει εκστρατείες για την παροχή 

ανθρωπιστικής βοήθειας σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών.  

 

Η Telekom Romania στήριξε δύο ομάδες από το Βουκουρέστι και την 

Cluj Napoca που πέρασαν στη διαγωνιστική φάση αξιολόγησης από τη 

διεθνή κριτική επιτροπή του Διεθνούς Hackathon της NASA «Space 

Apps Challenge 2020». To Space Apps Challenge είναι το καινοτόμο 

πρόγραμμα επιχειρηματικής επώασης (incubation) της NASA που 

πραγματοποιείται ετησίως από το 2012, σε κομβικά σημεία σε 200 πόλεις 

σε όλο τον κόσμο. Στη Ρουμανία, πάνω από 100 άτομα ηλικίας μεταξύ 14 

και 30 ετών συμμετείχαν διαδικτυακά, δημιουργώντας 12 ομάδες. Οι δύο 

ομάδες απόκάθε πόλη πέρασαν στη φάση αξιολόγησης από τη διεθνή 

επιτροπή του διαγωνισμού. Οι λύσεις που πρότεινε η κάθε ομάδα 

συνοψίζονται παρακάτω: 
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Βουκουρέστι 

 

• Fire Fighters – λύση για τον αυτόματο εντοπισμό φυσικών κινδύνων 

 

• Carbon FUN – εφαρμογή που παρακολουθεί το ανθρακικό αποτύπωμα 

με βάση τις μεταφορές και την κατανάλωση ενέργειας 

 

Cluj Napoca 

 

• IOT4NATURE - λύση που εντοπίζει τον καπνό και τις φλόγες που 

παράγονται σε περίπτωση πυρκαγιάς και στέλνει την πληροφορία στο 

Cloud ώστε να ειδοποηθούν οι αρχές και οι πολίτες στις πληγείσες 

περιοχές 

 

• PAN - εφαρμογή που δημιουργεί αυτόματες προβλέψεις για την 

μετανάστευση της πανίδας ώστε να ενημερώνει για οποιαδήποτε 

μεταβολή στο οικοσύστημα  

 

 

Στήριξη του Εθνικού Συστήματος Υγείας 

 

Συμμετέχοντας στην εθνική προσπάθεια για την καταπολέμηση της 

πανδημίας, ο Όμιλος ΟΤΕ υποστήριξε τα νοσοκομεία αγοράζοντας 

απαραίτητο ιατρικό εξοπλισμό αξίας 2 εκατ. Ευρώ. Συγκεκριμένα, 

προμηθεύτηκε και διέθεσε στα ελληνικά νοσοκομεία 24 αναπνευστήρες, 

110 κλίνες ΜΕΘ, και 110 monitors τύπου Elite V8. 

 

Οι περισσότεροι από τους 24 αναπνευστήρες τέθηκαν στην υπηρεσία του 

Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Γεώργιος Παπανικολάου» και του 

Θριάσιου Γενικού Νοσοκομείου Ελευσίνας.  

Ο Όμιλος έχει ήδη υλοποιήσει μια σειρά πρόσθετων δράσεων για τη 

στήριξη των αναγκών του Υπουργείου Υγείας με στόχο την υποστήριξη 

των πολιτών κατά την περίοδο της πανδημίας. 

 

 

Στήριξη του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Αμύνης 

 

Η COSMOTE προσέφερε δωρεά ύψους 500.000€ στο Γενικό Επιτελείο 

Εθνικής Αμύνης (ΓΕΕΘΑ) για την κάλυψη επιχειρησιακών αναγκών.  Η 

εν λόγω πρωτοβουλία αποτελεί μία από τις δράσεις της COSMOTE για 
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την στήριξη των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων που σε συνεργασία με 

την ΕΛ.ΑΣ και το Λιμενικό Σώμα προστατεύουν τα χερσαία και 

θαλάσσια σύνορα της χώρας.  

 

 

Στήριξη του Λιμενικού Σώματος 

 

Το 2020, Ο Όμιλος ΟΤΕ προσέφερε 78.000€ στο Λιμενικό Σώμα για την 

κάλυψη επιχειρησιακών αναγκών, και συγκεκριμένα για την επισκευή 

και τη συντήρηση σκαφών του. Στα 6 χρόνια στήριξης του Λιμενικού 

Σώματος, περισσότερα από 1.000.000€ έχουν διατεθεί για την επισκευή 

και συντήρηση σκαφών του Λιμενικού Σώματος, καθώς και για την 

προμήθεια ειδών διάσωσης και επιβίωσης, όπως σωσίβια, κουβέρτες, 

κυτία πρώτων βοηθειών, γάντια, μάσκες, σκηνές, ισοθερμικές φόρμες, 

που χρησιμοποιούν καθημερινά οι διασώστες πρώτης γραμμής, 

συμβάλλοντας στη διάσωση 318.715 ανθρώπων που βρίσκονταν σε 

κίνδυνο στη θάλασσα.  

 

 

2.5.5 Εθελοντισμός Εργαζομένων 

 

Ο εθελοντισμός των εργαζομένων και η συμμετοχή τους σε 

πρωτοβουλίες βιώσιμης ανάπτυξης αποτελούν μέρος της συνολικής 

κοινωνικής συνεισφοράς του Ομίλου ΟΤΕ και δίνουν στους 

εργαζομένους τη δυνατότητα να εκφράσουν ενεργά την αλληλεγγύη τους 

προς το κοινωνικό σύνολο. 

 

>6.200 συμμετοχές εργαζομένων σε πρωτοβουλίες κοινωνικής 

συνεισφοράς  

58 ΜΚΟ για παιδιά και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες υποστηρίχθηκαν 

μέσω των συμμετοχών των εργαζομένων σε κοινωνικές πρωτοβουλίες 

 

 

Περιοδικό Δρόμου «Σχεδία» 

 

Κατά τη διάρκεια του εθνικού lockdown του Μαρτίου, οι εργαζόμενοι 

του Ομίλου ΟΤΕ έδειξαν την αλληλεγγύη τους και στήριξαν ενεργά τους 

πωλητές του περιοδικό δρόμου «Σχεδία», η πλειονότητα των οποίων 

είναι άνεργοι ή/και άστεγοι. Έτσι, οι εργαζόμενοι του Ομίλου 

δημιούργησαν μια ομάδα 35 ατόμων που επικοινωνούσε με τους πωλητές 
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και τους προσέφερε στήριξη, συντροφιά και ανακούφιση από τις 

δυσκολίες που προέκυπταν λόγω του αναγκαστικού εγκλεισμού.  

 

Δωρεά μυελού των οστών 

 

Η COSMOTE, σε συνεργασία με την ΜΚΟ "Choose Life" και το 

πρόγραμμα "ΚΕΔΜΟΠ – Χάρισε Ζωή" του Πανεπιστημίου Πατρών, 

δημιούργησε ένα πρόγραμμα μέσω του οποίου οι εργαζόμενοι μπορούν 

να δωρίσουν μυελό των οστών και να χαρίσουν ελπίδα σε άτομα που 

χρειάζονται μεταμόσχευση. Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε καθ’ όλη τη 

διάρκεια του 2020 και οι εργαζόμενοι είχαν τη δυνατότητα να μεταβούν 

σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους της εταιρείας τηρώντας όλα τα 

υγειονομικά πρωτόκολλα για την προστασία κατά του COVID-19.   

 

Στους πρώτους 2 μήνες του 2020, 402 εργαζόμενοι της COSMOTE 

δώρισαν μυελό των οστών, ενώ από την έναρξη της πρωτοβουλίας ο 

αριθμός των εργαζομένων έχει ξεπεράσει τους 560.   

 

Μετά τη λήξη του lockdown του Μαρτίου που διήρκεσε 6 εβδομάδες, οι 

εργαζόμενοι είχαν τη δυνατότητα να επισκεφθούν τις 12 κλινικές που 

βρίσκονται στα κτίρια του Ομίλου ΟΤΕ και να πραγματοποιήσουν τη 

δωρεά τους.  

 

 

Πρόγραμμα Εθελοντικής Αιμοδοσίας 

 

Το Πρόγραμμα Εθελοντικής Αιμοδοσίας του Ομίλου ΟΤΕ διεξάγεται εδώ 

και 42 χρόνια και ήδη από την έναρξη της εφαρμογής του αποτελεί 

αναπόσπαστο κομμάτι της κουλτούρας του Ομίλου. Το 2020, οι 

εργαζόμενοι του Ομίλου ΟΤΕ συγκέντρωσαν συνολικά 1.053 φιάλες 

αίματος. Από αυτές, 625 μονάδες τέθηκαν στη διάθεση των εργαζομένων 

για να καλύψουν τις ανάγκες αυτών και των οικογενειών τους, ενώ οι 

υπόλοιπες 428 κάλυψαν ανάγκες σε όλη την Ελλάδα.  

Από το 1976, ο Όμιλος OTE έχει συγκεντρώσει περισσότερες από 30.673 

φιάλες αίματος. 

 

 

2.6 Κλίμα και Περιβάλλον 

 

2.6.1 Περιβαλλοντική Στρατηγική 
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Ο Όμιλος ΟΤΕ αναγνωρίζει ότι υπάρχουν περιβαλλοντικές επιπτώσεις 

που σχετίζονται με τις δραστηριότητες των Τεχνολογιών Πληροφορίας 

και Επικοινωνίας (ΤΠΕ), έστω και εάν αυτές είναι μικρής κλίμακας. 

Ταυτόχρονα, αναγνωρίζεται ότι οι ψηφιακές τεχνολογίες αποτελούν 

βασικά εργαλεία για την επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης των 

Ηνωμένων Εθνών και την αντιμετώπιση περιβαλλοντικών προβλημάτων 

σε τοπικό, περιφερειακό και παγκόσμιο επίπεδο. 

 

Η περιβαλλοντική στρατηγική του Ομίλου ΟΤΕ είναι ενσωματωμένη 

στην επιχειρηματική στρατηγική και στοχεύει: 

 

• στην ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τις 

δραστηριότητές του σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας.  

 

• στην ανάπτυξη και παροχή προϊόντων και υπηρεσιών που συμβάλουν 

στην προστασία του περιβάλλοντος και  επιτρέπουν την αύξηση της 

παραγωγικότητας σε άλλους τομείς οικονομικής δραστηριότητας. 

 

• στην ενίσχυση της περιβαλλοντικής  ευαισθητοποίησης των 

ενδιαφερομένων μερών.  

 

Στο πλαίσιο αυτό, υλοποιούνται δράσεις με τις οποίες επιδιώκεται η: 

 

• Ανάλυση των περιβαλλοντικών κινδύνων και ευκαιριών. 

 

• Υλοποίηση μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας και χρήσης των 

Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής 

αλλαγής.  

 

• Ενσωμάτωση των αρχών της κυκλικής οικονομίας στη λειτουργία για 

την αποδοτική χρήση των φυσικών πόρων.  

 

• Ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ που ανταποκρίνονται στις 

ανάγκες των πελατών και συμβάλλουν στην προστασία του 

περιβάλλοντος.  

 

• Διασφάλιση της συμμόρφωσης με τα όρια ασφαλούς έκθεσης από τις 

εκπομπές ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας.  
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• Ανάπτυξη πρωτοβουλιών περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και 

χορηγιών μέσω στρατηγικών συνεργασιών. 

 

• Διασφάλιση θετικών αξιολογήσεων από διεθνείς δείκτες υπεύθυνης 

επιχειρηματικότητας και αναλυτές.   

 

Στοχεύοντας στην αποτελεσματική περιβαλλοντική διαχείριση σε 

ολόκληρη την αλυσίδα αξίας, οι εταιρείες τηλεπικοινωνιών του Ομίλου 

εφαρμόζουν, στο πλαίσιο του Ενοποιημένου Συστήματος Διαχείρισης, 

Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ) πιστοποιημένα κατά 

ISO 14001 και Συστήματα Ενεργειακής Διαχείρισης (ΣΕΔ) 

πιστοποιημένα κατά ISO 50001 (Ελλάδα). Τα συστήματα έχουν 

παρόμοια δομή, προσέγγιση και πολιτική, στην οποία αποτυπώνεται και 

η δέσμευσή τους για την προστασία του περιβάλλοντος. Οι πρωτόγνωρες 

συνθήκες που δημιουργηθήκαν λόγω της πανδημίας και των μέτρων για 

την αντιμετώπισή της (αναστολή οικονομικών δραστηριοτήτων, 

περιορισμοί μετακινήσεων, τηλεργασία) δεν είχαν κάποια ουσιαστική 

επίδραση στη λειτουργία και την απόδοση του ΣΠΔ. 

 

Στο πλαίσιο των ΣΠΔ, οι εταιρείες:  

 

• Αξιολογούν τη συμμόρφωση των δραστηριοτήτων τους ως προς τις 

εφαρμοστέες απαιτήσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και αναλύουν 

την επίδραση των υπηρεσιών και των προϊόντων τους στο περιβάλλον 

(κατανάλωση ενέργειας, εκπομπές, απόβλητα, ακτινοβολία, κλπ.).  

 

• Θέτουν στόχους και δείκτες επίδοσης.  

 

• Υλοποιούν αποδοτικά μέτρα για τη βελτίωση των περιβαλλοντικών 

τους επιδόσεων.  

 

 

Διοίκηση Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης  

 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος 

Ομίλου ΟΤΕ επιβλέπει τη στρατηγική και τις επιδόσεις σε θέματα 

βιώσιμης ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένου του περιβάλλοντος. Το 

Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει πολιτικές βιώσιμης ανάπτυξης που 

ισχύουν για όλο τον Όμιλο, κείμενα θέσεων και σημαντικές δράσεις 

στρατηγικής σημασίας, όπου αυτό χρειάζεται.. 

https://www.cosmote.gr/cs/otegroup/gr/enopoihmeno_systhma_diaxeirishs.html
https://www.cosmote.gr/cs/otegroup/gr/enopoihmeno_systhma_diaxeirishs.html
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Οι επικεφαλής / συντονιστές των Συστημάτων Περιβαλλοντικής 

Διαχείρισης ορίζονται με απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου σε κάθε 

χώρα. Η Executive Director Εταιρικής Επικοινωνίας & Βιώσιμης 

Ανάπτυξης Ομίλου ΟΤΕ είναι υπεύθυνη για τα ΣΠΔ στην Ελλάδα. 

 

Τα ανώτατα στελέχη της διοίκησης του Ομίλου ενημερώνονται 

συστηματικά από τους επικεφαλής / συντονιστές των Συστημάτων 

Περιβαλλοντικής Διαχείρισης για τις δράσεις, τους στόχους και τα 

προγράμματα των συστημάτων. 

 

Ανάλυση Περιβαλλοντικών Κινδύνων 

 

Οι δραστηριότητες του Ομίλου έχουν περιβαλλοντικές επιπτώσεις αλλά 

και επηρεάζονται από τις περιβαλλοντικές προκλήσεις (π.χ. κλιματική 

αλλαγή). Η αξιολόγηση του περιβαλλοντικού κινδύνου (σε ολόκληρη την 

αλυσίδα αξίας) αποτελεί σημαντικό εργαλείο διαχείρισης για τον έγκαιρο 

εντοπισμό των κινδύνων και των ευκαιριών και την αποτελεσματική 

διαχείρισή τους. Για τη διασφάλιση της συνάφειας όλων των αναλύσεων 

εταιρικών κινδύνων και ευκαιριών, εφαρμόστηκε η μεθοδολογία που 

αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Συστήματος Διαχείρισης Εταιρικών 

Κινδύνων. Η ανάλυση περιβαλλοντικών κινδύνων καθώς και η ανάλυση 

ουσιαστικότητας παρέχουν πληροφορίες στις Αναφορές Διαχείρισης 

Εταιρικών Κινδύνων και στο Μητρώο Εταιρικών Κινδύνων του Ομίλου. 

Στο πλαίσιο της ανάλυσης, η κατανάλωση ηλεκτρισμού, οι εκπομπές 

αερίων του θερμοκηπίου, η διαχείριση αποβλήτων (ιδιαίτερα των 

επικίνδυνων) σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας, καθώς και η ακτινοβολία 

αναγνωρίστηκαν, ως σημαντικά περιβαλλοντικά θέματα. Οι επιπτώσεις 

της κλιματικής αλλαγής αξιολογήθηκαν ως υψηλής προτεραιότητας 

παράγοντες δημιουργίας κινδύνων και ευκαιριών, με χρονικό ορίζοντα 

από άμεσο («συμβαίνει ήδη») έως μακροπρόθεσμο. 

 

Η υφιστάμενη νομοθεσία επηρεάζει τη λειτουργία του Ομίλου ΟΤΕ μέσω 

αυξημένων τιμών ενέργειας αλλά και αυξημένου λειτουργικού κόστους 

για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις προβλεπόμενες απαιτήσεις. 

Λαμβάνοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, αναμένεται ότι 

οι νομοθετικές ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής 

θα περιλαμβάνουν πρόσθετους περιορισμούς αλλά και κίνητρα για τη 

μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα. Στο πλαίσιο 

αυτό, η τεχνολογία δημιουργεί νέες ευκαιρίες δεδομένου ότι οι υπηρεσίες 
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ΤΠΕ (π.χ. διαχείριση ενέργειας, αποϋλοποίηση, έξυπνα δίκτυα κ.λπ.) 

μπορούν να αξιοποιηθούν για την αποδοτική χρήση των πόρων και τη 

μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου των πελατών. Το 2020, 

τα έσοδα από προϊόντα και υπηρεσίες ΤΠΕ συνέχισαν να αυξάνονται 

(+14% σε σύγκριση με το 2019). 

 

Η μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα  

 

• απαιτεί σημαντικές αλλαγές στα καθιερωμένα πρότυπα παραγωγής και 

κατανάλωσης. Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε υψηλότερες τιμές, 

καθώς οι προμηθευτές θα προσπαθήσουν να μεταφέρουν την πρόσθετη 

οικονομική τους επιβάρυνση, για την ανάπτυξη και την παραγωγή των 

προϊόντων, στους πελάτες τους. Οι λοιπές έμμεσες εκπομπές (scope 3) 

παρέχουν μια ένδειξη της έκθεσης σε κινδύνους που σχετίζονται με την 

αλυσίδα εφοδιασμού. 

 

• ενδέχεται να επηρεάσει τη φήμη μιας εταιρείας καθώς η κοινωνία 

ενδιαφέρεται και ανησυχεί περισσότερο για την κλιματική αλλαγή και τις 

επιπτώσεις της. Η στρατηγική για την κλιματική αλλαγή μιας εταιρείας, 

συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας, του 

ανθρακικού αποτυπώματος των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, 

της ενσωμάτωσης των πτυχών της κλιματικής αλλαγής στον σχεδιασμό 

της (π.χ. ανάπτυξη δικτύων και διαθεσιμότητα) διαμορφώνουν σταδιακά 

τη δημόσια εικόνα μιας επιχείρησης. Επιπλέον, η κλιματική στρατηγική 

μιας εταιρείας και το ανθρακικό αποτύπωμα των προϊόντων και των 

υπηρεσιών της αποκτούν, σταδιακά, ιδιαίτερη βαρύτητα ως κριτήρια 

επιλογής μεταξύ παρόμοιων προϊόντων / υπηρεσιών. 

 

Όσον αφορά στις φυσικές επιπτώσεις, το τηλεπικοινωνιακό δίκτυο 

επηρεάζεται από ακραία καιρικά φαινόμενα (π.χ. πλημμύρες) και δασικές 

πυρκαγιές που ενδέχεται να επηρεάσουν την επιχειρησιακή συνέχεια 

κρίσιμων λειτουργιών. Η αυξημένη θερμοκρασία, όπως προβλέπεται από 

τα κλιματικά μοντέλα, θα είχε ως αποτέλεσμα αυξημένες ανάγκες ψύξης 

και συνεπώς αυξημένη κατανάλωση ενέργειας (ηλεκτρικής ενέργειας), 

ιδίως σε κτίρια αλλά και σε τεχνικές εγκαταστάσεις, ενώ ο υφιστάμενος 

εξοπλισμός ενδέχεται να χρειαστεί να αντικατασταθεί νωρίτερα από το 

αναμενόμενο (π.χ. λόγω της αλλαγής της εξωτερικής θερμοκρασίας σε 

σχέση με τη θερμοκρασία σχεδιασμού). Ταυτόχρονα, τα συστήματα 

έγκαιρης προειδοποίησης και προηγμένα πληροφοριακά συστήματα που 

βασίζονται σε τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες μπορούν να βοηθήσουν στην 
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αποτελεσματική αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής 

και στην ανάπτυξη ικανότητας προσαρμογής στις νέες κλιματικές 

συνθήκες. 

 

Οι περιβαλλοντικοί / κλιματικοί κίνδυνοι και ευκαιρίες επηρεάζουν την 

επιχειρηματική στρατηγική και τον οικονομικό σχεδιασμό. Για την 

αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων και των ευκαιριών, 

υλοποιούνται πολιτικές, μέτρα και δράσεις που περιλαμβάνουν, μεταξύ 

άλλων, το Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας, την αύξηση 

της συμμετοχής των εσόδων από προϊόντα και υπηρεσίες ΤΠΕ στο 

σύνολο των εσόδων, τον κώδικα δεοντολογίας των προμηθευτών, την 

υιοθέτηση φιλόδοξων στόχων μείωσης των εκπομπών, την υλοποίηση 

μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας σε όλο το εύρος των δραστηριοτήτων, 

την εφαρμογή πρακτικών διαχείρισης αποβλήτων σύμφωνα με τις αρχές 

κυκλικής οικονομίας, και την εθελοντική συμμετοχή στον Κώδικα για 

την Κατανάλωση Ενέργειας από Ευρυζωνικό Εξοπλισμό. Επιπλέον, ο 

Όμιλος ΟΤΕ με σκοπό να ενισχύσει την τεχνολογική του υπεροχή, 

προωθεί συστηματικά την έρευνα και την καινοτομία, με πολλαπλά 

οφέλη για την κοινωνία, τους πελάτες και τους εργαζομένους. 

 

Αναλυτικές πληροφορίες για τους κλιματικούς κινδύνους και ευκαιρίες 

που έχουν εντοπιστεί, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές συστάσεις 

του TCFD (Task force on Climate-related Financial Disclosures), 

υπάρχουν στην τελευταία υποβολή του ΟΤΕ στο CDP. 

 

 

Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση 

Υποστήριξη δράσεων για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή 

στην Ελλάδα 

 

Ο Όμιλος ΟΤΕ υποστηρίζει την Ελληνική Εταιρείας Περιβάλλοντος και 

Πολιτισμού (ΕΛΛΕΤ), εταίρο στο έργο LIFE-IP AdaptInGR 

«Ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην 

κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα».  

 

Στο πλαίσιο του έργου αναπτύχθηκε εκπαιδευτικό υλικό για θέματα 

προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, το οποίο απευθύνεται στους 

εκπαιδευτικούς και πραγματοποιήθηκαν σεμινάρια για την ενημέρωσή 

τους. Τα σεμινάρια αποτελούνται από ένα θεωρητικό και ένα πρακτικό 

μέρος. Το θεωρητικό μέρος στοχεύει στην εξοικείωση των εκπαιδευτικών 

https://www.fsb-tcfd.org/
https://www.cdp.net/en/
https://www.adaptivegreece.gr/el-gr/
https://www.adaptivegreece.gr/el-gr/
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με το θέμα της κλιματικής αλλαγής του κλίματος και περιλαμβάνει 

οδηγίες/κατευθύνσεις για την εκπαίδευση των μαθητών. Στο πρακτικό 

μέρος προτείνονται σύγχρονες μέθοδοι διδασκαλίας μέσω ασκήσεων και 

βιωματικών δραστηριοτήτων.  

 

Έως τώρα, έχουν πραγματοποιηθεί 5 σεμινάρια, στα οποία έχουν 

συμμετάσχει 214 εκπαιδευτικοί από 157 σχολεία (πρωτοβάθμια και 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση). Για το 2021 σχεδιάζονται πρόσθετα 

σεμινάρια. Τα σχόλια των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στα 

σεμινάρια, μέχρι στιγμής, είναι θετικά. 

 

Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε διαγωνισμός για μαθητές πρωτοβάθμιας 

και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ο στόχος του διαγωνισμού ήταν να 

αναδείξει έργα σχετικά με τις επιπτώσεις και την προσαρμογή στην 

κλιματική αλλαγή. Με τη συμμετοχή τους, οι μαθητές εξοικειώνονται με 

θέματα όπως η ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και η 

προσαρμοστική ικανότητα. 

 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πρωτοβουλίες 

περιβαλλοντικής ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του Ομίλου ΟΤΕ 

είναι διαθέσιμες στο εταιρικό site.  

 

 

2.6.2 Ενέργεια και Κλιματική Αλλαγή 

 

O Όμιλος OTE αναγνωρίζει ότι η κλιματική αλλαγή αποτελεί ένα 

παγκόσμιο πρόβλημα με επιπτώσεις που επηρεάζουν τη λειτουργία και τα 

ενδιαφερόμενα μέρη του, και γενικότερα όλο το εύρος των οικονομικών 

δραστηριοτήτων και της ζωής στον πλανήτη (βλ. Ετήσια Οικονομική 

Έκθεση 2020). Η μέση θερμοκρασία αυξάνεται, το κλίμα αλλάζει και 

απαιτείται άμεσα, δράση σε παγκόσμιο επίπεδο. 

 

Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία αναγνωρίζει ότι οι ψηφιακές 

τεχνολογίες αποτελούν καθοριστικό παράγοντα στη μετάβαση σε μια 

οικονομία μηδενικού άνθρακα. Ταυτόχρονα σημειώνεται ότι «η Ευρώπη 

χρειάζεται έναν ψηφιακό τομέα που θα θέτει τη βιωσιμότητα στο 

επίκεντρο». Ο Όμιλος OTE έχει αναπτύξει μια ολοκληρωμένη 

στρατηγική για την κλιματική αλλαγή, η οποία εναρμονίζεται με την 

επιχειρηματική στρατηγική. Η στρατηγική για την Κλιματική Αλλαγή 

έχει 4 βασικούς πυλώνες σύμφωνα και με την στρατηγική του Ομίλου 

https://www.cosmote.gr/cs/otegroup/gr/draseis_perivantoligikhs_euaisthitopoihshs.html
https://www.cosmote.gr/otegroup_company/investor_relations/financial_results/financial_statements_ote_group_k_ote_sa/gr/OTE_ANNUAL_FINANCIAL_REPORT_31122020_GR.pdf
https://www.cosmote.gr/otegroup_company/investor_relations/financial_results/financial_statements_ote_group_k_ote_sa/gr/OTE_ANNUAL_FINANCIAL_REPORT_31122020_GR.pdf
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DT: 

 

• Εκπομπές Αλυσίδας Αξίας: Στόχοι μείωσης των εκπομπών Αερίων 

Φαινομένου του Θερμοκηπίου (ΑΦΘ) σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας. 

 

• Ενεργειακή Αποδοτικότητα: Βελτίωση ενεργειακής αποδοτικότητας. 

 

• Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας: Αύξηση χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών 

Ενέργειας (ΑΠΕ). 

 

• Προϊόντα και Υπηρεσίες ΤΠΕ: Ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών 

ΤΠΕ που συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος. 

 

Η διαχείριση της κατανάλωσης ενέργειας στο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο 

και εξοπλισμό είναι μια μεγάλη πρόκληση, όχι μόνο για τον επόμενο 

χρόνο αλλά και μακροπρόθεσμα. Η συνεχής βελτίωση της ενεργειακής 

απόδοσης του δικτύου θα βοηθήσει τον Όμιλο να είναι καλύτερα 

προετοιμασμένος για τυχόν πρόσθετες νομοθετικές απαιτήσεις για τον 

τομέα των ΤΠΕ. Θα επιτρέψει επίσης την υιοθέτηση και επίτευξη πιο 

φιλόδοξων στόχων, στην κατεύθυνση των μηδενικών εκπομπών 

(κλιματική ουδετερότητα), όπως αυτοί που ανακοινώθηκαν τον Μάρτιο 

του 2021 για τον Όμιλο DT. 

 

Συγκεκριμένα οι στόχοι αυτοί είναι:  

 

• Μηδενισμός εκπομπών από την κατανάλωση ενέργειας έως 2025, με 

ταυτόχρονη μείωση των εκπομπών έως και 95% σε σχέση με το 2017 

(έτος βάσης). Περιλαμβάνονται οι άμεσες εκπομπές από την κατανάλωση 

φυσικού αερίου, ντίζελ και βενζίνης καθώς και οι έμμεσες εκπομπές από 

την κατανάλωση ηλεκτρισμού.. 

 

• 100% χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για την κατανάλωση 

ηλεκτρισμού από το 2021 και μετά.. 

 

• 25% μείωση λοιπών έμμεσων εκπομπών αν πελάτη έως 2030. 

Περιλαμβάνονται οι έμμεσες εκπομπές από την παραγωγή των 

προϊόντων (εκπομπές προμηθευτών) και τη χρήση των προϊόντων από 

τους πελάτες. 

 

• Μηδενισμός ανθρακικού αποτυπώματος έως το 2040. Περιλαμβάνονται 
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οι εκπομπές από τους προμηθευτές (παραγωγή προϊόντων) έως τη 

λειτουργία μας και τη χρήση των προϊόντων από τους πελάτες. 

 

Ο Όμιλος ΟΤΕ, μέλος του Ομίλου DT, συμμετέχει στην επίτευξη του 

στόχου μείωσης των εκπομπών CO2, του Ομίλου κατά 20% το 2020 σε 

σχέση με το 2008 και δεσμεύεται για την επίτευξη των στόχων του 

Ομίλου DT για την περίοδο μετά το 2020, όπως αυτοί εγκρίθηκαν το 

2019 και αναθεωρήθηκαν, στην κατεύθυνση της κλιματικής 

ουδετερότητας, το 2021. 

 

 

1. Εκπομπές Αλυσίδας Αξίας 

 

Παρακολούθηση κατανάλωσης ενέργειας 

 

Το 2020, η συνολική κατανάλωση ενέργειας του Ομίλου ΟΤΕ ανήλθε σε 

619,3 GWh, με την κατανάλωση ηλεκτρισμού να αποτελεί το 90% της 

συνολικής κατανάλωσης. Κατ’ αναλογία με την κατανομή των εσόδων 

του Ομίλου, η κατανάλωση ενέργειας στην Ελλάδα αποτελεί το 80% του 

συνόλου, ενώ η κατανάλωση στην Ρουμανία το υπόλοιπο 20%. 

 

Η κατανάλωση ενέργειας μειώθηκε κατά 7% σε σχέση με το 2019, 

κυρίως λόγω της μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας στο 

τηλεπικοινωνιακό δίκτυο στην Ελλάδα. Ειδικότερα, η κατανάλωση 

ηλεκτρισμού του δικτύου στην Ελλάδα μειώθηκε κατά 11% σε σχέση με 

το 2019 και αυξήθηκε κατά 20% στη Ρουμανία. 

 

Η κατανάλωση ενέργειας Ομίλου ΟΤΕ ανά χώρα, από το 2018 έως και το 

2020 παρουσιάζεται παρακάτω: 

 

Στην Ελλάδα η κατανάλωση ενέργειας το 2018 ήταν 557 GWh, το 2019 

ήταν 555 GWh, ενώ το 2020 ήταν 495 GWh. Στην Ρουμανία, (Telekom 

Romania Mobile) η κατανάλωση ενέργειας ήταν 95 GWh το 2018, 111 

GWh το 2019 και 125 GWh το 2020. 

 

Η συνολική κατανάλωση ενέργειας του Ομίλου ΟΤΕ για το 2020 ήταν 

619,3 GWh.  Η κατανάλωση ενέργειας  στο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο 

κινητής αναλογεί στο 46% της συνολικής κατανάλωσης, ενώ για το 

τηλεπικοινωνιακό δίκτυο σταθερής στο 31%. Η κατανάλωση ενέργειας 

στα κτίρια αναλογεί σε 13%, ενώ το υπόλοιπο 10% αφορά στις οδικές 
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μεταφορές (6%), στα ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη (3%) και στη θέρμανση 

χώρων (1%).  

 

Η επέκταση και ο εκσυγχρονισμός του τηλεπικοινωνιακού δικτύου σε 

συνδυασμό με την υλοποίηση δράσεων για τη βελτίωση της ενεργειακής 

απόδοσης, αντισταθμίζουν την αυξημένη χρήση των δικτύων, όπως αυτή 

αποτυπώνεται στην αύξηση του όγκου των μεταφερόμενων δεδομένων 

κατά 53% ή στην αύξηση των συνδρομητών (για παράδειγμα, στην 

Ελλάδα οι συνδρομητές του δικτύου οπτικών ινών αυξήθηκαν κατά 27% 

και οι συνδρομητές TV αυξήθηκαν κατά 3,7% σε σχέση με το 2019). Η 

αποσύνδεση της ανάπτυξης από την κατανάλωση ενέργειας εξελίσσεται 

με θετικά αποτελέσματα και δίνεται έμφαση στην υλοποίηση μέτρων 

εξοικονόμησης ενέργειας που συμβάλλουν προς αυτήν την κατεύθυνση. 

 

Εκπομπές αερίων φαινομένου του θερμοκηπίου 

 

Οι άμεσες (scope 1) και έμμεσες (scope 2), με βάση την προσέγγιση 

market-based (λαμβάνοντας υπόψη τις Εγγυήσεις Προέλευσης), 

εκπομπές αερίων φαινομένου του θερμοκηπίου (ΑΦΘ) από την 

κατανάλωση ενέργειας το 2020, υπολογίστηκαν, για τον Όμιλο ΟΤΕ, σε 

52.941 t CO2 eq, χαμηλότερες κατά 60% σε σχέση με το 2017. Η μείωση 

των εκπομπών στην Ελλάδα ήταν 85% σε σχέση με το 2017. 

 

Οι συνολικές εκπομπές από την κατανάλωση ενέργειας, λαμβάνοντας 

υπόψη την προσέγγιση location-based (χρήση μέσου συντελεστή 

εκπομπών για το ηλεκτρικό δίκτυο) για τις έμμεσες εκπομπές (scope2) 

υπολογίζονται σε 294.854 t CO2 eq. Ο Όμιλος ΟΤΕ (Ελλάδα) έχει 

υπερκαλύψει τον στόχο μείωσης των εκπομπών κατά 20% το 2020, 

καθώς η μείωση των εκπομπών που πέτυχε, σε σχέση με το 2008, ήταν 

22%.  

 

Οι συνολικές εκπομπές (προσμετρώντας και τις άμεσες εκπομπές από τη 

χρήση f-gases σε εγκαταστάσεις κλιματισμού και λαμβάνοντας υπόψη τις 

εγγυήσεις προέλευσης) υπολογίστηκαν σε 63.075 t CO2 eq, δηλαδή 

μείωση 13% σε σχέση με το 2019. 

 

Οι εκπομπές ΑΦΘ από την Ενέργεια του Ομίλου ΟΤΕ (Ελλάδα) για την 

περίοδο 2018 έως 2020 διακρίνονται σε Scope 2 (έμμεσες) και Scope 1 

(άμεσες). Το 2017 (έτος βάσης) οι έμμεσες εκπομπές υπολογίστηκαν σε 

83,7 kt CO2 eq, ενώ οι άμεσες εκπομπές σε 16,1 kt CO2 eq. Τις επόμενες 
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χρονιές σημειώθηκαν σημαντικές μειώσεις στις έμμεσες εκπομπές με 5,9 

kt CO2 eq το 2018, 2,4 kt CO2 eq το 2019 και 0,1 kt CO2 eq το 2020. Οι 

άμεσες εκπομπές ήταν 16,9 kt CO2 eq το 2018, 16,2 kt CO2 eq το 2019 

και 14,3 kt CO2 eq το 2020. 

 

Προκειμένου να επιτευχθεί η μείωση των εκπομπών, ο Όμιλος ΟΤΕ στην 

Ελλάδα, εξασφάλισε εγγυήσεις Προέλευσης για το 100% της 

κατανάλωσης ηλεκτρισμού ένα έτος νωρίτερα (λαμβάνοντας υπόψη τους 

στόχους του Ομίλου DT για την περίοδο μετά το 2020).  

 

Ο Όμιλος ΟΤΕ παρακολουθεί τις σημαντικότερες έμμεσες εκπομπές 

(scope 3) της λειτουργίας του. Από το 2019, ο περιορισμός των 

εκπομπών αυτών περιλαμβάνεται στους στόχους της στρατηγικής του 

Ομίλου DT για την κλιματική αλλαγή. Επιπλέον, οι πληροφορίες αυτές 

αξιοποιήθηκαν στο πλαίσιο του ΣΠΔ για την ιεράρχηση των 

περιβαλλοντικών πλευρών της λειτουργίας του Ομίλου και 

χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό μέτρων μείωσης των εκπομπών 

σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας του και την μεγιστοποίηση του οφέλους 

(σε όρους εκπομπών ΑΦΘ) από την ευρεία διείσδυση προϊόντων και 

υπηρεσιών ΤΠΕ. 

 

Για το 2020, οι έμμεσες εκπομπές ΑΦΘ (scope 3) υπολογίστηκαν σε 700 

kt CO2 eq (Ελλάδα). Η χρήση των παρεχόμενων προϊόντων και 

υπηρεσιών από τους πελάτες αποτελεί την κύρια πηγή των έμμεσων 

εκπομπών ΑΦΘ (84% των σχετικών εκπομπών).  

 

Το μεγαλύτερο μέρος των έμμεσων εκπομπών (Scope 3) αφορά τη χρήση 

πωληθέντων προϊόντων και υπηρεσιών (60%) και ακολουθούν τα 

εκμισθωμένα προϊόντα και υπηρεσίες με (24%) (π.χ. νέα και υφιστάμενα 

συμβόλαια μίσθωσης για δρομολογητές και αποκωδικοποιητές). Στον 

πάγιο εξοπλισμό  αντιστοιχεί το 6% ενώ 4% αφορά στην προμήθεια 

αγαθών και υπηρεσιών. Οι «Άλλες κατηγορίες» (6% των έμμεσων 

εκπομπών) περιλαμβάνουν την εξόρυξη, παραγωγή μεταφορά και 

διανομή καυσίμων- ενέργειας, τις επαγγελματικές μετακινήσεις, την 

παραγωγή αποβλήτων, τις μετακινήσεις εργαζομένων προς/από την 

εργασία, τις μεταφορικές υπηρεσίες και την επεξεργασία των 

πωληθέντων προϊόντων στο τέλος της ωφέλιμης ζωής τους. 

 

Οι έμμεσες εκπομπές ΑΦΘ που αποφεύχθηκαν ήταν 10.530 t CO2 eq 

(Ελλάδα). Το όφελος αυτό υπολογίστηκε λαμβάνοντας υπόψη την 
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ανακύκλωση χαρτιού, τον περιορισμό της κατανάλωσης χαρτιού, την 

αξιοποίηση των τηλεδιασκέψεων και την ανακατασκευή τερματικού 

εξοπλισμού. 

 

 

2. Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 

 

Για τον Όμιλο ΟΤΕ, οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) αποτελούν 

βασικό εργαλείο για τη μείωση και τελικά τον μηδενισμό του ανθρακικού 

αποτυπώματος των δραστηριοτήτων του.  

 

Το 2020, ο  Όμιλος στην Ελλάδα εξασφάλισε για 10η συνεχόμενη χρονιά, 

Εγγυήσεις Προέλευσης (ΕΠ) ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, από τους 

προμηθευτές ηλεκτρισμού του, πιστοποιώντας με τον τρόπο αυτό, ότι για 

την αναγραφόμενη κατανάλωση ηλεκτρισμού, ισόποση ενέργεια έχει 

παραχθεί από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ). Οι ΕΠ που 

εξασφαλίστηκαν αντιστοιχούν στο 100% της κατανάλωσης ηλεκτρισμού 

του Ομίλου στην Ελλάδα, για το 2020. Αυτό σημαίνει ότι ο σχετικός 

στόχος της στρατηγικής για την κλιματική αλλαγή έχει επιτευχθεί 

(Ελλάδα) ένα έτος νωρίτερα. 

 

Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ (αυτόνομα φωτοβολταϊκά 

συστήματα και μικρές ανεμογεννήτριες σε 5 σταθμούς βάσης κινητής 

τηλεφωνίας και 2 φωτοβολταϊκά σε στέγες συνολικής ισχύος 222 kWp) 

το 2020 ανήλθε σε 580 MWh (Ελλάδα). 

 

 

3. Ενεργειακή Αποδοτικότητα 

 

Οι προτεραιότητες για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης αφορούν: 

 

• Στα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα, με στόχο τη μετάβαση σε ένα ενεργειακά 

αποδοτικό δίκτυο. 

 

• Σε κτίρια, data centers και καταστήματα, με έμφαση στην ορθολογική 

χρήση και την αποδοτική λειτουργία του εγκατεστημένου εξοπλισμού. 

 

• Στις οδικές μεταφορές, με έμφαση στην ανανέωση του στόλου των 

οχημάτων αλλά και στον έλεγχο των μετακινήσεων. 
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Οι δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας που υλοποιήθηκαν το 2020 είχαν ως 

αποτέλεσμα εξοικονόμηση ενέργειας περίπου 63,5 GWh (10% της 

κατανάλωσης ενέργειας το 2020). Η αύξηση της εξοικονόμησης 

ενέργειας που επιτεύχθηκε οφείλεται στην εκτεταμένη απενεργοποίηση 

και απομάκρυνση παρωχημένου τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού στο 

δίκτυο σταθερής τηλεφωνίας καθώς και τη ρύθμιση της λειτουργίας των 

κλιματιστικών μονάδων σε υψηλότερη θερμοκρασία. Η υλοποίηση των 

μέτρων είχε ένα οικονομικό όφελος (μείωση λειτουργικού κόστους) της 

τάξης των 7,2 εκατ. €.  

 

Επιπλέον, υλοποιούνται δράσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής 

απόδοσης των data center. Περιλαμβάνονται μέτρα που στοχεύουν στην 

αποδοτική λειτουργία του ΙΤ εξοπλισμού αλλά και των υποδομών (UPS, 

συστήματα θέρμανσης, κλιματισμού, αερισμού, καλωδιώσεις κλπ.) που 

είναι απαραίτητες για τη λειτουργία του. Το 2020 η μέση απόδοση των 

data center (όπως αποτυπώνεται στον δείκτη Power Usage Efficiency, 

PUE) βελτιώθηκε κατά 5,5% σε σχέση με το 2017. Οι προσπάθειες προς 

την κατεύθυνση αυτή είναι συνεχείς, καθώς αυτό θα αντισταθμίσει την 

ολοένα και αυξανόμενη χρήσης των δικτύων. 

 

Σε σημαντικά, για τη λειτουργία του Ομίλου, κτίρια επιδιώκεται η 

περιβαλλοντικά πιστοποιημένη ριζική ανακαίνισή τους. Έως τώρα 

υπάρχουν 3 κτίρια με πιστοποίηση LEED σε επίπεδο GOLD.  

Το 2020, ο Όμιλος ΟΤΕ εξοικονόμησε 63,5 GWh ενέργειας. Το 

μεγαλύτερο μέρος της εξοικονόμησης αφορά στον ηλεκτρισμό του 

δικτύου σταθερής (91%). 7% της εξοικονόμησης ενέργειας προέρχεται 

από δράσεις για τον ηλεκτρισμό του δικτύου κινητής, ενώ το 

υπολειπόμενο 2% αφορά στον ηλεκτρισμό των κτιρίων (1%) και τα 

ηλεκτροπαράγωγα ζεύγη (1%).    

 

Το συνολικό ενεργειακό αποτέλεσμα των μέτρων εξοικονόμησης 

ενέργειας που έχουν υλοποιηθεί στην Ελλάδα από το 2008 (έτος βάσης, 

για τον Όμιλο DT, στο πλαίσιο της στρατηγικής για την κλιματική 

αλλαγή το 2020, αλλά και για τον ετήσιο στόχο μείωσης εκπομπών ΑΦΘ 

για τον Όμιλο ΟΤΕ στην Ελλάδα), υπολογίζεται σε 216,2 GWh 

(ηλεκτρισμός 204,5 GWh, ντίζελ 11,7 GWh). Οι εκπομπές ΑΦΘ που 

αποφεύχθηκαν, υπολογίζονται σε 115.000 t CO2 eq (45% περίπου των 

άμεσων και έμμεσων εκπομπών από την κατανάλωση ενέργειας του 

Ομίλου OTE στην Ελλάδα το 2020). Το οικονομικό όφελος εκτιμάται σε 

26,2 εκατ. €. 

https://www.usgbc.org/leed
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Ως αποτέλεσμα των μέτρων που υλοποιούνται, η αποδοτικότητα της 

χρήσης ενέργειας στις εταιρείες τηλεπικοινωνιών του Ομίλου OTE 

(δηλαδή η συνολική κατανάλωση ενέργειας ανά όγκο μεταφερόμενων 

δεδομένων) το 2020 βελτιώθηκε κατά 40% σε σχέση με το 2019 και 

υπολογίστηκε σε 109 kWh/TB (91 kWh/TB το 2020 στην Ελλάδα). Οι 

εκπομπές ΑΦΘ (location-based) ανά όγκο μεταφερόμενων δεδομένων 

μειώθηκαν από 85 kg CO2 eq/TB το 2019 σε 52 kg CO2 eq/TB, ενώ η 

τιμή του δείκτη σύμφωνα με την market-based προσέγγιση ήταν 9 kg 

CO2 eq/TB. 

 

Σύστημα Ενεργειακής Διαχείρισης ISO 50001 στην Ελλάδα 

 

Η εφαρμογή Συστήματος Ενεργειακής Διαχείρισης (ISO 50001), σε 

συνδυασμό με το υφιστάμενο ΣΠΔ (ISO 14001), αποτελεί σημαντικό 

εργαλείο για την υλοποίηση μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας. Το πεδίο 

εφαρμογής του συστήματος επεκτείνεται σταδιακά και το 2020 είχε 

εφαρμοστεί σε 21 κτιριακά συγκροτήματα (περιλαμβάνονται κτίρια 

τεχνολογίας και κτίρια γραφείων, data center, δραστηριότητες 

υποστήριξης πελατών (call center), καταστήματα και το κτίριο διοίκησης 

του Ομίλου) και 36 σταθμούς βάσης κινητής τηλεφωνίας. Τα 

αποτελέσματα από την εφαρμογή του Συστήματος είναι ενθαρρυντικά 

καθώς έχει επιτευχθεί εξοικονόμηση ενέργειας της τάξης του 5% σε 

κτίρια και καταστήματα, 7% σε data centers και 15% σε σταθμούς βάσης. 

Ο στρατηγικός στόχος του Ομίλου ΟΤΕ είναι ο περαιτέρω εμπλουτισμός 

του χαρτοφυλακίου του με εγκαταστάσεις πιστοποιημένες σύμφωνα με 

το πρότυπο ISO 50001. 

  

 

4. Προϊόντα και Υπηρεσίες ΤΠΕ 

 

Η συγκράτηση της ανόδου της θερμοκρασίας αρκετά χαμηλότερα από 

τους 2°C (Συμφωνία των Παρισίων για την Κλιματική Αλλαγή, 

Δεκέμβριος 2015), απαιτεί σημαντικές μειώσεις εκπομπών παγκοσμίως 

που φτάνουν στο 40-70% έως το 2050 σε σχέση με τις εκπομπές του 

2010. Ο περιορισμός της αύξησης της θερμοκρασίας ακόμη χαμηλότερα 

στον 1,5°C απαιτεί όχι μόνο μεγαλύτερες αλλά και ταχύτερες μειώσεις 

εκπομπών. Για παράδειγμα, ο μακροπρόθεσμος στόχος της Ευρωπαϊκής 

Πράσινης Συμφωνίας για κλιματική ουδετερότητα έως το 2050 

συνοδεύεται από αύξηση του στόχου μείωσης των εκπομπών για το 2030 
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στο 55% (από 40%) σε σχέση με τις εκπομπές του 1990. 

 

Στο πλαίσιο αυτό, η αξιοποίηση του δυναμικού των ΤΠΕ καθίσταται 

πλέον επιτακτική Σύμφωνα με την πρόσφατη μελέτη της GeSI Digital 

with a Purpose, η αξιοποίηση προϊόντων και υπηρεσιών του τομέα ΤΠΕ 

μπορεί να οδηγήσει σε μειώσεις εκπομπών 7 φορές μεγαλύτερες του 

ανθρακικού αποτυπώματος του τομέα, σε ένα σενάριο αναφοράς. Αυτό 

αντιστοιχεί σε ένα δυναμικό 668 Mt CO2 eq το 2030 (περίπου 1,3% των 

παγκόσμιων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου). Τα δίκτυα οπτικών 

ινών και οι 5G τεχνολογίες αναμένεται να συνεισφέρουν αποφασιστικά 

σε αυτή τη διαδικασία του ψηφιακού μετασχηματισμού.  

 

Ο Όμιλος OTE αναγνωρίζει τον καταλυτικό ρόλο των ΤΠΕ στην 

αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και τις ευκαιρίες που 

δημιουργούνται για την περαιτέρω ανάπτυξή του, και επιδιώκει τον 

σχεδιασμό σχετικών υπηρεσιών. 

 

Ειδικότερα: 

 

(a) Οι ευρυζωνικές υπηρεσίες (broadband & mobile broadband) 

επιτρέπουν τον περιορισμό των μετακινήσεων, την υποκατάσταση 

προϊόντων (dematerialization) αλλά και την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού 

εμπορίου (e-commerce) και της ηλεκτρονικής διακυβέρνηση (e-

governance) 

 

(b) Οι υπηρεσίες ΤΠΕ που αναπτύσσει ο Όμιλος, σε συνεργασία με 

εξειδικευμένες εταιρείες με βάση τις τεχνολογίες Internet of Things 

(IoT), Cloud και Big Data επιτρέπουν: 

 

• Την αξιοποίηση υπολογιστικών πόρων με πλήρως παραμετροποιήσιμα 

χαρακτηριστικά, χωρίς να απαιτούνται επενδύσεις σε υλικοτεχνική 

υποδομή.  

 

• Τη διαχείριση θεμάτων που σχετίζονται με τη λειτουργία των πόλεων 

και των δημοτικών εγκαταστάσεων όπως στάθμευση αυτοκινήτων, 

οδοφωτισμός, διαχείριση ενέργειας, αποβλήτων και νερού και 

παρακολούθηση της ποιότητας του αέρα. 

 

• Την παρακολούθηση και διαχείριση της κατανάλωσης ενέργειας.  

 

https://digitalwithpurpose.gesi.org/
https://digitalwithpurpose.gesi.org/
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• Την παρακολούθηση και διαχείριση του στόλου εταιρικών οχημάτων 

καθώς και της οδικής συμπεριφοράς. 

 

• Τη διαχείριση της λειτουργίας νοσηλευτικών και τουριστικών μονάδων 

(ενεργειακές εγκαταστάσεις, πληροφοριακά συστήματα, υπηρεσίες προς 

τους πελάτες).  

 

• Την ανάπτυξη έξυπνων ηλεκτρικών δικτύων (smart grid) μεταφοράς και 

διανομής, τα οποία θα διευκολύνουν την ευρεία διείσδυση των ΑΠΕ για 

την παραγωγή ηλεκτρισμού. 

 

• Τον περιορισμό των μετακινήσεων μέσω υποδομών τηλεπαρουσίας 

(tele-/video-conference)  

 

Με στόχο τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και των εκπομπών από 

τη χρήση των προϊόντων του, ο ΟΤΕ συμμετέχει εθελοντικά (από τον 

Σεπτέμβριο του 2010) στην πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για 

τον έλεγχο και τον περιορισμό της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας 

από ευρυζωνικό εξοπλισμό («Κώδικας για την Κατανάλωση Ενέργειας 

από Ευρυζωνικό Εξοπλισμό», BB CoC), οικιακό ή δικτυακό. Οι 

συμμετέχοντες στον κώδικα καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για 

την επίτευξη των στόχων κατανάλωσης ενέργειας τουλάχιστον για το 

90% των νέων μοντέλων που εισάγουν στην αγορά. Παράλληλα, 

συνεργάζονται με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις εθνικές αρχές στην 

ετήσια ανασκόπηση του κώδικα και στον προσδιορισμό των μελλοντικών 

στόχων. 

 

 

2.6.3 Κυκλική Οικονομία 

 

Η κυκλική οικονομία θα συμβάλει αποφασιστικά στη μετάβαση σε μια 

οικονομία μηδενικού άνθρακα. Όπως σημειώνεται στο Σχέδιο Δράσης 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κυκλική Οικονομία, ο στόχος της 

Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας για κλιματική ουδετερότητα έως το 

2050 δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς την αλλαγή του μοντέλου 

οικονομικής ανάπτυξης στην κατεύθυνση της κυκλική οικονομίας. Ο 

Όμιλος OTE αναγνωρίζει ότι οι φυσικοί πόροι δεν είναι ανεξάντλητοι και 

θεωρεί ότι η αποδοτικότερη χρήση τους αποτελεί προτεραιότητα για τη 

βιώσιμη ανάπτυξη. Για το λόγο αυτό, ενσωματώνει τις αρχές της 

κυκλικής οικονομίας σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας του (5R: 

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/45cc30f6-cd57-11ea-adf7-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-170854112
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/45cc30f6-cd57-11ea-adf7-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-170854112
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Refuse/Κατάργηση, Reduce/Μείωση, Repair/Επισκευή, 

Reuse/Επαναχρησιμοποίηση, Recycle/Ανακύκλωση).  

 

Ενδεικτικές ενέργειες που ενσωματώνουν τις αρχές (5Rs) της Κυκλικής 

Οικονομίας είναι: 

 

• Προδιαγραφές Οικολογικού Σχεδιασμού: Κατάργηση, Μείωση, 

Επισκευή 

 

• Πλαστικά μιας χρήσης: Κατάργηση 

 

• Υλικά Συσκευασίας: Μείωση 

 

• Χαρτί: Μείωση 

 

• Νερό: Μείωση 

 

• Μηδενικά Απόβλητα τεχνολογίας: Επαναχρησιμοποίηση, Ανακύκλωση 

 

• Ανακατασκευή Τερματικού Εξοπλισμού: Επισκευή, 

Επαναχρησιμοποίηση 

 

• Προγράμματα Ανακύκλωσης: Ανακύκλωση 

 

Με στόχο την αποδοτική χρήση υλικών και φυσικών πόρων που είναι 

απαραίτητα για την παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, οι 

διαδικασίες διαχείρισης προμηθειών του Ομίλου ενσωματώνουν αρχές 

και κριτήρια βιώσιμης ανάπτυξης, και ορίζουν προδιαγραφές 

οικολογικού σχεδιασμού στα προϊόντα. Εσωτερικά, η εξοικονόμηση 

φυσικών πόρων προωθείται μέσω της αποδοτικής λειτουργίας και 

συντήρησης των τηλεπικοινωνιακών δικτύων, του ψηφιακού 

μετασχηματισμού των διεργασιών του Ομίλου, της ανακατασκευής του 

τερματικού εξοπλισμού των πελατών που επεκτείνει τον χρόνο ζωής του 

και της υιοθέτησης βιώσιμων πρακτικών διαχείρισης αποβλήτων. Τα 

παραπάνω συνεισφέρουν στην ανάκτηση υλικών και στη μείωση των 

παραγόμενων αποβλήτων. Οι ψηφιακές τεχνολογίες είναι ένας κρίσιμος 

παράγοντας για τη βελτιστοποίηση της κατανάλωσης και της διαχείρισης 

πόρων και ο Όμιλος ΟΤΕ χρησιμοποιεί την τεχνολογία για την ανάπτυξη 

υπηρεσιών που συμβάλλουν στην αποϋλοποίηση (dematerialization) και 

την απανθρακοποίηση (decarbonization) της οικονομίας και τελικά και 
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στη βιώσιμη ανάπτυξή Παράλληλα, υπηρεσίες και πρωτοβουλίες (όπως 

τα e-bill και η ανακύκλωση κινητών τηλεφώνων στο δίκτυο 

καταστημάτων) αναμένεται να ενισχύσουν την ευαισθητοποίηση του 

κοινού σε θέματα όπως η αποδοτική χρήση πόρων, η ανακύκλωση, κλπ. 

 

 

Κατάργηση των πλαστικών μιας χρήσης (Refuse) 

 

Ο Όμιλος ΟΤΕ υποστηρίζει την παγκόσμια κινητοποίηση για την 

αντιμετώπιση της πλαστικής ρύπανσης και των επιπτώσεών της, και 

αποφάσισε να αντιμετωπίσει το πρόβλημα στην πηγή του, μειώνοντας τη 

χρήση πλαστικών σε κτίρια και καταστήματα.  

 

Η πρωτοβουλία #ZEROPLASTIC, που ξεκίνησε το 2019, συνεχίστηκε το 

2020 με πιο φιλόδοξους στόχους, παρά τους περιορισμούς λόγω της 

πανδημίας. Οι στόχοι αυτοί περιλαμβάνουν την κατάργηση πλαστικών 

μπουκαλιών, μαχαιροπήρουνων και συσκευασιών τροφίμων μιας χρήσης, 

καθώς και τη μείωση κατανάλωσης γυάλινων μπουκαλιών. 

 

Η πρωτοβουλία εφαρμόζεται σε 7 κτίρια και απευθύνεται σε 8.500 

εργαζόμενους (76% των εργαζόμενων του Ομίλου στην Ελλάδα).  

 

Μέχρι το τέλος του 2020, η χρήση γυάλινων μπουκαλιών είχε μειωθεί 

κατά 30%, ενώ είχε μηδενιστεί η χρήση πλαστικών μπουκαλιών. 

Επιπλέον, πλαστικά καλαμάκια, σκεύη και πιάτα μιας χρήσης, 

αντικαταστάθηκαν από χάρτινα ή βιοαποικοδομήσιμα υλικά. Ο στόχος 

για την κατάργηση πλαστικών ποτηριών μιας χρήσης και πλαστικής 

σακούλας επιτεύχθηκε από το 2019. 

 

 

Στόχοι ZEROPLASTIC για το 2021 

 

Διατήρηση μηδενικής κατανάλωσης σε: 

 

• Πλαστικά μπουκάλια 

 

• Πλαστικά ποτήρια 

 

• Πλαστικά καλαμάκια 
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Κατάργηση  χρήσης:  

 

• Πλαστικών συσκευασιών τροφίμων και μαχαιροπήρουνων μιας χρήσης  

 

 

Μείωση χρήσης υλικών (Reduce) 

 

(α) Χαρτί 

 

Η κατανάλωση φωτοαντιγραφικού χαρτιού ανήλθε σε 184 t (περίπου 15 

kg ανά εργαζόμενο) παρουσιάζοντας μείωση 30% σε σχέση με το 2019. 

Η υλοποίηση του προγράμματος για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του 

Ομίλου αλλά και η πανδημία με την αυξημένη τηλεργασία έχουν 

επηρεάσει σημαντικά την μείωση κατανάλωσης χαρτιού. 

 

Η αξιοποίηση ηλεκτρονικών εφαρμογών, στο πλαίσιο του ευρύτερου 

προγράμματος για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του Ομίλου, οδήγησε 

στην εξοικονόμηση 426 t χαρτιού (Ελλάδα). Το σύνολο των λογαριασμών 

( στην Ελλάδα) που οι πελάτες συνεχίζουν να λαμβάνουν σε έντυπη 

μορφή εκτυπώνεται σε χαρτί με πιστοποίηση FSC.  

 

Για τον περιορισμό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τις 

εκτυπώσεις, εκτός των πρακτικών για τη μείωση της κατανάλωσης 

χαρτιού, χρησιμοποιούνται ανακατασκευασμένα μελανοδοχεία (το 53,5% 

της συνολικής κατανάλωσης). 

 

(β) Υλικά συσκευασίας 

 

Χαρτί, χαρτόνι και πλαστικό αποτελούν τα κύρια υλικά συσκευασίας, με 

την κατανάλωση πλαστικού να είναι μικρότερη του 1% της συνολικής 

κατανάλωσης. Συνολικά η κατανάλωση υλικών συσκευασίας μειώθηκε 

κατά 25% σε σχέση με το 2019.  

 

• Η πρωτοβουλία Half Sim ξεκίνησε το 2017 και από το 2018 όλες οι 

κάρτες SIM που διατίθενται στην αγορά χρησιμοποιούν βάσεις 

μειωμένων διαστάσεων (στο μισό), με αποτέλεσμα τη μειωμένη χρήση 

πλαστικού (αποφεύχθηκαν περίπου 8,9 τόνοι πλαστικού συνολικά). Η 

υιοθέτηση της e-sim στο μέλλον (τώρα χρησιμοποιείται κυρίως σε 

συσκευές προηγμένης τεχνολογίας) αναμένεται να μειώσει περαιτέρω 

την χρήση πλαστικού. 

https://fsc.org/en
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• Η εισαγωγή του αποκωδικοποιητή Android TV είχε ως αποτέλεσμα τη 

μείωση κατά 30% (22 t) των υλικών συσκευασίας σε σύγκριση με τους 

αποκωδικοποιητές Hybrid(SAT-IP)/IPTV TV. 

 

• Η χρήση υλικών συσκευασίας στην ανακατασκευή του τερματικού 

εξοπλισμού είναι μειωμένη σε σχέση με την προμήθεια νέου εξοπλισμού 

καθώς η χρήση πλαστικού περιορίζεται στο τηλεχειριστήριο και στο 

τροφοδοτικό.  

 

Στόχος μείωσης πλαστικού στα υλικά συσκευασίας για το 2021: 100% 

πιστοποιημένες FSC χάρτινες σακούλες στο δίκτυο καταστημάτων 

 

(γ) Νερό 

 

Το νερό δεν αποτελεί συντελεστή παραγωγής για τις παρεχόμενες 

τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες και η κατανάλωση νερού δεν 

περιλαμβάνεται στα ουσιαστικά θέματα για τη βιώσιμη ανάπτυξη του 

Ομίλου. H χρήση του καλύπτει ανάγκες υγιεινής σε κτίρια και εμπορικά 

καταστήματα, άρδευσης σε μεγάλα κτίρια διοίκησης, καθώς και ανάγκες 

των συστημάτων θέρμανσης, κλιματισμού και εξαερισμού. Επομένως, οι 

δραστηριότητες του Ομίλου ΟΤΕ δεν επηρεάζουν σημαντικά τους 

υδάτινους πόρους. 

 

• Η κατανάλωση νερού, το 2020, ανήλθε σε 165.056 m3 (14,9 m3 ανά 

εργαζόμενο), παρουσιάζοντας μείωση 10% σε σχέση με το 2019. 

 

• Εξετάζονται μέτρα που στοχεύουν στη βελτίωση της παρακολούθησης 

της κατανάλωσης και της ποιότητας των σχετικών δεδομένων. 

Ειδικότερα, εξετάζεται η εγκατάσταση ή η αξιοποίηση υφιστάμενων 

υδρόμετρων σε κτίρια με σημαντικές ανάγκες σε κλιματισμό, για την 

καλύτερη διαχείριση της κατανάλωσης νερού σε αυτές τις περιπτώσεις.  

 

• Κατά την ανακαίνιση των κτιρίων και ιδίως εκείνων που πρόκειται να 

πιστοποιηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος LEED, δίνεται έμφαση 

στην ενσωμάτωση κατάλληλων πρακτικών εξοικονόμησης νερού όπως 

παροχή νερού με χαμηλή πίεση, διαχείριση των όμβριων υδάτων, κλπ. 

 

Τα υγρά απόβλητα αφορούν σε υγρά αστικά απόβλητα, τα οποία 

οδηγούνται στα υφιστάμενα δημόσια δίκτυα αποχέτευσης και υφίστανται 
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την προβλεπόμενη επεξεργασία. Στην Ελλάδα σε τρεις περιπτώσεις 

βασικών κτιρίων και αποθηκών, οι εταιρείες λειτουργούν εγκαταστάσεις 

επεξεργασίας υγρών αποβλήτων. Οι εγκαταστάσεις αυτές διαχειρίζονται 

20.665 m3 υγρών αποβλήτων, εκ των οποίων το 65% 

επαναχρησιμοποιείται για άρδευση. Κατά το 2020 δεν 

πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες ή μη προγραμματισμένες 

απορρίψεις νερού, ούτε υπήρξαν περιπτώσεις διαρροών. 

 

 

Ανακατασκευή τερματικού εξοπλισμού (Repair) 

 

Ο Όμιλος ΟΤΕ είναι η πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα, που 

ανακατασκευάζει τερματικό εξοπλισμό (ADSL, VDSL, VoIP modems, 

δρομολογητές, και αποκωδικοποιητές τηλεόρασης, Satellite και IP) και 

παραμένει η μόνη εταιρεία που εφαρμόζει την πρακτική αυτή. Με τον 

τρόπο αυτό επεκτείνεται ο χρόνος ζωής και αυξάνεται η αξιοποίηση του 

τερματικού εξοπλισμού. Παράλληλα διασφαλίζεται η ορθή διαχείριση 

του εξοπλισμού που δεν είναι κατάλληλος για ανακατασκευή, μέσω των 

διαδικασιών που εφαρμόζει ο Όμιλος για τη διαχείριση αποβλήτων.   

 

Το 2020, ανακατασκευάστηκαν 285.000 συσκευές τερματικού 

εξοπλισμού και 45.000 συσκευές ανακυκλώθηκαν. Παράλληλα, 

αποφεύχθηκαν εκπομπές ΑΦΘ 8,6 kt CO2 eq και 45 t πλαστικού.  

 

 

Επαναχρησιμοποίηση και Ανακύκλωση (Διαχείριση αποβλήτων) 

(Reuse and Recycle) 

 

Τα παραγόμενα στερεά απόβλητα από τις δραστηριότητες του Ομίλου 

OTE προέρχονται από την ανάπτυξη, συντήρηση και λειτουργία του 

τηλεπικοινωνιακού δικτύου και εξοπλισμού, από τη λειτουργία των 

γραφείων και των καταστημάτων καθώς και από τη διαχείριση του 

εταιρικού στόλου οχημάτων. Επιπλέον, ο τερματικός εξοπλισμός των 

πελατών (στο τέλος του χρόνου ζωής του), αποτελεί άλλη μία έμμεση 

πηγή, στερεών αποβλήτων. 

 

Για τη διαχείριση των παραγόμενων αποβλήτων, έχει αναπτυχθεί ένα 

εκτεταμένο δίκτυο συλλογής, καταγραφής, αποθήκευσης και τελικά 

διαχείρισης / ανακύκλωσης, το οποίο καλύπτει το σύνολο των 

δραστηριοτήτων του. Στο πλαίσιο αυτό, υπάρχει συνεργασία με 
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πιστοποιημένες / εξουσιοδοτημένες εταιρείες για τη διασφάλιση (α) της 

ορθής διαχείρισης των παραγόμενων αποβλήτων (συμπεριλαμβάνεται η 

διασυνοριακή μεταφορά) και (β) της ανάκτησης των περιεχόμενων 

υλικών (π.χ. χαλκός, σίδηρος, χάλυβας, κ.α.) και της εξοικονόμησης 

φυσικών πόρων. 

 

Πληροφορίες σχετικά με τις μεθόδους που εφαρμόζονται, παρέχονται 

από τις συνεργαζόμενες εταιρείες. 

 

Ο Όμιλος OTE υλοποιεί πρόγραμμα ανακύκλωσης στο δίκτυο 

καταστημάτων του (για τηλεφωνικές συσκευές με τα αξεσουάρ τους, 

tablets, οικιακές μπαταρίες και μελανοδοχεία) ώστε να διευκολύνει την 

ανακύκλωση των παραπάνω προϊόντων στο τέλος του χρόνου ζωής τους. 

Το 2020, ανακυκλώθηκαν περίπου 18,5 t τηλεφωνικών συσκευών. 

 

Στόχος για τη Διαχείριση Αποβλήτων : Μηδενικά* απόβλητα από την 

παροχή υπηρεσιών τεχνολογίας. 

* Υποσημείωση: Βιώσιμη διαχείριση των παραγόμενων αποβλήτων από 

το τηλεπικοινωνιακό δίκτυο, το δίκτυο καταστημάτων, τα κτίρια και τα 

data center. 

 

Η συνολική ποσότητα αποβλήτων που παράχθηκαν από τον Όμιλο ΟΤΕ 

το 2020 ήταν 5.784t (93% Ελλάδα, 7% Ρουμανία), εκ των οποίων 90% 

ανακυκλώθηκε ή επαναχρησιμοποιήθηκε. Στην Ελλάδα, ανακυκλώθηκε 

ή επαναχρησιμοποιήθηκε το 93%. Τα τεχνικά απόβλητα αποτελούν την 

κατηγορία με την υψηλότερη συμμετοχή στα παραγόμενα απόβλητα, 

ακολουθούμενα από τα επικίνδυνα απόβλητα, τα γενικά απόβλητα  και 

τέλος το χαρτί και τα λοιπά απόβλητα.  

 

Πιο συγκεκριμένα τα απόβλητα χωρίζονται στις εξής κατηγορίες: 

 

- Επικίνδυνα: Απόβλητα που σύμφωνα με τη νομοθεσία χρήζουν ειδικής 

διαχείρισης (π.χ. Συσσωρευτές, λιπαντικά, στύλοι εμποτισμένοι με 

κρεοζωτέλαιο). 

 

- Τεχνικά: Υλικά και εξοπλισμός απαραίτητα για την παροχή 

τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (π.χ. καλώδια, μέταλλα, κλπ.) και 

προϊόντα απαραίτητα για τη χρήση των παρεχόμενων υπηρεσιών (π.χ. 

συσκευές κινητής / σταθερής τηλεφωνίας, οικιακές μπαταρίες κλπ.) 
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- Γενικά: Αστικά απορρίμματα από τα κτίρια, τα υλικά συσκευασίας 

καθώς και απορρίμματα από τη λειτουργία των γραφείων (π.χ. 

μελανοδοχεία). 

 

- Λοιπά: Όσα δεν εντάσσονται σε καμία από τις παρακάτω κατηγορίες 

(π.χ. οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής) 

 

Η διάθεση σε ΧΥΤΑ αφορά τα αστικά απορρίμματα από τα κτίρια καθώς 

και απόβλητα από τις αποθήκες που δεν είναι δυνατή ή διαχείρισή τους 

με άλλο τρόπο.  

 

Επίσης, στην Ελλάδα, υλοποιείται πρόγραμμα ανακύκλωσης για τα 

απόβλητα που παράγονται από την καθημερινή λειτουργία των κτιρίων 

γραφείων. Το πρόγραμμα βασίζεται στην αρχή «Διαλογή στην πηγή» και 

υπάρχει κεντρική διαχείριση. Τα απόβλητα που καλύπτονται είναι: χαρτί, 

υλικά συσκευασίας, μελάνια, τηλέφωνα, μικρές ηλεκτρικές και 

ηλεκτρονικές συσκευές και μπαταρίες. Το πρόγραμμα εφαρμόζεται σε 24 

κτίρια καλύπτοντας περίπου 9.000 εργαζόμενους και το 2020 

ανακυκλώθηκαν 66 t χαρτί και 11,57 t υλικά συσκευασίας.  

 

 

Η πρωτοβουλία #ZEROPLASTIC  

 

Η δράση αυτή ανταποκρίνεται στο Στόχο Βιώσιμης Ανάπτυξης 12: 

Υπεύθυνη Κατανάλωση και Παραγωγή και συγκεκριμένα στους 

υποστόχους: 

  

12.5 Έως το 2030, ουσιαστική μείωση των παραγόμενων αποβλήτων 

μέσω της πρόληψης, της μείωσης, της ανακύκλωσης και της 

επαναχρησιμοποίησης. 

 

12.6 Ενθάρρυνση των επιχειρήσεων και ιδιαίτερα ων μεγάλων και των 

πολυεθνικών, να υιοθετήσουν βιώσιμες πρακτικές και να ενσωματώσουν 

πληροφορίες σχετικά με τις βιώσιμες πρακτικές στις αναφορές τους. 

 

Ο Όμιλος ΟΤΕ ενσωματώνει τις αρχές της κυκλικής οικονομίας σε 

ολόκληρη την αλυσίδα αξίας του και επιδιώκει τον μηδενισμό της 

κατανάλωσης πλαστικών μιας χρήσης. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την 

ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον, στην υγεία και στα 

οικοσυστήματα από την ανεξέλεγκτη διάθεση πλαστικών. 
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Τα πλαστικά έχουν κάνει τη ζωή ευκολότερη και ασφαλέστερη. Ωστόσο, 

ως συνθετικά υλικά, ενδέχεται να παραμείνουν στο περιβάλλον για 

εκατοντάδες χρόνια. Παγκοσμίως, η ανακύκλωση είναι χαμηλή και το 

πλαστικό συχνά διαρρέει στη φύση, όπου επηρεάζει αρνητικά τα 

ποτάμια, τους ωκεανούς, την άγρια ζωή και τους ανθρώπους. 

 

Στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής του στρατηγικής, ο Όμιλος OTE 

αντιμετωπίζει το πρόβλημα των πλαστικών απορριμμάτων στην πηγή 

του, μειώνοντας την κατανάλωση πλαστικών ειδών μιας χρήσης με την 

εφαρμογή του προγράμματος  #ZEROPLASTIC. Το πρόγραμμα ξεκίνησε 

το 2019 και υπερβαίνει τις υφιστάμενες νομικές υποχρεώσεις για τα 

πλαστικά μιας χρήσης, όπως αυτές περιγράφονται στην Οδηγία (ΕΕ) 

2019/904.  

 

Το πρόγραμμα στοχεύει στην κατάργηση των πλαστικών μιας χρήσης και 

την μείωση  χρήσης γυάλινων μπουκαλιών  μιας χρήσης σε κτίρια 

γραφείων και στα καταστήματα (πλαστικές σακούλες). Το 2020, 8.500 

εργαζόμενοι σε 7 κτίρια γραφείων είχαν πρόσβαση στο πρόγραμμα, στο 

πλαίσιο του οποίου έχει μηδενιστεί η κατανάλωση σε πλαστικά μιας 

χρήσης, όπως μπουκάλια, ποτήρια, καλαμάκια και μαχαιροπήρουνα, ενώ 

οι συσκευασίες τροφίμων έχουν μειωθεί σημαντικά. 130.000 € έχουν 

επενδυθεί για την αντικατάσταση των πλαστικών μιας χρήσης σε κτίρια 

γραφείων (2019 & 2020). 2.400 εργαζόμενοι ενημερώθηκαν, με άμεσες 

συναντήσεις, για τις επιπτώσεις της υπερκατανάλωσης πλαστικών μιας 

χρήσης και τις δράσεις για την αντιμετώπισή τους. Σε όλο το δίκτυο 

καταστημάτων του Ομίλου, έχει καταργηθεί η χρήση πλαστικής 

σακούλας από τον Σεπτέμβριο του 2019.  

 

Αποφεύχθηκαν : 

 

~ 1,8 εκατ. τεμάχια πλαστικά μιας χρήσης σε κτίρια γραφείων (2019-

2020) 

 

~ 20.000 γυάλινα μπουκάλια σε κτίρια γραφείων (2020) 

 

> 2,7 εκατ. πλαστικές σακούλες (2019-2020) 

 

• Το πρόγραμμα συνεισφέρει στην εξοικονόμηση ενέργειας και φυσικών 

πόρων καθώς τα πλαστικά παράγονται από ορυκτά καύσιμα με 
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ενεργειοβόρες διεργασίες.  

 

• Οι πλαστικές σακούλες που δεν καταναλώθηκαν αντιστοιχούν σε 

εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου 240 t.  

 

• Αποφεύχθηκε η κατανάλωση περισσότερων από 58 t πλαστικών (κτίρια 

γραφείων και δίκτυο καταστημάτων). Αυτό σημαίνει 1 t πλαστικών δεν 

κατέληξε στη θάλασσα.  

 

 

2.6.4 Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία 

 

Γιατί είναι σημαντικό 

 

Οι ενδεχόμενες επιπτώσεις στην υγεία από ανθρωπογενείς πηγές 

ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας (Η/Μ), έχουν προσελκύσει ιδιαίτερη 

προσοχή, τα τελευταία 50 έτη και εξετάζονται συστηματικά. Για το λόγο 

αυτό, διεθνείς επιστημονικοί οργανισμοί έχουν διαμορφώσει όρια 

ασφαλούς έκθεσης σε μη ιοντίζουσες (Η/Μ) ακτινοβολίες, 

συμπεριλαμβανομένων των τεχνολογιών 5G, και έχει αναπτυχθεί ένα 

σχετικό νομοθετικό πλαίσιο. Ο Όμιλος ΟΤΕ δίνει ιδιαίτερη σημασία στη 

συμμόρφωση με τα τις ισχύουσες οδηγίες ασφάλειας σε εθνικό και 

διεθνές επίπεδο και στην παροχή προϊόντων και υπηρεσιών, που όχι μόνο 

ικανοποιούν τις αυξημένες ανάγκες των πελατών τους, αλλά είναι 

ασφαλή για το κοινό και έχουν κατασκευαστεί σύμφωνα με όσα 

προβλέπονται σε διεθνείς συμβάσεις και πρότυπα. 

 

Ο Όμιλος ΟΤΕ έχει διαμορφώσει και εφαρμόζει πολιτική για τις μη 

ιοντίζουσες (Η/Μ) ακτινοβολίες όπου αποτυπώνεται η δέσμευσή του να:  

 

• Εφαρμόζει, εξ' ορισμού, την Αρχή της Πρόληψης για το σύνολο των 

παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών 

 

• Συμβάλλει στην προστασία του κοινού, μέσα από ενέργειες διαφάνειας, 

ενημέρωσης, συµµετοχής και προώθησης της επιστήμης.  

 

 

Εφαρμόζοντας την Αρχή της Πρόληψης 

 

• Τα επίπεδα Η/Μ πεδίου σε όλους τους Σταθμούς Βάσης, 

https://www.cosmote.gr/otegroup_company/sustainability/environment/electromagnetic_fields/politikh_giahlektomagnitikapedia_gr.pdf
https://www.cosmote.gr/otegroup_company/sustainability/environment/electromagnetic_fields/politikh_giahlektomagnitikapedia_gr.pdf
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συμμορφώνονται με τα όρια που συστήνει ο Παγκόσμιος Οργανισμός 

Υγείας και η Διεθνής Επιτροπή για την Προστασία από τις μη Ιονίζουσες 

Ακτινοβολίες (ICNIRP), καθώς και με τα όρια που θέτει η εθνική 

νομοθεσία, τα οποία είναι στο 60-70% των ορίων της ICNIRP. 

 

• Για τους σταθμούς βάσης ασύρματης σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, 

εκπονούνται μελέτες ραδιοεκπομπών και Η/Μ υποβάθρου (κατά 

περίπτωση), σε ακτίνα από 50 m έως 300 m, αντίστοιχα, ώστε να 

επιβεβαιωθεί η τήρηση των ορίων ασφαλούς έκθεσης. Το ποσό που 

διατέθηκε το 2020 σε προγράμματα και μελέτες σχετικά με τα 

ηλεκτρομαγνητικά πεδία ήταν 749.800€. 

 

• Τα προϊόντα που πωλούνται στο δίκτυο καταστημάτων φέρουν τις 

προβλεπόμενες από τη νομοθεσία σημάνσεις και οι συσκευές κινητής 

τηλεφωνίας λειτουργούν εντός των ορίων ασφαλούς έκθεσης σε Η/Μ 

πεδία  

 

 

Δραστηριότητες στην Ελλάδα  

 

Η COSMOTE υποστηρίζει το Πρόγραμμα Συνεχών Μετρήσεων 

«Πεδίον24», του οποίου οι μετρήσεις είναι άμεσα διαθέσιμες στο κοινό 

μέσω της ιστοσελίδας του. Το 2020 λειτουργούσαν 245 σταθμοί 

μέτρησης (λόγω των περιορισμών της πανδημίας, η εγκατάσταση νέων 

σταθμών μέτρησης ακυρώθηκε και θα πραγματοποιηθεί το 2021), ενώ 

περίπου 70 εκατομμύρια μετρήσεις έχουν πραγματοποιηθεί από την αρχή 

του προγράμματος. Επιπλέον, η COSMOTE διατηρεί Εργαστήριο Η/Μ 

Ακτινοβολίας Περιβάλλοντος, πιστοποιημένο κατά το πρότυπο EN ISO / 

IEC 17025. Από τo 2018 έχει επεκταθεί η πιστοποίηση του εργαστηρίου 

ώστε να συμπεριλαμβάνεται και η καταμέτρηση υπηρεσιών 5G. 

 

To 2020 πραγματοποιήθηκαν, επιπλέον των μετρήσεων του «Πεδίον24» 

και του εργαστηρίου της COSMOTE (1 μέτρηση), 19 μετρήσεις από 

ανεξάρτητους φορείς (Πανεπιστήμια, Ελληνική Επιτροπή Ατομικής 

Ενέργειας) έπειτα από αίτημα της COSMOTE. Όλες οι μετρήσεις 

επιβεβαίωσαν τη μη υπέρβαση των ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού, 

σε όλα τα σημεία, όπου η πρόσβαση ήταν ελεύθερη στο κοινό. Επιπλέον, 

οι δειγματοληπτικές μετρήσεις που πραγματοποίησε η Ελληνική 

Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας στο 20% τουλάχιστον του συνόλου των 

σταθμών που λειτουργούν εντός αστικού ιστού κάθε χρόνο, είχαν το ίδιο 

https://www.who.int/en/
https://www.who.int/en/
https://www.icnirp.org/
https://www.icnirp.org/
http://www.pedion24.gr/index.jsp
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αποτέλεσμα εκτός από μία περίπτωση όπου ο υφιστάμενος σταθμός 

βάσης αντικαταστάθηκε από έναν micro σταθμό λόγω μη συμμόρφωσης 

με τα ελληνικά όρια έκθεσης καθώς υπήρξε εκ των υστέρων δομική 

αλλαγή σε γειτονική στέγη. 

 

Για την καλύτερη ανταπόκριση σε ερωτήσεις του κοινού σχετικά με την 

Η/Μ ακτινοβολία, δημιουργήθηκε ειδική διεύθυνση ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου (emfinfo@cosmote.gr).  

 

 

Δραστηριότητες στη Ρουμανία  

 

Το 2020, η ρυθμιστική αρχή της Ρουμανίας (National Authority for 

Management and Regulation in Communications, ANCOM) 

πραγματοποίησε 8 μετρήσεις έπειτα από αίτημα εξωτερικών 

ενδιαφερόμενων μερών. Οι μετρήσεις επιβεβαίωσαν τη μη υπέρβαση των 

ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού, σε όλα τα σημεία, όπου η 

πρόσβαση ήταν ελεύθερη στο κοινό. 

 

Μέσω σταθερών αισθητήρων παρακολούθησης που είναι εγκατεστημένοι 

σε αστικά κέντρα, η ANCOM δημοσιοποιεί τα αποτελέσματα των 

μετρήσεων σε πραγματικό χρόνο. Επιπλέον, η ANCOM εκτελεί 

μετρήσεις με κινητό εξοπλισμό, τα αποτελέσματα των οποίων είναι 

επίσης διαθέσιμα στο κοινό. 

 

Περισσότερες πληροφορίες για τη συνεχή παρακολούθηση των επιπέδων 

Η/Μ ακτινοβολίας στην Ρουμανία είναι διαθέσιμες εδώ.   

 

 

2.6.5 Άλλες Περιβαλλοντικές Πτυχές 

 

Όζον 

 

Οι εταιρείες του Ομίλου ΟΤΕ εφαρμόζουν διαδικασίες διαχείρισης των 

ψυκτικών μέσων που καταστρέφουν τη στοιβάδα του όζοντος, σύμφωνα 

με όσα προβλέπονται στους σχετικούς κανονισμούς και στην εθνική 

νομοθεσία. Οι διαδικασίες αυτές περιλαμβάνουν την αντικατάσταση του 

παλαιού εξοπλισμού ή την αντικατάσταση του ψυκτικού μέσου σε 

εξοπλισμό παλαιού τύπου. Στα συστήματα πυρόσβεσης 

χρησιμοποιούνται μέσα με μηδενικό δυναμικό καταστροφής όζοντος 

mailto:emfinfo@cosmote.gr
https://www.monitor-emf.ro/map


605 
 

(Ozone Depleting Potential, ODP). Οι ποσότητες υδροφθορανθράκων 

που συμπληρώθηκαν σε συστήματα κλιματισμού (αναπλήρωση 

διαρροών), για το 2020 αντιστοιχούν σε εκπομπές 10,1 kt CO2 eq (2,6% 

μείωση σε σχέση με το 2019). Οι εκπομπές αυτές αποτελούν το 40% των 

άμεσων εκπομπών (scope 1) ΑΦΘ. Για την ταχύτερη αποκατάσταση των 

διαρροών (και τον περιορισμό των εκπομπών), υλοποιούνται 

προγράμματα παρακολούθησης και συντήρησης των εγκαταστάσεων. 

 

 

Βιοποικιλότητα 

 

Ο Όμιλος ΟΤΕ αναγνωρίζει την αξία βιοποικιλότητας στις χώρες που 

λειτουργεί καθώς και την άμεση σχέση μεταξύ βιοποικιλότητας, 

βιώσιμης ανάπτυξης και ανθρώπινης ευημερίας. Ταυτόχρονα, η παροχή 

τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας σε όλη τη χώρα και 

ανά πάσα χρονική στιγμή, προϋποθέτει ένα γεωγραφικά εκτεταμένο 

δίκτυο τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων (σταθμοί βάσης και σταθμοί 

ασύρματης επικοινωνίας), στο οποίο αναπόφευκτα περιλαμβάνονται και 

περιοχές του δικτύου Natura 2000, της Σύμβασης RAMSAR και άλλες 

προστατευόμενες περιοχές. 

 

Στην Ελλάδα, το 2020, 507 σταθμοί βάσης της COSMOTE και 199 

σταθμοί βάσης του ΟΤΕ ήταν εγκατεστημένοι σε 191 και 117 περιοχές 

NATURA αντίστοιχα, καλύπτοντας εκτάσεις 26,2 και 19,5 εκταρίων 

αντίστοιχα. Στην Ρουμανία, 32 εγκαταστάσεις (31 σταθμοί βάσης και 1 

κτίριο) βρίσκονται εντός περιοχών NATURA, καλύπτοντας μια επιφάνεια 

έκτασης 1,7 εκταρίων (2020). Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις 

προστατευόμενες περιοχές (π.χ. τοποθεσία, χάρτης, έκταση, 

προστατευόμενα είδη, κλπ.) είναι διαθέσιμες στις ιστοσελίδες 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (περιοχές NATURA 2000) και της Συνθήκης 

RAMSAR. 

 

Όλες οι εγκαταστάσεις που βρίσκονται εντός περιοχών NATURA είναι 

πλήρως αδειοδοτημένες από τις ρυθμιστικές αρχές στην Ελλάδα (Εθνική 

Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων) και στην Ρουμανία 

(National Authority for Management and Regulation in 

Communications). Όλα τα κτίρια και οι εγκαταστάσεις που 

χρησιμοποιούνται από τον Όμιλο ΟΤΕ είναι καταγεγραμμένα και οι 

σχετικές πληροφορίες είναι διαθέσιμες. 

 

https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/data/index_en.htm
https://rsis.ramsar.org/
https://rsis.ramsar.org/
https://www.eett.gr/opencms/opencms/EETT_EN/index.html
https://www.eett.gr/opencms/opencms/EETT_EN/index.html
https://www.ancom.ro/en/
https://www.ancom.ro/en/
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ΤΠΕ υπηρεσίες και Βιοποικιλότητα: Το έργο LIFE SAFE-

CROSSING 

 

Το έργο LIFE SAFE-CROSSING στοχεύει στην υλοποίηση δράσεων για 

τη μείωση των επιπτώσεων που επιφέρουν οι οδικοί άξονες σε ορισμένα 

είδη «πρωταρχικής σημασίας» (καφέ αρκούδα, λύκος, ιβηρικός λύγκας) 

σε τέσσερεις ευρωπαϊκές χώρες (Ιταλία, Ισπανία, Ρουμανία και Ελλάδα). 

Εφαρμόζονται καινοτόμες τεχνολογίες και καλές πρακτικές για την 

πρόληψη συγκρούσεων (Σύστημα πρόληψης συγκρούσεων ζώων-

οχημάτων AVC PS, εικονικός φράχτης), την αύξηση της προσοχής των 

οδηγών (με καινοτόμες εφαρμογές νευροεπιστήμης) και τη διευκόλυνση 

των μετακινήσεων για τα προστατευόμενα είδη συνεισφέροντας με τον 

τρόπο αυτό στη διατήρηση της βιοποικιλότητας.  

 

Το R&D του Ομίλου ΟΤΕ έχει αναπτύξει μια ολιστική λύση για την 

παρακολούθηση και αυτόματη επεξεργασία μεγάλου όγκου φωτογραφιών 

/ βίντεο άγριας ζωής που συλλέχθηκαν από 45 υπόγειες διαβάσεις κατά 

μήκος 55 χιλιομέτρων της Εγνατία Οδού. Η λύση περιλαμβάνει 

ασύρματες κάμερες (4G) χαμηλής κατανάλωσης (από φωτοβολταϊκά 

συστήματα), υποδομή cloud για αποθήκευση δεδομένων (φωτογραφίες, 

βίντεο, στατιστικά στοιχεία) και εργαλεία για την αυτοματοποιημένη: 

(α) Αναγνώριση ειδών και κατηγοριοποίηση χρησιμοποιώντας τεχνικές 

Τεχνητής Νοημοσύνης. 

(β) Δημιουργία, συγκέντρωση και επεξεργασία στοιχείων σχετικά με τις 

διελεύσεις των ζώων και  

(γ) Οπτικοποίηση δεδομένων συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών 

υπόγειας διάβασης, φωτογραφιών, βίντεο και στατιστικών. 

 

Η εφαρμοζόμενη λύση παρουσιάζει μεγάλα πλεονεκτήματα, όπως 

χαμηλό κόστος, ευκολία εγκατάστασης, δραστική μείωση επίπονων και 

χρονοβόρων διαδικασιών, και σημαντική μείωση των επιτόπιων 

επισκέψεων, εξασφαλίζοντας τελικά σημαντικά περιβαλλοντικά οφέλη 

και μείωση του κόστους.  

 

Εκτιμάται ότι οι λύσεις που αναπτύσσονται στο πλαίσιο του έργου LIFE 

SAFE-CROSSING θα έχουν ως αποτέλεσμα τη μείωση της ταχύτητας 

των οχημάτων κατά 30% και τον περιορισμό των θανάτων των 

προστατευόμενων ειδών κατά 50% στις τέσσερεις χώρες.  

 

https://life.safe-crossing.eu/?lang=6
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Από τον Σεπτέμβριο του 2018, το έργο LIFE SAFE-CROSSING έχει 

δημιουργήσει μια ασπίδα προστασίας για την καφέ αρκούδα και άλλα 

είδη άγριας ζωής στη βορειοδυτική Ελλάδα. Στο έργο LIFE SAFE-

CROSSING, το οποίο θα ολοκληρωθεί τον Αύγουστο του 2023, 

συμμετέχουν 13 εταίροι από ΜΚΟ, ιδιωτικές εταιρείες και δημόσιους 

φορείς σε Ιταλία, Ισπανία, Ρουμανία και Ελλάδα. 

 

 

 

3. Εταιρική Διακυβέρνηση 

 

3.1. Δομή και Μέλη Εταιρικής Διακυβέρνησης 

 

Ο Όµιλος ΟΤΕ συµµορφώνεται µε τις διατάξεις της ισχύουσας 

νοµοθεσίας περί Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης και υιοθετεί τις σχετικές 

διεθνείς πρακτικές και πρότυπα. 

 

Ο ΟΤΕ Α.Ε. (εφεξής «ΟΤΕ» ή «Εταιρεία»), ως ανώνυµη εταιρεία 

εισηγµένη στα Χρηµατιστήρια Αθηνών και Λονδίνου υπαγόµενη στην 

κατηγορία της µεγάλης κεφαλαιοποίησης, συμμορφώνεται µε την 

ισχύουσα νοµοθεσία για την εταιρική διακυβέρνηση, ενσωματώνοντας 

κανονισµούς και πρακτικές κανονιστικής συµµόρφωσης στις 

δραστηριότητές της. Παράλληλα, με στόχο τη διαφάνεια, την 

αποτελεσματική διοίκηση και τη βέλτιστη επιχειρησιακή απόδοση, ο 

ΟΤΕ συμμορφώνεται με τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης 

(ΕΚΕ∆) για τις εισηγμένες εταιρείες. Όπως ορίζεται από την κείμενη 

νομοθεσία, ο ΟΤΕ δημοσιεύει τη Δήλωση Εταιρικής Υπευθυνότητας του 

ως ξεχωριστή ενότητα στην Ετήσια Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

(∆.Σ.) στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων και αιτιολογεί τυχόν 

αποκλίσεις στη λειτουργία του από τις αρχές του ΕΚΕ∆ (αρχή 

«συμμόρφωση ή εξήγηση»). Επιπλέον των νοµικών απαιτήσεων, ο ΟΤΕ 

έχει υιοθετήσει ένα Σύστηµα ∆ιαχείρισης Κανονιστικής Συµµόρφωσης 

(CMS).  

 

Οι σχετικές υποχρεώσεις και πρακτικές αποτυπώνονται, στην 

πλειονότητά τους, στο Καταστατικό της Εταιρείας, τον Εσωτερικό 

Κανονισμό Λειτουργίας, τον Κώδικα Δεοντολογίας Ομίλου ΟΤΕ και 

άλλους εσωτερικούς Κανονισμούς και Πολιτικές ή βέλτιστες πρακτικές 

που έχουν υιοθετηθεί από τα αρμόδια εταιρικά όργανα και ισχύουν για 

τις δραστηριότητες του ΟΤΕ. 
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Επιπλέον, ο ΟΤΕ έχει θεσπίσει τους απαραίτητους μηχανισμούς για την 

τακτική επικαιροποίηση των παραπάνω Κανονισμών και Πολιτικών με 

στόχο να διασφαλίσει τη συμμόρφωσή του με την ισχύουσα νομοθεσία 

και τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές. 

 

Οι θεμελιώδεις αρχές στις οποίες στηρίζεται το σύστημα Εταιρικής 

Διακυβέρνησης του ΟΤΕ είναι οι εξής: 

 

• Αμφίδρομη επικοινωνία ανάμεσα στα ενδιαφερόμενα μέρη και τη 

Διοίκηση της Εταιρείας 

 

• Διασφάλιση της διαφάνειας και του ελέγχου της Διοίκησης 

 

• Διασφάλιση της επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας. 

 

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα «Εταιρική Διακυβέρνηση» 

του ΟΤΕ και στην Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για το 

2020 (που περιλαμβάνεται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση Ομίλου 

ΟΤΕ 2020). 

 

 

Επιτροπές  

 

Οι δραστηριότητες του Διοικητού Συμβουλίου του ΟΤΕ υποστηρίζονται 

από: 

 

• Την Επιτροπή Ελέγχου,  

 

• Την Επιτροπή Αμοιβών και Ανθρώπινου Δυναμικού, και 

 

• Την Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων Μελών του Διοικητικού 

Συμβουλίου 

 

Εκτός από τις προαναφερθείσες Επιτροπές, η δραστηριότητα του 

Διοικητικού Συµβουλίου του ΟΤΕ υποστηρίζεται από την Επιτροπή 

Κανονιστικής Συµµόρφωσης, Εταιρικών Κινδύνων και Εταιρικής 

∆ιακυβέρνησης Οµίλου ΟΤΕ, η οποία λειτουργεί σύμφωνα με την 

απόφαση του Διευθύνοντα Συμβούλου σχετικά με τη σύσταση και τη 

λειτουργία της. 

https://www.cosmote.gr/cs/otegroup/gr/ependitikes_sxeseis_hk.html
https://www.cosmote.gr/otegroup_company/investor_relations/financial_results/financial_statements_ote_group_k_ote_sa/gr/OTE_ANNUAL_FINANCIAL_REPORT_31122020_GR.pdf#page=35
https://www.cosmote.gr/otegroup_company/investor_relations/financial_results/financial_statements_ote_group_k_ote_sa/gr/OTE_ANNUAL_FINANCIAL_REPORT_31122020_GR.pdf#page=35
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Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις παραπάνω Επιτροπές είναι 

διαθέσιμες στις σχετικές Ενότητες που ακολουθούν. 

 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο (31 Δεκεμβρίου 2020)  

 

Μιχάλης Τσαμάζ 

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος 

Εκτελεστικό μέλος 

Θητεία: 2010-2021 

Υπηκοότητα: Ελληνική 

 

Srinivasan (Srini) Gopalan 

Μέλος 

Μη εκτελεστικό Μέλος 

Θητεία: 2017-20211 

 

Επιτροπές Δ.Σ.: 

 

• Επιτροπή Αμοιβών και Ανθρώπινου Δυναμικού 

 

• Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων Μελών του Διοικητικού 

Συμβουλίου 

Υπηκοότητα: Βρετανική 

Ο κ. Gopalan παραιτήθηκε από τη θέση του στο Δ.Σ και τις Επιτροπές 

στις 11/1/2021. Η θέση του στις Επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου 

καλύφθηκε από την κ. Dominique Leroy. 

 

Kyra Orth 

Μέλος 

Μη εκτελεστικό Μέλος 

Θητεία: 2018-2021 

 

Επιτροπές Δ.Σ.: 

 

• Επιτροπή Αμοιβών και Ανθρώπινου Δυναμικού 

 

• Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων Μελών του Διοικητικού 

Συμβουλίου 
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Υπηκοότητα: Γερμανική 

  

Eelco Block 

Αντιπρόεδρος 

Ανεξάρτητο Μη-εκτελεστικό 

Θητεία: 2019-2021 

 

Επιτροπές Δ.Σ.: 

 

• Επιτροπή Ελέγχου (Πρόεδρος) 

 

• Επιτροπή Αμοιβών και Ανθρώπινου Δυναμικού (Πρόεδρος) 

 

• Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων Μελών του Διοικητικού 

Συμβουλίου (Πρόεδρος) 

Υπηκοότητα: Ολλανδική 

  

Robert Hauber 

Μέλος 

Μη εκτελεστικό Μέλος 

Θητεία: 2017-2021 

Υπηκοότητα: Γερμανική 

  

Michael Wilkens 

Μέλος 

Μη εκτελεστικό Μέλος 

Θητεία: 2018-2021 

Υπηκοότητα: Γερμανική 

  

Χαράλαμπος Μαζαράκης 

Μέλος 

Εκτελεστικό μέλος 

Θητεία: 2012-2021 

Υπηκοότητα: Ελληνική 

  

Βασίλειος Βασσάλος 

Μέλος 

Μη εκτελεστικό Μέλος 

Θητεία: 2019-2021 

Επιτροπές Δ.Σ: 
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• Επιτροπή Ελέγχου 

Υπηκοότητα: Ελληνική 

  

Dominique Leroy 

Μέλος 

 Μη εκτελεστικό Μέλος 

Θητεία: 2020-2021 

Υπηκοότητα: Βελγική 

 

Δημήτριος Γεωργούτσος 

Μέλος 

Ανεξάρτητο Μη-εκτελεστικό 

Θητεία: 2019-2021 

 

Επιτροπές Δ.Σ: 

 

• Επιτροπή Ελέγχου 

Υπηκοότητα: Ελληνική 

 

Τα πλήρη βιογραφικά των μελών του τρέχοντος Διοικητικού Συμβουλίου 

είναι διαθέσιμα στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση Ομίλου ΟΤΕ 2020 και 

στην ιστοσελίδα της Εταιρείας. 

 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο σε αριθμούς  

Υπηκοότητα: 40 Ελληνική και 60% Διεθνής  

Φύλο: 80% Άνδρες, 20% Γυναίκες 

Ηλικία: 50% 31-50 ετών, 50% άνω των 50 ετών 

Ανεξαρτησία Μελών: 80% Εξαρτημένα, 20 Ανεξάρτητα  

 

Διοικητική Ομάδα (31 Δεκεμβρίου 2020) 

 

Μιχάλης Τσαμάζ  

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος 

Παναγιώτης Γαβριηλίδης  

Chief Marketing Officer Consumer Segment Ομίλου ΟΤΕ 

Γιάννης Κωνσταντινίδης  

Chief Officer Στρατηγικής, Μετασχηματισμού & Παρόχων Ομίλου ΟΤΕ  

Ειρήνη Νικολαΐδη  

Νομική Σύμβουλος - Chief Officer Νομικών & Ρυθμιστικών Θεμάτων 

https://www.cosmote.gr/otegroup_company/investor_relations/financial_results/financial_statements_ote_group_k_ote_sa/gr/OTE_ANNUAL_FINANCIAL_REPORT_31122020_GR.pdf#page=35
https://www.cosmote.gr/cs/otegroup/gr/cv_ote.html
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Ομίλου ΟΤΕ  

Αθανάσιος Στράτος  

Chief Customer Operations Officer Ομίλου ΟΤΕ  

Γεώργιος Αθανασόπουλος 

Chief Officer Λειτουργιών & Συστημάτων Πληροφορικής Ομίλου ΟΤΕ 

Στέφανος Θεοχαρόπουλος  

Chief Officer Τεχνολογίας και Λειτουργιών Ομίλου ΟΤΕ 

Χαράλαμπος Μαζαράκης  

Chief Officer Χρηματοοικονομικών Θεμάτων Ομίλου ΟΤΕ 

Έλενα Παπαδοπούλου  

Chief Officer Ανθρώπινου Δυναμικού Ομίλου ΟΤΕ 

Γρηγόρης Χριστόπουλος  

Chief Commercial Officer Business Segment Ομίλου ΟΤΕ 

Δημήτρης Μιχαλάκης 

Executive Director της Επιχειρηματικής Μονάδας COSMOTE TV  

Κωνσταντίνος Βασιλόπουλος 

Executive Director Εσωτερικού Ελέγχου Ομίλου ΟΤΕ 

Αριστόδηµος Δηµητριάδης 

Executive Director Κανονιστικής Συμμόρφωσης, Διαχείρισης Εταιρικών 

Κινδύνων & Ασφάλισης Ομίλου ΟΤΕ 

Ντέπη Τζιμέα 

Executive Director Εταιρικής Επικοινωνίας & Βιώσιμης Ανάπτυξης 

Ομίλου ΟΤΕ  

Χρήστος Φουσκούδης 

Executive Director Technical Service & Implementation Σταθερής & 

Κινητής Ομίλου ΟΤΕ 

 

Τα πλήρη βιογραφικά των μελών της τρέχουσας Διοικητικής ομάδας είναι 

διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της εταιρείας. 

 

 

Η Διοικητική Ομάδα σε αριθμούς 

Φύλο: 80% Άνδρες, 20% Γυναίκες 

Ηλικία: 53% 31-50 ετών, 47% άνω των 50 ετών 

 

 

3.2. Διοικητικό Συμβούλιο 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) είναι το ανώτατο διοικητικό όργανο της 

Εταιρείας, µε την επιφύλαξη των θεμάτων αποκλειστικής αρμοδιότητας 

https://www.cosmote.gr/cs/otegroup/gr/do_ote_cosmote.html
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της Γενικής Συνέλευσης βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας. Στόχος του 

είναι να διαφυλάσσει τα γενικά συμφέροντα της εταιρείας και να 

διασφαλίζει τη λειτουργική της αποτελεσματικότητα.  

 

Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων του ΟΤΕ είναι το ανώτατο ιεραρχικά 

εταιρικό όργανο και εκλέγει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, 

συμπεριλαμβανομένων των Ανεξάρτητων - Μη Εκτελεστικών μελών, 

σύμφωνα με τις απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας.  

 

Σημειώνεται ότι οι Γενικές Συνελεύσεις των λοιπών εταιρειών του 

Ομίλου ΟΤΕ επίσης εκλέγουν τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων 

τους. Ωστόσο, η υποχρέωση ορισµού των αρµοδιοτήτων των µελών του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου ως εκτελεστικών, µη εκτελεστικών και 

ανεξάρτητων µη εκτελεστικών, ισχύει µόνο για τον ΟΤΕ Α.Ε. και 

απορρέει από το γεγονός ότι οι µετοχές του είναι εισηγµένες σε 

ρυθµιζόµενη αγορά. 

 

Όσον αφορά τα θέματα Εταιρικής Υπευθυνότητας του ΟΤΕ, σημειώνεται 

ότι κατά τη διαδικασία έγκρισης της ετήσιας Στρατηγικής της Εταιρείας 

από το Διοικητικό Συμβούλιο, μεταξύ άλλων θεμάτων, τίθενται προς 

συζήτηση οι στρατηγικοί στόχοι Εταιρικής Υπευθυνότητας που 

περιλαμβάνονται στην εν λόγω Στρατηγική. 

 

Στις 31 ∆εκεµβρίου 2020 το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούταν από 

δέκα (10) µέλη, δύο (2) εκτελεστικά και οκτώ (8) µη εκτελεστικά, εκ των 

οποίων τα δύο (2) ήταν ανεξάρτητα. Επιπλέον, από τα δέκα (10) µέλη 

του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ΟΤΕ, οκτώ (8) ήταν άνδρες και δύο (2) 

ήταν γυναίκες. 

 

Η Τακτική Γενική Συνέλευση του 2020 ενέκρινε την Πολιτική Αποδοχών 

για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (εκτελεστικά και μη 

εκτελεστικά, συμπεριλαμβανομένων των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών 

μελών) η οποία ισχύει έως την 31η Δεκεμβρίου 2023 (εκτός αν κατά την 

περίοδο αυτή η Γενική Συνέλευση αποφασίσει την τροποποίηση της ή 

επέλθουν σημαντικές μεταβολές στις συνθήκες υπό τις οποίες 

καταρτίστηκε), βάσει των άρθρων 110-111 του Νόμου 4548/2018. 

Επιπρόσθετα, η Γενική Συνέλευση εξέτασε την Έκθεση Αποδοχών για τη 

χρήση 2019, η οποία υπεβλήθη προς διαβούλευση από το Διοικητικό 

Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 112 του Νόμου 4548/2018. 

 

https://www.cosmote.gr/otegroup_company/about_us/otegroup/corporate_governance/board_of_directors/ekthesi_apodoxon_2019_gr.pdf
https://www.cosmote.gr/otegroup_company/about_us/otegroup/corporate_governance/board_of_directors/ekthesi_apodoxon_2019_gr.pdf
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Κύριες Αρμοδιότητες  

 

Σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας και στο πλαίσιο των 

αρμοδιοτήτων του, το Διοικητικό Συμβούλιο:  

 

• Συγκαλεί τακτικές και έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων και 

προτείνει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. 

 

• Καταρτίζει και εγκρίνει τις ετήσιες οικονομικές εκθέσεις της Εταιρείας 

και τις υποβάλλει στην Γενική Συνέλευση των Μετόχων. 

 

• Εγκρίνει τη στρατηγική της Εταιρείας και αποφασίζει σχετικά με τη 

σύσταση θυγατρικών εταιρειών και τη συμμετοχή της Εταιρείας στο 

μετοχικό κεφάλαιο άλλων εταιρειών (εντός και εκτός Ελλάδος) όπως και 

για τη δημιουργία καταστημάτων και γραφείων (εντός και εκτός 

Ελλάδος). 

 

• Ενημερώνεται συστηματικά σχετικά με την πορεία της Εταιρείας και 

την υλοποίηση του προγράμματος της με στόχο την προάσπιση των 

ευρύτερων συμφερόντων της Εταιρείας.  

 

• Αποφασίζει σχετικά με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μέσω της 

έκδοσης νέων μετοχών και μετατρέψιμων ομολόγων, έπειτα από έγκριση 

της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.  

 

• Αποφασίζει σχετικά με την έκδοση μετατρέψιμων ή ανταλλάξιμων 

ομολόγων. 

 

Διευθύνων Σύμβουλος  

 

Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος της Εταιρείας διορίζεται από το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο, αφού προηγηθεί η εκλογή του ως µέλος του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου από τη Γενική Συνέλευση. Είναι υπεύθυνος για τη 

λειτουργία και το έργο όλων των διευθύνσεων της Εταιρείας, και 

λαµβάνει τις απαραίτητες αποφάσεις στο πλαίσιο των διατάξεων που 

διέπουν τη λειτουργία της Εταιρείας, τα προγράµµατα, τους 

προϋπολογισµούς και τα στρατηγικά σχέδια που εγκρίνονται από το 

∆ιοικητικό Συµβούλιο. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, κατά τη διακριτική του 

ευχέρεια, µπορεί να εξουσιοδοτεί τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο να 

αποφασίζει και να εκπροσωπεί την Εταιρεία, είτε αυτοπροσώπως είτε µε 
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πληρεξούσιο, για οποιοδήποτε θέµα σχετικό µε τη διαχείριση των 

εταιρικών υποθέσεων εκτός από: (i) τα θέµατα αποκλειστικής 

αρµοδιότητας της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων ή του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου, όπως προβλέπονται από τον Νόμο 4548/2018, από 

οποιαδήποτε άλλη ισχύουσα νοµοθεσία και το Καταστατικό της 

Εταιρείας και (ii) τα Ειδικά Θέµατα όπως ορίζονται από το άρθρο 8 

παράγραφος 4 του Καταστατικού της Εταιρείας.  

 

Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος εκπροσωπεί την Εταιρεία σε δικαστήρια, 

εξωδικαστικές διαδικασίες και ενώπιον κάθε Αρχής, στο πλαίσιο των 

εξουσιών που απορρέουν από τον ρόλο του ή που του έχει εκχωρήσει το 

∆ιοικητικό Συµβούλιο, ενεργώντας αυτοπροσώπως ή παρέχοντας 

πληρεξούσιο σε τρίτα πρόσωπα.  

 

Κύριες Δράσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για το 2020  

 

• Έγκριση του προϋπολογισμού του ΟΤΕ για το έτος 2020 και των 

κύριων σημείων Στρατηγικής της Εταιρείας για το έτος 2020.  

 

• Έγκριση του Σχεδίου Προμηθειών του ΟΤΕ για το έτος 2020 και διετής 

ενημέρωση σχετικά με την υλοποίησή του. 

 

• Τριμηνιαίος έλεγχος των Εκθέσεων Εσωτερικού Ελέγχου, Κανονιστικής 

Συµµόρφωσης και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. 

 

Διοικητικό Συμβούλιο - Μέλη και συμμετοχή σε συνεδριάσεις  

 

Όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ενεργά στις 31 

Δεκεμβρίου 2020, όπου πραγματοποιήθηκαν 26 συνεδριάσεις κατά την 

τρέχουσα περίοδο. Τα μέλη που παρακολούθησαν τις συνεδριάσεις είναι: 

Μιχάλης Τσαμάζ: Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό 

μέλος 

Eelco Blok: Αντιπρόεδρος, Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος 

Srinivasan Gopalan: Μη εκτελεστικό μέλος 

Robert Hauber: Μη εκτελεστικό μέλος 

Kyra Orth: Μη εκτελεστικό μέλος 

Michael Wilkens: Μη εκτελεστικό μέλος 

Βασίλειος Βασσάλος: Μη εκτελεστικό μέλος 

Δημήτριος Γεωργούτσος: Ανεξάρτητο (από τις 29/6/2020) Μη 

εκτελεστικό μέλος 
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Χαράλαμπος Μαζαράκης: Εκτελεστικό μέλος 

Ανδρέας Ψαθάς: Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος: Συμμετείχε σε 5 

συνεδριάσεις 

Dominique Leroy: Μη εκτελεστικό μέλος: Συμμετείχε σε 12 

συνεδριάσεις 

 

 

3.3. Επιτροπή Ελέγχου 

 

Συνοπτική περιγραφή 

 

Η Επιτροπή Ελέγχου αποτελείται υποχρεωτικά από τουλάχιστον τρία (3) 

μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Η πλειονότητα των 

μελών (συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου) πρέπει να είναι 

ανεξάρτητα. Στις 31 Δεκεμβρίου 2020, η Επιτροπή αποτελούταν από τρία 

(3) μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Δύο μέλη της 

Επιτροπής, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου, ήταν ανεξάρτητα.  

 

Πρωταρχικός σκοπός της Επιτροπής Ελέγχου είναι να υποστηρίζει το 

Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στην άσκηση των καθηκόντων του 

σχετικά με τη διασφάλιση της επαρκούς και αποτελεσματικής 

λειτουργίας του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου (ΣΕΕ) της Εταιρείας, 

δηλαδή του συνόλου των εσωτερικών ελεγκτικών μηχανισμών και 

διαδικασιών (ιδιαίτερα ως προς τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση, τη 

διαχείριση κινδύνων, τον εσωτερικό έλεγχο, την κανονιστική 

συμμόρφωση και την εποπτεία του υποχρεωτικού ελέγχου), το οποίο 

καλύπτει σε συνεχή βάση τις δραστηριότητες της Εταιρείας και συντελεί 

στην ασφαλή και αποτελεσματική λειτουργία της. 

 

Κύριες Αρμοδιότητες 

 

Οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Ελέγχου που παρουσιάζονται στη 

συνέχεια είναι ενδεικτικές, υπό την έννοια ότι οι ad hoc ανάγκες της 

Επιτροπής, η διαμόρφωση ενός νέου νομοθετικού και κανονιστικού 

πλαισίου ή οι αρχές εταιρικής διακυβέρνησης δύνανται να επιβάλλουν 

την μεταβολή τους. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή Ελέγχου έχει τις 

παρακάτω επιμέρους αρμοδιότητες: 

 

- Παρακολουθεί, εξετάζει και αξιολογεί την επάρκεια, την αποδοτικότητα 

και την αποτελεσματικότητα των πολιτικών, των διαδικασιών, των 
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δικλείδων ασφαλείας και γενικά των εσωτερικών ελεγκτικών μηχανισμών 

του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου που καλύπτουν τις δραστηριότητες 

της Εταιρίας και συντελούν στην ασφαλή και αποτελεσματική λειτουργία 

της. 

 

- Παρακολουθεί την αποτελεσματικότητα του ΣΕΕ κυρίως μέσω του 

έργου των επιχειρησιακών μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου, Κανονιστικής 

Συμμόρφωσης, Διαχείρισης Εταιρικών Κινδύνων και του έργου των 

ορκωτών ελεγκτών-λογιστών. 

 

- Ερευνά και αξιολογεί την ανεξαρτησία της Μονάδας Εσωτερικού 

Ελέγχου, όπως αυτή ορίζεται από το ισχύον νομικό και κανονιστικό 

πλαίσιο και τις εσωτερικές διαδικασίες που διέπουν την Εταιρεία, και 

διασφαλίζει την απρόσκοπτη πρόσβαση της σε όλες τις βασικές 

πληροφορίες και τα αρχεία της Εταιρείας. Επιπρόσθετα, παρακολουθεί 

και επιθεωρεί την ορθή λειτουργία της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου 

σύμφωνα με τα επαγγελματικά πρότυπα και το ισχύον νομικό και 

κανονιστικό πλαίσιο και αξιολογεί το έργο, την επάρκεια και την 

αποτελεσματικότητα της, χωρίς να ασκεί επιρροή στην ανεξαρτησία της. 

 

- Εποπτεύει την ορθή λειτουργία της Μονάδας Διαχείρισης Εταιρικών 

Κινδύνων και μεριμνά για την αποτελεσματική λειτουργία της. 

 

- Εποπτεύει την ορθή λειτουργία της Μονάδας Κανονιστικής 

Συμμόρφωσης και μεριμνά για την αποτελεσματική λειτουργία της. 

 

- Παρακολουθεί, εξετάζει και αξιολογεί την διαδικασία κατάρτισης της 

χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, συμπεριλαμβανομένου του 

συστήματος δικλείδων ασφαλείας ΣΕΕ (ICS) Ομίλου ΟΤΕ. 

 

- Παρακολουθεί, εξετάζει και αξιολογεί την διαδικασία υποχρεωτικού 

ελέγχου και την ανεξαρτησία των ορκωτών ελεγκτών-λογιστών. 

 

- Επιβλέπει τον Υπεύθυνο Ομίλου ΟΤΕ για την Προστασία Προσωπικών 

Δεδομένων (OTE Group Data Privacy Officer). 

 

- Παρακολουθεί, εξετάζει και αξιολογεί τις διαδικασίες για την πρόληψη, 

τον εντοπισμό και την καταστολή καταστάσεων σύγκρουσης 

συμφερόντων. 
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- Επιβεβαιώνει ή ανακαλεί την αξιολόγηση που διενεργείται από τις 

αρμόδιες επιχειρησιακές μονάδες σχετικά τις σκοπούμενες συναλλαγές 

με συνδεδεμένα μέρη ως «τρέχουσες», σύμφωνα με την «Πολιτική 

Σύναψης Συναλλαγών με Συνδεδεμένα Μέρη». 

 

- Εξετάζει τη δημοσιοποιηθείσα πληροφόρηση, σε σχέση με την 

χρηματοοικονομική πληροφόρηση.  

 

- Επιβλέπει την διαδικασία επιλογής υποψηφίων για τη διενέργεια 

περιοδικών αξιολογήσεων του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου, 

προτείνει τους εν λόγω υποψήφιους στο Διοικητικό Συμβούλιο και 

λαμβάνει τη σχετική Έκθεση Αξιολόγησης.  

 

- Ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας για τις διαπιστώσεις 

της ως προς τα παραπάνω και υποβάλλει προτάσεις εφαρμογής 

διορθωτικών ενεργειών, εφόσον κριθεί σκόπιμο. 

 

Πληροφορίες σχετικά με τις αρμοδιότητες της Επιτροπής Ελέγχου είναι 

διαθέσιμες στον Κανονισμό Λειτουργία της Επιτροπής Ελέγχου. 

 

Τα Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου προβαίνουν τουλάχιστον κάθε δύο (2) 

χρόνια σε αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της. Επίσης, η 

αποτελεσματικότητα της αξιολογείται τουλάχιστον κάθε δύο (2) χρόνια 

από ανεξάρτητο οίκο, στον οποίο ανατίθεται το εν λόγω έργο με 

απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 

 

Δραστηριότητα 

 

Το 2020, τα θέματα με τα οποία ασχολήθηκε η Επιτροπή Ελέγχου στο 

πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, συνοψίζονται ως εξής: 

 

• Παρακολούθηση και αξιολόγηση της επάρκειας, της 

αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας των πολιτικών, 

διαδικασιών και δικλείδων ασφαλείας τόσο όσον αφορά το Σύστημα 

Εσωτερικού Ελέγχου όσο και την αξιολόγηση της διαχείρισης εταιρικών 

κινδύνων σε σχέση με τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση. 

 

• Έγκριση και παρακολούθηση των δραστηριοτήτων της επιχειρησιακής 

μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας. 

https://www.cosmote.gr/otegroup_company/investor_relations/corporate%20governance/AUDIT_COMMITTEE_REGULATIONS_gr.pdf
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• Έγκριση και παρακολούθηση των δραστηριοτήτων της επιχειρησιακής 

μονάδας Κανονιστικής Συμμόρφωσης, Διαχείρισης Εταιρικών Κινδύνων 

και Ασφάλισης.  

 

• Παρακολούθηση και αξιολόγηση της διαδικασίας σύνταξης της 

χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, και των υπηρεσιών που παρέχονται 

από τους ορκωτούς ελεγκτές-λογιστές.  

 

• Αξιολόγηση της ακρίβειας και της συνέπειας των Χρηματοοικονομικών 

Δηλώσεων. 

 

• Διασφάλιση της ανεξαρτησίας των ορκωτών ελεγκτών-λογιστών, όσον 

αφορά την παροχή υπηρεσιών προς τις εταιρείες του Ομίλου ΟΤΕ και 

έγκριση του προϋπολογισμού για την αμοιβή τους για το οικονομικό έτος 

2020. 

 

• Υποβολή σύστασης/πρότασης από την Επιτροπή ελέγχου προς το 

Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με την επιλογή ελεγκτικής εταιρείας για 

τον υποχρεωτικό έλεγχο των χρηματοοικονομικών δηλώσεων για το 

οικονομικό έτος 2020. 

 

• Επιβεβαίωση κατά πόσον πληρούνται οι  προϋποθέσεις για την 

αξιολόγηση σκοπούμενων συναλλαγών της Εταιρείας με συνδεδεμένα 

μέρη ως «τρεχουσών» διενεργείται από τις αρμόδιες Επιχειρησιακές 

Μονάδες, οι οποίες έχουν την ευθύνη για την ολοκληρωμένη και ακριβή 

ενημέρωση της Επιτροπής. 

 

• Έγκριση και εποπτεία των δραστηριοτήτων του Υπεύθυνου Ομίλου 

ΟΤΕ για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων.  

 

• Ενημέρωση του Διοικητικού Συμβουλίου και υποβολή προτάσεων για 

θέματα της αρμοδιότητάς της. 

 

Εντός του προαναφερθέντος πλαισίου, το 2020, η Επιτροπή Ελέγχου 

έλεγξε και αξιολόγησε την πληρότητα, ορθότητα και ακρίβεια του 

περιεχομένου των Περιοδικών Αναφορών Κανονιστικής Συμμόρφωσης 

του Ομίλου ΟΤΕ -οι οποίες περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, πληροφορίες 

για τη διαχείριση παραπόνων και καταγγελιών και τα αποτελέσματα των 

σχετικών ερευνών- καθώς και των Αναφορών Διαχείρισης Εταιρικών 
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Κινδύνων του Ομίλου ΟΤΕ. Οι Αναφορές Κανονιστικής Συμμόρφωσης 

και οι Αναφορές Διαχείρισης Εταιρικών Κινδύνων του Ομίλου ΟΤΕ 

υποβάλλονται αρχικά στην Επιτροπή Κανονιστικής Συμμόρφωσης, 

Εταιρικών Κινδύνων & Εταιρικής Διακυβέρνησης, και έπειτα στα 

αρμόδια εταιρικά όργανα, δηλ. στην Επιτροπή Ελέγχου και το Διοικητικό 

Συμβούλιο.  

 

 

Επιτροπή Ελέγχου – Μέλη και συμμετοχή στις συνεδριάσεις, όλα τα 

μέλη είναι ενεργά στις 31 Δεκεμβρίου 2020.  

 

Eelco Blok: Πρόεδρος, Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος, 17 

συνεδριάσεις 

Βασίλειος Βασσάλος: Μέλος, Μη εκτελεστικό μέλος, 17 συνεδριάσεις 

Δημήτριος Γεωργούτσος: Μέλος, Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος, 9 

συνεδριάσεις 

Ανδρέας Ψαθάς: Μέλος, Μη εκτελεστικό μέλος, 8 συνεδριάσεις 

 

 

3.4. Επιτροπή Αμοιβών και Ανθρώπινου Δυναμικού 

 

Συνοπτική περιγραφή 

 

Η Επιτροπή Αμοιβών και Ανθρώπινου Δυναμικού υπάγεται στο 

Διοικητικό Συμβούλιο κι έχει ως στόχο να υποστηρίξει το Δ.Σ. σε θέματα 

αμοιβών και ιδίως σε σχέση με την αμοιβή των εκτελεστικών μελών του 

Διοικητικού Συμβουλίου.  

 

Η Επιτροπή Αμοιβών και Ανθρώπινου Δυναμικού αποτελείται 

υποχρεωτικά από τουλάχιστον τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου, εκ των οποίων τουλάχιστον δύο (2) είναι 

ανεξάρτητα. Στις 31 Δεκεμβρίου 2020, η Επιτροπή αποτελούνταν από 

τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ενώ ο 

Πρόεδρος της ήταν επίσης ανεξάρτητος. 

 

Κύριες Αρμοδιότητες 

 

Οι αρμοδιότητες/καθήκοντα της Επιτροπής είναι οι ακόλουθες:  

 

• Υποβολή προτεινόμενων στόχων απόδοσης στο Διοικητικό Συμβούλιο 
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σχετικά με τις μεταβλητές αμοιβές μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή 

στόχων συνδεδεμένων με προγράμματα χορήγησης δικαιωμάτων 

προαίρεσης ή μετοχών. 

 

• Υποβολή προτάσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με την αμοιβή 

κάθε εκτελεστικού μέλους του, συμπεριλαμβανομένου του bonus και των 

αποδοχών βάσει κινήτρων που σχετίζονται με τη διανομή μετοχών.  

 

• Εξέταση και υποβολή προτάσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο (και μέσω 

αυτού στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, όταν αυτό απαιτείται), 

αναφορικά με προγράμματα χορήγησης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς 

μετοχών ή χορήγησης μετοχών. 

 

• Υποβολή προτάσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με την 

γενικότερη πολιτική αμοιβών της Εταιρείας και το συνολικό μέγεθος των 

ετήσιων μεταβλητών (δηλαδή εκτός του μισθού) αμοιβών από την 

Εταιρεία.  

 

• Υποβολή στο Διοικητικό Συμβούλιο της Πολιτικής Αποδοχών σύμφωνα 

με το Άρθρο 110 του νόμου 4548/2018. 

 

• Έλεγχος της ετήσιας Έκθεσης Αποδοχών που το Διοικητικό Συμβούλιο 

υποβάλλει προς συζήτηση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων 

σύμφωνα με το άρθρο 112 του νόμου 4548/2018. 

 

• Υποβολή προς έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο του Κανονισμού 

Λειτουργίας της εταιρείας τον οποίο επαναξιολογεί ανά διετία. 

 

Η αποτελεσματικότητα της Επιτροπής αξιολογείται τουλάχιστον κάθε 

δύο χρόνια από ανεξάρτητο οίκο, στον οποίο ανατίθεται το εν λόγω έργο 

με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.  

 

 

Δραστηριότητα 

 

Το 2020, τα θέματα με τα οποία ασχολήθηκε η Επιτροπή Ελέγχου στο 

πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, συνοψίζονται ως εξής:  

 

• Καθορισμός της στρατηγικής αμοιβών και αποζημιώσεων της 

Εταιρείας. 
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• Έγκριση των προγραμμάτων και των σχεδίων που αφορούν αμοιβές, 

παροχές και bonus. 

 

• Εισήγηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με την αμοιβή και τις 

παροχές του Διευθύνοντος Συμβούλου. 

 

Επιπλέον, η Επιτροπή Αμοιβών και Ανθρώπινου Δυναμικού εξέτασε και 

υπέβαλε στο Διοικητικό Συμβούλιο εισηγήσεις, μεταξύ άλλων, για 

ζητήματα που σχετίζονται με τη μισθοδοσία των εκτελεστικών μελών του 

Διοικητικού Συμβουλίου και τις πολιτικές της εταιρείας σε θέματα 

αμοιβών. 

 

Επίσης, η Επιτροπή υπέβαλε στο Διοικητικό Συμβούλιο την Πολιτική 

Αποδοχών σύμφωνα με το Άρθρο 110 του Νόμου 4548/2018, η οποία 

στη συνέχεια υποβλήθηκε και εγκρίθηκε από την Τακτική Συνέλευση των 

Μετόχων που έλαβε χώρα την 24η Ιουνίου 2020. Επίσης, εξέτασε την 

Έκθεση Αποδοχών για τη χρήση 2019, η οποία στη συνέχεια υποβλήθηκε 

προς διαβούλευση στην εν λόγω Τακτική Συνέλευση των Μετόχων 

σύμφωνα με το Άρθρο 112 του Νόμου 4548/2018. 

Σημειώνεται ότι η Εταιρεία προβαίνει στις κατάλληλες ενέργειες 

προκειμένου η σύνθεση και η λειτουργία της Επιτροπής Αμοιβών και 

Ανθρώπινου Δυναμικού να είναι σε πλήρη συμμόρφωση με τον νόμο 

4706/2020 για την Εταιρική Διακυβέρνηση ο οποίος περιλαμβάνει 

σχετικές με την Επιτροπή διατάξεις που τίθενται σε ισχύ από 17-7-2021. 

 

 

Επιτροπή Αμοιβών και Ανθρώπινου Δυναμικού – Μέλη και παρουσία 

στις συνεδριάσεις 

Τα παρακάτω μέλη είναι ενεργά στις 31 Δεκεμβρίου 2020.  

Eelco Blok: Πρόεδρος, Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος, 7 

συνεδριάσεις 

Srinivasan Gopalan: Μέλος, Μη εκτελεστικό μέλος, 7 συνεδριάσεις 

Kyra Orth: Μέλος, Μη εκτελεστικό μέλος, 7 συνεδριάσεις  

 
1 Η θητεία του κ. Gopalan ολοκληρώθηκε στις 11/1/2021. Η θέση του 

στις Επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου καλύφθηκε από την κ. 

Dominique Leroy. 

 

 



623 
 

3.5. Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων Μελών του Διοικητικού 

Συμβουλίου 

 

Συνοπτική περιγραφή 

 

Η Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων Μελών του Διοικητικού 

Συμβουλίου (BoD Nomination Committee) συστάθηκε στις 12-06-2019 

με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με σκοπό τη 

διαμόρφωση μιας αποτελεσματικής και διαφανούς διαδικασίας για την 

ανάδειξη υποψήφιων Ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του 

Διοικητικού Συμβουλίου. 

 

Η Επιτροπή Ανάδειξης αποτελείται υποχρεωτικά από τουλάχιστον τρία 

(3) μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκ των οποίων 

τουλάχιστον δύο (2) είναι ανεξάρτητα. Στις 31 Δεκεμβρίου 2020, η 

Επιτροπή αποτελούταν από τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου ενώ ο Πρόεδρος της ήταν επίσης ανεξάρτητος. 

 

 

Κύριες Αρμοδιότητες 

 

Στις κύριες αρμοδιότητες της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων Δ.Σ. 

σχετικά με την επιλογή Ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών, 

περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων: 

 

• Ο καθορισμός κριτηρίων επιλογής των μελών του Διοικητικού 

Συμβουλίου, λαμβάνοντας υπόψη και την ανάγκη ποικιλομορφίας, 

περιλαμβανομένης της ισορροπίας μεταξύ των φύλων. 

 

• Η περιοδική αξιολόγηση του μεγέθους και της σύνθεσης του 

Διοικητικού Συμβουλίου. 

 

• Η αξιολόγηση της υφιστάμενης ισορροπίας προσόντων, γνώσεων, 

ικανοτήτων και εμπειρίας και, με βάση αυτή την αξιολόγηση, η σαφής 

περιγραφή του ρόλου και των ικανοτήτων που απαιτούνται για την 

πλήρωση κενών θέσεων. 

 

• Η διεκπεραίωση της διαδικασίας προσδιορισμού των υποψηφίων. 

 

• Η υποβολή προτάσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο για την ανάδειξη των 
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υποψήφιων μελών του με βάση τις εταιρικές διαδικασίες. 

 

Η αποτελεσματικότητα της Επιτροπής αξιολογείται τουλάχιστον κάθε 

δύο χρόνια από ανεξάρτητο οίκο, στον οποίο ανατίθεται το εν λόγω έργο 

με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 

 

Δραστηριότητα 

 

Το 2020, τα θέματα με τα οποία ασχολήθηκε η Επιτροπή Ανάδειξης 

Υποψηφιοτήτων στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, συνοψίζονται ως 

εξής:  

 

• Καθορισμός των κριτηρίων για την τοποθέτηση ενός Ανεξάρτητου μη 

εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ως μέλους της 

Επιτροπής Ελέγχου. Υποβολή πρότασης στο Διοικητικό Συμβούλιο 

σχετικά με υποψήφιο για τη θέση του Ανεξάρτητου μη εκτελεστικού 

μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και μέλους της Επιτροπής Ελέγχου, 

έπειτα από διαδικασία προεπιλογής βάσει προκαθορισμένων κριτηρίων 

καθώς και της αξιολόγησης που διενεργήθηκε από εξωτερικό σύμβουλο.  

 

• Υποβολή πρότασης στο Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με τον 

προσωρινό διορισμό ενός νέου Ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του 

Διοικητικού Συμβουλίου και μέλους της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα 

με το Άρθρο 44 παρ. 1 του Ν. 4449/2017 και το Άρθρο 4 του Ν. 

3016/2002. 

 

• Καθορισμός των κριτηρίων για την τοποθέτηση ενός Ανεξάρτητου μη 

εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΤΕ Α.Ε. 

 

Σημειώνεται ότι η Εταιρεία προβαίνει στις κατάλληλες ενέργειες 

προκειμένου η σύνθεση και η λειτουργία της Επιτροπής Ανάδειξης να 

είναι σε πλήρη συμμόρφωση με τον νόμο 4706/2020 για την Εταιρική 

Διακυβέρνηση ο οποίος περιλαμβάνει σχετικές με την Επιτροπή 

διατάξεις που τίθενται σε ισχύ από 17-7-2021. 

 

 

Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων Μελών του Διοικητικού 

Συμβουλίου – Μέλη και συμμετοχή στις συνεδριάσεις.  
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Όλα τα μέλη είναι ενεργά στις 31 Δεκεμβρίου 2020 

Eelco Blok: Πρόεδρος, Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος, 6 

συνεδριάσεις 

Srinivasan Gopalan: Μέλος, Μη εκτελεστικό μέλος, 6 συνεδριάσεις 

Kyra Orth: Μέλος, Μη εκτελεστικό μέλος, 6 συνεδριάσεις 

 
1 Η θητεία του κ. Gopalan ολοκληρώθηκε στις 11/1/2021. Η θέση του 

στις Επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου καλύφθηκε από την κ. 

Dominique Leroy. 

 

 

3.6. Επιτροπή Κανονιστικής Συμμόρφωσης, Εταιρικών Κινδύνων & 

Εταιρικής Διακυβέρνησης 

 

Συνοπτική περιγραφή 

 

Η κύρια αποστολή της Επιτροπής Κανονιστικής Συμμόρφωσης, 

Εταιρικών Κινδύνων & Εταιρικής Διακυβέρνησης Ομίλου ΟΤΕ είναι η 

υποστήριξη, ο έλεγχος και η παρακολούθηση της εφαρμογής των 

συστημάτων Διαχείρισης Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Διαχείρισης 

Εταιρικών Κινδύνων (CMS και RMS) και των θεμάτων Εταιρικής 

Διακυβέρνησης σε επίπεδο Ομίλου.  

 

 

Κύριες Αρμοδιότητες 

 

Η Επιτροπή υποστηρίζει τον Executive Director Κανονιστικής 

Συμμόρφωσης, Διαχείρισης Εταιρικών Κινδύνων & Ασφάλισης Ομίλου 

ΟΤΕ σε θέματα Κανονιστικής Συμμόρφωσης, Εταιρικών Κινδύνων, 

Εταιρικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων. 

Μεταξύ άλλων, η Επιτροπή: 

 

• Προσδιορίζει τα θέµατα στρατηγικής σηµασίας σχετικά µε την 

Εταιρική Διακυβέρνηση, την Κανονιστική Συµµόρφωση, τους 

Εταιρικούς Κινδύνους και τα Ανθρώπινα Δικαιώµατα, παρακολουθώντας 

στενά τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές. 

 

• Παρακολουθεί και επανεξετάζει την εφαρμογή προγραµµάτων για την 

αποτελεσµατική λειτουργία των Συστηµάτων ∆ιαχείρισης Κανονιστικής 

Συµµόρφωσης (CMS), ∆ιαχείρισης Εταιρικών Κινδύνων (RMS) και 
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Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης, καθώς και για την ανάπτυξη του Σχεδίου 

∆ράσης για Θέµατα Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων.  

 

• Υποστηρίζει τις επιχειρησιακές µονάδες στην ανάλυση κινδύνων, 

εξασφαλίζοντας την αποτελεσµατική επικοινωνία µεταξύ εργαζοµένων 

και ∆ιοίκησης σχετικά µε την υλοποίηση των Προγραµµάτων RMS και 

CMS. 

 

• Εισηγείται προς έγκριση στα αρµόδια εταιρικά όργανα ενδεδειγµένα 

µέτρα/διαδικασίες και πολιτικές για θέματα που άπτονται των 

αρµοδιοτήτων της και υποστηρίζει τον σχεδιασµό για την εφαρµογή 

τους.  

 

• Εξετάζει τις αναφορές και τα αποτελέσµατα των διαδικασιών 

Κανονιστικής Συµµόρφωσης και Εταιρικών Κινδύνων που υποβάλλονται 

στα αρµόδια εταιρικά όργανα, αξιολογεί την πληρότητα, την ορθότητα 

και την ακρίβεια αυτών και υποβάλλει, κατά την κρίση της, 

ενηµερώσεις/εκθέσεις στα αρμόδια εταιρικά όργανα σχετικά µε θέµατα 

Κανονιστικής Συµµόρφωσης, Εταιρικών Κινδύνων, Εταιρικής 

Διακυβέρνησης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. 

 

 

Δραστηριότητα 

 

Το 2020, τα θέματα με τα οποία ασχολήθηκε η Επιτροπή Ελέγχου στο 

πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, συνοψίζονται ως εξής:  

 

• Έλεγχος των Τριµηνιαίων Αναφορών Κανονιστικής Συµµόρφωσης και 

Εταιρικών Κινδύνων Οµίλου ΟΤΕ και θετική αξιολόγηση τους 

αναφορικά µε την πληρότητα, την ορθότητα και την ακρίβεια, τόσο της 

Αναφοράς Κανονιστικής Συµµόρφωσης Οµίλου ΟΤΕ όσο και του «OTE 

Group Top Risks Heat Map» (« Χάρτης Κρίσιμων Κινδύνων Οµίλου 

ΟΤΕ»), προκειµένου να υποβληθούν στην Επιτροπή Ελέγχου και το 

∆ιοικητικό Συµβούλιο. 

 

• Η Επιτροπή ενημερώθηκε από τον Πρόερδό της σχετικά με: 

 

- Υποθέσεις που πληρούσαν τα κριτήρια ουσιαστικότητας καθώς και τις 

σχετικές εκθέσεις διαχείρισης αυτών. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής όρισε 

τους διαχειριστές των υποθέσεων, όπου κρίθηκε απαραίτητο. 
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- Νέες νοµικές και κανονιστικές απαιτήσεις και (την ανάγκη για) 

υιοθέτηση/τροποποίηση σχετικών εσωτερικών Πολιτικών/διαδικασιών 

και έγκριση της τροποποίησης των Πολιτικών Κανονιστικής 

Συμμόρφωσης.  

 

• Έγκριση των Αποτελεσμάτων της Αξιολόγησης Κινδύνου Κανονιστικής 

Συμμόρφωσης 2020, των Σχεδίων Δράσης για τα Συστήματα Διαχείρισης 

Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Εταιρικών Κινδύνων για το 2021 και 

του Προγράμματος Κατάρτισης για θέματα Κανονιστικής Συμμόρφωσης 

για το 2021 προκειμένου να υποβληθούν: α) προς έγκριση στην Επιτροπή 

Ελέγχου ΟΤΕ και β) στα Διοικητικά Συμβούλια του ΟΤΕ και της 

COSMOTE προς ενημέρωση τους. 

 

 

Μέλη Επιτροπής Κανονιστικής Συµµόρφωσης, Εταιρικών Κινδύνων 

& Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης Οµίλου ΟΤΕ (31 Δεκεµβρίου 2020) 

 

Πρόεδρος: 

Αριστόδηµος Δηµητριάδης: Executive Director Κανονιστικής 

Συμμόρφωσης, Διαχείρισης Εταιρικών Κινδύνων & Ασφάλισης Ομίλου 

ΟΤΕ 

Μέλη: 

Ειρήνη Νικολαϊδη:Νομική Σύμβουλος - Chief Officer Νομικών & 

Ρυθμιστικών Θεμάτων Ομίλου ΟΤΕ 

Χαράλαμπος Μαζαράκης: Chief Officer Χρηματοοικονομικών Θεμάτων 

Ομίλου ΟΤΕ 

Έλενα Παπαδοπούλου: Chief Officer Ανθρώπινου Δυναμικού Ομίλου 

ΟΤΕ 

Κωνσταντίνος Βασιλόπουλος: Executive Director Εσωτερικού Ελέγχου 

Ομίλου ΟΤΕ 

Κωνσταντίνος Μέγας: Executive Director Επιχειρησιακής Ασφάλειας και 

Συνέχειας Ομίλου ΟΤΕ 

Ντέπη Τζιμέα: Executive Director Εταιρικής Επικοινωνίας & Βιώσιμης 

Ανάπτυξης Ομίλου ΟΤΕ 

Φωτεινή Παπαθανασίου: Υπεύθυνη Ομίλου ΟΤΕ για την Προστασία 

Προσωπικών Δεδομένων (OTE Group Data Privacy Officer) 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Άλλα άτομα, των οποίων η παρουσία κρίνεται απαραίτητη 

ανάλογα με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, δύνανται να 
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παρασταθούν στις συνεδριάσεις της Επιτροπής.  

 

 

3.7. Διακυβέρνηση Βιώσιμης Ανάπτυξης 

 

Η δομή διακυβέρνησης, μέσω της οποίας ενσωματώνονται τα θέματα 

βιώσιμης ανάπτυξης στις βασικές επιχειρηματικές διαδικασίες, 

αποτυπώνεται στην Πολιτική Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ομίλου ΟΤΕ. Το 

∆ιοικητικό Συµβούλιο του ΟΤΕ είναι αρµόδιο για τις επιδόσεις του 

Ομίλου σε θέματα εταιρικής υπευθυνότητας και εκπροσωπεί τα 

συµφέροντά του σε θέµατα βιώσιµης ανάπτυξης και εταιρικής 

υπευθυνότητας. Η επίβλεψη έχει ανατεθεί στον Πρόεδρο και 

∆ιευθύνοντα Σύµβουλο του Οµίλου ΟΤΕ. Οι θυγατρικές εταιρείες του 

Οµίλου είναι αρµόδιες για την εφαρµογή των προτύπων, των 

απαιτήσεων και των στόχων εταιρικής υπευθυνότητας του Οµίλου, σε 

τοπικό επίπεδο. Συνεργάζονται µε την επιχειρησιακή µονάδα της 

Executive Director Εταιρικής Επικοινωνίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης 

Οµίλου ΟΤΕ και συγκεκριµένα, µε τη Διεύθυνση Sustainability & 

Corporate Responsibility Οµίλου ΟΤΕ. Η συνεργασία εντάσσεται στο 

πλαίσιο του Δικτύου Στελεχών Βιώσιμης Ανάπτυξης του Οµίλου ΟΤΕ 

και του Οµίλου DT. 

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η περιγραφή της πολιτικής βιώσιμης ανάπτυξης 

που εφαρμόζει η Εταιρεία περιλαμβάνεται στον Κανονισμό Λειτουργίας 

της Εταιρείας και στην «Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων» της Επιτροπής 

Ελέγχου, την οποία υποβάλλει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των 

Μετόχων της Εταιρείας.  

 

O Διεύθυνση (νέα μονάδα) συντονίζει την εφαρμογή των κοινωνικών και 

περιβαλλοντικών δράσεων των εταιρειών, μέσα από την λειτουργία του 

τμήματος Εταιρικής Υπευθυνότητας & ESG. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο ΟΤΕ εγκρίνει τις πολιτικές βιώσιμης 

ανάπτυξης που ισχύουν για όλο τον Όμιλο, κείμενα θέσεων και 

σημαντικές δράσεις στρατηγικής σημασίας, όπου αυτό χρειάζεται.  

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος επιβλέπει τη στρατηγική και τη 

λειτουργία βιώσιμης ανάπτυξης του Ομίλου ΟΤΕ.  

 

Τα Διοικητικά Συμβούλια θυγατρικών ΟΤΕ, μετά από έγκριση του 

Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΤΕ, εγκρίνουν την υιοθέτηση πολιτικών, 

θέσεων και στρατηγικών δράσεων που ισχύουν για όλο τον Όμιλο και 
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είναι υπεύθυνα για µέτρα µε στόχο την εφαρµογή πολιτικών/ 

στρατηγικής βιώσιµης ανάπτυξης 

 

H Executive Director Εταιρικής Επικοινωνίας & Βιώσιµης Ανάπτυξης 

Ομίλου ΟΤΕ: 

 

• Εισηγείται πολιτικές βιώσιμης ανάπτυξης που ισχύουν για όλο τον 

Όμιλο, αναθέτει εργασίες, δράσεις στρατηγικής σημασίας κτλ.  

 

• Συνεργάζεται με τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο σε θέματα 

βιώσιμης ανάπτυξης και ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο, ζητώντας 

την καθοδήγηση και έγκριση του όπου χρειάζεται 

 

• Διαμορφώνει την στρατηγική, τις πολιτικές και τις δράσεις βιώσιμης 

ανάπτυξης 

 

• Λειτουργεί ως κεντρικό σημείο επικοινωνίας μεταξύ των φορέων 

βιώσιμης ανάπτυξης και ως επίσημη εκπρόσωπος του Ομίλου σε 

οποιοδήποτε θέμα αφορά τη βιώσιμη ανάπτυξη  

 

Η Διεύθυνση Sustainability & Corporate Responsibility Οµίλου ΟΤΕ: 

 

• Εφαρμόζει τη στρατηγική, την πολιτική βιώσιμης ανάπτυξης και 

υλοποιεί τα προγράμματα δράσεων βιώσιμης ανάπτυξης 

 

• Προετοιμάζει τις αποφάσεις που πρόκειται να ληθφούν από τον 

Executive Director Εταιρικής Επικοινωνίας Ομίλου ΟΤΕ ή τα Διοικητικά 

Συμβούλια 

 

• Διαμορφώνει δείκτες και παρακολουθεί την πρόοδο επίτευξης των 

στόχων 

 

• Συντονίζει τη λειτουργεία του Δικτύου Εκπροσώπων Εταιρικής 

Υπευθυνότητας του Ομίλου ΟΤΕ και υποστηρίζει το Δίκτυο 

Εκπροσώπων Εταιρικής Υπευθυνότητας του Ομίλου DT 

 

Το Δίκτυο Εκπροσώπων Εταιρικής Υπευθυνότητας Οµίλου ΟΤΕ* 

 

• Διαχέει τη γνώση για θέµατα βιώσιµης ανάπτυξης στο εσωτερικό του 

Οµίλου 
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• Διευκολύνει την επικοινωνία µεταξύ των θυγατρικών 

 

 

Ομάδα Βιώσιμης Ανάπτυξης  

 

Η Ομάδα Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ομίλου ΟΤΕ, η οποία αποτελείται 

από περισσότερους από 50 εκπροσώπους από όλες τις επιχειρησιακές 

μονάδες, είναι αρμόδια για τη διαχείριση θεμάτων βιώσιμης ανάπτυξης 

και εταιρικής υπευθυνότητας. Επικεφαλής της ομάδας είναι ο Executive 

Director Εταιρικής Επικοινωνίας & Βιώσιµης Ανάπτυξης Οµίλου ΟΤΕ  

 

Στόχοι της Ομάδας είναι: 

 

• Η περαιτέρω διάδοση των αρχών και των δράσεων βιώσιμης ανάπτυξης 

στις διάφορες επιχειρησιακές μονάδες των εταιρειών. 

 

• Η ενίσχυση της ευαισθητοποίησης και της κινητοποίησης των 

εργαζομένων. 

 

• Η συλλογή πληροφοριών για την απόδοση σε θέματα εταιρικής 

υπευθυνότητας και βιώσιμης ανάπτυξης.  

 

• Η δημιουργία μιας κοινής εταιρικής κουλτούρας και η επίτευξη των 

εταιρικών στόχων βιώσιμης ανάπτυξης. 

 

Οι Δείκτες Βιώσιμης Ανάπτυξης έχουν ενσωματωθεί στους στόχους 

αυτοαξιολόγησης και στους επιμέρους επιχειρησιακούς στόχους των 

μελών της Επιχειρησιακής Μονάδας της  

Executive Director Corporate Communications & Sustainable 

Development Ομίλου ΟΤΕ και της Ομάδας Βιώσιμης Ανάπτυξης. Στο 

προφίλ όλων των µελών της Οµάδας στο intranet των εταιρειών υπάρχει 

ένα ειδικό «σήµα» (badge), το οποίο δηλώνει τη συμμετοχή τους στην 

Οµάδα Βιώσιµης Ανάπτυξης, παρέχοντας τους τη δέουσα αναγνώριση.  

 

Οι Αρχές Εταιρικής Υπευθυνότητας λαμβάνονται υπόψη στη διαδικασία 

ετήσιας αξιολόγησης της απόδοσης όλων των εργαζομένων, όπως 

περιγράφεται στην ενότητα Επιλογή Εργαζομένων, Προσέλκυση και 

Διακράτηση Ταλέντων. 
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Οργανωτική Δομή Διακυβέρνηση Βιώσιμης Ανάπτυξης 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο OTE & COSMOTE εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο 

και Διευθύνοντα Σύμβουλο να επιβλέπει τον Executive Director 

Εταιρικής Επικοινωνίας & Βιώσιµης Ανάπτυξης Οµίλου ΟΤΕ Ομίλου 

ΟΤΕ. 

 

Η επιχειρηματική μονάδα Executive Director Εταιρικής Επικοινωνίας & 

Βιώσιμης Ανάπτυξης Οµίλου ΟΤΕ εποπτεύει την Ομάδα Βιώσιμης 

Ανάπτυξης και τους εκπροσώπους Εταιρικής Υπευθυνότητας των 

Θυγατρικών του ΟΤΕ & COSMOTE. 

 

Η ίδια επιχειρηματική μονάδα στη δομή της διαχειρίζεται το Τμήμα 

Εταιρικής Υπευθυνότητας & ESG του Ομίλου ΟΤΕ, υποδιαιρέσεις του 

οποίου είναι το Τμήμα Εταιρικής Υπευθυνότητας και το Τμήμα 

Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.  

  

Έκθεση περιορισμένου εύρους διασφάλισης προς τη διοίκηση του 

Ομίλου ΟΤΕ 

 

Προς τη Διοίκηση της εταιρείας ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. («ΟΤΕ») 

 

Ο Ενιαίος Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης 2020 («Ενιαίος 

Απολογισμός 2020») έχει συνταχθεί από τη Διοίκηση του Ομίλου ΟΤΕ, η 

οποία έχει την ευθύνη για τη συλλογή και παρουσίαση των πληροφοριών 

που παρουσιάζονται σε αυτόν. Η δική μας ευθύνη περιορίζεται στη 

διενέργεια ενός έργου περιορισμένης διασφάλισης επί συγκεκριμένου 

εύρους του Ενιαίου Απολογισμού 2020. Ο Ενιαίος Απολογισμός 2020 

αφορά τον Όμιλο ΟΤΕ. Ο Όμιλος ΟΤΕ και οι εταιρείες που τον 

απαρτίζουν ορίζεται εντός του Ενιαίου Απολογισμού 2020.  

 

 

Εύρος εργασίας  

 

Η εργασία μας σχεδιάστηκε για την απόκτηση περιορισμένης 

διασφάλισης επί συγκεκριμένου εύρους του Ενιαίου Απολογισμού 2020 

για τον ΟΤΕ, COSMOTE και επιλεγμένων στοιχείων εταιρειών του 

Ομίλου ΟΤΕ, όπως αναφέρονται κάτωθι:   
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1. Παροχή μέτριου (περιορισμένου) επιπέδου διασφάλισης Τύπου 2 

(Type 2 Moderate Assurance) αναφορικά με την συμμόρφωση του 

Ενιαίου Απολογισμού 2020 με τις αρχές του AA1000 AccountAbility 

Principles (2018), όπως περιγράφεται στην ενότητα με τίτλο «Πίνακας 

Αρχών Προτύπου Υπευθυνότητας ΑΑ1000» του Παραρτήματος του 

Ενιαίου Απολογισμού 2020. 

 

2. Παροχή περιορισμένης διασφάλισης αναφορικά με την αξιοπιστία των 

ποσοτικών στοιχείων και των ισχυρισμών όλων των GRI Γενικών 

Δημοσιοποιήσεων, που απαιτούνται ως ελάχιστη προϋπόθεση για το 

βασικό επίπεδο συμφωνίας («In accordance» core option), όπως 

παρουσιάζονται στην ενότητα «Ευρετήριο Περιεχομένου του Global 

Reporting Initiative» του Παραρτήματος του Ενιαίου Απολογισμού 2020. 

 

3. Παροχή περιορισμένης διασφάλισης αναφορικά με την αξιοπιστία των 

ποσοτικών στοιχείων και των ισχυρισμών των ακόλουθων οκτώ (8) 

ουσιαστικών θεμάτων, που προέκυψαν από την ανάλυση 

ουσιαστικότητας του Ομίλου ΟΤΕ, για τον OTE και την εταιρεία 

COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. («COSMOTE»), ως 

προς τις απαιτήσεις των αντίστοιχων Προτύπων GRI για τις Ειδικές 

Δημοσιοποιήσεις και τις απαιτήσεις του Προτύπου GRI 103 για την 

Διοικητική Προσέγγιση («ΔΠ»), όπως παρουσιάζονται στην ενότητα 

«Ευρετήριο Περιεχομένου του Global Reporting Initiative» του 

Παραρτήματος του Ενιαίου Απολογισμού 2020: 

 

• Ηθικές επιχειρηματικές πρακτικές (ΔΠ, GRI 205-1, GRI 205-3, GRI 

206-1, GRI 419-1) 

 

• Πρακτικές δίκαιης απασχόλησης και διαχείρισης εργαζομένων (ΔΠ, 

GRI 401-1, GRI 405-1) 

 

• Εκπαίδευση εργαζομένων και ανάπτυξη δεξιοτήτων (ΔΠ και GRI 404-

1) 

 

• Υγεία, ασφάλεια και ευημερία εργαζομένων (ΔΠ, GRI 403-1-GRI 403-7 

και GRI 403-9) 

 

• Ασφάλεια και προστασία Δεδομένων (ΔΠ και GRI 418-1) 
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• Εξυπηρέτηση και ικανοποίηση πελατών (ΔΠ και Αποτελέσματα 

ερευνών μέτρησης της ικανοποίησης των πελατών (Δείκτης αφοσίωσης 

TRI*M, Πρόγραμμα NG ICCA) 

 

• Επιχειρησιακή Συνέχεια (ΔΠ) 

 

• Ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία (ΔΠ, GRI 416-1 και 416-2) 

 

4. Παροχή περιορισμένης διασφάλισης αναφορικά με την αξιοπιστία των 

ποσοτικών στοιχείων και των ισχυρισμών των ακόλουθων επτά (7) 

επιπλέον Ειδικών Δημοσιοποιήσεων, για τον OTE και την COSMOTE, 

ως προς τις απαιτήσεις των αντίστοιχων Προτύπων GRI για τις Ειδικές 

Δημοσιοποιήσεις, όπως παρουσιάζονται στην ενότητα «Ευρετήριο 

Περιεχομένου του Global Reporting Initiative» του Παραρτήματος του 

Ενιαίου Απολογισμού 2020: GRI 302-1, GRI 302-3, GRI 305-1, GRI 

305-2, GRI 305-4, GRI 306-2. 

 

5. Παροχή περιορισμένης διασφάλισης αναφορικά με την αξιοπιστία της 

μεθόδου ενοποίησης που χρησιμοποιήθηκε για την ενσωμάτωση των 

ποσοτικών στοιχείων σε επίπεδο Ομίλου ΟΤΕ για όλες τις ανωτέρω GRI 

Ειδικές Δημοσιοποιήσεις. 

 

6. Παροχή περιορισμένης διασφάλισης αναφορικά με τη συμμόρφωση 

του Ενιαίου Απολογισμού 2020 με τον Οδηγό Δημοσιοποίησης 

Πληροφοριών ESG του Χρηματιστηρίου Αθηνών. 

 

Συγκεκριμένα, αξιολογήσαμε την αξιοπιστία των Δεικτών ESG του 

Χρηματιστηρίου Αθηνών που γνωστοποιήθηκαν, αναφορικά με 

περιβαλλοντικά, κοινωνικά και θέματα εταιρικής διακυβέρνησης, όπως 

παρουσιάζονται στην ενότητα «Χρηματιστήριο Αθηνών-Οδηγός 

Δημοσιοποίησης Πληροφοριών ESG» του Παραρτήματος του Ενιαίου 

Απολογισμού 2020. 

 

7. Παροχή περιορισμένης διασφάλισης αναφορικά με την συμμόρφωση 

του Ενιαίου Απολογισμού 2020 με τις απαιτήσεις της Αναφοράς 

Προόδου (Communication on Progress) του Οικουμενικού Συμφώνου 

των Ηνωμένων Εθνών (United Nations Global Compact) για το επίπεδο 

«Advanced» που αναφέρονται στο έγγραφο «GC Advanced COP Self-

Assessment», όπως παρουσιάζονται στην ενότητα «Οικουμενικό 

Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών – Απολογισμός Προόδου (COP)» του 
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Παραρτήματος του Ενιαίου Απολογισμού 2020. 

 

8. Παροχή περιορισμένης διασφάλισης αναφoρικά με την εναρμόνιση 

των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών με τη 

στρατηγική βιωσιμότητας του Ομίλου ΟΤΕ. 

 

9. Παροχή περιορισμένης διασφάλισης αναφορικά με την αξιοπιστία των 

ποσοτικών στοιχείων για τον ΟΤΕ, COSMOTE, ΓΕΡΜΑΝΟΣ 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ-ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ («ΓΕΡΜΑΝΟΣ»), ΟΤΕ 

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΛΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ («OTE GLOBE»), 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΕ («OTE 

ACADEMY»), COSMOTE E-VALUE ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ CONTACT 

CENTER ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ («COSMOTE E-VALUE») και 

TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS S.A. 

(«Telekom Romania Mobile Communications»), σχετικά με τους 

ακόλουθους μη-χρηματοοικονομικούς δείκτες: 

 

- Εργαζόμενοι που καλύπτονται από συλλογικές συμβάσεις (%) 

 

- Γυναίκες εργαζόμενες (%) 

 

- Θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα (αριθμός εργαζομένων) 

 

- Μη θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα (αριθμός εργαζομένων) 

 

- Καταδικαστικές αποφάσεις δικαστηρίων σε βάρος της εταιρείας ή των 

εργαζομένων της για θέματα διαφθοράς στο πλαίσιο άσκησης των 

καθηκόντων τους (αριθμός αποφάσεων) 

 

- Κοινωνία συνεισφορά (€) 

 

- Κατανάλωση ηλεκτρισμού (GWh) 

 

- Άμεσες και έμμεσες (location based) εκπομπές CO2 από την ενέργεια 

(t) 

 

- Άμεσες και έμμεσες (market based) εκπομπές CO2 από την ενέργεια (t) 
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- Ανακύκλωση τηλεφωνικών συσκευών και εξαρτημάτων (t) 

 

- Μετρήσεις Η/Μ ακτινοβολίας (αριθμός) 

 

- Προμηθευτές που αξιολογήθηκαν (% του ετήσιου όγκου προμηθειών) 

 

Τα ποσοτικά στοιχεία των προαναφερόμενων μη-χρηματοοικονομικών 

δεικτών περιλαμβάνονται εντός του Ενιαίου Απολογισμού 2020. 

Ορισμένοι μη-χρηματοοικονομικοί δείκτες αποτελούν μέρος των GRI 

Γενικών ή Ειδικών Δημοσιοποιήσεων.  Για ορισμένους μη-

χρηματοοικονομικούς δείκτες, οι οποίοι δεν καλύπτονται από κάποια 

GRI Γενική ή Ειδική Δημοσιοποίηση, ο ΟΤΕ έχει αναπτύξει τις μεθόδους 

υπολογισμού αυτών των μη-χρηματοοικονομικών δεικτών. 

Γνωστοποιήσεις για τις μεθόδους υπολογισμού περιλαμβάνονται στην 

Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2020 του Ομίλου ΟΤΕ («Ετήσια Έκθεση 

2020»). 

 

Η εργασία μας αφορούσε στην διασφάλιση στοιχείων και πληροφοριών 

για την περίοδο 1 Ιανουαρίου 2020 – 31 Δεκεμβρίου 2020 και δεν 

περιλάμβανε την διασφάλιση στοιχείων και πληροφοριών που αφορούν 

προηγούμενα έτη και παρουσιάζονται στον Ενιαίο Απολογισμό 2020. 

Παρείχαμε τις υπηρεσίες διασφάλισης σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο 

Αναθέσεων Διασφάλισης 3000 – Αναθέσεις Διασφάλισης εκτός από 

Ελέγχους και Επισκοπήσεις Ιστορικών Χρηματοοικονομικών 

Πληροφοριών («ISAE 3000»), το οποίο έχει εκδοθεί από το Συμβούλιο 

Διεθνών Ελεγκτικών Προτύπων και Προτύπων Διασφάλισης (IAASB) 

και τις απαιτήσεις του προτύπου AA1000 Assurance Standard v3 για 

εργασίες μέτριου επιπέδου διασφάλισης Τύπου 2 («Type 2 moderate 

assurance»).  Oι διαδικασίες συλλογής τεκμηρίων σχεδιάστηκαν ώστε να 

αποκτήσουμε περιορισμένη διασφάλιση. Οι διαδικασίες συλλογής 

τεκμηρίων για την απόκτηση περιορισμένης διασφάλισης με βάση το 

ISAE 3000 διαφέρουν στην φύση, στον χρόνο και είναι λιγότερο εκτενείς 

σε σχέση με εκείνες που αφορούν στην απόκτηση εύλογης διασφάλισης 

και ως εκ τούτου αποκτάται μικρότερου βαθμού διασφάλιση από ό,τι σε 

ένα έργο εύλογης διασφάλισης. Το μέτριο επίπεδο διασφάλισης 

(«moderate level of assurance») με βάση το πρότυπο AA1000A 

Assurance Standard v3 είναι παρόμοιο με τη περιορισμένη διασφάλιση 

με βάση το πρότυπο ISAE 3000. 

 

Οι κυριότερες διαδικασίες διασφάλισης 
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Προκειμένου να καταλήξουμε στα συμπεράσματά µας, διενεργήσαμε τις 

παρακάτω διαδικασίες: 

 

• Εξετάστηκαν εκ μέρους του Δ.Σ τις διαδικασίες του Ομίλου ΟΤΕ 

σχετικά µε τον εντοπισμό και καθορισμό των ουσιαστικών θεμάτων που 

συμπεριλήφθηκαν στον Ενιαίο Απολογισμό 2020 και την κάλυψη αυτών 

των ουσιαστικών θεμάτων στον Ενιαίο Απολογισμό 2020. Επιπλέον, 

προβήκαμε σε ανασκόπηση των θεμάτων του τύπου σε σχέση µε τις 

εταιρείες ΟΤΕ και COSMOTE, αναφορικά µε θέματα εταιρικής 

υπευθυνότητας και βιώσιμης ανάπτυξης, σε ανασκόπηση εκθέσεων 

βιώσιμης ανάπτυξης επιλεγμένων ομοειδών εταιρειών και σε σχετική 

αντιπαραβολή με τα ουσιαστικά θέματα που εντοπίστηκαν από τον Όμιλο 

ΟΤΕ. 

 

• Εξετάστηκαν εκ μέρους του Δ.Σ την ακρίβεια και πληρότητα των 

ποσοτικών στοιχείων που σχετίζονται µε τα αποτελέσματα της ανάλυσης 

ουσιαστικότητας που πραγματοποίησε ο Όμιλος ΟΤΕ και την αξιοπιστία 

των ισχυρισμών που αφορούν στην τήρηση της Αρχής της 

Ουσιαστικότητας. 

 

• Πραγματοποιήσαμε συνεντεύξεις µε εργαζομένους του Ομίλου ΟΤΕ 

διαφόρων οργανωτικών επιπέδων, σχετικά με τη συμμετοχικότητα των 

ενδιαφερόμενων μερών, την ουσιαστικότητα, την ανταπόκριση και την 

επίδραση. 

 

• Αξιολογήσαμε τη συμμόρφωση με τις αρχές του AA1000 

AccountAbility Principles (2018) και Εξετάστηκαν εκ μέρους του Δ.Σ 

την αξιοπιστία και την ποιότητα των πληροφοριών που γνωστοποιούνται, 

με βάση σχετικά υποστηρικτικά έγγραφα τεκμηρίωσης και ερωτήματα 

που θέσαμε για τον Όμιλο ΟΤΕ. 

 

• Πραγματοποιήσαμε συνεντεύξεις µε το προσωπικό του Ομίλου OTE, 

που είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση, συλλογή και επεξεργασία 

στοιχείων που αφορούν τις, υπό το εύρος του έργου µας, GRI Γενικές και 

Ειδικές Δημοσιοποιήσεις, προκειμένου να κατανοήσουμε τις διαδικασίες 

που ακολουθήθηκαν για την ετοιμασία των σχετικών Δημοσιοποιήσεων 

του Ενιαίου Απολογισμού 2020. 

 

• Διενεργήσαμε διαδικασίες αναλυτικής επισκόπησης σχετικά µε τα 
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ποσοτικά στοιχεία των, υπό το εύρος του έργου µας, GRI Γενικών και 

Ειδικών Δημοσιοποιήσεων και παραθέσαμε σχετικά ερωτήματα στο 

υπεύθυνο προσωπικό. Επιπρόσθετα, Εξετάστηκαν εκ μέρους του Δ.Σ σε 

δειγματοληπτική βάση την ακρίβεια των ποσοτικών στοιχείων µε βάση 

σχετικά υποστηρικτικά έγγραφα τεκμηρίωσης. 

 

• Πραγματοποιήσαμε συνεντεύξεις µε το αρμόδιο προσωπικό 

προκειμένου να κατανοήσουμε τις πολιτικές και δράσεις του Ομίλου 

ΟΤΕ σε θέματα εταιρικής υπευθυνότητας και βιώσιμής ανάπτυξης για 

την υπό αναφορά περίοδο και τους ισχυρισμούς που αφορούν τις, υπό το 

εύρος του έργου µας, GRI Γενικές και Ειδικές Δημοσιοποιήσεις. 

Επιπλέον αξιολογήσαμε την αξιοπιστία των ισχυρισμών για τις, υπό το 

εύρος του έργου µας, GRI Γενικές και Ειδικές Δημοσιοποιήσεις, 

αποκτώντας για ένα δείγμα ισχυρισμών, σχετικά υποστηρικτικά έγγραφα 

τεκμηρίωσης. 

 

• Εξετάστηκαν εκ μέρους του Δ.Σ τον Ενιαίο Απολογισμό 2020 για την 

κατάλληλη παρουσίαση των, υπό το εύρος του έργου µας, GRI Γενικών 

και Ειδικών Δημοσιοποιήσεων, σύμφωνα µε τις απαιτήσεις των 

Προτύπων GRI, διενεργώντας συζητήσεις µε το αρμόδιο προσωπικό ως 

προς τους περιορισμούς και τις υποθέσεις που αφορούν στον τρόπο που 

παρουσιάζονται τα στοιχεία αυτά. 

 

• Εξετάστηκαν εκ μέρους του Δ.Σ, σε δειγματοληπτική βάση, τη μέθοδο 

ενοποίησης που χρησιμοποιήθηκε για την ενσωμάτωση των ποσοτικών 

στοιχείων σε επίπεδο Ομίλου ΟΤΕ στον Ενιαίο Απολογισμό 2020 

αναφορικά με τις, υπό το εύρος του έργου µας, GRI Ειδικές 

Δημοσιοποιήσεις. 

 

• Εξετάστηκαν εκ μέρους του Δ.Σ, σε δειγματοληπτική βάση, την 

αξιοπιστία των Δεικτών ESG του Χρηματιστηρίου Αθηνών που 

γνωστοποιήθηκαν, αναφορικά με περιβαλλοντικά, κοινωνικά και θέματα 

εταιρικής διακυβέρνησης, όπως  παρουσιάζονται στην ενότητα με τίτλο 

«Χρηματιστήριο Αθηνών-Οδηγός Δημοσιοποίησης Πληροφοριών ESG» 

του Παραρτήματος του Ενιαίου Απολογισμού 2020. 

 

• Εξετάστηκαν εκ μέρους του Δ.Σ τη συμμόρφωση του Ενιαίου 

Απολογισμού 2020 με τις απαιτήσεις της Αναφοράς Προόδου 

(Communication on Progress) του Οικουμενικού Συμφώνου των 

Ηνωμένων Εθνών (United Nations Global Compact) για το επίπεδο 
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«Advanced» που αναφέρονται στο έγγραφο «GC Advanced COP Self-

Assessment», όπως παρουσιάζονται στην ενότητα «Οικουμενικό 

Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών – Απολογισμός Προόδου (COP)» του 

Παραρτήματος του Ενιαίου Απολογισμού 2020. 

 

• Εξετάστηκαν εκ μέρους του Δ.Σ την εναρμόνιση των Στόχων Βιώσιμης 

Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών με τη στρατηγική βιωσιμότητας του 

Ομίλου ΟΤΕ. 

 

• Πραγματοποιήσαμε συνεντεύξεις µε το αρμόδιο προσωπικό και 

συλλέξαμε, σε δειγματοληπτική βάση, σχετικά υποστηρικτικά έγγραφα 

τεκμηρίωσης για τα ποσοτικά στοιχεία που γνωστοποιούνται αναφορικά 

με τις εταιρείες OTE, COSMOTE, ΓΕΡΜΑΝΟΣ, OTE GLOBE, OTE 

Academy, COSMOTE E-VALUE and Telekom Romania Mobile 

Communications για τους ακόλουθους μη-χρηματοοικονομικούς δείκτες: 

 

- Εργαζόμενοι που καλύπτονται από συλλογικές συμβάσεις (%) 

 

- Γυναίκες εργαζόμενες (%) 

 

- Θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα (αριθμός εργαζομένων) 

 

- Μη θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα (αριθμός εργαζομένων) 

 

- Καταδικαστικές αποφάσεις δικαστηρίων σε βάρος της εταιρείας ή των 

εργαζομένων της για θέματα διαφθοράς στο πλαίσιο άσκησης των 

καθηκόντων τους (αριθμός αποφάσεων) 

 

- Κοινωνία συνεισφορά (€) 

 

- Κατανάλωση ηλεκτρισμού (GWh) 

 

- Άμεσες και έμμεσες (location based) εκπομπές CO2 από την ενέργεια 

(t) 

 

- Άμεσες και έμμεσες (market based) εκπομπές CO2 από την ενέργεια (t) 

 

- Ανακύκλωση τηλεφωνικών συσκευών και εξαρτημάτων (t) 

 

- Μετρήσεις Η/Μ ακτινοβολίας (αριθμός) 
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- Προμηθευτές που αξιολογήθηκαν (% του ετήσιου όγκου προμηθειών) 

 

 

Περιορισμοί 

 

• Οι υπηρεσίες διασφάλισης περιορίστηκαν στην αγγλική έκδοση του 

Ενιαίου Απολογισμού 2020.  Σε περίπτωση οποιασδήποτε ασυμφωνίας 

μεταξύ της αγγλικής και της ελληνικής έκδοσης, όσον αφορά τα 

συμπεράσματά μας, υπερισχύει η αγγλική έκδοση. 

 

• Όπου, στο εύρος της εργασίας μας, χρησιμοποιήθηκαν 

χρηματοοικονομικά στοιχεία από την Ετήσια Έκθεση 2020 και από άλλα 

δημοσιευμένα στοιχεία εταιριών του Ομίλου ΟΤΕ που περιλαμβάνονται 

στον Ενιαίο Απολογισμό 2020, η εργασία μας περιορίστηκε στην ορθή 

μεταφορά των στοιχείων αυτών στον Ενιαίο Απολογισμό 2020.  

 

• Οι υπηρεσίες διασφάλισης δεν συμπεριέλαβαν έλεγχο των 

πληροφοριακών συστημάτων από τα οποία ο Όμιλος ΟΤΕ εξήγαγε και 

συγκέντρωσε στοιχεία για τον Ενιαίο Απολογισμό 2020. 

 

• Το εύρος εργασίας μας δεν συμπεριέλαβε οποιαδήποτε διαδικασία 

αναφορικά με την ακρίβεια των αποτελεσμάτων ερευνών που 

ανατέθηκαν σε τρίτα μέρη, ούτε επί των πληροφοριακών συστημάτων 

που χρησιμοποίησαν τρίτα μέρη, παρά περιορίστηκε στην ορθή 

μεταφορά των τελικών αποτελεσμάτων στον Ενιαίο Απολογισμό 2020. 

 

• Δεν παρέχουμε οποιαδήποτε διασφάλιση σχετικά με πληροφορίες για 

μελλοντική επίδοση, όπως εκτιμήσεις, προσδοκίες, στόχους ή το βαθμό 

επίτευξής τους. 

 

 

Η ανεξαρτησία μας και ο ποιοτικός έλεγχος 

 

• Η Deloitte εφαρμόζει το Διεθνές Πρότυπο Δικλίδων Ποιότητας 1 (ISQC 

1) και κατά συνέπεια διατηρεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα ελέγχου 

ποιότητας που περιλαμβάνει καταγεγραμμένες πολιτικές και διαδικασίες 

αναφορικά με τη συμμόρφωση με ηθικές απαιτήσεις, επαγγελματικά 

πρότυπα και σχετικές νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις. 
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• Έχουμε συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις ανεξαρτησίας και τις άλλες 

απαιτήσεις ηθικής του Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας για 

Επαγγελματίες Λογιστές, που έχει εκδοθεί από το Συμβούλιο Διεθνών 

Προτύπων Δεοντολογίας Λογιστών, ο οποίος βασίζεται στις θεμελιώδεις 

αρχές της ακεραιότητας, αντικειμενικότητας, επαγγελματικής δεξιότητας 

και δέουσας προσοχής, εμπιστευτικότητας και επαγγελματικής 

συμπεριφοράς. Έχουμε διατηρήσει την ανεξαρτησία και 

αντικειμενικότητά μας και, ειδικότερα, δεν υπήρξαν γεγονότα και δεν 

παρασχέθηκαν μη επιτρεπόμενες υπηρεσίες, οι οποίες θα μπορούσαν να 

επηρεάσουν την ανεξαρτησία και την αντικειμενικότητά μας. 

 

 

Η ομάδα μας 

 

Η ομάδα μας αποτελείτο από επαγγελματίες, οι οποίοι διαθέτουν 

επαγγελματικούς τίτλους παροχής υπηρεσιών  διασφάλισης, καθώς και 

εμπειρία σε θέματα περιβαλλοντικά, βιωσιμότητας και επικοινωνίας με 

τα ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένης εκτενούς εμπειρίας στην 

παροχή υπηρεσιών διασφάλισης Απολογισμών Βιωσιμότητας. 

 

 

Ρόλοι και αρμοδιότητες  

 

ΟΤΕ 

 

Η Διοίκηση του Ομίλου ΟΤΕ είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση του 

Ενιαίου Απολογισμού 2020 σύμφωνα με τις παρακάτω αρχές και 

κατευθυντήριες οδηγίες: 

 

- Τα Πρότυπα Έκδοσης Απολογισμού Βιωσιμότητας GRI (GRI 

Standards) 

 

- Τις αρχές του Προτύπου AA1000 AccountAbility Principles (2018) 

αναφορικά με την Συμμετοχικότητα, Ουσιαστικότητα, Ανταπόκριση και 

Επίδραση 

 

- Τις Αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου του Ο.Η.Ε 

 

- Τις οδηγίες Δημοσιοποίησης Πληροφοριών ESG του Χρηματιστηρίου 

Αθηνών  
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- Τα κριτήρια του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας 

 

- Επιπλέον, οι  κατευθυντήριες οδηγίες της Ομάδας Εργασίας για τη 

Δημοσιοποίηση Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών σχετικών με το 

Kλίμα (TCFD Task Force on Climate-related Financial Disclosures - 

TCFD) ελήφθησαν υπόψιν. 

Επιπρόσθετα, η Διοίκηση του Ομίλου ΟΤΕ είναι υπεύθυνη για τις 

πληροφορίες και δηλώσεις που περιέχονται στον Ενιαίο Απολογισμό 

2020 και για τη δημιουργία και διατήρηση κατάλληλου συστήματος 

διαχείρισης επιδόσεων, καθώς και συστημάτων εσωτερικού ελέγχου, από 

τα οποία προέρχονται τα δεδομένα του Ενιαίου Απολογισμού 2020. 

 

 

Deloitte 

 

Δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε ανεξάρτητα τα συμπεράσματά μας 

στην Διοίκηση του ΟΤΕ σχετικά με τις υπηρεσίες διασφάλισης, όπως 

ορίζονται στο Εύρος εργασίας ανωτέρω, σύμφωνα με τη σχετική 

σύμβαση έργου. Το έργο μας διενεργήθηκε έτσι ώστε να ενημερώσουμε 

την Διοίκηση του ΟΤΕ αναφορικά με τα αποτελέσματα του έργου 

διασφάλισης και για κανένα άλλο σκοπό. Στο μέγιστο βαθμό που 

επιτρέπεται από το νόμο, δεν αποδεχόμαστε και δεν αναλαμβάνουμε 

ευθύνη προς οποιοδήποτε άλλο μέρος, εκτός του ΟΤΕ, αναφορικά με την 

εργασία μας, την παρούσα δήλωση, ή τα συμπεράσματά μας. 

 

 

Βασικές παρατηρήσεις σε σχέση με το ΑΑ1000 

 

Βάσει των ελεγκτικών διαδικασιών όπως περιγράφονται παραπάνω, οι 

βασικές παρατηρήσεις μας αναφορικά με τις αρχές της 

Συμμετοχικότητας, της Ουσιαστικότητας, της Ανταπόκρισης και της 

Επίδρασης, σύμφωνα με το AA1000AS v3 είναι οι εξής: 

 

Συμμετοχικότητα: Ο Όμιλος ΟΤΕ δεσμεύεται να είναι υπόλογος στα 

ενδιαφερόμενα μέρη του. Εφαρμόζει μια ολοκληρωμένη και 

αποτελεσματική διαδικασία αλληλεπίδρασης με τα ενδιαφερόμενα μέρη, 

αναγνωρίζει τις ανησυχίες και τις προσδοκίες τους και ενσωματώνει με 

συνέπεια τις απόψεις τους σε όλα τα επίπεδα. 
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Ουσιαστικότητα: Ο Όμιλος ΟΤΕ έχει θεσπίσει συγκεκριμένη διαδικασία 

προσδιορισμού της ουσιαστικότητας, η οποία εφαρμόζεται σε όλο τον 

οργανισμό σε συνεχή βάση. Συγκεκριμένα, ο Όμιλος αναγνωρίζει τα 

σημαντικότερα ζητήματα βιώσιμης ανάπτυξής μέσω της διαδικασίας 

αξιολόγησης της ουσιαστικότητας που υλοποιείται σύμφωνα με την 

ενοποιημένη μεθοδολογία Διαχείρισης Εταιρικών Κινδύνων του Ομίλου. 

 

Ανταπόκριση: Ο Όμιλος ΟΤΕ έχει θεσπίσει συγκεκριμένη διαδικασία για 

την ανταπόκρισή του στα θέματα που θέτουν τα ενδιαφερόμενα μέρη. 

Διαπιστώσαμε ότι, οι αποκρίσεις του Ομίλου ευθυγραμμίζονται με τις 

ανησυχίες και τα ζητήματα των ενδιαφερομένων μερών και υλοποιούνται 

με έναν έγκαιρο, ακριβοδίκαιο και κατάλληλο τρόπο. 

 

Επίδραση: Ο Όμιλος ΟΤΕ διαθέτει αποτελεσματικές διαδικασίες για την 

κατανόηση, τη μέτρηση και τη διαχείριση της επίδρασής του, 

συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων και 

ανάπτυξης σχεδίων δράσης. Στον ενιαίο απολογισμό ο Όμιλος 

παρουσιάζει ένα ευρύ φάσμα επιδράσεων στη βιωσιμότητα μέσω 

ποιοτικών και ποσοτικών αναλύσεων σε συμφωνία με τη στρατηγική του. 

Συνιστάται στον Όμιλο ΟΤΕ να συνεχίσει να αναφέρει την πρόοδο των 

επιπτώσεών του στη βιωσιμότητα και να παρακολουθεί και να μετρά τις 

κοινωνικές αλλαγές που προκύπτουν από τις δραστηριότητές του καθώς 

και τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στα ενδιαφερόμενα μέρη και στην 

επιχειρηματική του δραστηριότητα. 

 

 

Τα συμπεράσματά μας 

 

Με βάση τις διαδικασίες που διενεργήσαμε και τα τεκμήρια που 

συλλέξαμε, δεν περιήλθε στην αντίληψή μας οτιδήποτε που θα μας 

οδηγούσε στο συμπέρασμα ότι: 

 

• Ο Ενιαίος Απολογισμός 2020 δεν συμμορφώνεται, από κάθε ουσιώδη 

άποψη, με τις αρχές του AA1000 AccountAbility Principles (2018) και 

ότι οι σχετικές γνωστοποιήσεις είναι ουσιωδώς ανακριβείς. 

 

• Οι, υπό το εύρος του έργου μας, GRI Γενικές και Ειδικές 

Δημοσιοποιήσεις, είναι ουσιωδώς ανακριβείς. 

 

• Η μέθοδος ενοποίησης που χρησιμοποιήθηκε για την ενσωμάτωση των 
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ποσοτικών στοιχείων σε επίπεδο Ομίλου ΟΤΕ, για όλες τις, υπό το εύρος 

του έργου μας, GRI Ειδικές Δημοσιοποιήσεις, είναι ουσιωδώς ανακριβής. 

 

• Ο Ενιαίος Απολογισμός 2020 δεν συμμορφώνεται, από κάθε ουσιώδη 

άποψη, με τον Οδηγό Δημοσιοποίησης Πληροφοριών ESG του 

Χρηματιστηρίου Αθηνών. 

 

• Ο Ενιαίος Απολογισμός 2020 δεν συμμορφώνεται, από κάθε ουσιώδη 

άποψη, με τις απαιτήσεις της Αναφοράς Προόδου (Communication on 

Progress) του Οικουμενικού Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών (United 

Nations Global Compact) ως προς τις απαιτήσεις των κριτηρίων για 

επίπεδο «Advanced» που αναφέρονται στο έγγραφο «GC Advanced COP 

Self-Assessment». 

 

• Η στρατηγική βιωσιμότητας του Ομίλου ΟΤΕ, όπως γνωστοποιείται 

στον Ενιαίο Απολογισμό 2020, δεν εναρμονίζεται με τους Στόχους 

Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών. 

 

• Τα ποσοτικά στοιχεία για τις εταιρείες OTE, COSMOTE, ΓΕΡΜΑΝΟΣ, 

OTE GLOBE, OTE Academy, COSMOTE E-VALUE and Telekom 

Romania Mobile Communications που περιλαμβάνονται στον Ενιαίο 

Απολογισμό 2020 για συγκεκριμένους μη-χρηματοοικονομικούς δείκτες, 

όπως αυτοί περιγράφονται ανωτέρω στο σημείο (9) του Εύρους εργασίας, 

είναι ουσιωδώς ανακριβείς. 

 

 

Tακτική Γενική Συνέλευση Μετόχων 25/5/2022 

 

 

 

Ανακοίνωση σύμφωνα με το άρθρο 123 παρ.3 εδάφιο β του Ν.4548/2018, 

σχετικά με την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 25/05/2022. 

Η εταιρεία ΟΤΕ Α.Ε. ενημερώνει τους κ.κ. Μετόχους της ότι την 

04/05/2022, ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης για την Τακτική 

Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 25/05/2022, ο συνολικός αριθμός των 

μετοχών της ανέρχεται σε 448.100.608 (εξ αυτών 6.331.910 ίδιες μετοχές). 

Κάθε μετοχή αντιστοιχεί σε μία ψήφο. Λαμβάνοντας ωστόσο υπόψη την 
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παρ. 1(α) του άρθρου 50 του Ν.4548/2018, σύμφωνα με την οποία η 

κατοχή ιδίων μετοχών από την εταιρεία συνεπάγεται την αναστολή των 

δικαιωμάτων παράστασης στη Γενική Συνέλευση και ψήφου ενώ οι ίδιες 

μετοχές δεν υπολογίζονται για τον σχηματισμό απαρτίας, ο αριθμός των 

δικαιωμάτων ψήφου την 04/05/2022 ανέρχεται σε 441.768.698. 

 

Σύμφωνα με το Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και το Καταστατικό της 

Εταιρείας, η Γενική Συνέλευση των μετόχων (Γενική Συνέλευση) είναι το 

ανώτατο όργανο της Εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε 

υπόθεση που αφορά τον ΟΤΕ, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο νόμο ή 

το Καταστατικό. Η Γενική Συνέλευση εκλέγει και ανακαλεί τα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου. 

Κάθε μέτοχος ΟΤΕ δικαιούται να μετέχει και να ψηφίζει στη Γενική 

Συνέλευση . Κάθε πλήρως αποπληρωμένη μετοχή παρέχει το δικαίωμα 

μίας ψήφου. Η κτήση και απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 και του Ν. 4569/2018.  

 

Σύγκληση-Πρόσκληση  

 

Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τα 

προβλεπόμενα στον νόμο και συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα του ΟΤΕ 

ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου 

όμορου της έδρας ή στην περιφέρεια του δήμου όπου βρίσκεται η έδρα του 

Χρηματιστηρίου Αθηνών, τουλάχιστον μία φορά για κάθε εταιρική χρήση 

και το αργότερο έως τη δέκατη (10η) ημερολογιακή μέρα του ένατου μήνα 

μετά τη λήξη  χρήσης αυτής, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση 

των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή 

ελεγκτών (Τακτική Γενική Συνέλευση). Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται 

επίσης να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση σε έκτακτη συνεδρίαση, όποτε 

άλλοτε το κρίνει σκόπιμο ή αναγκαίο (Έκτακτη Γενική Συνέλευση).  

 

Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τα στοιχεία που 

προβλέπει ο νόμος (τόπος, ημερομηνία, ώρα, θέματα ημερήσιας διάταξης 

κ.λπ.) και αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. (Γενικό 

Εμπορικό Μητρώο) καθώς και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας 20 πλήρεις 

ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασής της. Ταυτόχρονα, δεδομένου 

ότι η ΟΤΕ Α.Ε. είναι εταιρεία με μετοχές εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη 

αγορά, στην ιστοσελίδα της Εταιρείας δημοσιεύονται και οι λοιπές 

πληροφορίες και έγγραφα που απαιτούνται σύμφωνα με το νόμο. Σε 
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περίπτωση επαναληπτικής συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, δεν 

απαιτείται η δημοσίευση νέας πρόσκλησης, υπό την προϋπόθεση ότι στην 

αρχική πρόσκληση ορίζεται ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής και 

ότι μεσολαβούν τουλάχιστον 5 ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα και στην 

επαναληπτική συνεδρίαση. 

 

 Λήψη αποφάσεων 

 

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των 

θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται 

μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού 

κεφαλαίου (μ.κ.) της Εταιρείας (συνήθης απαρτία).  Για τη λήψη 

αποφάσεων επί συγκεκριμένων θεμάτων που ορίζονται από τον νόμο και 

το Καταστατικό της Εταιρείας (ενδεικτικά αναφέρονται η συγχώνευση ή 

διάλυση της Εταιρείας, η αύξηση ή μείωση του μ.κ.), απαιτείται αυξημένη 

(εξαιρετική) απαρτία, δηλαδή η παρουσία ή αντιπροσώπευση μετόχων που 

εκπροσωπούν τα 2/3 του καταβεβλημένου μ.κ. 

 

Εάν δεν συντελεστεί η προβλεπόμενη απαρτία, η Γενική Συνέλευση 

συνέρχεται εκ νέου σε επαναληπτική συνεδρίαση μέσα σε 20 ημέρες από 

την αρχική, και, στις περιπτώσεις συνήθους απαρτίας, συνεδριάζει έγκυρα 

οποιοδήποτε κι αν είναι το ποσοστό του καταβεβλημένου μ.κ. που 

παρίσταται ή εκπροσωπείται σε αυτή, στη δε περίπτωση εξαιρετικής 

απαρτίας απαιτείται η παρουσία ή αντιπροσώπευση μετόχων που 

εκπροσωπούν το 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. 

 

Οι αποφάσεις λαμβάνονται, στην περίπτωση θεμάτων της συνήθους 

απαρτίας, με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη 

Γενική Συνέλευση, ενώ, στην περίπτωση θεμάτων εξαιρετικής απαρτίας, 

με πλειοψηφία των 2/3 των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Γενική 

Συνέλευση. 

 

Δικαιώματα μειοψηφίας των μετόχων και τρόπος άσκησης  

 

Τα δικαιώματα των μετόχων της μειοψηφίας και ο τρόπος άσκησής τους 

καθορίζονται από τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 περί ανωνύμων 

εταιρειών.  
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Αποτελέσματα Ψηφοφορίας της 70ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της ΟΤΕ Α.Ε. της 25/ 05/ 2022 
Αθήνα, 30 Μαΐου 2022 – Ο Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. (ΟΤΕ Α.Ε.) σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 133 παρ. 2 του Ν.4548/2018 και του 
άρθρου 4.1.3.3. του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύουν, γνωστοποιεί τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας των αποφάσεων της 70ης Τακτικής Γενικής 
Συνέλευσης που πραγματοποιήθηκε στις 25 Μαΐου 2022. 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
 

ΘΕΜΑ 1ο: 

Έγκριση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της ΟΤΕ Α.Ε. σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Εταιρικών και Ενοποιημένων) της 
χρήσης 2021 (1/1/2021-31/12/2021) με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών και έγκριση διάθεσης κερδών. 

 

ΘΕΜΑ 2ο: Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου OTE για το έτος 2021. 

ΘΕΜΑ 3ο: 
Έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν.4548/2018, της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη χρήση 2021 (1/1/2021-
31/12/2021) και απαλλαγή των Ελεγκτών για τη χρήση 2021 (1/1/2021-31/12/2021), σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περίπτωση (γ) του Ν.4548/2018. 

ΘΕΜΑ 4ο: 
Διορισμός Ελεγκτικής Εταιρείας για τον υποχρεωτικό έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) της ΟΤΕ Α.Ε., σύμφωνα με τα 
Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, της χρήσης 2022 (1/1/2022-31/12/2022). 

ΘΕΜΑ 5ο: 

Οριστικός καθορισμός αποζημιώσεων και εξόδων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στις εργασίες του  Διοικητικού Συμβουλίου και 
των Επιτροπών του κατά τη χρήση 2021 (1/1/2021-31/12/2021) - Καθορισμός αποζημιώσεων και εξόδων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή 
τους στις εργασίες του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του κατά τη χρήση 2022 και προέγκριση καταβολής αυτών μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση 
των Μετόχων που θα πραγματοποιηθεί εντός του έτους 2023 και θα προβεί στον οριστικό καθορισμό τους. 

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση μεταβλητών αμοιβών των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2021 (1/1/2021-31/12/2021). 

ΘΕΜΑ 7ο: Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2021 σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν.4548/2018. 

ΘΕΜΑ 8ο: 
Έγκριση αναθεώρησης της Πολιτικής Αποδοχών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΤΕ Α.Ε. σύμφωνα με τα άρθρα 110 και 111 του Ν. 4548/2018 και 
σχετικής τροποποίησης της σύμβασης του Διευθύνοντος Συμβούλου. 

ΘΕΜΑ 9ο: 

Χορήγηση ειδικής άδειας, σύμφωνα με τα άρθρα 97 παρ.3, 99 παρ. 1,2  και 100 παρ.2 του Ν.4548/2018, για τη συνέχιση, κατά την περίοδο από 31/12/2022 έως 
31/12/2023, της ασφαλιστικής κάλυψης της αστικής ευθύνης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντικών Στελεχών της ΟΤΕ Α.Ε. και συνδεδεμένων 
με αυτήν εταιρειών, κατά την άσκηση των πάσης φύσεως αρμοδιοτήτων, υποχρεώσεων ή εξουσιών τους. 

 

ΘΕΜΑ 10ο: 

Έγκριση ακύρωσης πέντε εκατομμυρίων, εξακοσίων δεκαεπτά χιλιάδων, διακοσίων ογδόντα δύο (5.617.282) ιδίων μετοχών που έχει αποκτήσει η Εταιρεία στο 
πλαίσιο του εγκεκριμένου προγράμματος απόκτησης ιδίων μετοχών με σκοπό την ακύρωσή τους, με αντίστοιχη μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά το 
ποσό των δεκαπέντε εκατομμυρίων, οκτακοσίων ενενήντα έξι χιλιάδων, εννιακοσίων οκτώ ευρώ και έξι λεπτών (€15.896.908,06), σύμφωνα με το άρθρο 49 του 
Ν. 4548/2018 και σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 (Μετοχικό Κεφάλαιο) του Καταστατικού της Εταιρείας. 

ΘΕΜΑ 11ο: 
Δημοσιοποίηση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 97 παρ. 1 περ. β του Ν.4548/2018, τυχόν περιπτώσεων 
σύγκρουσης συμφερόντων και συμβάσεων χρήσης 2021 που εμπίπτουν στο άρθρο 99 του Ν. 4548/2018 (συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη). 

ΘΕΜΑ 12ο: 
Υποβολή αναφοράς των ανεξάρτητων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, σύμφωνα με την παρ. 5, του άρθρου 9, του 
Ν.4706/2020. 

ΘΕΜΑ 13ο: Διάφορες ανακοινώσεις. 
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Επιμέλεια : 

 

Γκαβάγια Ροδάνθη 

Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια ΑΠΘ 

Εκ μέρους της παρακολούθησης των επενδυτικών σεμιναρίων εκπαίδευσης 

του ΣΕΔ 

 

 



650 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΟΥΡΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 

ΤΣΙΑΜΠΑΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΡΑΦΑΗΛ 

ΤΣΙΟΥΤΣΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

 

  



651 
 

Πληροφορίες Συντακτών 
 

 

 

  

Κούρλα Αναστασία | Τμήμα 
Χρηματοοικονομικής και 
Τραπεζικής Διοικητικής | 

Πανεπιστήμιο Πειραιώς | 4ο έτος 

Τζιαμπάζης Στέφανος Ραφαήλ | 
Τμήμα Οικονονικών Επιστημών | 

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο 
Θράκης | 4ο έτος 

Τσιούτσιας Αθανάσιος | Τμήμα 
Χρηματοοικονομικής και 
Τραπεζικής Διοικητικής | 

Πανεπιστήμιο Πειραιώς | 4ο έτος 
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Εταιρικό Προφίλ 
 

Η Εταιρεία «Πλαστικά Θράκης Εταιρεία Συμμετοχών Α.Ε.Ε.» (THRACE 

PLASTICS Co S.A), αποτελεί μητρική εταιρεία του Ομίλου Πλαστικά Θράκης. 

Τον Νοέμβριο του 2017, σύμφωνα με το Άρθρο 57 του νόμου «Περί εταιρικών 

μετασχηματισμών», έγινε απόσχιση του κλάδου παραγωγής και εμπορίας 

προϊόντων Βιομηχανικής Συσκευασίας από την εταιρεία «Πλαστικά Θράκης 

Α.Β.Ε.Ε.», καθώς και μετονομασία αυτής όπως αναφέρεται ανωτέρω. 

Η εταιρεία «Πλαστικά Θράκης Α.Β.Ε.Ε.» ιδρύθηκε το 1977 από τον Σταύρο 

Χαλιορή και εδρεύει στο νομό Ξάνθης. Ο όμιλος δραστηριοποιείται τόσο στη 

παραγωγή, όσο και στη διάθεση πλαστικών υλικών σε παγκόσμιο επίπεδο. 

Μάλιστα το 1995 οι μετοχές της εταιρείας εισήχθησαν στο Χρηματιστήριο 

Αθηνών. Διαθέτει παραγωγικές μονάδες και μονάδες διανομής των προϊόντων 

σε εννέα διαφορετικές χώρες (Ελλάδα, Βουλγαρία, Σερβία, Ρουμανία, 

Σουηδία, Νορβηγία, Σκωτία, Ιρλανδία και Η.Π.Α). Επιπλέον, ο όμιλος διαθέτει 

ένα ευρύ δίκτυο πωλήσεων σε 80 χώρες, με 1.800 πελάτες ανά τον κόσμο. 

 

 
 

Μερικοί από τους στόχους της Εταιρείας «Πλαστικά Θράκης Εταιρεία 

Συμμετοχών Α.Ε.Ε.» αποτελούν: 

i. Η συμβολή του Ομίλου στο κεφάλαιο και τη χρηματοδότηση των 

θυγατρικών εταιριών της σε Ελλάδα και εξωτερικό. 
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ii. Τη διάθεση λογιστικών και φοροτεχνικών εργασιών, όπως ακόμα 

συμβουλών και υπηρεσιών για τη διοικητική και οργανωτική 

υποστήριξη, το marketing, τις πωλήσεις, τη κατάρτιση οικονομικών και 

επενδυτικών μελετών και τη γενικότερη παροχή συμβουλών και 

υπηρεσιών χάρη στην οποία επιτυγχάνεται η ομαλή λειτουργία των 

θυγατρικών της εταιρείας και η εξέλιξη αυτών σε όλα τα επίπεδα. 

 

iii. Η αξιοποίηση ακινήτων.  

  

Επιπλέον, ο Όμιλος δραστηριοποιείται σε τρεις βασικές κατηγορίες, αυτή των: 

i. Τεχνικών υφασμάτων  

ii. Λύσεων συσκευασίας 

iii. Υδροπονικών θερμοκηπίων γεωθερμίας  

Μάλιστα στη τελευταία κατηγορία σημαντική συμβολή έχουν τα «Θερμοκήπια 

Θράκης», τα οποία αποτελούν ένα από τα πιο πράσινα θερμοκήπια του 

κόσμου, χάρη στο πιστοποιημένο ενεργειακό αποτύπωμα που έχουν, με 

σχεδόν μηδενικές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO2). Τα Θερμοκήπια 

Θράκης αποτελούν κοινοπραξία δύο μεγάλων Ελληνικών Ομίλων (Πλαστικά 

Θράκης & Έλαστρον), αξιοποιώντας βιώσιμα τα γεωθερμικά πεδία του Νέου 

Ερασμίου στη Θράκη. Επιπλέον, αποτελούν τα  μεγαλύτερα υδροπονικά 

θερμοκήπια στη νοτιοανατολική Ευρώπη και τα μοναδικά στο κόσμο που 

θερμαίνονται αποκλειστικά από γεωθερμική ενέργεια. Αξίζει να σημειωθεί πως 

όλες οι διαδικασίες παραγωγής έχουν πιστοποιηθεί από πολύ γνωστούς 

φορείς, καθώς εφαρμόζεται Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ορθών 

Αγροτικών Πρακτικών. 

 

Ιστορική Αναδρομή 

 

• 1997: Η εταιρεία «Πλαστικά Θράκης Α.Β.Ε.Ε.» ιδρύθηκε από τον 

Σταύρο Χαλιορή. 

 

• 1980: Ξεκίνησε να λειτουργεί το πρώτο εργοστάσιο της εταιρείας 

παράγοντας υφαντά σακιά πολυπροπυλενίου (πλαστικού), σχοινιά και 

σπάγκους που τα διέθετε τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό. 

 

• 1986: Δημιουργία περεταίρω εγκαταστάσεων στην Ξάνθη, με την 

εισαγωγή της εταιρείας στην αγορά των τεχνικών υφασμάτων 

πολυπροπυλενίου. 
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• 1992: Δημιουργία του τρίτου κατά σειρά εργοστασίου στην Ξάνθη, το 

οποίο παράγει βιομηχανικά νήματα και νήματα ταπητουργίας. 

 

• 1995: Η εταιρεία εισήχθη στο Χρηματιστήριο Αθηνών. 

 

• 1997: Δημιουργία νέου εργοστασίου στα Ιωάννινα και εισαγωγή της 

εταιρείας στην αγορά της άκαμπτης συσκευασίας. 

 

• 1999: Η εταιρεία Πλαστικά Θράκης σηματοδοτεί την διεθνή παρουσία 

της και την απασχόληση της στη κατηγορία των μη-υφαντών, 

εξαγοράζοντας την Don & Low Ltd στη Σκωτία. 

 

• 2000: Η Εταιρεία εξαγοράζει την Thrace Polybulk στη Νορβηγία και 

μπαίνει στην αγορά των FIBC/μεγασάκων. 

 

• 2000-2006: Η Εταιρεία κάνει αισθητή τη παρουσία της στην αγορά της 

νοτιοανατολικής Ευρώπης με την εξαγορά της Thrace Ipoma στην 

Βουλγαρία και την ίδρυση των Thrace Greiner (50% κοινοπραξία στη 

Ρουμανία) και Trace Plastics Pack Doo στη Σερβία. 

 

Προσθήκη των γραμμών παραγωγής υφασμάτων spunbond και μη-

υφαντών βελονωτών στις εγκαταστάσεις της Ξάνθης. 

 

• 2007: Ο Όμιλος επεκτείνεται στην Βόρεια Αμερική με την εξ ολοκλήρου 

εξαγορά της Thrace LINQ Inc. και της Lumite Inc. κατά το 50%. 

 

• 2009: Προσθήκη νέας γραμμής παραγωγής μη-υφαντών βελονωτών 

υφασμάτων στην Thrace LINQ στη Βόρεια Αμερική. 

 

• 2010-2012: Ανάπτυξη του Ομίλου με τον εκσυγχρονισμό των 

λειτουργειών και την δημιουργία οργανωτικών δομών, κάτω από το 

καθεστώς της παγκοσμίου οικονομικής κρίσεως. 

 

Επέκταση του δικτύου πωλήσεων σε 80 χώρες, με σκοπό την 

εξασφάλιση της οικονομικής ευημερίας.  

 

• 2012: Ίδρυση νέας εταιρείας στη Κίνα, με σκοπό τη επέκταση στην 

ευρύτερη αγορά της Ασίας.  

 

• 2013: Ίδρυση της εταιρείας «Θερμοκήπια Θράκης Α.Ε.», αντικείμενο 

της οποίας αποτελεί η δημιουργία θερμοκηπίων για την παραγωγή 

ντομάτας με την μέθοδο της υδροπονικής καλλιέργειας και τη χρήση 

γεωθερμικής ενέργειας. 
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• 2014: Ίδρυση της εταιρείας “Thrace-Eurobent Α.Β.Ε.Ε.” στην Ξάνθη 

(51% κοινοπραξία), με την οποία η εταιρεία εισέρχεται στην αγορά 

προϊόντων στεγανοποίησης χρησιμοποιώντας γεωσυνθετικό αργιλικό 

φραγμό (Geosynthetic Clay Liner-GCL). 

 

• 2016: Απασχόληση στη νέα γραμμή παραγωγής Βελονωτών Μη-

υφαντών υφασμάτων στη Thrace NG της Ελλάδας, ενώ παράλληλα 

στη Thrace Ipoma της Βουλγαρίας αρχίζει την παραγωγή 

thermoforming. 

 

• 2017: Στη Thrace Synthetic της Ιρλανδίας αρχίζει η παραγωγή 

injection. 

 

• 2018: Η Thrace LINQ στη Βόρεια Αμερική απασχολείται σε μια νέα 

γραμμή παραγωγής Βελονωτών Μη-υφαντών υφασμάτων, ενώ 

ταυτόχρονα επιτυγχάνεται η ολοκλήρωση του σχεδίου επέκτασης του 

Θερμοκηπίου Θράκης κατά 45 στρέμματα, αγγίζοντας τα συνολικά 185 

στέμματα. 

 

• 2019: Αναδιάρθρωση των δραστηριοτήτων του Ομίλου, με τον 

περιορισμό των δραστηριοτήτων των και προϊόντων που δεν 

παρουσιάζουν ιδιαίτερη κερδοφορία και παραγωγή νέων καινοτόμων 

προϊόντων. 
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Πορεία Επιχείρησης  
 

Για να καταλάβουμε καλύτερα την πορεία της εταιρείας μπορούμε να 

παρατηρήσουμε τα διαγράμματα πορείας των καθαρών κερδών (net income), 

ενώ απαραίτητη είναι η παρακολούθηση των περιθωρίων κέρδους (net income 

margin) και του κύκλου εργασιών (revenue). 
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Η εταιρεία παρουσιάζει θετικά καθαρά κέρδη με ωστόσο φθίνουσα τάση μέχρι 

το 2019, ενώ το 2020-2021 παρουσιάζει αυξημένα κέρδη. Τα περιθώρια 

καθαρού και μικτού κέρδους και αυτά παρουσιάζονται με θετικό πρόσημο ενώ 

βελτιώνονται τα τελευταία δύο χρόνια. Η πανδημία οδήγησε σε αυξημένη 

ζήτηση προϊόντων υγιεινής, ενώ η εταιρεία κατάφερε να ανταποκριθεί στην 

αυξημένη αυτή ζήτηση μέσω των διαθέσιμων δικτύων πωλήσεων ανά χώρα. 

 

Δραστηριότητα Επιχείρησης  
 

Η επιχείρηση δραστηριοποιείται σε τρεις διαφορετικούς τομείς τα 

αποτελέσματα των οποίων ελέγχονται ξεχωριστά από τα μέλη της διοίκησης, 

έχοντας απώτερο σκοπό για την λήψη σωστών αποφάσεων για το μέλλον της 

εταιρείας. 

Έτσι οι τομείς λειτουργίας είναι: 

• Τεχνικά Υφάσματα → Παραγωγή και εμπορία συνθετικών Υφασμάτων 

για   βιομηχανικές και τεχνικές χρήσεις. 

• Συσκευασία → Παραγωγή και εμπορία ειδών συσκευασίας, πλαστικών 

σάκων, πλαστικών δοχείων για την συσκευασία τροφίμων και χρωμάτων 

και λοιπών υλικών συσκευασίας για αγροτικές χρήσεις. 

• Λοιπά → Περιλαμβάνεται ο Αγροτικός τομέας και η δραστηριότητα της 

Μητρικής, η οποία εκτός από τις επενδυτικές της δραστηριότητες παρέχει 

και Διοικητικές – Οικονομικές - Μηχανογραφικές υπηρεσίες στις θυγατρικές 

της. 
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Ο τομέας των Τεχνικών υφασμάτων κατέχει το μεγαλύτερο ποσοστό του 

συνολικού κύκλου εργασιών της εταιρείας ενώ από το 2020 και έπειτα η ζήτηση 

συγκεκριμένων προϊόντων του κλάδου παρουσιάστηκε αυξημένη (προϊόντα 

προσωπικής υγιεινής και προστασίας). Για το δωδεκάμηνο του 2021 η 

επιχείρηση, σύμφωνα με τις ανάγκες που επικρατούσαν εξακολούθησε να 

υποστηρίζει τον κλάδο των ειδών προσωπικής υγιεινής, ενώ από το 3ο τρίμηνο 

η ζήτηση τους μειώθηκε και η εταιρεία επικεντρώθηκε ξανά στο παραδοσιακό 

χαρτοφυλάκιο οπού και συνεχίστηκε.   

 

Ο πίνακας παρουσιάζει αναλυτικότερα τα αποτελέσματα χρήσης των τομέων 

δραστηριότητας  
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Λογιστική Ανάλυση 
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Debt to Equity

Debt to Total assets

Current ratio

Net Income Margin

Gross Margin 32,7%

60,63%

37,75%

2,006132959

21,13%

Ανάλυση Μετρήσεων (Ratio Analysis) 
 

o Μετρητές μόχλευσες (Leverage ratios) 

Οι μετρητές μόχλευσες εστιάζουν στις καταστάσεις χρηματοοικονομικής θέσης 

(balance sheet) μετρώντας την ποσότητα χρέους στο συνολικό capital 

structure της εταιρείας.  

Τα ratios που θα χρησιμοποιηθούν είναι  

• Debt to Equity ratio → Total Debt/Total Shareholder’s Equity, 

Μετράει το σύνολο χρέους σε σχέση με τα Ιδία κεφάλαια  

• Debt to Assets → Total Debt/ Total Assets 

Μετράει το συνολικό ποσοστό του ενεργητικού που 

χρηματοδοτείται μέσω χρέους  

 

 

o Μετρητές Ρευστότητας (Liquidity ratios) 

Οι μετρητές Ρευστότητας μετράνε την ικανότητα της επιχείρησης να 

μετατρέπει το ενεργητικό της σε ρευστά διαθέσιμα γρήγορα και χωρίς 

επιπλέον μεγάλο κόστος.  

Θα χρησιμοποιηθεί το  

• Current Ratio → Current Assets/ Current Liabilities 

Μετράει την ικανότητα της εταιρείας να χρηματοδοτεί τις 

βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της με τα βραχυπρόθεσμα 

στοιχεία του ενεργητικού όπως μετρητά,inventories. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αναλύοντας την εταιρεία με βάση τους συγκεκριμένους δείκτες παρατηρούμε 

ότι υπάρχει μια σχετική ασφάλεια ως προς τα ποσοστά χρέους αφού γενικά 

ένας δείκτης Debt/Equity είναι καλό να μην ξεπερνάει το 1 (0,6), αλλά χρίζει 
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απαραίτητη η περεταίρω ανάλυση του συνολικού κλάδου μιας και τα νούμερα 

διαφέρουν από κλάδο σε κλάδο. Όσο αφορά τον δείκτη ρευστότητας επίσης 

είναι θετικός και φαίνεται ότι οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις εξυπηρετούνται 

από τα κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία με σχετική άνεση, ωστόσο 

περεταίρω ανάλυση είναι απαραίτητη. 

 

Χρηματοοικονομική Ανάλυση  
 

Τα σημερινά ( 03/06/2022 ) δεδομένα της Μετοχής είναι τα παρακάτω : 

 

 

 

Για το διάστημα (03/06/2021 – 03/06/2022) : 
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Στις 8 Σεπτεμβρίου η Μετοχή της εταιρίας πλαστικά Θράκης κοστολογήθηκε 

στα 8.6900 € .Τον τελευταίο αυτό χρόνο η τιμή αυτή όχι μόνο δεν ξεπεράστηκε 

αλλά έφτασε και στο σημείο σήμερα να είναι στις 4.1900 μονάδες του ευρώ. 

Η μετοχή της ΠΛΑΘ πραγματικά πλέον βρίσκεται στον ‘βυθό’ του ΧΑΑ και 

αναμένουμε να δούμε αν θα το λάβει αυτό υπόψιν η επενδυτική κοινότητα. 

 

Επιπτώσεις Covid-19 
 

Η πανδημία επίσημα ξέσπασε στις 26/02/2020 . Στο παρακάτω Γράφημα είναι 

εμφανές ότι μέσα από αυτό το γεγονός η εταιρία γνώρισε ανοδική πορεία . 

Στην μετά covid εποχή,  η τιμή στόχος (στα 9.40€) που τοποθετήθηκε από την 

Eurobank Equities τον Οκτώβριο του 2021, δείχνει να αποτελεί παρελθόν. Ο 

όμιλος δείχνει να μην έχει ακόμα πλήρως προσαρμοστεί στα σημερινά 

δεδομένα , για αυτό και προβληματίζει το ευρύ κοινό. 
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Οργάνωση & Διοίκηση  

 

Πρόεδρος Δ.Σ

Κωνσταντίνος Χαλιορής 

Αντιπρόεδρος ΔΣ

Θεόδωρος Κίτσος

Διευθύνων Σύμβουλος

Δημήτριος Μαλάμος

Μη Εκτελεστικά Μέλη  

Βασίλης Ζαϊρόπουλος

Χρίστος Σιάτης

Αθανάσιος Δημίου

Χρήστος Κομνηνός

Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη

*Θεόδωρος Κίτσος

Γεώργιος Σαμοθράκης

Μυρτώ Παπαθάνου

Σπυριδούλα Μαλτέζου

Νικήτας Γλύκας

Εκτελεστικά Μέλη 

*Κωνσταντίνος Χαλιορής

*Δημήτριος Μαλάμος



667 
 

Εταιρική Διακυβέρνηση  
 

Η εταιρική διακυβέρνηση είναι ένα σύνολο κανόνων που εφαρμόζονται στις 

ανώνυμες εταιρείες και ρυθμίζουν τη λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Ο παρών κώδικας συντάχθηκε από την εταιρία με σκοπό να εξασφαλίσει την 

αρμονική  συνεργασία ανάμεσα στους μετόχους της εταιρείας, τον CEO και το 

διοικητικό συμβούλιο. 

 

Διοικητικό Συμβούλιο 
 

Ο όμιλος το χαρακτηρίζει ως αρμόδιο για την εκπροσώπηση, διοίκηση και 

απεριόριστη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων. Αποφασίζει για κάθε 

υπόθεση που αφορά στη διοίκηση της εταιρίας, την επίτευξη του εταιρικού 

σκοπού και τη διαχείριση της εταιρικής περιουσίας, περιλαμβανομένης και της 

έκδοσης κοινών και ανταλλάξιμων ομολογιακών δανείων. Το Διοικητικό 

Συμβούλιο μπορεί να αναθέσει, για όσο χρόνο και με οποιεσδήποτε 

προϋποθέσεις κρίνει σκόπιμο κάθε φορά, την άσκηση της εκπροσώπησης και 

των αρμοδιοτήτων του, γενικότερα, ολικά ή μερικά σε ένα ή περισσότερα 

πρόσωπα από τα μέλη του ή τους Διευθύνοντες ή εντεταλμένους συμβούλους 

ή άλλους υπαλλήλους της Εταιρίας ή τρίτους ή επιτροπές καθορίζοντας κάθε 

φορά και τη δικαιοδοσία τους και τις υπογραφές που θα δεσμεύουν την 

Εταιρία. 

 

Επιτροπή Ελέγχου 
 

Αποτελείται  : 

• από μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. τα οποία διορίζονται από το Δ.Σ., είτε 

• από μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. και τρίτους (ανεξάρτητη επιτροπή), που 

διορίζονται από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας , είτε 

• μόνο από τρίτους (ανεξάρτητη Επιτροπή), οι οποίοι διορίζονται από την Γ.Σ. 

των Μετόχων της Εταιρείας. 

 

Τα μέλη της Επιτροπής είναι τουλάχιστον τρία (3) και στην πλειοψηφία τους 

ανεξάρτητα. Τα μέλη της Επιτροπής διαθέτουν επαρκή γνώση του τομέα στον 

οποίο δραστηριοποιείται η ελεγχόμενη οντότητα. Ένα τουλάχιστον μέλος της 

Επιτροπής, που είναι ανεξάρτητο από την ελεγχόμενη οντότητα, με επαρκή 

γνώση 

και εμπειρία στην ελεγκτική ή λογιστική, παρίσταται υποχρεωτικώς στις 
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συνεδριάσεις της επιτροπής ελέγχου που αφορούν στην έγκριση των 

οικονομικών καταστάσεων. Λεπτομέρειες σχετικά με τις αρμοδιότητες, τα 

καθήκοντα, τις υποχρεώσεις και λοιπές παραμέτρους της λειτουργίας της 

Επιτροπής Ελέγχου παρουσιάζονται αναλυτικά στον «Κανονισμό Λειτουργίας 

της Επιτροπής Ελέγχου». 

 

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας   
 

Εδώ περιλαμβάνονται πληροφορίες σχετικά με τις ευθύνες, αρμοδιότητες, 

εξουσίες και συνεδριάσεις του Δ.Σ.. 

 

Πολιτική Αξιολόγησης Εσωτερικού Ελέγχου  
 

Ο Όμιλος έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει την Πολιτική Αξιολόγησης με σκοπό να 

ορίσει τις γενικές αρχές 

αναφορικά με: 

 Το αντικείμενο και την περιοδικότητα του ελέγχου, 

 Το εύρος της αξιολόγησης, και 

 Την παρακολούθηση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης. 

Η Διαδικασία Περιοδικής Αξιολόγησης του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου 

καθορίζει τις ενέργειες του Ομίλου για την επιλογή και την έγκριση της 

ανάθεσης της περιοδικής αξιολόγησης του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου 

καθώς και την παρακολούθηση και παράδοση του εν λόγω έργου. 

Πιο συγκεκριμένα, η παρούσα Διαδικασία έχει ως σκοπό να εξειδικεύσει την 

σχετική «Πολιτική Αξιολόγησης της Επάρκειας του Συστήματος Εσωτερικού 

Ελέγχου» και να θεσπίσει τα ακόλουθα: 

 

• Τους δυνατούς τρόπους διενέργειας του διαγωνισμού για την επιλογή 

Αξιολογητή, 

• Τα επιμέρους στάδια επιλογής των υποψηφίων που θα διενεργήσουν την 

αξιολόγηση, από την Επιτροπή Ελέγχου και το Διοικητικό Συμβούλιο, 

• Τη διαδικασία πρότασης, επιλογής και έγκρισης της ανάθεσης της 

αξιολόγησης από την Επιτροπή Ελέγχου και το Διοικητικό Συμβούλιο, 

• Το αρμόδιο πρόσωπο/όργανο παρακολούθησης και τήρησης του 

συμφωνηθέντος έργου. 
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Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου  
 

Το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου αποτελεί το σύνολο των εσωτερικών 

ελεγκτικών μηχανισμών και διαδικασιών, συμπεριλαμβανομένης της 

διαχείρισης κινδύνων, του εσωτερικού ελέγχου και της κανονιστικής 

συμμόρφωσης, που καλύπτει σε συνεχή βάση κάθε δραστηριότητα του 

Ομίλου και συντελεί στην ασφαλή και αποτελεσματική λειτουργία του. Μερικά 

χαρακτηριστικά του συστήματος εσωτερικού ελέγχου  που διαθέτει ο Όμιλος : 

• Οργανωτική διάρθρωση και λειτουργία του Εσωτερικού Ελέγχου. 

• Περιγραφή του στρατηγικού σχεδιασμού, διαδικασία ανάπτυξης αυτού και 

υλοποίησής του. 

… 

 

Κώδικας Ηθικής Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας 

  

Θα πρέπει να τηρείται τόσο από το σύνολο του προσωπικού όσο και των 

διευθυντικών στελεχών.  Πρωταρχικός στόχος του Κώδικα Ηθικής 

Συμπεριφοράς  είναι η δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης μεταξύ όλων των 

ενδιαφερόμενων μερών του Ομίλου καθώς αποτελεί σημείο αναφοράς, 

συμβάλλοντας ουσιαστικά στην προστασία των συμφερόντων των 

εργαζομένων, των πελατών, των μετόχων και των λοιπών μερών, 

ενισχύοντας, παράλληλα, τη διατήρηση και ενδυνάμωση της 

αξιοπιστίας, της φερεγγυότητας και της φήμης του. 

Η φιλοσοφία του Ομίλου επικεντρώνεται στην κάλυψη των αναγκών των 

πελατών, στην ταχεία ανταπόκριση στις ανάγκες της αγοράς και στα ευέλικτα 

συστήματα διοίκησης βάσει των αξιών όπως αυτές αποτυπώνονται στον 

Κώδικα Ηθικής Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας. 

Τέλος όλοι οι εργαζόμενοι του Ομίλου πρέπει να τηρούν εμπιστευτική κάθε 

πληροφορία σχετική με τον Όμιλο και το αντικείμενο των εργασιών τους. 

 

Πολιτική Εκπαίδευσης Μελών Διοικητικού Συμβουλίου, 
Διευθυντικών Στελεχών & Λοιπών Στελεχών της Εταιρείας 
 

Η Πολιτική Εκπαίδευσης περιγράφει τις ενέργειες της Εταιρείας για την 

αναβάθμιση των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων, των μελών 

Διοικητικού Συμβουλίου, των Επιτροπών του, των στελεχών και γενικότερα 
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των προσώπων που ασκούν διοίκηση στην Εταιρεία. 

Στην πολιτική ρυθμίζονται βασικές παράμετροι σχετικά με: 

 Την αξιολόγηση αναγκών εκπαίδευσης, 

 Την εκπόνηση και παρακολούθηση τήρησης προγράμματος εκπαίδευσης, 

 Το αντικείμενο και διάρκεια της εκπαίδευσης 

 

Όλα τα παραπάνω αναλύονται με σαφήνεια στον παρακάτω σύνδεσμο: 

https://www.thracegroup.com/uploads_file/2021/07/19/p1fausgeg68ja1djtkd5rj

u104.pdf 

 

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη  
 

Ο Όμιλος Πλαστικά Θράκης αναγνωρίζει το ρόλο του στην κοινωνία και 

συγκεκριμένα το αντίκτυπο που μπορεί να έχει η λειτουργία του άμεσα με 

συνδεδεμένες γειτονιές.  

Γι’ αυτό επιδιώκει τη βιωσιμότητα και δεσμεύεται μέσω της Διαχείρισης 

Ενέργειας & Περιβαλλοντικής Πολιτικής, της Πολιτικής Προϊοντικής Ευθύνης και 

της Πολιτικής Κοινωνικής Δράσης, που εξηγείται παρακάτω.  

 

Διαχείριση Ενέργειας & Περιβαλλοντική Πολιτική  
 

Όσον αφορά την ενέργεια και το περιβάλλον, όλες οι εταιρείες του Όμιλου 

Πλαστικά Θράκης επιδιώκουν τη βέλτιστη της τεχνικής τους απόδοσης, μέσω 

της διερεύνησης δυνατοτήτων, προσθέτοντας τη διαδικασία ανάκτησης νερού 

στις παραγωγικές πρακτικές, ελαττώνοντας τη μόλυνση από εκπομπές ρύπων, 

απόβλητων και CO2. Η τακτική τους αυτή θα συμβάλει στην παραγωγή 

προϊόντων που είναι ασφαλή για την υγεία και το περιβάλλον.  

 

Πολιτική Προϊοντικής Ευθύνης  
 

Τα προϊόντα του Ομίλου Πλαστικά Θράκης διασφαλίζονται από μία διαδικασία 

η οποία αρχίζει με την κουλτούρα της ποιότητας που εμπλέκει το προσωπικό, 

συνεχίζεται με την εδραίωση της καλής συνεργασίας με πελάτες και 

προμηθευτές και με την διατήρηση ενός εγγράφου Συστήματος Ποιοτικής 

Διαχείρισης που επιβεβαιώνει την ποιότητα και την κατάλληλη χρήση των 

https://www.thracegroup.com/uploads_file/2021/07/19/p1fausgeg68ja1djtkd5rju104.pdf
https://www.thracegroup.com/uploads_file/2021/07/19/p1fausgeg68ja1djtkd5rju104.pdf
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προϊόντων για τους πελάτες, σύμφωνα με τα πρότυπα ISO. Τέλος, δίνεται 

μεγάλη σημασία στις πιο σύγχρονες τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται και στις 

τεχνικές στατιστικής για την παρακολούθηση της διαδικασίας αυτής.  

 

Πολιτική Κοινωνικής Δράσης  
 

Με μία ενιαία Πολιτική Κοινωνικής Δράσης, όλες οι εταιρείες του Όμιλου 

Πλαστικά Θράκης αναγνωρίζουν την ευθύνη τους προς την κοινωνία και 

δραστηριοποιούνται ώστε να αναδειχθούν ως οι πιο πολύτιμες επιχειρηματικές 

οντότητες για τις κοινότητες, οι οποίες χαρακτηρίζονται από την εμπιστοσύνη 

που έχουν χτίσει μετά από πολλά χρόνια, να παραμένουν ευαισθητοποιημένες 

και να χρηματοδοτούν.  

 

Όλα τα παραπάνω αναφέρονται και σε μια από τις εκθέσεις του Όμιλου 

Πλαστικών Θράκης στον παρακάτω σύνδεσμο: 

https://www.thracegroup.com/uploads_file/2022/03/18/p1fueslcgf1flpd21pqa2

e5seg4.pdf 

 

Γενική Συνέλευση 

 
25/05/22 

Ο ΣΕΔ, υπό την αιγίδα του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών, για 8η 

συνεχόμενη χρονιά μέσω του προγράμματος παρακολούθησης γενικών 

συνελεύσεων Ανώνυμων Εταιρειών, μας έδωσε την δυνατότητα να 

παρακολουθήσουμε την τακτική γενική Συνέλευση μετόχων του ομίλου 

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΕ. 

Την Γενική Συνέλευση παρακολουθήσαμε μέσω διαδικτύου και ομιλητές 

υπήρξαν μέλη του Δ.Σ, ενώ κεντρικοί ομιλητές ήταν ο Διευθύνων Σύμβουλος 

της εταιρείας Δημήτριος Μαλάμος και ο οικονομικός διευθυντής Δημήτριος 

Φράγκου. 

Στην συνέλευση συζητήθηκαν θέματα σχετικά με την έγκριση και διανομή των 

ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, και λήφθηκαν αποφάσεις σχετικά με την 

κατανομή μερισμάτων. Συγκεκριμένα αποφασίστηκε η κατανομή μερίσματος 

7,000,000,00 € (μικτό ποσό), ή 0,16 € ανά μετοχή, η οποία 

πραγματοποιήθηκε στις 3 Ιουνίου του 2022. 
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Στο τέλος της συνέλευσης οι φοιτητές συμπλήρωσαν το σχετικό 

ερωτηματολόγιο που θα αξιοποιηθεί στο τέλος του προγράμματος 

παρακολούθησης . 

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την εταιρεία για την ευκαιρία που μας 

προσέφερε μέσω αναμετάδοσης και ελπίζουμε να συνεχίσουμε να 

συμμετέχουμε στις μελλοντικές γενικές συνελεύσεις, ακολουθώντας την 

ενδιαφέρουσα πορεία της εταιρείας. 

Τέλος θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον ΣΕΔ για την εξαιρετική οργάνωση και 

το ενδιαφέρον που δείχνει, για την οικονομική και επενδυτική παιδεία που 

προσφέρει στους φοιτητές μέσω του προγράμματος παρακολούθησης 

γενικών συνελεύσεων. 
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Πηγές 
 

• https://www.thracegroup.com/cy/el/internal-regulation-of-operations/ 

• https://www.thracegroup.com/cy/el/stock-coverage/ 

• https://www.capital.gr/finance/chart/history/%ce%a0%ce%9b%ce%91%

ce%98 

• https://www.thracegroup.com/gr/el/history/ 

• https://www.thracegroup.com/gr/el/companies/ 

• https://www.thracegroup.com/gr/el/news/annual-ordinary-general-

meeting-may-25th-2022/ 

• https://www.thracegroup.com/gr/el/general-meetings/ 
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Αντωνίου Θεόδωρος 

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής  

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας  
 

 

Κυρακοσιάν Άννα  

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
 
 
 
 
 
Μπίκος Δημήτριος  

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών  
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 
 

 

Κατσαντώνης Κωνσταντίνος  

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
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ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ 

Το Λιμάνι της Θεσσαλονίκης χρονολογείται από το 316 π Χ έως και 
σήμερα από την εποχή του Φιλίππου του Β και του Μεγάλου 
Αλεξάνδρου, αποτελεί πυλώνας εξυπηρέτησης αναγκών καθόλη την 
περίοδο της Μακεδονικής Αυτοκρατορίας. Κατά την ρωμαϊκή 
περίοδο (168 π Χ- 330 π Χ) έχει σημειωθεί στην ιστορία ως από τα 
σημαντικότερα και αξιολογότερα λιμάνια της Ρωμαϊκής 

αυτοκρατορίας και αναδειχθεί σε μεγάλο θαλάσσιο συγκοινωνιακό 
κέντρο. Η βυζαντινή Περίοδος (330 μΧ-1430μΧ) αναπτύχθηκε 
ακόμη περισσότερο αφού ο αυτοκράτωρ του Βυζαντίου Μέγας 
Κωνσταντίνος κατασκεύασε νέο σχέδιο λιμανιού σε σχήμα 
τετραγώνου έξω από τα τείχη της πόλης με κυματοθραύστη για την 
εισαγωγή πλοίων προς ανατολικό προορισμού. Κατά την 
οθωμανική περίοδο (1430-1912 μ Χ) εξυπηρετούσε με μεγάλη 
επιτυχία τις ανάγκες της Μεσογείου  αναδεικνύοντας ξανά ένα από 
τα σημαντικότερα λιμάνια της ανατολής. Το 1870 κατεδαφίσθηκε το 
παραλιακό τείχος της πόλης και το 1876 κατασκευάστηκε η 
προκυμαία της σημερινής παλιάς παραλίας. Το 1871 
κατασκευάστηκε η σιδηροδρομική γραμμή Θεσσαλονίκης – 
Σκοπίων, η οποία το 1888 ενώθηκε με το Βελιγράδι, συνδέοντας έτσι 
τη Θεσσαλονίκη με το Ευρωπαϊκό σιδηροδρομικό δίκτυο. Το λιμάνι 
της Θεσσαλονίκης ουσιαστικά ξεκίνησε από τη δεκαετία 19ο αιώνα, 
συγκεκριμένα το 1904 υπογράφεται σύμβαση μεταξύ Τουρκίας και 
Γαλλίας για την εκμετάλλευση και κατασκευή έργων του λιμανιού 
Θεσσαλονίκης η εταιρεία που αναλαμβάνει το έργο είναι η Société 
Anonyme Ottomane de Construction et Exploitation du Port de 
Salonique με δικαίωμα εκμετάλλευσης έως 1944 . Έτσι 
κατασκευάζεται η πρώτη προβλήτα και η δεύτερη κυματοθραύστης 
σιδηροδρομικό δίκτυο, δίκτυο ύδρευσης, φωταερίου και υπονόμων 
καθώς επίσης και αποθήκες στην προβλήτα 1. Ορισμένες από αυτές 
τις προβλήτες που υπάρχουν μέχρι και σήμερα είναι οι  αποθήκη 8 
Γ, Δ. Επίσης αγοράστηκαν και οι πρώτοι γερανοί για την 
φορτοεκφόρτωση των εμπορευμάτων από τα πλοία, έως το 1912 

ολοκληρώνουν την κατασκευή του κτιρίου των τελωνείων και στις 26 
Οκτωβρίου του 1912 απελευθερώνονται από τον ελληνικό στρατό, 
το 1923 δημιουργήθηκε γιουγκοσλαβική Ελευθερία ζώνη του 
λιμένος Θεσσαλονίκης για την εξυπηρέτηση γιουγκοσλαβικού 
διαμετακομιστικού εμπορίου, λόγω του φιλικών σχέσεων των δύο 
χωρών εγκαταστάθηκε σε περιτειχισμένο χώρο 94.000 τετραγωνικά 
μέτρα που περιλαμβάνεται στην προβλήτα 2 με κρηπίδωμα 
εξυπηρέτησης πλοίων το κρηπίδωμα 9. Το 1975 καταργείται η 
Γιουγκοσλαβική Ελεύθερη Ζώνη  και μετά τη λήξη της σύμβασης το 
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1995 διακινούνται ελεύθερα τα εμπορεύματα χωρίς ειδικές διατάξεις. 
Από το τέλος του β Παγκοσμίου πολέμου έως και σήμερα το λιμάνι 
της Θεσσαλονίκης επεκτείνονται συνεχώς προς τα δυτικά, μετά από 
τον πόλεμο 1946 κατασκευάζεται και η 3η προβλήτα του λιμένος το 
1962 ολοκληρώνεται και η 4Η προβλήτα και το 1966 5Η προβλήτα, 
το 1972 κατασκευάζεται η 6Η προβλήτα και ολοκληρώνεται το 1989. 
Την δεκαετία του 1990 αφαιρείτε υιός επιχωματώσεις της βάσης 
δημιουργώντας μεγαλύτερη αποθηκευτική ικανότητα επίσης 
κατασκευάζεται οδικό δίκτυο με παράκαμψη της πόλης μέσα από το 
λιμάνι. Το 1999 το ΝΠΔΔ «Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης» 
μετατρέπεται σε ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «Οργανισμός 
Λιμένος Θεσσαλονίκης ΑΕ» και διακριτικό τίτλο «ΟΛΘ ΑΕ».  
Συνοψίζοντας, το λιμάνι της Θεσσαλονίκης χρονολογείται για 
περισσότερα από 2.300 χρόνια και αποτελεί το σημαντικότερο 
πυλώνα του πολιτισμού για την Μακεδονία αλλά και για την 
νοτιοανατολική Ευρώπη, αποτελώντας δίαυλο στο Κεντρικό Δίκτυο 
των Διευρωπαϊκών Δικτύων Μεταφοράς.  

ΣΚΟΠΟΣ 

Σκοπός της Εταιρείας, όπως περιγράφεται στο άρθρο τρία (3) του 
καταστατικού της, είναι η εκπλήρωση των υποχρεώσεων, η 
πραγματοποίηση των δραστηριοτήτων και η άσκηση των ευκαιριών 
που απορρέουν από την αρχική Σύμβαση Παραχώρησης μεταξύ της 
Εταιρείας και του Ελληνικού Δημοσίου της 27ης Ιουνίου 2001, 
αναφορικά με τη χρήση και εκμετάλλευση ορισμένων περιοχών και 
περιουσιακών στοιχείων εντός του λιμένος Θεσσαλονίκης, όπως 
αυτή εκάστοτε τροποποιείται και ισχύει. Προκειμένου να εκπληρώσει 
το σκοπό της, η Εταιρεία δύναται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:  

● Να αξιοποιεί όλα τα δικαιώματα που της παρέχονται στο 
πλαίσιο της Σύμβασης Παραχώρησης και να συντηρεί, 
αναπτύσσει και εκμεταλλεύεται τα υπό παραχώρηση 
περιουσιακά στοιχεία σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Σύμβαση 
Παραχώρησης. 
 

● Να παρέχει υπηρεσίες και διευκολύνσεις σε πλοία, φορτία και 
επιβάτες, συμπεριλαμβανομένου του ελλιμενισμού πλοίων 
καθώς και τη διαχείρισης φορτίων και επιβατών από και προς 
το λιμάνι. 
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● Να εγκαθιστά, οργανώνει και να εκμεταλλεύεται κάθε είδους 
λιμενική υποδομή. 
 

● Να επιδίδεται σε κάθε δραστηριότητα που σχετίζεται με το 
Λιμένα Θεσσαλονίκης και σε οποιαδήποτε εμπορική 
δραστηριότητα σχετιζόμενη με το Λιμένα Θεσσαλονίκης ή 
εύλογα παρεπόμενη αυτής.  
 

● Να συμβάλλεται με τρίτους για την παροχή από αυτούς 
λιμενικών υπηρεσιών κάθε είδους. 
 

● Να αναθέτει συμβάσεις έργων. 
 

● Να επιδίδεται σε κάθε επιπλέον δραστηριότητα η οποία είναι 
σκόπιμη ή συνήθης για την προσήκουσα διεξαγωγή της 
επιχειρηματικής της δραστηριότητας και των λειτουργιών της 
σύμφωνα με τη Σύμβαση Παραχώρησης.  
 

● Να αναλαμβάνει οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα, 
συναλλαγή ή ενέργεια από εκείνες που διεξάγονται από τις 
εμπορικές εταιρείες εν γένει. 
 

Σκοπός της εκπόνησης της μελέτης του Γενικού Προγραμματικού 
Σχεδίου Ανάπτυξης (MASTER PLAN) είναι αφενός η αντιμετώπιση 
των υφιστάμενων και μελλοντικών αναγκών του λιμένα, ώστε να 
ανταποκρίνεται με επιτυχία στο λιμενικό ανταγωνισμό (ως προς την 
ταχύτητα, ασφάλεια και οικονομία των προσφερόμενων υπηρεσιών) 
ως σημαντικός Λιμένας – Πύλη της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, 
αφετέρου ο σωστός προγραμματισμός της μελλοντικής εξέλιξης και 
ανάπτυξης του λιμένα με γνώμονα τα τεχνοοικονομικά στοιχεία, από 
την άποψη τόσο της κατασκευής έργων (λιμενικών ή έργων 
υποδομής), όσο και προμήθειας κατάλληλου μηχανολογικού 
εξοπλισμού/συστημάτων διαχείρισης φορτίων 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Ο οργανισμός λιμένος Θεσσαλονίκης παρέχει υπηρεσίες 
ελλιμενισμού πλοίων και διακίνησης φορτίων και επιβατών από και 
προς το λιμένα. Επίσης ασχολείται και με την εγκατάσταση, 
οργάνωση και εκμετάλλευση κάθε λιμενικής υποδομής. Και 
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γενικότερα κάνει ανάληψη κάθε δραστηριότητας που έχει σχέση με 
το λιμενικό έργο.  

Μερικές από τις υπηρεσίες του οργανισμού  

● Σταθμός εμπορευματοκιβωτίων  

Το λιμάνι της Θεσσαλονίκης είναι το μεγαλύτερο εξαγωγικό λιμάνι 
της χώρας και η κύρια θαλάσσια πύλη των Βαλκανίων και της 
Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Τα εμπορευματοκιβώτια μεταφέρονται 
μέσα σε ένα ειδικά διαμορφωμένο χώρο , το οποίο βρίσκεται στο 
δυτικό τμήμα του 6ου προβλήτα. Ο Σταθμός εμπορευματοκιβωτίων 
μήκους  570μ και πλάτους 340μ , είναι τμήμα της ελεύθερης ζώνης 
, συνδέεται με το εθνικό σιδηροδρομικό δίκτυο και καταλαμβάνει 
έκταση 254.000 τ.μ. Προς το παρόν έχει δυνατότητα υποδοχής 
μικρών και μεσαίων πλοίων (feeder vessels) με βύθισμα έως και 12 
μέτρα και μέγιστη χωρητικότητα 550.000 TEU. 

● Επιβατική κίνηση  

Το λιμάνι της Θεσσαλονίκης κατέχει έναν από τους μεγαλύτερους 
επιβατικούς σταθμούς του Αιγαίου. Το κτίριο του επιβατικού 
σταθμού, που παλιότερα στέγαζε το τελωνείο, κατασκευάστηκε τα 
τελευταία τρία χρόνια της Οθωμανικής περιόδου (1909-1912) από 
τον ντόπιο Εβραίο αρχιτέκτονα Eli Modiano ,με βάση σχέδια του 
Γάλλο Λεβαντίνου αρχιτέκτονα Alexander Vallaury. 

Ο Επιβατικός Σταθμός του λιμανιού της Θεσσαλονίκης είναι πλήρως 
εναρμονισμένος με το διεθνή κώδικα για την Ασφάλεια πλοίων και 
Λιμενικών εγκαταστάσεων (ISPS Code). Έχει τις απαραίτητες 
εγκαταστάσεις και παροχές για την υποδοχή και εξυπηρέτηση της 
επιβατικής κίνησης (ακτοπλοΐας και κρουαζιερόπλοιων ). Η 
Θεσσαλονίκη λόγω της εγγύτητας της με χώρους μεγάλου 
πολιτιστικού ενδιαφέροντος αλλά και ιδιαίτερα κοντινής απόστασης 
του λιμένα από το κέντρο της πόλης,  αποτελεί τα τελευταία χρόνια 
ανερχόμενο προορισμό κρουαζιέρας. Σχετικά με την ακτοπλοϊκή 
σύνδεση,  υπάρχει εποχιακή σύνδεση της Θεσσαλονίκης με τα νησιά 
του Αιγαίου.  
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● Υπηρεσίες Εφοδιαστικής/Αξιοποίηση χώρων  

Μέσα στην χερσαία ζώνη του λιμένα αναπτύσσονται 
δραστηριότητες εφοδιαστικής με την ενοικίαση ελεύθερων χωρών 
και καλυμμένων αποθηκών. Πιο συγκεκριμένα, η ΟΛΘ Α.Ε. διαθέτει 
προς εκμίσθωση 45,000m2 κλειστών αποθηκευτικών χώρων και 
670,000 m2 ανοιχτών/ εξωτερικών αποθηκευτικών χώρων.  
Παράλληλα , η ΟΛΘ Α.Ε. κατέχει  υπαίθριους και στεγασμένους 
χώρους που μπορούν να φιλοξενήσουν ποικίλες δράσεις και 
εκδηλώσεις.  

Η ΟΛΘ Α.Ε. Έχει αναπτύξει και λειτουργεί δύο σύγχρονους 
υπαίθριους χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων, με συνολική 
χωρητικότητα 595 θέσεων.  Η γειτνίαση των χωρών αυτών με το 
εμπορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης, τους κάνει να είναι καθημερινή 
επιλογή για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της πόλης, με το να 
συμβάλλει ουσιαστικά στη μείωση του κυκλοφοριακού και στην 
αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της Θεσσαλονίκης.  

● Υπηρεσία συνδυασμένων μεταφορών λιμένα Θεσσαλονίκης  

Η ΟΛΘ Α.Ε. από τις 27 Νοεμβρίου 2020 παρέχει απευθείας 
σιδηροδρομική σύνδεση μεταξύ λιμένα της Θεσσαλονίκης και του 
Dry Port της ΟΛΘ Α.Ε. στη Σόφια (Βουλγαρία). 

● Σταθμός Συμβατικού Φορτίου  
Το λιμάνι της Θεσσαλονίκης είναι το πρώτο  διαμετακομιστικό 
λιμάνι της Ελλάδας σε συμβατικό φορτίο κι ένα από τα 
κυριότερα λιμάνια στην Ανατολική Μεσόγειο. Κατέχει 
δεκατέσσερις αποβάθρες κατάλληλες για όλα τα είδη χύδην 
και χύδην εντός συσκευασίας φορτίων που συνδέονται όλες 
με το εθνικό και διεθνές σιδηροδρομικό δίκτυο και 
κρηπιδώματα συνολικού μήκους 4.200 μέτρων . 
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ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

    Ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε από 71,7 εκατ. το 2020 σε 76,9 
εκατ. το 2021, παρουσιάζοντας αύξηση 7,2% , Συνολική αύξηση σε 
όλους τους επιχειρηματικούς τομείς του Λιμένα Θεσσαλονίκης σε 
σύγκριση με το 2020 σημειώθηκε το 2021, σύμφωνα με την 
ανακοίνωση του ΟΛΘ Α.Ε.. 

   Συγκεκριμένα, τα ενοποιημένα έσοδα για το 2021 ανήλθαν σε 77,9 
εκατ. , τα Ενοποιημένα Λειτουργικά Κέρδη ανήλθαν σε 33,4 εκατ. και 
τα Ενοποιημένα Καθαρά Κέρδη μετά φόρων ανήλθαν σε 19,8 εκατ. 
Οι ετήσιες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για την ΟΛΘ Α.Ε. 
δημοσιεύθηκαν με την προσθήκη της 100% θυγατρικής «ThPA Sofia 
EAD» η οποία ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του 2020. 

   Αναφορικά με τα μεγέθη της ΟΛΘ, ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε 
από 71,7 εκατ. το 2020 σε 76,9 εκατ. το 2021, παρουσιάζοντας 
αύξηση 5,2 εκατ. (7,2%), με 1,3 εκατ. πρόσθετα έσοδα από το 
σταθμό εμπορευματοκιβωτίων, αύξηση 2,7% και 3,3 εκατ. 
πρόσθετα έσοδα από τον σταθμό συμβατικού φορτίου, αύξηση 
16,3%, κυρίως λόγω των αυξημένων όγκων φορτίου. 

   Επίσης, σημειώθηκε αύξηση στην εκμετάλλευση χώρων με 
300.000 €   πρόσθετα έσοδα, ήτοι αύξηση 20,2% και πρόσθετα 
έσοδα 200.000 €  από τον επιβατικό σταθμό, ήτοι αύξηση 110,5%. 
Ειδικά για τα κρουαζιερόπλοια, σημειώνεται ότι το 2021 
πραγματοποιήθηκαν 17 αφίξεις, έναντι 1 άφιξης το 2020.  Τα Μικτά 
Κέρδη της εταιρείας αυξήθηκαν από 33,9 εκατ. το 2020 σε 37 εκατ. 
το 2021, δηλαδή αύξηση 9%. 

    Τα Λειτουργικά Κέρδη επίσης αυξήθηκαν από 30,8 εκατ. το 2020 
σε 34,7 εκατ. το 2021, δηλαδή αύξηση 12,3% λόγω των αυξημένων 
διακινούμενων όγκων. 

    Τα Καθαρά Κέρδη Χρήσης μετά φόρων αυξήθηκαν κατά 5%, από 
20,1 εκατ. το 2020 σε 21,1 εκατ. το 2021. 
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ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ 

Η ελληνική εταιρεία ΟΛΘ ΑΕ είναι μια αξιοσημείωτη εταιρεία με 
σημαντικό  ρόλο στο χρηματιστήριο Αθηνών. Παρατηρούμε στο 
διάγραμμα ότι στις 31 Αυγούστου 2001 το κόστος της μετοχής είναι 
7,4400 και ο όγκος 204,27 Χιλ. Και μέχρι της 28 Μαΐου 2004 με τιμή 
μετοχής 6,3600 , όγκο 8,20 Χιλ. Και Μ.Ο. 6,72 παρατηρείται μια 
σχετικά ασταθής πτώση της τιμής της μετοχής,  με κάποιες μη 

σημαντικές μικρές ανόδους , ενδιάμεσα σε αυτή τη περίοδο. 

 Αυτή η κατάσταση άμεσα επηρεάζεται από τη δύσκολη θέση του 
ελληνικού χρηματιστηρίου, που προέρχεται από το κραχ που 
συνέβη από τις 21 Σεπτεμβρίου του 1999. Κατά το διάστημα του 
1999 και ύστερα ξεκινάει σιγά σιγά η ραγδαία πτώση των τιμών στο 
χρηματιστήριο,  η οποία σημειώνεται αιφνίδια εξαιτίας των 
οικονομικών και πολιτικών γεγονότων που επικρατούσε. 

 Πιο συγκεκριμένα στις 21 Σεπτεμβρίου του 1999 ξεκινά μια πτώση 
στο χρηματιστήριο Αθηνών  κατά 12,7% μέσα σε τρεις μέρες,  η 
οποία πτώση διήρκεσε για χρόνια.  Αναλυτικά σύμφωνα με 
πληροφορίες της Ναυτεμπορικής ,στις 27 Σεπτεμβρίου 1999 ο 
γενικός δείκτης φτάνει λίγο πιο κάτω από 5300 μονάδες, και στις 2 
Ιανουαρίου 2003 ο γενικός δείκτης είναι πλέον 1600 μονάδες . Η 

ραγδαία πτώση τιμών στο χρηματιστήριο Αθηνών εξελίχθηκε σε 
μείζον πολιτικό ζήτημα.  Ύστερα από αυτό βλέπουμε διάφορες 
παρεμβάσεις της κυβέρνησης το 2000, η οποία κατηγορήθηκε ότι 
είχε προβεί στην πιο βίαιη αφαίμαξη αποταμιεύσεων της 
μεταπολιτευτικής περιόδου.  

 Συνέβησαν πολλά πολιτικά και οικονομικά γεγονότα από το 2000 
και ύστερα για αυτό και υπάρχουν διάφορες επιρροές και στο 
χρηματιστήριο. Η ανοδική πορεία της εταιρείας είναι πλέον φανερή 
με μια απλή ματιά στους ισολογισμούς, στις καταστάσεις 
αποτελεσμάτων χρήσης και το διάγραμμα ,μετά τις 30 Νοεμβρίου 
2004 που η τιμή της μετοχής είναι 6,8000 και ο όγκος 17,48 Χιλ. 
,είναι ορατή μια μακροχρόνια άνοδος της μετοχής που ξεκινά για τα 
επόμενα έτη και αναμένεται να συνεχιστεί αυτή η σταδιοδρομία.  

Ως κυρία πηγή το διάγραμμα αυτό η άνοδος συνεχίζεται έως τις 31 
Δεκεμβρίου 2007 με τιμή μετοχής 33,00 και όγκο 2,20 Χιλ. ,αργότερα 
όμως φαίνεται να αρχίζει μια σταδιακή μείωση της τιμής της μετοχής, 
με την ύπαρξη κάποιων ασταθή ανόδων κάποιες φορές, όμως 
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παρόλα αυτά συνεχίζεται η διαρκεί μείωση της τιμής, για τα επόμενα 
χρόνια έως τις 31 Δεκεμβρίου 2010 με τιμή μετοχής 10,40 και όγκο 
267,00 . 

 Σίγουρα μια τέτοια συμπεριφορά τιμής επηρεάστηκε άμεσα από την 
παγκόσμια οικονομική ύφεση που προέκυψε το 2008 . Η μεγάλη 
ύφεση προήλθε από την κατάρρευση της αγοράς ακινήτων των 
Ηνωμένων πολιτειών εν αντίθεση με την κρίση του 2007 και την 

κρίση των ενυπόθηκων στεγαστικών δανείων. Η ύφεση  στις ΗΠΑ 
διήρκεσε από τον Δεκέμβριο του 2007 έως τον Ιούνιο του 2009 . 
Αυτή η μεγάλη ύφεση είχε ως αποτέλεσμα την έλλειψη πολιτικών 
πόρων και την κατάρρευση του χρηματοπιστωτικού παγκόσμιου 
οικονομικού συστήματος. 

Στις 29 Ιανουαρίου 2010 η τιμή της μετοχής ανέρχεται στα 13.15 και 
ο όγκος της στα 2.15 χιλ. Μέχρι τις 31 Ιουλίου του 2012 η τιμή της 
μετοχής είναι στα 12.48 και ο όγκος στα 2.47 χιλ. και στο διάστημα 
αυτό παρατηρείτε μια αστάθεια, με μικρές πτώσεις και ανόδους με 
την συνολική μεταβολή της τιμής να είναι -5,09 %. Αυτό γίνεται γιατί 
στην περίοδο αυτή έχουμε αλλαγές των ανώτατων διευθυντικών 
στελεχών και αλλαγές σύνθεσης διοικητικού συμβουλίου. 

Στις 31 Ιουλίου του 2014 η τιμή της μετοχής είναι στα 30.33 και ο 

όγκος στα 130.00. Παρατηρούμε ότι μέσα σε περίοδο δύο ετών η 
τιμή της μετοχής έχει ανέβει σημειώνοντας μια μεταβολή 195.97%. 
Αυτό κυρίως οφείλεται στις παρακάτω αποφάσεις. 

Η ΟΛΘ Α.Ε. γνωστοποιεί, σύμφωνα με το Ν. 3556/2007 και την από 
27.1.2012 σχετική γνωστοποίηση, τη μεταβίβαση από το Ελληνικό 
Δημόσιο 2.348.640 μετοχών της ΟΛΘ Α.Ε., ήτοι ποσοστό 23,30% 
του μετοχικού κεφαλαίου της στο «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής 
Περιουσίας του Δημοσίου ΑΕ». Σημειώνεται ότι το ποσοστό του 
Ελληνικού Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο της ΟΛΘ ΑΕ 
διαμορφώνεται πλέον σε 50,97%. Και έπειτα τον Μάιο του 2014 η 
ΟΛΘ αε γνωστοποιεί τη μεταβίβαση από το Ελληνικό Δημόσιο 
5.137.554 μετοχών της ΟΛΘ (50,97%) στο «Ταμείο Αξιοποίησης 
Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου ΑΕ» καθώς και ισάριθμων 
δικαιωμάτων ψήφου. 

Στις 31 Ιανουαρίου του 2017 η τιμή της μετοχής ανέρχεται στα 19.49 
και ο όγκος της στα 1.00 με σημαντικές αυξομειώσεις σημειώνοντας 
όμως μια τελική πτώση της τάξης του -35,74%. Αυτό οφείλεται σε 
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αρκετές μεταβολές που έγιναν στο διοικητικό συμβούλιο λόγω 
παραιτήσεων ανωτέρων στελεχών. 

Στις 31 Ιανουαρίου του 2018 η τιμή της μετοχής είναι 30.10 και ο 
όγκος 974.00 σημειώνοντας αύξηση 54.43%. Αυτό γίνεται διότι στις 
21/12/17 Υπεγράφη η σύμβαση πώλησης του 67% του ΟΛΘ στην 
South Europe Gateway Thessaloniki (SEGT) Limited, την εταιρεία 
που σύστησε η ένωση του προτιμητέου επενδυτή "Deutsche Invest 

Equity Partners GmbH", "Belterra Investments Ltd." και "Terminal 
Link SAS" έναντι συνολικού τιμήματος 231,926 εκατ. ευρώ. 

Μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου του 2019 σημειώθηκε μια μείωση και στην 
συνέχεια αύξηση της τιμής στα 28.6 και ο όγκος στα 6.00 κάνοντας 
έτσι συνολικά μια μικρή μείωση -3.05%. Την περίοδο αυτή ο 
"Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε." ανακοινώνει ότι 
υπεγράφη την 4/9/2019 Σύμβαση, μεταξύ της ΟΛΘ Α.Ε. και της 
Κοινοπραξίας "HILL INTERNATIONAL N.V. – ΡΟΓΚΑΝ ΚΑΙ 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε.", με αντικείμενο την "Επικαιροποίηση Μελέτης 
και Διαχείριση Έργου (Project Management) της Επέκτασης της 
Λιμενικής Υποδομής του 6ου Προβλήτα", Έργο το οποίο αποτελεί 
μέρος των Υποχρεωτικών Επενδύσεων συνολικού ύψους € 180 
εκατ., τις οποίες έχει αναλάβει η ΟΛΘ Α.Ε. 

Η εν λόγω Σύμβαση έχει διάρκεια 46 μήνες και η Κοινοπραξία θα 
παρέχει, υπό την εποπτεία και τελική έγκριση της ΟΛΘ Α.Ε., τις 
ακόλουθες υπηρεσίες: 

α) Προετοιμασία και εκπόνηση του Σχεδίου Οριστικής Μελέτης για 
την "Επέκταση της Λιμενικής Υποδομής του 6ου Προβλήτα", 
συμπεριλαμβανομένων των τευχών δημοπράτησης για την ανάθεση 
της κατασκευής του Έργου. 

β) Διαχείριση Έργου (Project Management) και επίβλεψη της 
κατασκευής του εν λόγω Έργου. 
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Κέρδη των Μετοχών της εταιρείας 

Το μετοχικό κεφάλαιο προσδιορίζεται σύμφωνα με την ονομαστική 
αξία των μετοχών που έχουν εκδοθεί. Η αύξηση μετοχικού 
κεφαλαίου με καταβολή μετρητών περιλαμβάνει κάθε διαφορά υπέρ 
το άρτιο κατά την αρχική έκδοση του μετοχικού κεφαλαίου. Κάθε 
κόστος συναλλαγής σχετιζόμενο με την έκδοση των μετοχών καθώς 
και οποιαδήποτε σχετική οφειλή φόρου εισοδήματος προκύψει 
αφαιρούνται από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. 

Τα βασικά κέρδη ανά μετοχή υπολογίζονται διαιρώντας το κέρδος ή 
τη ζημία που αναλογεί στους κατόχους κοινών μετοχών της μητρικής 
οικονομικής οντότητας με το μέσο σταθμισμένο αριθμό κοινών 
μετοχών σε κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της χρήσεως. 

Τα απομειωμένα κέρδη ανά μετοχή υπολογίζονται διαιρώντας το 
καθαρό κέρδος που αποδίδεται στους μετόχους (αφού αφαιρεθεί η 
επίδραση στα αποτελέσματα από την μετατροπή δυνητικών τίτλων 
μετατρέψιμων σε μετοχές) με τον μέσο σταθμισμένο αριθμό των 
μετοχών σε κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της χρήσης 
(προσαρμοσμένο για την επίδραση των δυνητικών τίτλων 
μετατρέψιμων σε μετοχές). Δεν υπήρξαν ομολογίες μετατρέψιμες σε 
μετοχές ή άλλοι δυνητικοί τίτλοι μετατρέψιμοι σε μετοχές που είναι 
μειωτικοί των κερδών κατά τις χρήσεις στις οποίες αναφέρονται οι 
συνημμένες οικονομικές καταστάσεις, και συνεπώς δεν έχουν 
υπολογιστεί ξεχωριστά απομειωμένα κέρδη ανά μετοχή. 
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Κέρδη ανά Μετοχή 2019 

Ο υπολογισμός των βασικών και απομειωμένων κερδών ανά μετοχή 
για τις χρήσεις που έληξαν την 31η Δεκεμβρίου 2019 και 2018 έχει 
ως εξής: 

 01/01/2019- 

31/12/2019 

01/01/2018- 

31/12/2018 

Καθαρά κέρδη που 

αναλογούν στους 

μετόχους της 

εταιρείας 

 

16.452.745,52 

 

16.398.386,20 

Μέσος σταθμικός 

αριθμός κοινών 

μετοχών 

 

 

10.080.000 

 

10.080.000 

Βασικά και 

απομειωμένα κέρδη 

ανά μετοχή 

(€/μετοχή) 

 

1,63 

 

1,62 
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Κέρδη ανά Μετοχή 2020 

Ο υπολογισμός των βασικών και απομειωμένων κερδών ανά μετοχή 
για τις χρήσεις που έληξαν την 31η Δεκεμβρίου 2020 και 2019 έχει 
ως εξής: 

 01/01/2020- 

31/12/2020 

01/01/2019- 

31/12/2019 

Καθαρά κέρδη που 

αναλογούν στους 

μετόχους της 

εταιρείας  

 

20.084.000 

 

16.453.000 

Μέσος σταθμικός 

αριθμός κοινών 

μετοχών 

 

 

10.080.000 

 

10.080.000 

Βασικά και 

απομειωμένα κέρδη 

ανά μετοχή 

(€/μετοχή) 

 

1,99 

 

1,63 
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Κέρδη ανά Μετοχή 2021 

Ο υπολογισμός των βασικών και απομειωμένων κερδών ανά μετοχή 
για τις χρήσεις που έληξαν την 31η Δεκεμβρίου 2021 και 2020 έχει 
ως εξής: 

 01/01/2021- 

31/12/2021 

01/01/2020- 

31/12/2020 

Καθαρά κέρδη που 

αναλογούν στους 

μετόχους της 

εταιρείας  

 

19.787.000 

 

20.092.000 

Μέσος σταθμικός 

αριθμός κοινών 

μετοχών 

 

 

10.080.000 

 

10.080.000 

Βασικά και 

απομειωμένα κέρδη 

ανά μετοχή 

(€/μετοχή) 

 

1,96 

 

1,99 
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 Ισολογισμοί 2017-2021 
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Αριθμοδείκτες 

 

2017 2018 2019 2020 2021

Γενική Ρευστότητα 8,62 7,28 8,39 7,01 5,77

Άμεση Ρευστότητα 17,08 14,43 16,64 13,93 11,45

Δείκτης Διαθεσίμων 6,94 6,52 4,13 5,17 1,39

Κύκλος Εργασίων Κεφαλαίου Κίνησης 0,61 0,67 0,71 0,00 0,00

Κεφάλαιο Κίνησης Προς πωλήσεις σε % 163,77 149,77 141,28 142069,60 122887,24

Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Απαιτήσεων 1969,61 2154,08 1728,56 0,23 0,27

Ημέρες Απαιτήσεων 0,18 0,17 0,21 1553,45 1325,01

Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Αποθεμάτων 17,58 17,79 21,19 0,02 0,02

Ημέρες Αποθεμάτων 20,47 20,24 16,99 16584,54 16773,13

Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Προμηθευτών 11,69 11,24 13,08 -0,45 -1,05

Ημέρες Πίστωσης 30,79 32,03 27,53 -805,64 -343,91

Ταμειακός Κύκλος -10,14 -11,62 -10,33 18943,63 18442,05

Κύκλος Εργασιών Παγίων 1,01 1,91 1,65 1656,46 1715,91

Κύκλος Εργασιών Ενεργητικού 0,35 0,27 0,31 0,00 0,00

Δείκτης Εντάσεως Κεφαλαίου 2,86 3,64 3,25 3313,40 3202,17

Δείκτης Χρέους 1326800,99 1350000,00 1847776,55 1907000,00 1938000,00

Δείκτης Υποχρεώσεων 0,11 0,30 0,28 0,29 0,29

Δείκτης Ιδίων Κεφαλαίων 0,89 0,70 0,72 0,71 0,71

Χρέος Προς ϊδια Κεφάλαια 

Μακροπρόθεσμο Χρέος Προς Ίδια Κεφάλαια 0,00 44339442,00 44256654,70 45786000,00 45584000,00

Συνολικές Υποχρεώσεις Προς Ίδια Κεφάλαια 0,13 0,42 0,39 0,41 0,41

Δείκτης Κεφαλαιοποίησης 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Συνολικό Χρέος Προς Συνολικά Κεφάλαια 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03

Πολλαπλασιαστής Ιδίων Κεφαλαίων 1,13 1,42 1,39 1,41 1,41

Δείκτης Κάλυψης Τόκων 4654,56 518,77 12,43 12,56 14,22

Δείκτης κάλυψης Μετρητών 11307324,7 23634672,5 23757601,6 25520,3 28768,1

Δείκτης Κάλυψης Τόκων Με Μετρητά 8477,44 478,11 11,15 12,43 14,79

Δείκτης Κάλυψης Χρέους 4940776,38 6725684,92 5094454,07 5681000,03 5795000,03

Μικτό περιθώριο Κέρδους σε % 40,22 46,35 46,69 47,29 48,08

Λειτουργικό περιθώριο Κέρδους σε % 23,00 42,25 33,39 34,30 35,41

Καθαρό περιθώριο Κέρδους σε % 13,36 29,30 23,85 28,02 27,44

Απόδοση Ενεργητικού σε % 4,66 8,05 7,33 0,01 0,01

Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων σε % 5,25 11,44 10,20 0,01 0,01

Απόδοση απασχολούμενων Κεφαλαίων σε % 8,20 15,75 14,72 0,02 0,02

Βιώσιμος ρυθμός ανάπτυξης 343361794,35 757601955,70 683935600,36 811761,76 834915,47

Δείκτες Ρευστότητας

Δείκτες Δραστηριότητας

Δείκτες Χρέους

Δείκτες Κερδοφορίας
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Κύκλος εργασιών 48.061.529,27 €   54.231.940,70 €   58.534.687,97 €   68.981.070,05 €   71.724,00 €         76.890,00 €         

Κόστος πωλήσεων 25.890.440,97 €-   32.422.472,99 €-   31.402.703,93 €-   36.777.035,57 €-   37.807,00 €-         39.921,00 €-         

Μικτά κέρδη 22.171.088,30 €   21.809.467,71 €   27.131.984,04 €   32.204.034,48 €   33.917,00 €         36.969,00 €         

Λοιπά έσοδα 3.083.869,39 €     2.747.202,65 €     6.383.493,42 €     3.731.688,34 €     3.097,00 €           2.909,00 €           

Έξοδα διοίκησης 3.853.379,03 €-     4.448.639,27 €-     6.727.597,25 €-     10.111.232,60 €-   10.614,00 €-         9.873,00 €-           

Έξοδα διάθεσης 1.002.481,01 €-     896.487,70 €-        737.234,36 €-        907.739,30 €-        488,00 €-              772,00 €-              

Λοιπά έξοδα 399.832,09 €-        7.901.114,21 €-     2.415.886,18 €-     1.159.146,20 €-     389,00 €-              462,00 €-              

Αποτέλεσματα εκμετάλλευσης προ φόρων Χρημ/κων και 

επενδυτικών αποτελεσμάτων 19.999.265,56 €   11.310.429,18 €   23.634.759,67 €   23.757.604,72 €   25.523,00 €         28.771,00 €         

Λειτουργικά κέρδη/ ζημίες

Χρηματοοοικονομικά έσοδα 1.085.019,92 €     1.166.042,65 €     1.140.065,49 €     1.188.778,21 €     1.109,00 €           476,00 €              

Χρηματοοοικονομικά έξοδα 2.488,98 €-           2.429,97 €-           45.559,24 €-         1.911.435,08 €-     2.032,00 €-           2.023,00 €-           

Κέρδη Χρήσης προ φόρων 21.081.796,50 €   12.474.041,86 €   24.729.265,92 €   23.034.947,85 €   24.600,00 €         27.224,00 €         

Φόρος εισοδήματος – (έξοδο)/όφελος 6.997.322,03 €-     5.231.087,17 €-     7.577.474,89 €-     6.582.202,24 €-     4.506,00 €-           6.125,00 €-           

Κέρδη/Ζημίες μετά φόρων (Α) 14.084.474,47 €   7.242.954,69 €     17.151.791,03 €   16.452.745,61 €   20.094,00 €         21.099,00 €         

Κέρδος/(Ζημία) αποτίμησης διαθεσίμων προς πώληση χρημ/κών στοιχείων 88.147,44 €         63.440,00 €         -  €                   Κέρδη/Zημία από επαναμέτρηση 

προγραμμάτων καθορισμένων παροχών 57.698,39 €         41.105,87 €         238.354,35 €        898.110,16 €        903,00 €-              846,00 €-              

Φόρος εισοδήματος που αναλογεί -16.732,53 -11.920,70 -60.912,78 -256.410,52 217,00 €              174,00 €              

Λοιπά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους (B) 129.113,30 92.625,17 177.441,57 641.699,64 686,00 €-              672,00 €-              

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους (Α + 

Β) 14.213.587,77 7.335.579,86 17.329.232,60 17.094.445,25 19.408,00 €         20.427,00 €         

Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή βασικά και 

απομειωμένα (σε €) 1,3973 0,7185 1,7016 1,6322 1,99 €                 2,09 €                 

Κέρδη προ Φόρων χρηματοδοτικών και επενδυτικών 

αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων 23.877.734,93 18.849.984,45 27.604.778,77 29.747.762,23 30.922,00 €         34.722,00 €         

Κατάσταση αποτελεσμάτων 2016 2017 2018 2019 2020 2021

από κατάσταση Ταμειακών ροών

Σύνολο αποσβέσεων 3.884.961,97 €     7.543.903,00 €     3.970.800,70 €     5.990.335,51 €     5.410,00 €           5.951,00 €           

Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 16.671.269,22 €   20.599.914,46 €   21.782.311,08 €   21.308.667,34 €   25.249,00 €         29.915,00 €         

20212016 2017 2018 2019 2020
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Οι αριθμοδείκτες ή χρηματοοικονομικοί δείκτες είναι το πηλίκο 
μεταξύ επιλεγμένων αριθμητικών τιμών που λαμβάνονται από τις 
οικονομικές καταστάσεις μιας επιχείρησης. Καταρτίζονται με σκοπό 
τον προσδιορισμό της πραγματικής θέσεως ή της αποδοτικότητας 
των διαφόρων τμημάτων ή ολόκληρων τομέων οι οποίοι αφορούν 
μία οικονομική μονάδα και σε τελική ανάλυση της πραγματικής 
καταστάσεως ολόκληρης της οικονομικής μονάδας ή και γενικότερα 
του κλάδου στον οποίο ανήκει η μονάδα αυτή. 

1. Αριθμοδείκτης Κυκλοφορούντος Ενεργητικού προς 
Συνολικές Υποχρεώσεις 

2. Αριθμοδείκτης Παγίων προς Μακροπρόθεσμες 
Υποχρεώσεις 

3. Αριθμοδείκτης Καλύψεως Τόκων 

Δείκτης Γενικής Ρευστότητας 

Ο δείκτης γενικής ρευστότητας μετράει το βαθμό στον οποίο το κυκλοφορούν 
ενεργητικό της επιχείρησης καλύπτει τις βραχυχρόνιες υποχρεώσεις. Αποτελεί 
μέτρο βραχυχρόνιας φερεγγυότητας της επιχείρησης γιατί δείχνει το βαθμό 
στον οποίο οι απαιτήσεις των προμηθευτών και λοιπών πιστωτών της 
επιχείρησης, καλύπτονται με περιουσιακά στοιχεία τα οποία σε κανονικές 
συνθήκες μπορούν να ρευστοποιηθουν σε διάστημα μικρότερο της μιας 
διαχειριστικής περιόδου. 

Δείκτης Άμεσης Ρευστότητας 

Περιλαμβάνει όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία μετατρέπονται εύκολα και 
γρήγορα σε ρευστά και αγνοεί όλα εκείνα τα στοιχεία του κυκλοφορούντος 
ενεργητικού τα οποία δεν μετατρέπονται εύκολα σε μετρητά. 

Αριθμοδείκτης ταχύτητας εισπράξεως απαιτήσεων 

Δείχνει κατά μέσο όρο πόσες φορές δημιουργούνται και εισπράττονται οι 
απαιτήσεις έναντι των πελατών. Μέση διάρκεια παραμονής των απαιτήσεων 
στην επιχείρηση = 365 ημέρες / κυκλοφοριακή ταχύτητα απαιτήσεων = 365 * 
(Απαιτήσεις / Πωλήσεις) 

Αριθμοδείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας αποθεμάτων 

Η ικανότητα μιας επιχείρησης να πουλάει τα αποθέματά της γρήγορα αποτελεί 
ένα ακόμη μέτρο του βαθμού χρησιμοποιήσεως των περιουσιακών της 
στοιχείων. Δείχνει πόσες φορές ανανεώθηκαν τα αποθέματα της επιχείρησης 
σε σχέση με τις πωλήσεις της μέσα στη χρήση 
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Αριθμοδείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας αποθεμάτων 

Εναλλακτικός τρόπος μέτρησης της κυκλοφοριακής ταχύτητας αποθεμάτων 
είναι το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία αγοράς μέχρι την ημερομηνία 
πώλησης των αποθεμάτων και υπολογίζεται ως: 365 ημέρες / κυκλοφοριακή 
ταχύτητα αποθεμάτων 

Αριθμοδείκτης ταχύτητας εξοφλήσεως βραχυπρόθεσμων 
υποχρεώσεων 

Δείχνει πόσες φορές κατά μέσο όρο πληρώνονται οι υποχρεώσεις έναντι των 
προμηθευτών. Αν διαιρέσουμε τον αριθμό των ημερών του έτους (365) με τον 
αριθμοδείκτη ταχύτητας βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων, τότε έχουμε, σε 
αριθμό ημερών, το χρονικό διάστημα που οι υποχρεώσεις τη επιχείρησης 
παραμένουν απλήρωτες 

Αριθμοδείκτης ταχύτητας καθαρού κεφαλαίου κίνησης 

Δείχνει ποιο είναι το ύψος των πωλήσεων που επιτεύχθηκε από κάθε μονάδα 
κεφαλαίου κίνησης και αν η επιχείρηση διατηρεί μεγάλα κεφάλαια κίνησης σε 
σχέση με τις πωλήσεις της. 

Αριθμοδείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας ενεργητικού 

Εκφράζει το βαθμό χρησιμοποιήσεως αυτού σε σχέση με τις πωλήσεις της. 
Δείχνει αν υπάρχει υπερεπένδυση κεφαλαίων στην επιχείρηση σε σχέση με το 
ύψος των πωλήσεων που πραγματοποιεί. 

Αριθμοδείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας παγίων 

Δείχνει το βαθμό χρησιμοποιήσεως των παγίων περιουσιακών στοιχείων μιας 
επιχείρησης σε σχέση με τις πωλήσεις της. Παρέχει ένδειξη του αν υπάρχει 
υπερεπένδυση σε πάγια σε σχέση με τις πωλήσεις. 

Αριθμοδείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας ιδίων κεφαλαίων 

Δείχνει το βαθμό χρησιμοποιήσεως των ιδίων κεφαλαίων της επιχείρησης σε 
σχέση με τις πωλήσεις της. 

Αριθμοδείκτης μικτού περιθωρίου 

Δείχνει το μικτό κέρδος που απολαμβάνει μια επιχείρηση από την πώληση 
προϊόντων αξίας 100€. Ο δείκτης αυτός υπολογίζει το μικτό κέρδος της 
επιχείρησης σαν ποσοστό επί των καθαρών πωλήσεων που 
πραγματοποιήθηκαν. Παρουσιάζει, δηλαδή, το μικτό περιθώριο κέρδους με το 
οποίο λειτουργεί η επιχείρηση. 
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Αριθμοδείκτης καθαρού περιθωρίου 

Δείχνει το ποσοστό του καθαρού κέρδους που επιτυγχάνει μια επιχείρηση από 
τις πωλήσεις της, δηλ. δείχνει το κέρδος από τις λειτουργικές της 
δραστηριότητες. 

Αριθμοδείκτης αποδοτικότητας απασχολούμενων κεφαλαίων 

Δείχνει την αποδοτικότητα της επιχείρησης ανεξάρτητα από τις πηγές 
προέλευσης των κεφαλαίων της. Δείχνει την ικανότητα της για πραγματοποίηση 
κερδών και το βαθμό επιτυχίας της διοικήσεώς της στη χρησιμοποίηση των 
ιδίων και ξένων κεφαλαίων. Ένας χαμηλός αριθμοδείκτης αποδοτικότητας 
συνόλου απασχολουμένων κεφαλαίων μπορεί εύκολα να μηδενιστεί, σε 
περίπτωση που η επιχείρηση αντιμετωπίσει περίοδο κρίσεως. Αν ο 
αριθμοδείκτης είναι χαμηλότερος από το κόστος των δανειακών κεφαλαίων, 
τυχόν αύξηση αυτών θα μειώσει τα κατά μετοχή κέρδη της επιχείρησης ή ένας 
μόνιμα χαμηλός αριθμοδείκτης αποδοτικότητας συνολικών κεφαλαίων ενός ή 
περισσοτέρων τμημάτων μιας επιχείρησης, παρέχει ένδειξη για ενδεχόμενη 
διακοπή της δραστηριότητας τους. Ο υπολογισμός της αποδοτικότητας του 
συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων αποτελεί οδηγό στις περιπτώσεις 
που μια επιχείρηση πρόκειται να προβεί σε εξαγορά κάποιας άλλης ή άλλων 
επιχειρήσεων. 

Αριθμοδείκτης αποδοτικότητας ενεργητικού 

Μετρά την απόδοση των συνολικών περιουσιακών στοιχείων μιας επιχείρησης, 
καθώς και των επί μέρους τμημάτων αυτής και αποτελεί ένα είδος αξιολόγησης 
και ελέγχου της διοικήσεως της. Ο δείκτης δείχνει πόσο αποδοτικά χρησιμοποιεί 
μία επιχείρηση τα ενεργητικά περιουσιακά της στοιχεία. 

Αριθμοδείκτης αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων 

Δείχνει την κερδοφόρα δυναμικότητα μιας επιχείρησης και παρέχει ένδειξη του 
κατά πόσο επιτεύχθηκε ο στόχος πραγματοποίησης ενός ικανοποιητικού 
αποτελέσματος. Ο δείκτης αυτός μετρά την αποδοτικότητα του κεφαλαίου που 
έχουν επενδύσει οι μέτοχοι στην επιχείρηση. Μετρά δηλαδή το βαθμό στον 
οποίο τα διοικητικά στελέχη της επιχείρησης μετατρέπουν με επιτυχία τα 
κεφάλαια που έχουν επενδύσει οι ιδιοκτήτες σε στοιχεία που αποφέρουν 
κέρδος. 

Αριθμοδείκτης ίδια προς ξένα κεφάλαια 

Όταν η τιμή του δείκτη βρίσκεται σε επίπεδα υψηλότερα της μονάδας, σημαίνει 
ότι το μεγαλύτερο μέρος των επενδύσεων που έγιναν από την επιχείρηση, 
χρηματοδοτήθηκε με ίδια κεφάλαια. Όσο μεγαλύτερη είναι η τιμή του δείκτη 
τόσο μικρότερη είναι η πιθανότητα αποτυχίας της εταιρείας. 
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Αριθμοδείκτης οικονομικής μόχλευσης 

Δείχνει το ποσοστό της μεταβολής των καθαρών λειτουργικών κερδών προς 
διάθεση στους μετόχους από την κατά 1% μεταβολή των καθαρών κερδών προ 
φόρων και χρηματοοικονομικών εξόδων 

Αν αριθμ. Οικονομικής μόχλευσης >1 η επίδραση από τη χρήση ξένων 
κεφαλαίων στα κέρδη της επιχείρησης είναι θετική και επωφελής για αυτή. 

Αν αριθμ. Οικονομικής μόχλευσης =1 η επίδραση των ξένων κεφαλαίων στα 
κέρδη της επιχείρησης είναι μηδενική 

Αν αριθμ. Οικονομικής μόχλευσης <1 η επίδραση των ξένων κεφαλαίων στα 
κέρδη της επιχείρησης είναι αρνητική. 

Διοικητικό συμβούλιο Οργανισμού Λιμενός Θεσσαλονίκης  

<<Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) είναι ένα σώμα από εκλεγμένα ή 
διορισμένα μέλη που επιβλέπουν από κοινού τις δραστηριότητες 
μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού, το οποίο μπορεί να 
περιλαμβάνει ένα μη-κερδοσκοπικό οργανισμό ή μία κυβερνητική 
υπηρεσία ή εταιρεία. Τα πεπραγμένα του Διοικητικού Συμβουλίου 
καθορίζονται από τις εξουσίες, τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες 
που του έχουν ανατεθεί ή ανατίθενται από μια ανεξάρτητη αρχή. Τα 
θέματα αυτά συνήθως αναφέρονται λεπτομερώς στο καταστατικό 
και στον εσωτερικό κανονισμό του οργανισμού. Τα έγγραφα αυτά 
συνήθως καθορίζουν τον αριθμό των μελών του Διοικητικού 
Συμβουλίου, τη διαδικασία εκλογής του και τη συχνότητα των 
συνεδριασεων του>> 

Διοικητικό Συμβούλιο 

●  Εκτελεστικός Πρόεδρος του ΔΣ, εκτελεστικό μέλος : 
Αθανάσιος Λιάγκος 

● Αντιπρόεδρος του Δ.Σ., μη εκτελεστικό μέλος :Laurent 
Martens 

● Διευθύνων Σύμβουλος - Γενικός Εκτελεστικός Διευθυντής, 
εκτελεστικό μέλος :Franco Nicola Cupolo 

● Γενικός Διευθυντής Επενδύσεων, Εκτελεστικό μέλος :Artur 
Davidian 
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● Μη εκτελεστικό μέλος:FU Βaiqiao (Leon) 

● Μη εκτελεστικό μέλος:Χαραλάμπης Καραμανέας 

● Aνεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος:Παναγιώτης Μιχαλόπουλος 

● Aνεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος:Αγγελική Σαμαρά 

● Aνεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος:Ειρήνη Χάδιαρη 

Οι Επιτροπές του Δ.Σ. της ΟΛΘ Α.Ε. : 

 1. Επιτροπή Υποψηφιοτήτων: 

     1. Αγγελική Σαμαρά, ανεξάρτητο  μη εκτελεστικό μέλος, ως 
Πρόεδρος 

     2. Χαραλάμπης Καραμανέας, μη εκτελεστικό μέλος 

      3. Ειρήνη Χάδιαρη,  ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος. 

2. Επιτροπή Ελέγχου: 

    1. Παναγιώτης Μιχαλόπουλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, 
ως Πρόεδρος 

    2. Αγγελική Σαμαρά, ανεξάρτητο  μη εκτελεστικό μέλος 

    3. Χαραλάμπης Καραμανέας, μη εκτελεστικό μέλος. 

3. Επιτροπή Αποδοχών: 

    1. Παναγιώτης Μιχαλόπουλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, 
ως Πρόεδρος 

    2. Laurent Martens, μη εκτελεστικό μέλος, 

    3. Ειρήνη Χάδιαρη,  ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος. 
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ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

Ο παρών Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΚΕΔ) συντάχθηκε 
από την εταιρεία «Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Ανώνυμη 
Εταιρεία» (εφεξής, «Εταιρεία» ή «ΟΛΘ Α.Ε.») και καταγράφει τις 
βέλτιστες πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης που εφαρμόζει η 
Εταιρεία τόσο αυτοβούλως, όσο και σύμφωνα µε την κείμενη 
νομοθεσία (ενδεικτικά, Ν. 4548/2018, Ν. 4449/2017 και Ν. 

3016/2002).  

Κατά την κατάρτισή του λήφθηκαν επίσης υπόψη οι διεθνείς 
βέλτιστες πρακτικές περί Εταιρικής Διακυβέρνησης, ο Ελληνικός 
Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης του Ελληνικού Συμβουλίου 
Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΣΕΔ) του Οκτωβρίου 2013, καθώς και 
οι αρχές Εταιρικής Διακυβέρνησης του ΟΟΣΑ (2015). Βασικοί στόχοι 
του παρόντος Κώδικα είναι:  

● Η υιοθέτηση – με βάση τις ανάγκες και τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά της Εταιρείας - βέλτιστων πρακτικών 
Εταιρικής Διακυβέρνησης. 

● Η διευκόλυνση της οικειοθελούς διαμόρφωσης ορθών 
πολιτικών και πρακτικών Εταιρικής Διακυβέρνησης.  

● Η εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών πληροφόρησης των 
μετόχων.  

● Η δημιουργία ενός προσβάσιµου και κατανοητού συστήματος 
αναφοράς πάνω στο οποίο βασίζεται η δήλωση εταιρικής 
διακυβέρνησης του άρθρου 152 Ν. 4548/2018.  

 

Η ισχύς του παρόντος Κώδικα αρχίζει µε την έγκρισή του από το 
Δ.Σ. της Εταιρείας. Τυχόν τροποποιήσεις του Κώδικα ισχύουν μετά 
από έγκριση τους με απόφαση Δ.Σ 

ΜΕΡΟΣ Α – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Το Δ.Σ. αποφασίζει για οτιδήποτε αφορά τις αποφάσεις της εταιρίας, 
τα περιουσιακά της στοιχεία, καθώς επίσης και τον καθορισμό 
στόχων και νόμων της. Τα εταιρικά της όργανα αυτά ή τα φυσικά της 
πρόσωπα εάν δεν το απαγορεύει από το καταστατικό της δίνεται η 
δυνατότητα τροποποίησης και άσκησης εξουσίας που τους 
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ανατέθηκαν σε τρίτους, κάθε μέλος του Δ.Σ. θα πρέπει να λαμβάνει 
και να διαχειρίζεται τις υποθέσεις με επιμέλεια του συνετού 
επιχειρηματία που δραστηριοποιείται σε ομοειδής δραστηριότητες. 
Οι ρόλοι θα πρέπει να καταγράφονται με σαφήνεια, να διασφαλίζεται 
τη δίκαιη και ισότιμη μεταχείριση όλων των μετοχών, 
συμπεριλαμβανομένων των μετόχων μειοψηφίας. Κατά εκτέλεση 
καθηκόντων της λαμβάνει υπόψη το μέρος για να μην υπάρξει 
σύγκρουση με το εταιρικό συμφέρον μεταξύ πελατών, πιστωτών, 
εργαζομένων, και λοιπών κοινωνικών ομάδων. 

ΜΕΡΟΣ Β – ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Η Εταιρεία υποχρεούται από το νόµο να εξετάζει τακτικά το σύστημα 
εσωτερικού ελέγχου («Σ.Ε.Ε.»). 

Ως Σ.Ε.Ε. ορίζεται το σύνολο των διαδικασιών που τίθενται σε 
εφαρµογή από το Δ.Σ., τη Διοίκηση και το υπόλοιπο προσωπικό της 
Εταιρείας, µε σκοπό τη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας και της 
αποδοτικότητας των εταιρικών εργασιών, την αξιοπιστία της 
χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης και τη συµµόρφωση µε τους 
εφαρµοστέους νόµους και κανονισµούς. Επιμέρους στόχοι του 
Σ.Ε.Ε. είναι:  

● Η αποτελεσματική και αποδοτική λειτουργία της Εταιρείας, 
έτσι ώστε να ανταποκρίνεται κατάλληλα στους κινδύνους που 
σχετίζονται µε την επίτευξη των επιχειρηματικών της στόχων. 
Ο παρών στόχος περιλαμβάνει επίσης την περιφρούρηση των 
περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας από µη ορθή χρήση ή 
από απώλεια, συµπεριλαµβανοµένης της πρόληψης και της 
αποκάλυψης πιθανής απάτης.  

● Η διασφάλιση της αξιοπιστίας της παρεχόµενης 
χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης, τόσο εντός όσο και 
εκτός της Εταιρείας.  

● Η συµµόρφωση µε τους ισχύοντες νόµους και κανονισµούς, 
συµπεριλαµβανοµένων και των εσωτερικών εταιρικών 
πολιτικών. 
 

Στο πλαίσιο του Σ.Ε.Ε. λειτουργούν πέντε (5) βασικά στοιχεία: το 
Περιβάλλον Ελέγχου, οι πρακτικές Διαχείρισης Κινδύνων, οι 
Δικλείδες Ασφαλείας, η Πληροφόρηση & Επικοινωνία και η 
Παρακολούθηση. 
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Περιβάλλον Ελέγχου (Audit Environment)  

Το Περιβάλλον Ελέγχου αποτελεί το θεµέλιο του Σ.Ε.Ε. που 
εφαρµόζει η Εταιρεία. Μπορεί να οριστεί ως η στάση και οι ενέργειες 
του Δ.Σ. και της Διοίκησης σε σχέση µε τη σηµαντικότητα του 
ελέγχου µέσα στην Εταιρεία. Παρέχει το πλαίσιο και τη δοµή για την 
επίτευξη των θεμελιωδών αντικειμενικών σκοπών του Σ.Ε.Ε. 
Επηρεάζει τον τρόπο κατάρτισης επιχειρηματικών στρατηγικών και 

στόχων, τη δοµή των εταιρικών διεργασιών, καθώς και τη διαδικασία 
αναγνώρισης, αξιολόγησης και συνολικής διαχείρισης των 
επιχειρηματικών κινδύνων. Επηρεάζει επίσης τον σχεδιασµό και τη 
λειτουργία των Δικλίδων Ασφαλείας, των Συστηµάτων 
Πληροφόρησης & Επικοινωνίας, καθώς και των Μηχανισµών 
Παρακολούθησης του Σ.Ε.Ε. 

Διαχείριση Κινδύνων (Risk Management)  

Η επάρκεια και η αποτελεσµατικότητα του Σ.Ε.Ε. σε κάθε εταιρεία 
βασίζεται: α) στη φύση και έκταση των κινδύνων που αντιµετωπίζει, 
β) στην έκταση και τις κατηγορίες των κινδύνων που το Δ.Σ. 
αποδέχεται να αναλάβει, γ) στην πιθανότητα επέλευσης των 
παραπάνω κινδύνων, δ) στην ικανότητα της Εταιρείας να µειώσει 
την επίπτωση των κινδύνων που τελικά έρχονται, και ε) στο κόστος 

λειτουργίας συγκεκριµένων Δικλείδων Ασφαλείας, σε σχέση µε το 
όφελος από τη διαχείριση των κινδύνων. Το Δ.Σ. διατηρεί ένα 
αποτελεσµατικό Σ.Ε.Ε. για τον εντοπισµό και την αντιµετώπιση των 
σηµαντικότερων κινδύνων. 

Δικλείδες Ασφαλείας (Audit Activities)  

Οι δικλείδες ασφαλείας (καλούµενες και Σηµεία Ελέγχου ή Δικλείδες 
Διασφάλισης) είναι οι πολιτικές, οι κανονισµοί, οι διαδικασίες, οι 
τεχνικές και οι µηχανισµοί που τίθενται σε λειτουργία, προκειµένου 
να διασφαλιστεί ότι υλοποιούνται οι αποφάσεις σχετικά µε τη 
διαχείριση των κινδύνων εκείνων που απειλούν την επίτευξη των 
αντικειµενικών σκοπών της Εταιρείας. Αφορούν στο σύνολο της 
Εταιρείας και εκτελούνται από τα στελέχη όλων των βαθµίδων (Δ.Σ., 
Εκτελεστική Διοίκηση, λοιπό προσωπικό) και σε όλες τις εταιρικές 
εργασίες. 

Πληροφόρηση & Επικοινωνία (Information & Communication)  
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Σηµαντικότατο στοιχείο ενός αποτελεσµατικού Σ.Ε.Ε. αποτελεί ο 
τρόπος µε τον οποίο κάθε Εταιρεία διασφαλίζει την αναγνώριση, τη 
συγκέντρωση και την επικοινωνία της Πληροφόρησης, σε τέτοιο 
χρόνο και τρόπο, που να επιτρέπουν στα διάφορα στελέχη της να 
ανταποκρίνονται στις ανάγκες που απορρέουν από τις αρµοδιότητές 
τους. Η ροή αυτή µπορεί να είναι προς όλες τις κατευθύνσεις, εντός 
(από πάνω προς τα κάτω, από κάτω προς τα πάνω, οριζόντια) και 
εκτός της Εταιρείας. 

Παρακολούθηση (Monitoring)  

Η Παρακολούθηση του Σ.Ε.Ε. της ΟΛΘ Α.Ε. έγκειται στη συνεχή 
αξιολόγηση της ύπαρξης και της λειτουργίας των συστατικών 
στοιχείων του. Αυτό επιτυγχάνεται κυρίως µέσω της δράσης του 
Γραφείου Εσωτερικού Ελέγχου, αλλά και µέσω διαρκών εποπτικών 
δραστηριοτήτων. Τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης και οι 
εντοπιζόµενες ανεπάρκειες του Σ.Ε.Ε. γνωστοποιούνται στις 
ανώτερες βαθµίδες της Εταιρείας, ενώ οι πιο σηµαντικές εξ αυτών 
στην ανώτατη Εκτελεστική Διοίκηση και το Δ.Σ. 

ΜΕΡΟΣ Γ – ΑΜΟΙΒΕΣ 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

Η βασική ευθύνη του Δ.Σ., όσον αφορά στις αµοιβές, συνίσταται 
στον καθορισµό των αµοιβών των µελών του, ο οποίος λαμβάνει 
χώρα με τη συνδρομή της Επιτροπής Αποδοχών. Το επίπεδο και η 
διάρθρωση όλων των αμοιβών στοχεύουν στην προσέλκυση και την 
παραμονή στην Εταιρεία, των μελών του Δ.Σ., των διοικητικών 
στελεχών και των εργαζομένων που προσθέτουν αξία στην Εταιρεία 
με τις ικανότητες, τις γνώσεις και την εμπειρία τους. Το ύψος των 
αμοιβών βρίσκεται σε αντιστοιχία με τα προσόντα και τη συνεισφορά 
τους στην Εταιρεία. Το Δ.Σ. έχει σαφή εικόνα του τρόπου με τον 
οποίο η Εταιρεία αμείβει τα στελέχη της, και κυρίως εκείνα που 
διαθέτουν τα κατάλληλα προσόντα για την αποτελεσματική διοίκηση 
της Εταιρείας. 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 

Έχει συσταθεί τριμελής Επιτροπή Αποδοχών, με έργο την 
αποτελεσματική ικανοποίηση των προϋποθέσεων του Ν. 4548/2018 
περί διαμόρφωσης και ελέγχου της Πολιτικής Αποδοχών της 
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Εταιρείας, μέσω της συνεχούς επανεξέτασης και επικαιροποίησης 
των διαδικασιών και των προϋποθέσεων χορήγησης των 
αποδοχών. Η Επιτροπή Αποδοχών συνεργάζεται με τη Διευθύντρια 
Ανθρώπινου Δυναμικού, η οποία δεν δύναται να αποτελεί μέλος της 
Επιτροπής, έχει την ευθύνη να υποβάλλει σχετικές προτάσεις στην 
Επιτροπή, η οποία με τη σειρά της έχει την ευθύνη να αξιολογεί, να 
σχολιάζει και να υποβάλλει προτάσεις στο Δ.Σ. ή στο Δ/ντα 
Σύμβουλο, ανάλογα με την περίπτωση. 

Τα καθήκοντα της Επιτροπής Αποδοχών είναι, κυρίως, τα εξής: 

● Να ενημερώνει και να υποβάλλει προτάσεις στο Δ.Σ. σχετικά 
με θέματα που αφορούν στις αποδοχές των Γενικών 
Διευθυντών και των Διευθυντών. 

● Να δίνει εξειδικευμένες και ανεξάρτητες συμβουλές σχετικά με 
το σύστημα αποδοχών των στελεχών που προαναφέρθηκαν 
και να αξιολογεί και να υποβάλλει προτάσεις στο Δ.Σ. για τους 
όρους και τις προϋποθέσεις που αφορούν αυτά τα στελέχη, 
διασφαλίζοντας ότι είναι εναρμονισμένα με τα ισχύοντα στην 
αγορά πλαίσια και τις σύγχρονες πρακτικές. 

● Να υποβάλλει προς έγκριση στο Δ.Σ. κύρια συστήματα και 
σχέδια που αφορούν στο Ανθρώπινο Δυναμικό, όπως πχ. 
σύστημα αξιολόγησης επιδόσεων, συνταξιοδοτικά 
προγράμματα καθώς και Σχέδια του Γενικού Κανονισμού 
Προσωπικού και των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας. 

● Να αξιολογεί και σχολιάζει εισηγήσεις, δίνοντας ανεξάρτητες 
συμβουλές και προτάσεις προς την Εκτελεστική Διοίκηση της 
Εταιρείας. 

ΜΕΡΟΣ Δ – ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ 

● Ο Ν. 4548/2018 επιφορτίζει τους µετόχους της Εταιρείας µε το 
βασικότερο καθήκον διακυβέρνησης: την εκλογή και την 
ανάκληση των µελών του Δ.Σ. Η καλή πληροφόρηση και 
ενημέρωση των μετόχων για τις εταιρικές υποθέσεις αποτελεί 
προϋπόθεση για τη σωστή εκπλήρωση του καθήκοντος 
αυτού. Για τον λόγο αυτό, η Εταιρεία κοινοποιεί όλες τις 
πληροφορίες που σχετίζονται µε τη Γενική Συνέλευση των 
μετόχων κατά τρόπο που εξασφαλίζει σε όλους τους µετόχους 
ευχερή και ισότιμη πρόσβαση, καθώς και φροντίζει για την 
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ύπαρξη περιεκτικού και ενημερωμένου ιστότοπου, όπου 
δημοσιεύεται περιγραφή της εταιρικής της διακυβέρνησης, της 
διοικητικής της διάρθρωσης, του ιδιοκτησιακού καθεστώτος, 
καθώς και άλλες χρήσιµες για τους µετόχους και τους 
επενδυτές πληροφορίες.  

● Εκτός από συναντήσεις µε τους επενδυτές και τις σχετικές 
εταιρικές παρουσιάσεις («road shows») από τον Διευθύνοντα 
Σύµβουλο, τους Γενικούς Δ/ντές, τον Οικονοµικό Διευθυντή και 
άλλα στελέχη, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και κάθε στέλεχος που 
κρίνεται αρµόδιο κατά περίπτωση, είναι διαθέσιµοι και 
παρίστανται σε συναντήσεις µε κύριους µετόχους για θέµατα 
ευρύτερης στρατηγικής και εταιρικής διακυβέρνησης και, σε 
συνέχεια των συζητήσεων αυτών, ενηµερώνουν το Δ.Σ. για τις 
θέσεις των μετόχων µε σηµαντικές συµµετοχές.  

● Οι παρούσες αρχές ή πρακτικές δεν πρέπει να ερμηνεύονται 
ως αντιβαίνουσες στη γενική αρχή της ίσης μεταχείρισης των 
μετόχων αναφορικά με την πρόσβασή τους σε πληροφόρηση.  

● Το Δ.Σ. µεριµνά για την ύπαρξη συνεχούς και εποικοδοµητικού 
διαλόγου µε τους µετόχους της Εταιρείας, ιδιαίτερα δε με 
εκείνους που έχουν σημαντικές συμμετοχές και 
μακροπρόθεσμη προοπτική.  

● To Δ.Σ. λαμβάνει υπόψη του τις απόψεις των μετόχων για 
ζητήματα που αφορούν στη διακυβέρνηση της Εταιρείας. Το 
Δ.Σ. δύναται να υιοθετήσει ειδική πρακτική αναφορικά με την 
επικοινωνία του με τους μετόχους η οποία περιλαμβάνει την 
πολιτική της Εταιρείας σχετικά με την υποβολή ερωτήσεων 
από τους μετόχους προς το Δ.Σ. 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 

Η Εταιρεία σέβεται και εφαρμόζει το σύνολο των δικαιωμάτων 
των μετόχων μειοψηφίας που προβλέπονται στο Ν. 4548/2018. 
Σχετικώς, κατ’ εφαρμογή των σχετικών διατάξεων, η Εταιρεία 
κοινοποιεί όλες τις πληροφορίες που σχετίζονται µε τη Γενική 
Συνέλευση των μετόχων, κατά τρόπο που να εξασφαλίζει σε 
όλους τους μετόχους εύκολη και ισότιµη πρόσβαση. Όλες οι 
δημοσιοποιήσεις και τα συναφή έγγραφα κοινοποιούνται στον 
ιστότοπο της Εταιρείας στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα. 
Ειδικότερα, σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του ν. 4548/2018, η 
Εταιρεία αναρτά στην ιστοσελίδα της είκοσι (20) τουλάχιστον 
ηµέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, τόσο στην ελληνική όσο 
και στην αγγλική γλώσσα, πληροφορίες σχετικά µε: 
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● την ηµεροµηνία, την ώρα και τον τόπο σύγκλησης της 
Γενικής Συνέλευσης των μετόχων,  

● τους βασικούς κανόνες και τις πρακτικές συµµετοχής, 
συµπεριλαµβανοµένου του δικαιώµατος εισαγωγής 
θεµάτων στην ηµερήσια διάταξη και υποβολής ερωτήσεων, 
καθώς και των προθεσµιών εντός των οποίων τα 
δικαιώµατα αυτά µπορούν να ασκηθούν,  

● τις διαδικασίες ψηφοφορίας, τους όρους 
αντιπροσώπευσης µέσω πληρεξουσίου και τα 
χρησιμοποιούμενα έντυπα για ψηφοφορία µέσω 
πληρεξουσίου,  

● την προτεινόμενη ημερήσια διάταξη της Γενικής 
Συνέλευσης, συµπεριλαµβανοµένων σχεδίων των 
αποφάσεων προς συζήτηση και ψήφιση, αλλά και τυχόν 
συνοδευτικών εγγράφων,  

● τον προτεινόμενο κατάλογο υποψήφιων µελών του Δ.Σ. και 
τα βιογραφικά τους (εφόσον υπάρχει 19 θέµα εκλογής 
µελών),  

● το συνολικό αριθμό των µετοχών και των δικαιωμάτων 
ψήφου κατά την ημερομηνία της σύγκλησης, και  

● την Ετήσια Οικονομική Έκθεση στην οποία 
συμπεριλαμβάνεται η έκθεση διαχείρισης του Δ.Σ. 

Το Δ.Σ. αξιοποιεί τη Γενική Συνέλευση των μετόχων για να 

διευκολύνει τον ουσιαστικό και ανοιχτό διάλογο τους µε την Εταιρεία. 
Περίληψη των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, 
συμπεριλαμβανομένων και των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας 
για κάθε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, είναι διαθέσιμη στον 
ιστότοπο της Εταιρείας εντός πέντε (5) ημερών από τη Γενική 
Συνέλευση. 
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Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη  

 

Πολιτική ποιότητας 

«Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 
Διεθνούς Προτύπου» 

(ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015) 

Πολιτική επιχειρησιακής συνέχειας 

«Ασφάλεια και αναταξιμότητα σε καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης- 
Συστήματα διαχείρισης της επιχειρησιακής συνέχειας – Απαιτήσεις» 
(ΕΛΟΤ EN ISO 22301:2019) 

Υγιεινή και ασφάλεια 

 «Συστήματα διαχείρισης για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία». 
(ISO 45001:2018) 

Περιβάλλον 

Σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης σύμφωνα με τις απαιτήσεις 
του Διεθνούς Προτύπου (ΕΛΟΤ EN ISO 14001:2015) «ΣΥΣΤΉΜΑΤΑ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ» 

Πολιτική ασφάλειας πληροφοριών 

Εμπιστευτικότητα των διακινούμενων δεδομένων καθώς επίσης 
μεγιστοποίηση αξιοπιστίας των πληροφοριών  

Εκπαιδευτικές δράσεις 

Γνωριμία σε παιδιά πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με το παιδαγωγικό 
πρόγραμμα «Γνωρίζοντας το λιμάνι της πόλης μου»  
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Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης 

Η Γενική συνέλευσή της εταιρίας διεξήχθη στις 21 Απριλίου 2022 
μέσω διαδικτύου στην οποία η πρόσβαση ήταν εύκολη. Στην γενική 
συνέλευση παραβρέθηκαν  ο Πρόεδρος του Δ.Σ, ο Διευθύνων 
Σύμβουλος, τα Λοιπά Εκτελεστικά Μέλη και τα Μη Εκτελεστικά 
Μέλη, δηλαδή παραβρέθηκε το σύνολο των μελών του Δ.Σ. Επίσης 
ήταν παρών o εσωτερικός ελεγκτής και o ορκωτός ελεγκτής της 
εταιρείας,  το Δ.Σ. ήταν πρόθυμο να απαντήσει σε οποιαδήποτε 
ερώτηση μετόχων μειοψηφίας (δηλαδή <51%)  το Διοικητικό 
Συμβούλιο ήταν πρόθυμο να ενημερώσει επαρκώς τους μετόχους 
για την πορεία της εταιρείας και τα μελλοντικά βήματα της , επίσης 
συζητήθηκαν θέματα αναφορικά με την στρατηγική την οποία 
πρόκειται να ακολουθήσει η επιχείρηση.  Ο ρόλος των ανεξάρτητων 
μελών ήταν ουσιαστικός όπως ορίζει ο Κώδικας Εταιρικής 
Διακυβέρνησης της εταιρείας. 

Αναφέρθηκε στην Γ.Σ. ότι έχει συσταθεί Επιτροπή που αποφασίζει 
για την ανάδειξη των υποψήφιων μελών του Δ.Σ, δημοσιοποιήθηκαν 
στην Γ.Σ. οι αμοιβές των μελών του Δ.Σ. όπως ο Πρόεδρος του Δ.Σ, 
ο Διευθύνων Σύμβουλος, τα Λοιπά Εκτελεστικά Μέλη και τα Μη 
Εκτελεστικά Μέλη. Αναφέρθηκε επίσης  στη Γ.Σ. αν έχει συσταθεί 
Επιτροπή Αμοιβών για τον Πρόεδρο του Δ.Σ, τον Διευθύνων 
Σύμβουλος και για τα υπόλοιπα μέλη, επίσης στην εταιρεία υπάρχει 
σύστημα αμοιβών των εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. , εκτός του 
βασικού μισθού, που να συνδέεται με την μακροπρόθεσμη 
χρηματοοικονομική πρόοδο της εταιρείας δηλαδή να επιβραβεύεται 
ο πιο αποδοτικός . Έγινε συναλλαγή με συνδεδεμένα μέρη όπου 
αναφέρεται αντισυμβαλλόμενος της συναλλαγής και 
αποσαφηνίστηκε και για τον αντισυμβαλλόμενο αν έχει οποιαδήποτε 
σχέση με το περιβάλλον των βασικών μετόχων και της Διοίκησης 



705 
 

όπως επίσης εξηγήθηκε και η διαδικασία με την οποία έγινε η αγορά 
ή η πώληση. 

Παρευρέθηκαν στην Γενική συνέλευση οι Πρόεδροι και των δύο 
Επιτροπών. Αναφέρθηκε επίσης ότι η εταιρεία ακολουθεί τον 
Ελληνικό κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης στις καταστάσεις της, 
αλλά στην περίπτωση που ακολουθήσει άλλο Κώδικα, φροντίζει για 
τη σαφή του παρουσίαση ώστε να γίνει κατανοητός από όλους τους 

μετόχους που συμμετέχουν στην Γενική συνέλευση, στις 
περιπτώσεις που η εταιρεία δε συμμορφώνεται με συγκεκριμένες 
από τις πρακτικές του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που 
ακολουθεί, εξηγεί επαρκώς τις αποκλίσεις αυτές για να γίνουν 
επίσης κατανοητοί. Η δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης είναι 
ικανοποιητική και αποτυπώνει τη φιλοσοφία διαφάνειας και τους 
σκοπούς της εταιρείας,  επιπροσθέτως στην Γ.Σ. έγινε επαρκής 
αναφορά στο σύστημα εσωτερικού ελέγχου που διατηρεί η εταιρεία 
και σκοπεύει να το συνεχίσει για να εξελιχθεί. Επιπλέον δόθηκαν 
επαρκείς πληροφορίες σχετικά με την Επιτροπή Ελέγχου και με την 
διαχείριση κινδύνων της εταιρείας και τι στρατηγική θα ακολουθήσει 
η ίδια η εταιρία για να τους αποφύγει. 

Κατά την διάρκεια της Γ.Σ., διαβάστηκε το συμπέρασμα της έκθεσης 
του ορκωτού ελεγκτή, στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της 
εταιρείας στις οποίες δεν υπάρχουν παρατηρήσεις του. Η εταιρεία 
εφαρμόζει πρόγραμμα ενημέρωσης φυσικών προσώπων που 
θέλουν να ενημερωθούν για την εταιρία και τον τρόπο λειτουργίας 
της αλλά και σχετικά με την προστασία των προσωπικών τους 
δεδομένων είτε αυτοί είναι εργαζόμενοι, είτε συνεργάτες, είτε 
πελάτες, το πρόγραμμα ενημέρωσης ισχύει για όλους. Η Τεχνολογία 
συμβάλλει στην επιτυχή εκτέλεση της στρατηγικής και της 
αποτελεσματικότητας της εταιρείας 

Ο διαδικτυακός τόπος της εταιρείας είναι περιεκτικός και 
ενημερωμένος στα Ελληνικά και στα Αγγλικά σε καθημερινή βάση, 
και όποιος τον επισκέπτεται μπορεί να βρει πολύ χρήσιμες 
πληροφορίες για την εταιρία, όπως για τον τρόπο λειτουργίας της, 
τον κύκλο εργασιών της, το ανθρώπινο δυναμικό που απασχολείται, 
τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις κ.α..  



706 
 

 

Πηγή διαγράμματος :https://www.msn.com/en-
us/money/stockdetails/fi-ah1fzr?duration=Max 

Πηγή πληροφοριών : 
https://www.capital.gr/finance/announcements/%CE%9F%CE%9B
%CE%98?page=1  
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Υπεύθυνος για την συγγραφή της παρούσας εργασίας αποτελεί ο 
φοιτητής του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών 
Επιστημών, του τμήματος Δημόσιας Διοίκησης (2ο έτος σπουδών), 
Βενέτης Κωνσταντίνος. 
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Η παρούσα εργασία γίνεται για την ολοκλήρωση της 

παρακολούθησης της τελευταίας φάσης του σεμιναρίου: 

Πρόγραμμα Επενδυτικής Παιδείας & Κατάρτισης 2022 
(Πρόγραμμα παρακολούθησης Γενικών Συνελεύσεων). 

Διοργάνωση από τον ΣΕΔ, σε συνεργασία με πλήθος Ανώτατων 
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και Κολεγίων και με την συνεργασία και 

την αιγίδα του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών. 

 

Και αφορά τον κορυφαίο όμιλο Υποδομών με διεθνή παρουσία, τον  
Όμιλο ΕΛΛΑΚΤΩΡ. 

 

Κύριος διοργανωτής, καθηγητής και συντονιστής των φάσεων και 

των διαδικασιών του σεμιναρίου ο Πρόεδρος του ΣΕΔ Χαράλαμπος 

(Μπάμπης) Εγγλέζος, με την συμμετοχή και υποστήριξη πλήθους 

σημαντικών συνεργατών (όπως ο Γ! Αντιπρόεδρος του ΣΕΔ Νίκος 

Οικονομόπουλος, ο Πρόεδρος της Ελεγκτικής Επιτροπής Γιώργος 

Μάρκοβιτς και πολλοί ακόμα). 

 

 

 

 

 

Αθήνα 2022  
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Προφίλ του Ομίλου 

 

Ο Όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ είναι ο μεγαλύτερος όμιλος υποδομών 
στην Ελλάδα κι ένας εκ των κορυφαίων στη Νοτιοανατολική 
Ευρώπη, με διεθνή παρουσία και διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο 
δραστηριοτήτων που εστιάζει στους τομείς της κατασκευής, των 
παραχωρήσεων, του περιβάλλοντος, των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας και της ανάπτυξης ακινήτων. Με δραστηριότητες σε 29 
χώρες και περίπου 7.500 εργαζόμενους, ο Όμιλος καταγράφει κύκλο 
εργασιών €915,5 εκατομμύρια (2021). Ο Όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ 
κατατάσσεται μεταξύ των 100 μεγαλύτερων κατασκευαστικών 
ομίλων παγκοσμίως (Global Powers of Construction 2020, Deloitte, 
July 21).  

Ο Όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ συνδυάζει 70 χρόνια εμπειρίας, καθώς 
αποτελεί προϊόν συγχώνευσης τριών μεγάλων και ιστορικών 
ελληνικών κατασκευαστικών εταιρειών, της Τεχνικής Εταιρείας 
Βόλου (ΤΕΒ) που ιδρύθηκε το 1949, της Ελληνικής Τεχνοδομικής 
που ιδρύθηκε το 1955 και της ΑΚΤΩΡ που ξεκίνησε τη λειτουργία 
της το 1977. 

 
 Η διαδικασία συγκρότησης του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ ξεκίνησε 
το 1999 και ολοκληρώθηκε το 2002 με την απορρόφηση των 
κατασκευαστικών κλάδων των εταιρειών «ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε.» και «ΤΕΒ Α.Ε.» από την «ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.» και 
στη συνέχεια με τη συγχώνευση των «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ 
Α.Ε.» και «ΤΕΒ Α.Ε.». Με την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας 

https://ellaktor.com/arxikh/geografiki-paroysia/
https://ellaktor.com/activities/kataskeyes/
https://ellaktor.com/activities/parachoriseis/
https://ellaktor.com/activities/perivallon/
https://ellaktor.com/activities/ananeosimes-piges-energeias/
https://ellaktor.com/activities/ananeosimes-piges-energeias/
https://ellaktor.com/activities/anaptyxi-akiniton/
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προέκυψε η μητρική εταιρεία του Ομίλου «ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΒ Α.Ε.», η οποία το 2008 άλλαξε την επωνυμία 
της σε «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό της 
τίτλο σε «ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.». Στο πλαίσιο της ταχύρρυθμης 
ανάπτυξης του κατασκευαστικού κλάδου στην Ελλάδα στα τέλη της 
δεκαετίας του 1990 και της τάσης συγχωνεύσεων και εξαγορών που 
επικράτησε προκειμένου να προκύψουν ισχυρότεροι Όμιλοι 
Υποδομών, ικανοί να ανταποκριθούν οικονομικά και τεχνικά στις 
υψηλές απαιτήσεις δημιουργίας νέων υποδομών κατά τη διάρκεια 
της δεκαετίας του 2000, στον Όμιλο ΕΛΛΑΚΤΩΡ εντάχθηκαν 
σταδιακά μέσω συγχωνεύσεων ή και εξαγορών διάφορες 
κατασκευαστικές εταιρείες, με κυριότερες τις «ΤΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», «ΚΑΣΤΩΡ Α.Ε.» και «ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.». 
Ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 2000, ο Όμιλος εκκινεί τη 
διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων του, επεκτεινόμενος πέρα από 
τη μέχρι τότε αμιγώς κατασκευαστική του δραστηριότητα, σε τομείς 
όπως η ανάπτυξη ακινήτων, οι παραχωρήσεις, η διαχείριση 
απορριμμάτων και τα αιολικά πάρκα, με την ίδρυση, την εξαγορά ή 
την απορρόφηση αντίστοιχων εταιρειών (ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ 
Α.Ε., ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε., REDS A.E. και ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.). Την 
ίδια περίοδο ξεκινά και η επέκταση εκτός των  ελληνικών συνόρων 
με ίδρυση θυγατρικών και υποκαταστημάτων σε χώρες της 
Νοτιοανατολικής Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής.  

 

 

Εταιρείες του Ομίλου 

 

Ο Όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ αποτελείται από πέντε εταιρείες, οι οποίες 
είναι οι ακόλουθες: 

1. ΕΛΛΑΚΤΩΡ: η μητρική εταιρεία του Ομίλου, αποτελεί τον 
κεντρικό βραχίονα του Ομίλου στον τομέα των Ανανεώσιμων 
Πηγών Ενέργειας και τον 2ο μεγαλύτερο παραγωγό αιολικής 
ενέργειας στην Ελλάδα (24 αιολικά πάρκα σε λειτουργία, 491 
MW εγκατεστημένης ισχύος και 88,2 MW αιολικών πάρκων 
υπό κατασκευή). 

2. ΑΚΤΩΡ: είναι ο κατασκευαστικός βραχίονας του Ομίλου 
ΕΛΛΑΚΤΩΡ και η μεγαλύτερη θυγατρική του. Απασχολείται με 
τον τομέα των υποδομών και πιο συγκεκριμένα παρέχει ένα 
ευρύ φάσμα υπηρεσιών στις κατασκευές (έργα υποδομής, 
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κτηριακά και βιομηχανικά έργα), στους βιολογικούς 
καθαρισμούς, στα φωτοβολταϊκά πάρκα, στις λατομικές 
δραστηριότητες, στη διαχείριση τεχνικών εγκαταστάσεων και 
στη διαχείριση έργου. Τα πιο εμβληματικά έργα υποδομής της 
ΑΚΤΩΡ είναι η Γραμμή 2 του Μετρό της Αθήνας, η Χρυσή 
Γραμμή του Μετρό στο Κατάρ, το Μουσείο της Ακρόπολης, ο 
Αγωγός Φυσικού Αερίου TAP, η Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου, το 
Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων Αθήνας στην Ψυττάλεια, 
καθώς και τα υπό εξέλιξη έργα του Μετρό Θεσσαλονίκης και 
η ανάπλαση του Φαληρικού Όρμου. 

3. ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: είναι η μεγαλύτερη ελληνική 
εταιρεία στον τομέα των παραχωρήσεων καλύπτοντας όλο το 
φάσμα δραστηριοτήτων παραχώρησης (χρηματοδότηση, 
μελέτη, κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία). Διαθέτει 
πλειοψηφική συμμετοχή στους αυτοκινητοδρόμους Αττική 
Οδός (65,8%) και Μορέας (71,7%), αλλά και διατηρώντας 
σημαντικά ποσοστά (17-23%) στους αυτοκινητόδρομους 
Ολυμπία Οδός και Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου, καθώς και στη 
Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου. 

4. ΗΛΕΚΤΩΡ: Δραστηριοποιείται σε όλο το φάσμα της μελέτης, 
κατασκευής και λειτουργίας σύγχρονων μονάδων 
επεξεργασίας αποβλήτων, σε έργα παραγωγής εναλλακτικών 
καυσίμων και αξιοποίησής της βιομάζας. Κατέχει σημαντική 
τεχνογνωσία στον τομέα της ενεργειακής αξιοποίησης του 
βιοαερίου που παράγεται σε ΧΥΤΑ, έχοντας να επιδείξει στα 
επιτεύγματα της, τη μελέτη, την κατασκευή και τη πολυετή 
λειτουργία σταθμών ηλεκτροπαραγωγής, μεταξύ των οποίων 
και ο σταθμός ενεργειακής αξιοποίησης βιοαερίου στην ΟΕΔΑ 
Φυλής-Άνω Λιοσίων, ένας από τους μεγαλύτερους 
παγκοσμίως, με εγκατεστημένη ισχύ 24 MW. 

5. R.E.D.S. (= Real Estate Development & Services): είναι μια 
από τις κορυφαίες εταιρείες ανάπτυξης ακινήτων στην 
Ελλάδα. Επικεντρώνεται στην ανάπτυξη εμπορικών πάρκων, 
εμπορικών και ψυχαγωγικών κέντρων, οργανωμένων 
οικιστικών συγκροτημάτων, εκθεσιακών κέντρων, καθώς και 
κτηρίων γραφείων και μεικτών χρήσεων. 

 

 

 

 

https://ellaktor.com/activity/meleti-kai-kataskeyi-tis-chrysis-grammis-toy-metro-tis-ntocha-sto-katar-aktor/
https://ellaktor.com/activity/meleti-kai-kataskeyi-tis-chrysis-grammis-toy-metro-tis-ntocha-sto-katar-aktor/
https://ellaktor.com/activity/moyseio-akropolis-aktor/
https://ellaktor.com/activity/kataskeyi-toy-protoy-tmimatos-toy-diadriatikoy-agogoy-fysikoy-aerioy-tap-ag-trans-adriatic-pipeline-aktor/
https://ellaktor.com/activity/gefyra-rioy-antirrioy-charilaos-trikoypis-aktor/
https://www.olympiaodos.gr/
https://www.aegeanmotorway.gr/
https://www.gefyra.gr/
https://ellaktor.com/etaireies-omiloy/ilektor/
https://ellaktor.com/etaireies-omiloy/ilektor/
https://ellaktor.com/etaireies-omiloy/ilektor/
https://ellaktor.com/etaireies-omiloy/ilektor/
https://ellaktor.com/etaireies-omiloy/reds/
https://ellaktor.com/etaireies-omiloy/reds/
https://ellaktor.com/etaireies-omiloy/reds/
https://ellaktor.com/etaireies-omiloy/reds/
https://ellaktor.com/etaireies-omiloy/reds/
https://ellaktor.com/etaireies-omiloy/reds/
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Εταιρική Διακυβέρνηση 

 

Διοικητικό Συμβούλιο 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Όμιλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ αποτελείται από 
τους: 

• Γεώργιος Μυλωνογιάννης (Πρόεδρος Δ.Σ., Μη Εκτελεστικό 
Μέλος) 

• Αριστείδης (Άρης) Ξενόφος (Αντιπρόεδρος του Δ.Σ., Μη 
Εκτελεστικό Μέλος) 

• Ευθύμιος Μπουλούτας (Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., 
Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας) 

• Κωνσταντίνος Τούμπουρος (Σύμβουλος, Ανεξάρτητο – Μη 
Εκτελεστικό Μέλος) 

• Αθηνά Χατζηπέτρου (Σύμβουλος, Ανεξάρτητο – Μη 
Εκτελεστικό Μέλος)  

• Ιωάννα Δρέττα (Σύμβουλος, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό 
Μέλος) 

• Δρ. Ευγενία (Τζένη) Λειβαδάρου (Σύμβουλος, Ανεξάρτητο – 
Μη Εκτελεστικό Μέλος) 

• Παναγιώτης Κυριακόπουλος (Σύμβουλος – Μη Εκτελεστικό 
Μέλος) 

• Γεώργιος Τριανταφύλλου (Σύμβουλος – Μη Εκτελεστικό 
Μέλος) 

• Γεώργιος Προυσανίδης (Σύμβουλος – Μη Εκτελεστικό Μέλος) 

Σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας του Ομίλου, τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου, μέτοχοι ή τρίτοι, εκλέγονται δια φανερής 
ψηφοφορίας από τη Γενική Συνέλευση, είναι απεριορίστως 
επανεκλέξιμα, και δύνανται ελευθέρως, κατά πάντα χρόνο, να 
ανακληθούν ή να αντικατασταθούν. Η θητεία των μελών του 
Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής, άρχεται από της εκλογής 
των και λήγει με την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την 
Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους λήξεως της θητείας των, μη 
δυναμένη να παραταθεί πέραν των έξι (6) ετών. Τα Ανεξάρτητα μη 
Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διορίζονται από τη 
Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Συγκεκριμένα, τα ανεξάρτητα μέλη 
του Δ.Σ. ανταποκρίνονται στα ενισχυμένα κριτήρια ανεξαρτησίας 
που θέτει ο νόμος 4706/2020 (άρθρο 9) και για να θεωρείται 
ανεξάρτητο ένα μέλος θα πρέπει (κατά τον ορισμό του και κατά τη 
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θητεία του): να μην κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων 
ψήφου μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας 
και να μην υπάρχει σχέση εξάρτησης οικονομικού, επιχειρηματικού, 
οικογενειακού ή άλλου είδους. 

 

Στόχος της διοίκησης 

Στόχος της διοίκησης του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ είναι η ανάδειξή 

του ως έναν κορυφαίο Όμιλο στους τομείς δραστηριοποίησής του, 
δηλαδή στις κατασκευές, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στις 
παραχωρήσεις, στην ανάπτυξη ακινήτων και στην διαχείριση 
υποδομών. Ο Όμιλος επιδιώκει τη δημιουργία έργων που 
συμβάλλουν στην ανάπτυξη, βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής των 
ανθρώπων, όπου δραστηριοποιείται, και εξελίσσεται σε έναν 
δυναμικό και σταθερό παράγοντα υποστήριξης και διάδοσης της 
βιώσιμης ανάπτυξης σε όλα τα επίπεδα. 

 

Κανονιστική Συμμόρφωση 

Η Κανονιστική Συμμόρφωση είναι μία αυτόνομη λειτουργία η 
οποία προωθεί ορθές πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης και 
πρότυπα ακεραιότητας στον Όμιλο. Αποστολή της Κανονιστικής 
Συμμόρφωσης είναι η αποτελεσματική εφαρμογή στο σύνολο του 
Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ ενός εταιρικού πνεύματος ακεραιότητας, με 
σαφή έμφαση στην ηθική, βασιζόμενο σε υψηλά πρότυπα 
επιχειρηματικής συμπεριφοράς, διαφάνειας, εμπιστευτικότητας και 
ρυθμιστικής συμμόρφωσης. 

Ο ΕΛΛΑΚΤΩΡ έχει αναπτύξει ένα Σύστημα Διαχείρισης 
Κανονιστικής Συμμόρφωσης θέλοντας να εμπλουτίσει την εταιρική 
του κουλτούρα και να εστιάσει στις προσπάθειες του για το μέλλον. 
Έχουν τεθεί συγκεκριμένες προτεραιότητες και στόχοι σε θέματα 
ηθικής συμμόρφωσης, στο πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης 
Κανονιστικής Συμμόρφωσης για τα έτη 2021-2023 και σε πλήρη 
ευθυγράμμιση με τις εταιρικές αξίες. Ο Όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ 
λειτουργεί ένα Σύστημα Διαχείρισης Κανονιστικής Συμμόρφωσης 
βάσει του Προτύπου ISO 37301:2021 Συστήματα Διαχείρισης 
Κανονιστικής Συμμόρφωσης, για το οποίο έχει λάβει πιστοποίηση 
από ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης. Προκειμένου να υλοποιήσει 
επιτυχώς το Σύστημα Διαχείρισης Κανονιστικής Συμμόρφωσης, ο 
ΕΛΛΑΚΤΩΡ έχει αναπτύξει ένα Πρόγραμμα Κανονιστικής 
Συμμόρφωσης που περιλαμβάνει μια σειρά Μέτρων Κανονιστικής 
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Συμμόρφωσης για την Ακεραιότητα τα οποία ενσωματώνονται στην 
καθημερινή εργασία, ώστε να διασφαλίσει ότι συμμορφώνεται με 
όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς και ότι καθημερινά 
λαμβάνονται οι σωστές αποφάσεις. Το Πρόγραμμα Κανονιστικής 
Συμμόρφωσης για την Ακεραιότητα περικλείει όλα τα απαραίτητα 
εργαλεία και τους πόρους για να προάγεται μια νοοτροπία 
ακεραιότητας. 

 

Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης 

Η Εταιρεία εφαρμόζει τις αρχές εταιρικής διακυβέρνησης, 
όπως αυτές ορίζονται από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. Στο 
πλαίσιο αυτό και σύμφωνα με τα ειδικώς προβλεπόμενα στο άρθρο 
17 του Ν. 4706/20 και το άρθρο 4 της Απόφασης της Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς (Απόφαση 2/905/3.3.2021 του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς), η Εταιρεία έχει 
υιοθετήσει, με την από 28.06.2021 απόφαση του Διοικητικού της 
Συμβουλίου της, τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του 
Ελληνικού Συμβουλίου Εταιρικής Διακυβέρνησης (Ιούνιος 2021), με 
τις αποκλίσεις που ρητώς αναφέρονται στην Δήλωση Εταιρικής 
Διακυβέρνησης, όπως αυτή εκάστοτε αποτυπώνεται στην Ετήσια 
Οικονομική Έκθεση της Εταιρείας. Για περισσότερες πληροφορίες: 
file:///C:/Users/TEMP.admin-PC.003/Downloads/pdf.pdf . 

 

Επιτροπή Ελέγχου 

Σκοπός της είναι να συνδράμει το Διοικητικό Συμβούλιο σε 
σχέση με την παρακολούθηση και εποπτεία (α) της 
χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, (β) των συστημάτων 
εσωτερικού ελέγχου, (γ) των μονάδων εσωτερικού ελέγχου, 
διαχείρισης κινδύνων και κανονιστικής συμμόρφωσης και γενικά 
στην αποτελεσματική διακυβέρνηση της εταιρείας και των 
θυγατρικών της που βρίσκονται υπό τον έλεγχό της. Η Επιτροπή 
Ελέγχου αποτελείται από τρία τουλάχιστον μέλη και μπορεί να 
συνιστά με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, είτε επιτροπή του 
Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, η οποία αποτελείται από μη 
εκτελεστικά μέλη του, είτε ανεξάρτητη επιτροπή, η οποία αποτελείται 
από μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τρίτους, 
είτε ανεξάρτητη επιτροπή, η οποία αποτελείται μόνο από τρίτους. Το 
είδος της Επιτροπής Ελέγχου, η θητεία, ο αριθμός και οι ιδιότητες 
των μελών της αποφασίζονται από τη γενική συνέλευση των 

file:///C:/Users/TEMP.admin-PC.003/Downloads/pdf.pdf
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μετόχων της εταιρείας. Κύρια αρμοδιότητα της επιτροπής είναι η 
παρακολούθηση της διαδικασίας και η διενέργεια του υποχρεωτικού 
ελέγχου των ατομικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων της εταιρείας και του Ομίλου. 

 

Πολιτική Καταλληλότητας Μελών Δ.Σ. 

Η Πολιτική Καταλληλότητας διέπεται από τις αρχές της 
διαφάνειας και της αναλογικότητας και αφορά όλα τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου (εκτελεστικά, μη εκτελεστικά, ανεξάρτητα μη 
ανεξάρτητα). Αποσκοπεί στη διασφάλιση της ποιοτικής στελέχωσης, 
αποτελεσματικής λειτουργίας και εκπλήρωσης του ρόλου του 
Διοικητικού Συμβουλίου με βάση τη γενικότερη στρατηγική και τις 
επιχειρηματικές επιδιώξεις της εταιρείας με στόχο την προαγωγή 
του εταιρικού συμφέροντος. Στο πλαίσιο αυτό επιδιώκει, μεταξύ 
άλλων, την εκλογή και διατήρηση ως μελών Διοικητικού Συμβουλίου 
προσώπων κατάλληλων και ικανών που θα διασφαλίζουν την 
άσκηση χρηστής και αποτελεσματικής διοίκησης προς όφελος της 
εταιρείας και όλων των ενδιαφερόμενων μερών. 

 

 

Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών 

Σκοπός της είναι να συνδράμει το Διοικητικό Συμβούλιο 
αφενός στην εφαρμογή της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας 
σύμφωνα με τις τάσεις που επικρατούν στην αγορά σχετικά με το 
επίπεδο των αμοιβών και της διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων 
και αφετέρου όταν παρίσταται ανάγκη να προτείνει στο Διοικητικό 
Συμβούλιο πρόσωπα κατάλληλα για την απόκτηση της ιδιότητας του 
μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 

Πολιτική Βιώσιμης Ανάπτυξης 

Αποσκοπεί στη θέσπιση των βασικών αρχών που πρέπει να 
διέπουν τη στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης του Ομίλου ώστε να 
διασφαλίζεται η ενσωμάτωση των παραγόντων που σχετίζονται με 
το περιβάλλον, την κοινωνία και την Εταιρική Διακυβέρνηση (ESG) 
στην επιχειρηματική δραστηριότητα του Ομίλου, με γνώμονα τη 
δημιουργία αξίας για τα Ενδιαφερόμενα Μέρη. Οι δράσεις και 
πρωτοβουλίες του Ομίλου εστιάζουν στα εξής πεδία: επιχειρηματική 
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ηθική, οικονομία χαμηλού άνθρακα, υγεία, ασφάλεια και εξέλιξη των 
εργαζομένων, καινοτομία, στήριξη της κοινωνίας.  

 

 

Επενδυτική Ενημέρωση 

Μετοχική Σύνθεση:  

 

(Ημερομηνία τελευταίας ενημέρωσης 5/08/2022) 

Μέτοχος > 5%   Αριθμός μετοχών % Συμμετοχής 

REGGEBORGH INVEST B.V. 106.275.775 30,52% 

RB ELLAKTOR HOLDING 

B.V. 

54,404,755 15.62% 

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) 

ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ 

104.000.000 29,87% 

Atlas NV 34.114.860 9,80% 

Επενδυτικό κοινό (< 5%) 49.396.615 14,19% 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ 348.192.005 100,00% 
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Μερίσματα που δόθηκαν: 

 

 

 

 

 

Έτος ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ 

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ THN 

ΜΕΡΙΣΜΑ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ 

ΣΕ ΕΥΡΩ (€) 

2010 30/6/2011 0,030795 (Μ.Φ. 0,024328) 

2009 25/6/2010 0,10265 (Μ.Φ. 0,092385) 

2008 26/6/2009 0,12318 (Μ.Φ. 0,110862) 

2007 20/6/2008 0,181618 

2006 22/6/2007 0,18 

2005 21/6/2006 0,16 

2004 24/6/2005 0,23 

2003 24/6/2004 0,26 

2002 20/6/2003 0,13 

2001 15/5/2002 0,12 

2000 27/6/2001 30 δρχ. (0,09 ΕΥΡΩ) 

1999 21/6/2000 70 δρχ. (0,21 ΕΥΡΩ) 

1998 28/6/1999 45 δρχ. (0,13 ΕΥΡΩ) 

1997 17/6/1998 65 δρχ. (0,19 ΕΥΡΩ) 
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Εικόνα της μετοχής 

Τιμή ημέρας (5/8/2022) της μετοχής του ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 

 

 

Πράξεις 181 

Υψηλό Εβδομάδας 1,71 

Χαμηλό Εβδομάδας 1,57 

Υψηλό Μήνα 1,73 

Χαμηλό Μήνα 1,57 

Υψηλό 52 εβδομάδων 1,73 

Χαμηλό 52 εβδομάδων 1,18 

Αγοραστές 1,71 x 2.699 

Πωλητές 0 

  

Μέγιστη Διακύμανση (%) 2,87% 

Εμπορευσιμότητα 0,0282% 

Αριθμός Μετοχών 348.192.005 

Αριθμός εισηγμένων μετοχών  348.192.005 

Κεφαλαιοποίηση 595.408.329 
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Κωδικός Νομίσματος EUR 

Κωδικός ISIN  GRS191213008 

BBGID BBG000DJN8D6 

Κλάδος Κατασκευές 

Υπό-αγορά GR_KYPIA 

Φάση Υπό-Αγοράς Τέλος Ημέρας 

Κατάσταση  Συμβάντος Ενεργό 

Φάση Συμβάντος Τέλος Ημέρας 

 

Πορεία της μετοχής το τελευταίο 1 έτος & τα τελευταία 5 έτη 

(αντίστοιχα): 
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Εξέλιξη βασικών μεγεθών (σε εκατομμύρια ευρώ €) 
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Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2020: 

Τα ενοποιημένα έσοδα του Ομίλου για τη χρήση 2020 
διαμορφώθηκαν σε €892 εκατ. έναντι €1.274 εκατ. κατά τη χρήση 
του 2019, παρουσιάζοντας μείωση της τάξης του 30% (ή €382 εκατ.) 
κυρίως λόγω της μείωσης των εσόδων του κλάδου της Κατασκευής 
κατά €402 εκατ. αντίστοιχα. Το μεικτό κέρδος του Ομίλου (χωρίς 
αποσβέσεις) διαμορφώθηκε σε €109,9 εκατ. κατά τη χρήση 2020 
έναντι €180,8 εκατ. το 2019, μειωμένο κατά 39,2% (ή €70,8 εκατ.). 
Η μείωση αυτή προήλθε κυρίως από τους κλάδους της Κατασκευής 
(αύξηση μεικτών ζημιών κατά €54,4 εκατ. έναντι του 2019) και των 
Παραχωρήσεων όπου το μεικτό κέρδος μειώθηκε κατά €40,8 εκατ. 
λόγω της επίπτωσης από τα μέτρα κατά της εξάπλωσης του COVID-
19, η οποία καλύφθηκε μερικώς από την αύξηση κατά €24,1 εκατ. 
που σημείωσε το μεικτό κέρδος του κλάδου των ΑΠΕ κατά την ίδια 

περίοδο. 

Τα έξοδα διοίκησης (χωρίς αποσβέσεις) για το 2020 ανήλθαν 
σε €65,8 εκατ. έναντι €70,9 εκατ. πέρυσι, μειώθηκαν δηλαδή κατά 
7,2% ή €5,1 εκατ. Τα έξοδα αυτά συμπεριλαμβάνουν έξοδα 
μετασχηματισμού της Κατασκευής τα οποία ανήλθαν σε €6,4 εκατ., 
και χωρίς αυτά τα έξοδα διοίκησης ανέρχονται σε €59,5 εκατ. 
σημειώνοντας μείωση κατά 16,2% σε ετήσια βάση. Το EBITDA του 
Ομίλου διαμορφώθηκε στη χρήση του 2020 σε €30,1 εκατ. έναντι 
€80,6 εκατ. το 2019, παρουσιάζοντας μείωση κατά 63% (ή €51 
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εκατ.), επηρεαζόμενο από τις ζημιές του κλάδου Κατασκευής, την 
εφαρμογή lockdown και από τη μείωση της κυκλοφορίας στους 
αυτοκινητόδρομους όπου η μείωση του κλάδου των 
Παραχωρήσεων σε επίπεδο EBITDA ανήλθε σε €32,9 εκατ. 
αντίστοιχα. Το EBITDA για το 2020 περιλαμβάνει μη 
επαναλαμβανόμενα έξοδα/ζημιές μετασχηματισμού ποσού €41,3 
εκατομμύρια. 

Τα αποτελέσματα εκμετάλλευσης διαμορφώθηκαν σε ζημιές 
€76,4 εκατ., έναντι ζημιών €21,9 εκατ. για την προηγούμενη χρήση. 
Σε επίπεδο αποτελεσμάτων προ φόρων ο Όμιλος παρουσίασε 
ζημιές €149,7 εκατ. έναντι ζημιών €84 εκατ. για την χρήση 2019, ενώ 
μετά από φόρους παρουσίασε επίσης ζημιές €172,1 εκατ. έναντι 
ζημιών €105,7 εκατ. για το 2019. 

 2020 2019 

Πωλήσεις 892.293 1.273.630 

Κόστος πωληθέντων (χωρίς αποσβέσεις) (782.378) (1.092.847) 

Μεικτό κέρδος 109.915 180.784 

Έξοδα διάθεσης (χωρίς αποσβέσεις) (4.619) (4.517) 

Έξοδα διοίκησης (χωρίς αποσβέσεις) (65.828) (70.945) 

Λοιπά έσοδα 9.083 18.896 

Λοιπά κέρδη / (ζημιές) - καθαρά (18.419) (43.582) 

EBITDA 30.133 80.635 

Αποσβέσεις (106.517) (102.583) 

Αποτελέσματα εκμετάλλευσης (76.384) (21.947) 

Έσοδα από μερίσματα 1.181 1.521 

Μερίδιο κέρδους/(ζημιάς) από συμμετοχές 

που λογιστικοποιούνται με τη μέθοδο της 

καθαρής θέσης 

(198) (2.277) 

Χρηματοοικονομικά έσοδα 24.442 22.802 

Χρηματοοικονομικά (έξοδα) (98.732) (84.147) 

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων (149.692) (84.048) 

Φόρος εισοδήματος (22.445) (21.632) 

Καθαρά κέρδη / (ζημιές) χρήσης (172.137) (105.679) 

Τα ταμειακά διαθέσιμα (ταμείο και άμεσα ρευστοποιήσιμα 
στοιχεία ενεργητικού) του Ομίλου στις 31/12/2020 ήταν €406 εκατ. 
έναντι €463 εκατ. στις 31/12/2019 επηρεαζόμενα κυρίως από την 
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πληρωμή χρηματοοικονομικών εξόδων, τη διανομή μερισμάτων 
από την Αττική Οδό και τη μείωση υποχρεώσεων της Κατασκευής. 
Τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε €332 εκατ. έναντι 
€533 εκατ. στις 31/12/2019 δηλαδή μειωμένα κατά €201 εκατ., ενώ 
τα αναλογούντα στους μετόχους της πλειοψηφίας σε €230 εκατ. 
έναντι €414 εκατ. αντίστοιχα, δηλαδή μειωμένα κατά €186 εκατ. Το 
σύνολο των δανείων σε ενοποιημένο επίπεδο ανήλθε στις 
31/12/2020 σε €1.544 εκατ. έναντι €1.491 εκατ. στις 31/12/2019. 
Από το σύνολο των δανείων, €94 εκατ. είναι βραχυπρόθεσμα και 
€1.450 εκατ. μακροπρόθεσμα. 

 

Οικονομικά μεγέθη χρήσης 2021: 

➢ Σημαντική ενίσχυση της Λειτουργικής Κερδοφορίας για τη 
χρήση 2021, με EBITDA στα €164,9 εκατ., έναντι €34,4 εκατ. 
στη χρήση 2020 και περιθώριο EBITDA 18% έναντι 4%. 

➢ Ο Κύκλος Εργασιών του Ομίλου στη χρήση 2021 ανήλθε σε 
€915,5 εκατ., αύξηση 3%, σε σύγκριση με τη χρήση 2020. 

➢ Ο Κύκλος Εργασιών του Ομίλου στο Δ΄ τρίμηνο 2021 
αυξήθηκε κατά 23,4% και ανήλθε στα €277,8 εκατ., σε σχέση 
με την αντίστοιχη περίοδο του 2020. 

➢ Λειτουργικά Κέρδη (ΕΒΙΤ) για τη χρήση 2021 ύψους €53,9 
εκατ. έναντι ζημιών €76,3 εκατ. στη χρήση 2020. 

➢ Κέρδη προ φόρων ύψους €11,3 εκατ. για τον Όμιλο στο Δ’ 
τρίμηνο 2021, δεύτερο συνεχόμενο κερδοφόρο μετά από 5 
ζημιογόνα τρίμηνα. 

➢ Μείωση Καθαρού Δανεισμού: 31/12/2021 διαμορφώθηκε σε 
€578 εκατ. έναντι €707 εκατ. στις 31/12/2020. Η ρευστότητα 
του Ομίλου ανήλθε στις 31/12/2021 σε €470 εκατ. έναντι €407 
εκατ. στις 31/12/2020. Ο Δείκτης μόχλευσης (Καθαρός 
Δανεισμός/EBITDA) διαμορφώθηκε σε 3,7x. 

➢ Θετικές Λειτουργικές Ταμειακές Ροές ύψους €66,7 εκατ. για τη 
χρήση 2021, έναντι αρνητικών ροών €23,8 εκατ. για τη χρήση 
2020, οι πρώτες θετικές από το 2018. 

 

Τα βασικά οικονομικά μεγέθη του ομίλου διαμορφώθηκαν ως εξής: 

Εκατομμύρια € Q4΄20 Q4΄21 YoY FY΄20 FY΄21 YoY 

Πωλήσεις 225,2 277,8 23% 892,3 915,5 3% 

Μεικτό Κέρδος (50,3) 71,7  >100% 110,6 207,2 87% 

EBITDA (78,9) 59,8 >100% 34,4 164,9 >100% 



724 
 

EBITDA Margin (%) -35% 22%  4% 18%  

Συγκρίσιμο EBITDA (78,9) 59,8 >100% 34,4 191,1 >100% 

Συγκρίσιμο EBITDA 

Margin (%) 

-35% 22%  4% 21%  

Αποτελέσματα 

εκμετάλλευσης 

(107,1) 31,8 >100% (76,3) 53,9 >100% 

Κέρδη/(ζημίες) προ 

φόρων 

(125,5) 11,3 >100% (149,7) (28,6) 81% 

Καθαρά κέρδη/(ζημίες) 

περιόδου 

(132,1) (2,3) 98% (172,0) (58,4) 66% 

 

 

Οικονομικά μεγέθη Α΄ τριμήνου 2022: 

➢ Καθαρά κέρδη (εξαιρουμένης της εφάπαξ επιβάρυνσης), €14 
εκατ. για το Α’ τρίμηνο 2022. ) έναντι ζημιών €9,1 εκατ., την 
αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Επιστροφή στην καθαρή 
κερδοφορία μετά από 11 συνεχόμενα ζημιογόνα τρίμηνα. 

➢ €220,2 εκατ. ο Κύκλος Εργασιών Ομίλου, αύξηση 14% σε 
ετήσια βάση 

➢ €67,3 εκατ. συγκρίσιμα κέρδη προ φόρων τόκων και 
αποσβέσεων (EBITDA) για το Α’ τρίμηνο 2022, ή αύξηση 
65%. Χωρίς την αναπροσαρμογή το EBITDA ανήλθε σε €58,3 
εκατ. ήτοι αύξηση 43%. Περιθώριο συγκρίσιμου EBITDA στο 
30,6% σε σχέση με 21,2% την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. 

➢ €30,9 εκατ. λειτουργικά κέρδη (ΕΒΙΤ) για το Α’ τρίμηνο 2022, 
έναντι €13,2 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο 2021. 

➢ €12,0 εκατ. κέρδη προ φόρων (ΕΒΤ) στο Α’ τρίμηνο 2022, 
τρίτο συνεχόμενο κερδοφόρο μετά από 5 ζημιογόνα τρίμηνα, 
έναντι ζημιών €7,0 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο 2021. 

➢ Καθαρός δανεισμός: 31/03/2022 στα €570,6 εκατ., μειωμένος 
σε σχέση με 31/12/2021 (€577,9 εκατ.). Η ρευστότητα του 
Ομίλου ανήλθε στις 31/03/2022 σε €493 εκατ. 
(περιλαμβανομένου του Μορέα) έναντι €470 εκατ. στις 
31/12/2021. Ο δείκτης μόχλευσης (καθαρός 
δανεισμός/ετησιοποιημένο EBITDA) σε 2,5x (2,4x με 
ετησιοποιημένο συγκρίσιμο EBITDA). 

➢ Θετικές Λειτουργικές Ταμειακές Ροές ύψους €40,1 εκατ. για το 
Α’ τρίμηνο 2022, έναντι €5,5 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο 

2021. 
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Κατάσταση Αποτελεσμάτων του Ομίλου: 

Εκατομμύρια € Q1΄21 Q1΄22 YoY (%) 

Πωλήσεις 193,0 220,2 14% 

Μεικτό Κέρδος 50,1 74,9 50% 

EBITDA 40,9 58,3 43% 

EBITDA Margin (%) 21,2% 26,5%  

Συγκρίσιμο EBITDA 40,9 67,3 65% 

Συγκρίσιμο EBITDA Margin (%) 21,2% 30,6%  

Αποτελέσματα εκμετάλλευσης (EBIT) 13,2 30,9 >100% 

Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων (EBT) (7,0) 12,0 >100% 

Κέρδη μετά από φόρους/(ζημίες) 

περιόδου  

(9,1) 7,0 >100% 

Συγκρίσιμα Κέρδη μετά από 

φόρους/(ζημίες) περιόδου 

(9,1) 14,0 >100% 

 

 

Δείκτες Μη-Χρηματοοικονομικής Επίδοσης 2021 

Δείκτες 2020 2021 

GRI 405-1 Αριθμός εργαζομένων 31/12 7.245  7.296 

C-S2 Γυναίκες εργαζόμενες (%) 24% 26% 

GRI 403-9 Αριθμός θανάτων (αριθμός 

εργαζομένων) 

2 3 

Αριθμός τραυματισμών (αριθμός 

εργαζομένων) 

69 55 

GRI 305-1 

C-E3 

Κατανάλωση ενέργειας (MWh) 247.850 249.852 

 Εκπομπές CO2 eq. (τόνοι CO2 

equivalent)-Total 

97.911 90.327 

GRI 305-1 

C-E1 

Εκπομπές CO2 eq. (τόνοι CO2 

equivalent)-Scope 1 

41.433 28.389 

GRI 305-2 

C-E2 

Εκπομπές CO2 eq. (τόνοι CO2 

equivalent) - Scope 2 

56.478 61.938 



726 
 

 Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 

από ΑΠΕ (ΜWh) 

1.250.450 1.379.510 

 Αποτροπή εκπομπής CO2 eq. 

(τόνοι CO2 equivalent) (χιλ. Τόνοι 

CO2 eq.) 

2.035 2.666 

GRI 204-1 Προμήθειες από εγχώριους 

προμηθευτές (% προμηθειών) 

95% 94% 

C-G1 Σύνθεση Διοικητικού 

Συμβουλίου-Ποσοστό μελών Δ.Σ. 

που είναι γυναίκες 

22% 43% 

C-G4 Πολιτική Βιώσιμης Ανάπτυξης - ΝΑΙ 

C-G2 Εποπτεία Βιώσιμης Ανάπτυξης - Επιτροπή 

Βιώσιμης 

Ανάπτυξης 

GRI 205-3 Επιβεβαιωμένα περιστατικά 

διαφθοράς και σχετικές ενέργειες 

0 0 

GRI 406-1 Περιστατικά διακρίσεων και 

διορθωτικές ενέργειες 

0 0 

 

 

Ο Όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ κατάφερε να αντέξει από τα δύσκολα 
χρόνια της οικονομικής κρίσης της χώρας και όπως παρατηρούμε, 
από τα παραπάνω δεδομένα, κατάφερε να εξέλθει και της ακόμα πιο 
δύσκολης κρίσης, που προκλήθηκε κυρίως από την πανδημία του 
Covid-19. Τα έτη 2019 και 2020 αποτέλεσαν πρόκληση για τον 
Όμιλο, που ήρθε αντιμέτωπος με αρνητικά αποτελέσματα. Παρόλα 
αυτά, όπως δείχνουν τα οικονομικά στοιχεία, το 2022 είναι το έτος 
το οποίο ο Όμιλος επιστρέφει στα θετικά αποτελέσματα προ κρίσης, 
βάζοντας πλώρη για την συνεχή άνοδο, εξέλιξη και ανάπτυξη που 
του προσέφερε η σταθερότητα που επιτεύχθηκε, καθώς και η 
σκληρή δουλειά και οι θυσίες κατά τα δύο προηγούμενα έτη. Ήδη τα 
πρώτα θετικά αποτελέσματα του Α΄ τριμήνου του 2022, όπως 
παρουσιάζονται και ανωτέρω, πιστοποιούν τις προβλέψεις για έξοδο 
του ομίλου από την κρίση και συνεχή μελλοντική επίτευξη θετικών 
οικονομικών αποτελεσμάτων και εν συνέπεια μια σταδιακή άνοδο 
και αποκατάσταση της μετοχής, η οποία είχε υποτιμηθεί σημαντικά 
τα τελευταία έτη. Το όνειρο να πιάσει η μετοχή το κάποτε ρεκόρ των 
περίπου 10€ , αρχίζει να φαίνεται όλο και λιγότερο απίθανο όσο 
περνάει ο καιρός και διατηρείται η ανοδική πορεία, οι στόχοι και τα 
σχέδια που θέτει πλέον η διοίκηση του Ομίλου. Χρειάζεται όμως 
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ακόμα, σκληρή δουλειά και προνοητικότητα ώστε να αποφευχθούν 
πιθανές μελλοντικές κρίσεις. Μόνο έτσι θα καταφέρει ο Όμιλος να 
πετύχει και να κερδίσει όσα του αναλογούν, καθώς αποτελείται από 
εταιρείες που έχουν τις δυνατότητες να μεγαλουργήσουν και να 
αποτελέσουν τους οδηγούς της ανάπτυξης αλλά και της 
πρωτοτυπίας, παγκοσμίως, φέρνοντας νέες ιδέες που θα 
βελτιώσουν την ζωή των πολιτών. 

 

 

Βιώσιμη ανάπτυξη 

 

 

 

 Το 2020, συνεχίστηκε η διαδικασία αναλυτικής αποτύπωσης 

της επίδοσης των εταιρειών του Ομίλου σε θέματα βιώσιμης 

ανάπτυξης, με τη δημιουργία ενός νέου εργαλείου παρακολούθησης 

και καταγραφής βασικών δεικτών επίδοσης σύμφωνα με 

αναγνωρισμένα διεθνή και εθνικά πρότυπα όπως τα GRI, το SASB, 

ο Bloomberg Gender Equality Index και ο Οδηγός Δημοσιοποίησης 

Πληροφοριών ESG του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Με γνώμονα την 

ακριβέστερη και πιο σαφή αποτύπωση της προσέγγισης του 

Ομίλου, ενσωματώθηκε ο πέμπτος στρατηγικός άξονας, που αφορά 

στη στήριξη των τοπικών κοινωνιών. Ο Όμιλος επιθυμεί να αναδείξει 

περαιτέρω τη σημασία των αρμονικών σχέσεων των εταιρειών του 
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με τις τοπικές κοινωνίες μέσα στις οποίες δραστηριοποιούνται. 

Στόχος του Ομίλου είναι η ενίσχυση της διαφάνειας και η συνεχής 

βελτίωση της επίδοσης του στα θέματα που εμπίπτουν στους 5 

αναγνωρισμένους βασικούς στρατηγικούς άξονες βιώσιμης 

ανάπτυξης. Σε επίπεδο Ομίλου έχουν προσδιοριστεί οι εξής 5 

στρατηγικοί άξονες: 

1) Επιχειρηματική ηθική. 

2) Υγεία, ασφάλεια και εξέλιξη των εργαζομένων. 

3) Καινοτομία. 

4) Οικονομία χαμηλού άνθρακα. 

5) Στήριξη των τοπικών κοινωνιών.   

 

 

 

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.  

(28/7/2022) 

 

 

Θέματα ημερήσιας διάταξης (αναθεωρημένης), που συζητήθηκαν 
κατά την διάρκεια της Γ.Σ. : 

1. Υποβολή προς έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης 
(Εταιρείας και Ομίλου) της χρήσης 01.01.2021 - 31.12.2021, 
στην οποία συμπεριλαμβάνονται οι Ατομικές και 

Ενοποιημένες Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις μετά 
των σχετικών Εκθέσεων, συμπεριλαμβανομένης της μη 
Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, της Δήλωσης Εταιρικής 
Διακυβέρνησης και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου 
και του Ορκωτού Ελεγκτή. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων 
της χρήσης 01.01.2021 - 31.12.2021.  

2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά τη 
χρήση 01.01.2021 - 31.12.2021, σύμφωνα με το άρθρο 108 
του N. 4548/2018 και απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών για 
την εταιρική χρήση 01.01.2021 - 31.12.2021, σύμφωνα με το 
άρθρο 117 παρ. 1 περ. (γ) του Ν. 4548/2018. 

3. Εκλογή ορκωτών ελεγκτών για τον έλεγχο των ετήσιων 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01.01.2022 – 
31.12.2022, την επισκόπηση των ενδιάμεσων 
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χρηματοοικονομικών καταστάσεων της ίδιας χρήσης και 
καθορισμός της αμοιβής τους. 

4. Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση από τη Γενική 
Συνέλευση επί της Έκθεσης Αποδοχών του άρθρου 112 του 
N. 4548/2018 για τη χρήση 2021. 

5. Παρουσίαση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου της 
Έκθεσης Πεπραγμένων για τη χρήση 2021. 

6. Υποβολή της Έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών 
Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σύμφωνα με 
το άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020. 

7. Χορήγηση αδείας, κατ’ άρθρο 98 του Ν. 4548/2018, στα μέλη 
του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές της Εταιρείας 
να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση των 
θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιρειών του Ομίλου καθώς 
και νομικών οντοτήτων στις οποίες συμμετέχει, άμεσα ή 
έμμεσα, η Εταιρεία ή εταιρείες του Ομίλου, που επιδιώκουν 
όμοιους ή συναφείς προς την Εταιρεία σκοπούς. 

8. Εκλογή νέου Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. 
9. Ανάκληση δικαστικών μέτρων. 
10. Διάφορες ανακοινώσεις. 

 

 

Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση πραγματοποιήθηκε στις 
28 Ιουλίου του 2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ., εξ 
αποστάσεως μέσω τηλεδιάσκεψης. Η πρόσβαση στην 
τηλεδιάσκεψη και η συνδεσιμότητα δεν παρουσίασαν κάποιο 
πρόβλημα, κάνοντας εύκολη και προσιτή την παρακολούθηση σε 
όλους. Το μοναδικό μειονέκτημα της Γ.Σ. ήταν τα μεγάλα περιθώρια 
των 10 λεπτών μεταξύ της ψηφοφορίας για κάθε θέμα που δίνονταν 
στους μετόχους για να τα εγκρίνουν ή να τα καταψηφίσουν, γεγονός 
που έκανε την γενική συνέλευση κουραστική και άσκοπα 
μακροσκελής, καθώς δεν χρειαζόταν μία τόσο μεγάλη χρονική 
διάρκεια για να πάρουν την απόφασή τους οι μέτοχοι. Τρία λεπτά θα 

ήταν αρκετός και ιδανικός χρόνος για να ψηφίσουν, ενώ ένα 
μεγαλύτερο περιθώριο όπως τα πέντε λεπτά, είναι υπέρ αρκετά και 
οριακά θεωρείται ανεκτό, κατά την γνώμη μου. Όλα τα θέματα που 
τέθηκαν προς ψήφιση από τους μετόχους εγκρίθηκαν και μάλιστα με 
μεγάλη πλειοψηφία, στα περισσότερα, με ποσοστό άνω του 96%. 
Τέλος, εντύπωση μου προκάλεσε η ανυπαρξία κάποιας ερώτησης ή 
τοποθέτησης, πάνω στα θέματα που συζητήθηκαν, από τους 
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μετόχους, παρόλο που με το τέλος της ψηφοφορίας τους δόθηκε η 
δυνατότητα να πάρουν τον λόγο. 

 

Αριστερά: Γεώργιος Μυλωνογιάννης, Πρόεδρος Δ.Σ. . Δεξιά: 
Ευθύμιος  Μπουλούτας, Διευθύνων Σύμβουλος. 

 

 Κατά την αναμονή για την ψηφοφορία για ένα από τα θέματα της 
Γ.Σ. . 
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Γιάννης Καραμούστος τμήμα Λογιστικής και χρηματοοικονομικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 

 

Άννα Λιόντη Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 4ο έτος Τμήμα Αγροτική Οικονομία και 

Ανάπτυξη 
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Όλγα Στασινού MBA στο Πανεπιστημιο Νεαπολις Παφου 

 

Μαρίνης Αλέξανδρος τμήμα οικονομικών επιστημών ΕΚΠΑ 

ΙΣΤΟΡΙΑ 

Η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ άρχισε το 2000 τη λειτουργία του πρώτου 

αιολικού πάρκου στην Εύβοια. Στα μετέπειτα χρόνια, αποκτώντας 

έναν σημαντικό αριθμό αδειών παραγωγής επεκτάθηκε σε 

καινούργια αιολικά πάρκα. 

Το 2004 ξεκίνησε τη διερεύνηση για να επεκταθεί σε ΑΠΕ εκτός 

Ελλάδος, σε αγορές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και εν 

συνεχεία, το 2005, στην Κεντρική Ευρώπη ενώ το 2006 

κατασκεύασε τους δύο πρώτους υδροηλεκτρικούς σταθμούς. 

Από το 2007 μετά την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου, 

εισήχθε στην Αγορά Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών. 

Από το 2011 η εταιρεία άρχισε να λειτουργεί αιολικά πάρκα στην 

Πολωνία, τη Βουλγαρία και τις ΗΠΑ. 

Το 2016 τέθηκε σε λειτουργία το αιολικό πάρκο στη Νήσο Αγίου 

Γεωργίου, το πρώτο onshore αιολικό πάρκο στην Ελλάδα. 

Το 2018 η Εταιρεία κατάφερε να ξεπεράσει το ορόσημο του 1GW 

εγκατεστημένης ισχύος ΑΠΕ σε Ελλάδα και εξωτερικό και συνεχίζει 

να αναπτύσσεται δυναμικά με στόχο τα 6,4 GW εγκαταστάσεων 

ΑΠΕ μέχρι το 2029. 
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ΣΚΟΠΟΣ  
Ο σκοπός της << ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ >> είναι η παροχή 
βιώσιμης ανάπτυξης. Πιο συγκεκριμένα , πρωταρχικός στόχος της 
εταιρίας είναι η εξασφάλιση της συμπόρευσης με τις βασικές αρχές 
Βιώσιμης Ανάπτυξης και η συνδρομή στις επίτευξη των εθνικών 
στόχων .στον τομέα της ενέργειας .Βασικός πυλώνας για την 
επίτευξη του στόχου αυτού είναι η καθιέρωση και η δημιουργία 
ενός βιώσιμου ενεργειακού μέλλοντος με τις ΑΠΕ (Ανανεώσιμες 
Πηγές Ενέργειας ) στο επίκεντρο. Σύμφωνα με την εταιρία οι 
στόχοι της είναι οι εξής :  
Α) Αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος  
Β) Ενδυνάμωση της ηγετικής θέσης της Ελλάδας και ενίσχυση της 
διεθνούς παρουσίας  
Γ) Δραστηριοποίηση σε ένα εύρος τεχνολογιών. Διατήρηση 
ηγετικής θέσης στην αιολική ενέργεια και επέκταση των 
υδροηλεκτρικών και ηλιακών έργων.  
Δ) Ανάπτυξη εμπειρίας στην κατασκευή υποβρυχίων καλωδίων 

μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

 

Η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ αποτελεί μια κυρίαρχη εταιρεία 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην αγορά της Ελλάδας με 

καθετοποιημένες παραγωγικές διαδικασίες (σχεδιασμό, κατασκευή,  

λειτουργία και χρηματοδότηση των έργων της). Δραστηριοποιείται 

σε ένα μεγάλο εύρος με συνεχείς αναπτυσσόμενες τεχνολογίες, 

όπως αιολικά πάρκα, υδροηλεκτρικά έργα, ηλιακά - φωτοβολταϊκά, 

αξιοποίηση και διαχείριση αποβλήτων και βιομάζας. 

Χαρακτηριστικό της εταιρείας είναι η τεχνογνωσία που διαθέτει 

και αποτυπώνεται στις υποδομές, με στόχο τη διασφάλιση 

ποιότητας και πάντα με σεβασμό προς το περιβάλλον. Κατέχει 

ισχυρές υποδομές και υγιή χρηματοοικονομική βάση που 

διασφαλίζουν  την ανάπτυξη της. Παρόλα αυτά η εταιρεία δεν 

καθησυχάζεται και επεκτείνει τις δραστηριότητες της, συμμετέχοντας 

σε εγχώριες αλλά και διεθνείς ενέργειες με σκοπό τη ανάπτυξη 

τεχνολογιών και πραγματοποιεί προσπάθειες προβολής κοινού 

διαθέτοντας κατάλληλους συμβούλους. 
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Ενδεικτικά οι δραστηριότητες της στην Ελλάδα σε λειτουργία 

φτάνουν την δυναμικότητα των 900 MW περίπου, η δυναμικότητα 

των έργων υπό κατασκευή είναι 410 MW περίπου, ενώ τα έργα που 

βρίσκονται στην φάση της αδειοδότησης αγγίζουν την ισχύ των 

5.100 MW. Οι δράσεις της ξεπερνούν τα εγχώρια σύνορα, έχει 

επεκταθεί σε χώρες της Κεντροανατολικής Ευρώπης (Πολωνία, 

Βουλγαρία) και από το 2011 έχει αναπτύξει σημαντική 

δραστηριότητα στις ΗΠΑ. 

Βασική προτεραιότητα είναι η επίτευξη των στόχων του 

επιχειρηματικού σχεδίου, επιτυγχάνοντας οικονομική ανάπτυξη και 

σταθερότητα. Έχοντας υπόψιν 3 σημαντικούς σκοπούς: 

➢ μείωση αερίων του θερμοκηπίου 
➢ εξοικονόμηση συμβατών καυσίμων 
➢ κάλυψη των αυξανόμενων ενεργειακών αναγκών. 
  Σκεπτόμενοι την κλιματική κρίση και την ολοένα πιο σκληρή 

νομοθεσία (φορολογία, πρόστιμα) για τους εξαντλήσιμους πόρους 

και τα ορυκτά καύσιμα και την στροφή προς φιλικότερες 

δραστηριότητες προς τον περιβάλλον δίνεται ένα στρατηγικό 

πλεονέκτημα στην εταιρεία. Η γεωγραφική θέση της χώρας (κλίμα 

και ανάγλυφο) τις επιτρέπουν να αξιοποιεί 3 από τις σημαντικότερες 

ανεξάντλητες πηγές ενέργειας: 

➢ μεγάλη περίοδος ηλιοφάνειας - φωτοβολταϊκά 
➢ πολλές τοποθεσίες με ισχυρούς ανέμους - ανεμογεννήτριες 
➢ μικρά ορμητικά ποτάμια κατάλληλα για παραγωγή 

υδροηλεκτρικής ενέργειας. 
Επίσης αξιοσημείωτο είναι ο σχεδιασμός 2 μεγάλων έργων 

αντλησοταμίευσης δίνοντας λύση στην αποθήκευση ενέργειας 

προερχόμενη από ΑΠΕ με σημαντικά οφέλη τόσο οικονομικά όσο 

και περιβαλλοντικά. 

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Ο κύκλος εργασιών της Τέρνα Ενεργειακή το έτος 2021 

παρουσιάζει μια έντονη αύξηση και ανέρχεται σε 405407000 από 

328091000 που ήταν το 2020. Σε αντίθεση με τον κύκλο εργασιών 

έρχονται οι υπόλοιποι λογαριασμοί της κατάστασης 

αποτελεσμάτων που ελαττώνονται ελαφρά. Πιο συγκεκριμένα τα 

μικτά κέρδη από 144887000 το 2020 μειώνονται σε 141977000 το 

2021, τα EBITA από194742000 σε 161787000, ενώ τα κέρδη προ 
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φόρων αυξάνονται  από 89998000 σε 98437, τα κέρδη μετά 

φόρων μειώνονται οριακά από 73388000 σε 72918000 

                                        ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

Η Μετοχή της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ξεκίνησε να διαπραγματεύεται 

στο Χρηματιστήριο , στην κατηγορία της Μεγάλης 

κεφαλαιοποίησης , στις 14 Νοεμβρίου 2007. Σήμερα , ο 

μεγαλύτερος μέτοχος είναι η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ με την κατοχή του 

37,30% των δικαιωμάτων ψήφου . Στην δεύτερη θέση βρίσκεται ο 

Γεώργιος Περιστέρης με την κατοχή 11,06% των δικαιωμάτων 

ψήφου. Έπειτα , η Atale Enterprises Limited κατέχει το 5,98% ενώ 

το υπόλοιπο ποσοστό κατέχεται από διάφορους μετόχους .  

        Η ονομασία της μετοχής είναι ΤΕΝΕΡΓ και η μετοχή έχει αξία 

16,55 ευρώ ( 13.07/2022) 

Η απόδοση των τελευταίων 3 μηνών είναι -6,69% ενώ για το 

εξάμηνο 19,90% . Η ετήσια απόδοση υπολογίζεται σε 38,39% 

 Τον Μάρτη του 2022 ξεκίνησε η ανοδική πορεία της μετοχής με 

την αξία της να φτάνει τα 18,60 ευρώ στις 9 Ιουνίου του 2022. 

 Η περίοδος κατά την οποία η πανδημία του COVID-19 

αποτελούσε το σοβαρότερο πρόβλημα που είχε να αντιμετωπίσει η 

ανθρωπότητα τις τελευταίες δεκαετίες έπληξε την μετοχή της 

εταιρείας η οποία έπεσε στα 5,78 ευρώ στις 16 Μαρτίου του 2020.  

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 

 

 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΘΕΣΗΣ  

31/12/2
021 

31/12/2
020 

Στήλη
4 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 
   

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό 
   

Υπεραξία επιχείρησης 3.994 0 10000
% 

Ασώματα πάγια 50.909 50.301 1,21% 

Ενσώματα πάγια 983.391 1.346.9
66 

-
26,99
% 
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Δικαιώματα χρήσης παγίων 19.535 11.677 67,29
% 

Συμμετοχές σε θυγατρικές − - 
 

Συμμετοχές σε κοινοπραξίες 4.259 4.567 -
6,74% 

Συμμετοχές σε συγγενείς 
επιχειρήσεις 

59 62 -
4,84% 

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 4.963 4.611 7,63% 

Απαιτήσεις από παράγωγα 1.409 14.544 -
90,31
% 

Χρηματοοικονομικά Στοιχεία 
Ενεργητικού - Παραχωρήσεις 

61.353 46.952 30,67
% 

Επενδύσεις σε συμμετοχικούς 
τίτλους 

2.583 2.753 -
6,18% 

Αναβαλλόμενες φορολογικές 
απαιτήσεις 

8.041 9.973 -
19,37
% 

Σύνολο μη κυκλοφορούντος 
ενεργητικού 

114049
6 

149240
6 

-
23,58
% 

Κυκλοφορούν ενεργητικό 
   

Αποθέματα 10.889 5.845 86,30
% 

Εμπορικές απαιτήσεις 76.208 84.929 -
10,27
% 

Απαιτήσεις από συμβάσεις με 
πελάτες 

2.795 19.352 -
85,56
% 

Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις 135.531 75.779 78,85
% 

Απαιτήσεις από φόρο εισοδήματος 4.691 3.064 53,10
% 

Λοιπές βραχυπρόθεσμες επενδύσεις 1.762 2.212 -
20,34
% 

Απαιτήσεις από παράγωγα 137 - 
 

Χρηματικά διαθέσιμα 397.409 290.907 36,61
% 

Σύνολο κυκλοφορούντος 
ενεργητικού 

629.422 482088 30,56
% 
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ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 176991
8 

197449
4 

-
10,36
%     

ΠΑΘΗΤΙΚΟ 
   

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

   

Μετοχικό κεφάλαιο 34.757 34.757 0,00% 

Διαφορά υπέρ το άρτιο 209.870 209.870 0,00% 

Αποθεματικά 63.071 58.378 8,04% 

Υπόλοιπο κερδών εις νέο 113.191 181.812 -
37,74
% 

Μη ελέγχουσες συμμετοχές 10.754 11.277 -
4,64% 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 431643 496094 -
12,99
% 

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 
   

Μακροπρόθεσμα δάνεια 872.144 857.232 1,74% 

Υποχρεώσεις από μισθώσεις 18.701 11.064 69,03
% 

Συμμετοχικοί τίτλοι εξομοιούμενοι με 
χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 

- 236.184 
 

Υποχρεώσεις από παράγωγα 2.162 7.873 -
72,54
% 

Προβλέψεις για αποζημίωση 
προσωπικού 

204 146 39,73
% 

Λοιπές προβλέψεις 18.071 21.346 -
15,34
% 

Επιχορηγήσεις 76.736 82.140 -
6,58% 

Υποχρεώσεις από συμβάσεις με 
πελάτες 

703 - 
 

Αναβαλλόμενες φορολογικές 
υποχρεώσεις 

37.137 32.474 14,36
% 

Λοιπές μακροπρόθεσμες 
υποχρεώσεις 

10.549 10.290 2,52% 
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Σύνολο μακροπρόθεσμων 
υποχρεώσεων 

103640
7 

125874
9 

-
17,66
% 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 
   

Προμηθευτές 138.326 42.247 227,4
2% 

Βραχυπρόθεσμα δάνεια 40.425 27.487 47,07
% 

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 
πληρωτέες την επόμενη χρήση 

70.966 69.364 2,31% 

Υποχρεώσεις από μισθώσεις 1.151 718 60,31
% 

Συμμετοχικοί τίτλοι εξομοιούμενοι με 
χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 

- 45.079 
 

Υποχρεώσεις από παράγωγα 6.659 4.774 39,48
% 

Υποχρεώσεις από συμβάσεις με 
πελάτες 

3.371 3.246 3,85% 

Δεδουλευμένες και λοιπές 
βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 

31.119 18.831 65,25
% 

Φόρος εισοδήματος πληρωτέος 9.851 7.905 24,62
% 

Σύνολο βραχυπρόθεσμων 
υποχρεώσεων 

301868 219651 37,43
% 

Σύνολο υποχρεώσεων 133827
5 

147840
0 

-
9,48%     

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ 
ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

176991
8 

197449
4 

-
10,36
% 

 

Ξεκινώντας με την οριζόντια ανάλυση παρατηρούμε μια μείωση 

του μη κυκλοφορούντο ενεργητικό περίπου 23,58% με μικρές 

διακυμάνσεις στα στοιχεία του μη κυκλοφορούν εκτός από την 

υπεραξία της επιχείρησης, τα δικαιώματα χρήσης παγίων 

αυξάνονται όπως και τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού 

αυξάνονται κατά 30,67% ενώ αντίθετα οι Απαιτήσεις από 

παράγωγα μειώνονται κατακόρυφα και τα ενσώματα πάγια 

μειώνονται σημαντικά . Περνώντας στο κυκλοφορούν ενεργητικό τα 

αποθέματα αυξάνονται σημαντικά όπως και οι προκαταβολές και 

λοιπές απαιτήσεις, οι απαιτήσεις από φόρο εισοδήματος, 



739 
 

μικρότερη αύξηση έχουν τα χρηματικά διαθέσιμα. Αντίθετα 

σημαντική μείωση παρουσιάζουν οι προκαταβολές και λοιπές 

απαιτήσεις ενώ μικρότερη μείωση έχουν οι υπόλοιποι λογαριασμοί. 

Τέλος το ενεργητικό μειώνεται σε σχέση με την προηγούμενη 

χρονιά περίπου 10%.  

Στο παθητικό τώρα παρατηρούμε  μείωση στα ιδία κεφάλαια που 

οφείλεται κυρίως στο υπόλοιπο κερδών εις νέον που μειώνεται 

σημαντικά. Οι μακροπρόθεσμές υποχρεώσεις μειώνονται παρόλο 

την έντονη αύξηση των υποχρεώσεων από μισθώσεις και οι 

προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού αυξάνονται έντονα ενώ  

μειώνονται επίσης έντονα οι υποχρεώσεις από παράγωγα  και 

ακολουθούν άλλες μικρότερες διακυμάνσεις. Τέλος οι 

βραχυπρόθεσμές υποχρεώσεις παρουσιάζουν μια μικρή μείωση 

παρόλο που το σύνολο σχεδόν των λογαριασμών του αυξάνονται 

άλλοι έντονα άλλοι λιγότερο έχουμε τους Συμμετοχικούς τίτλους 

εξομοιούμενους με χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις οι οποίοι 

μηδενίζονται.  

ΚΑΘΕΤΗ ΑΝΆΛΥΣΗ  

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΙ 
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 

31/12/2
021 

31/12/2
020 

Στήλ
η4 

Στήλ
η5 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 
    

Μη κυκλοφορούν 
ενεργητικό 

    

Υπεραξία επιχείρησης 3.994 0 0% 0% 

Ασώματα πάγια 50.909 50.301 3% 3% 

Ενσώματα πάγια 983.391 1.346.9
66 

56% 68% 

Δικαιώματα χρήσης παγίων 19.535 11.677 1% 1% 

Συμμετοχές σε θυγατρικές − - 
  

Συμμετοχές σε κοινοπραξίες 4.259 4.567 0% 0% 

Συμμετοχές σε συγγενείς 
επιχειρήσεις 

59 62 0% 0% 

Λοιπές μακροπρόθεσμες 
απαιτήσεις 

4.963 4.611 0% 0% 

Απαιτήσεις από παράγωγα 1.409 14.544 0% 1% 

Χρηματοοικονομικά Στοιχεία 
Ενεργητικού - 
Παραχωρήσεις 

61.353 46.952 3% 2% 
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Επενδύσεις σε 
συμμετοχικούς τίτλους 

2.583 2.753 0% 0% 

Αναβαλλόμενες φορολογικές 
απαιτήσεις 

8.041 9.973 0% 1% 

Σύνολο μη 
κυκλοφορούντος 
ενεργητικού 

1140496 149240
6 

64% 76% 

Κυκλοφορούν ενεργητικό 
    

Αποθέματα 10.889 5.845 1% 0% 

Εμπορικές απαιτήσεις 76.208 84.929 4% 4% 

Απαιτήσεις από συμβάσεις 
με πελάτες 

2.795 19.352 0% 1% 

Προκαταβολές και λοιπές 
απαιτήσεις 

135.531 75.779 8% 4% 

Απαιτήσεις από φόρο 
εισοδήματος 

4.691 3.064 0% 0% 

Λοιπές βραχυπρόθεσμες 
επενδύσεις 

1.762 2.212 0% 0% 

Απαιτήσεις από παράγωγα 137 0 0% 0% 

Χρηματικά διαθέσιμα 397.409 290.907 22% 15% 

Σύνολο κυκλοφορούντος 
ενεργητικού 

629.422 482088 36% 24% 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 176991
8 

197449
4 

 
100% 

     

ΠΑΘΗΤΙΚΟ 
    

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

    

Μετοχικό κεφάλαιο 34.757 34.757 2% 2% 

Διαφορά υπέρ το άρτιο 209.870 209.870 12% 11% 

Αποθεματικά 63.071 58.378 4% 3% 

Υπόλοιπο κερδών εις νέο 113.191 181.812 6% 9% 

Μη ελέγχουσες συμμετοχές 10.754 11.277 1% 1% 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 431643 496094 24% 25% 

Μακροπρόθεσμες 
υποχρεώσεις 

   

0% 

Μακροπρόθεσμα δάνεια 872.144 857.232 49% 43% 

Υποχρεώσεις από 
μισθώσεις 

18.701 11.064 1% 1% 

Συμμετοχικοί τίτλοι 
εξομοιούμενοι με 

0 236.184 0% 12% 
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χρηματοοικονομικές 
υποχρεώσεις 

Υποχρεώσεις από 
παράγωγα 

2.162 7.873 0% 0% 

Προβλέψεις για αποζημίωση 
προσωπικού 

204 146 0% 0% 

Λοιπές προβλέψεις 18.071 21.346 1% 1% 

Επιχορηγήσεις 76.736 82.140 4% 4% 

Υποχρεώσεις από 
συμβάσεις με πελάτες 

703 - 0% 
 

Αναβαλλόμενες φορολογικές 
υποχρεώσεις 

37.137 32.474 2% 2% 

Λοιπές μακροπρόθεσμες 
υποχρεώσεις 

10.549 10.290 1% 1% 

Σύνολο μακροπρόθεσμων 
υποχρεώσεων 

103640
7 

125874
9 

59% 64% 

Βραχυπρόθεσμες 
υποχρεώσεις 

  

0% 0% 

Προμηθευτές 138.326 42.247 8% 2% 

Βραχυπρόθεσμα δάνεια 40.425 27.487 2% 1% 

Μακροπρόθεσμες 
υποχρεώσεις πληρωτέες την 
επόμενη χρήση 

70.966 69.364 4% 4% 

Υποχρεώσεις από 
μισθώσεις 

1.151 718 0% 0% 

Συμμετοχικοί τίτλοι 
εξομοιούμενοι με 
χρηματοοικονομικές 
υποχρεώσεις 

0 45.079 0% 2% 

Υποχρεώσεις από 
παράγωγα 

6.659 4.774 0% 0% 

Υποχρεώσεις από 
συμβάσεις με πελάτες 

3.371 3.246 0% 0% 

Δεδουλευμένες και λοιπές 
βραχυπρόθεσμες 
υποχρεώσεις 

31.119 18.831 2% 1% 

Φόρος εισοδήματος 
πληρωτέος 

9.851 7.905 1% 0% 

Σύνολο βραχυπρόθεσμων 
υποχρεώσεων 

301868 219651 17% 11% 

Σύνολο υποχρεώσεων 133827
5 

147840
0 

76% 75% 
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0% 0% 

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
ΚΑΙ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

176991
8 

197449
4 

100% 100% 

 

Κατά την ανάλυση διαπιστώθηκε ότι το ενεργητικό αποτελείται από 

64% πάγιο και 36% κυκλοφορούν ενεργητικό. Το πάγιο ενεργητικό 

έχει μειωθεί κατά 10% σε σύγκριση με πέρσι σε αντίθεση με το 

κυκλοφορούν που εχει αυξηθεί 10%. Αυτό συμβαίνει γιατί έχει 

μειωθεί η αξία των ενσώματων παγίων και αυξήθηκαν τα 

διαθέσιμα. 

Το παθητικό αποτελείται από  Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 24%, 

μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 59% και βραχυπρόθεσμές 17%. 

Παρατηρούμε ότι ενώ μειώνονται τα ιδία κεφάλαια και οι 

μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις οι βραχυχρόνιες. 

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ 

Αριθμοδείκτες Ρευστότητας  2021  2020 

Γενικής ρευστότητας 
                      
0,06    2,05 

Ειδικής ρευστότητας 
                      
0,05    1,98 

Αριθμοδείκτες  
δραστηριότητας  2021  2020 

Ταχύτητα κυκλοφορίας 
αποθεμάτων 

                    
24,19    17,37 

ημέρες παραμονής αποθεμάτων 
                    
15,09    21 

Μέσο ύψος απαιτήσεων 
         
201.174,50     

 ταχύτητας εισπράξεων 
απαιτησεων 

                      
2,02    1,04 

Μέση διάρκεια παραμονής 
απαιτήσεων 

                 
181,12    351,98 

Αριθμοδείκτες χρέους  2021  2020 

Μακροπρόθεσμο χρέος προς 
ίδια κεφάλαια 

                      
2,40    1,06 

Συνολικές υποχρεώσεις προς 
ίδια κεφάλαια 

                      
3,10    1,38 

Αριθμοδείκτες κερδοφορίας  2021  2020 

Μικτό περιθώριο κέρδους σε % 35% 14,90% 
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Καθαρό περιθώριο κέρδους σε 
%  130% 39,79% 

Απόδοση ιδίων κεφαλαίων σε % 17% 17% 

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Το διοικητικό συμβούλιο αποτελείται από 5 εώς 11 άτομα , τα 

οποία εκλέγονται από την Γενική συνέλευση των μετόχων. Η 

θητεία είναι 5 έτη και η σύνθεση είναι η εξής : 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ, ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ., ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ , ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ 

ΜΕΛΟΣ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΡΓΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ : 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ , ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ : 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΥΡΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΕΩΝ  

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ : ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ  

ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ : ΜΙΧΑΗΛ ΓΟΥΡΖΗΣ ΤΟΥ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ  

ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ : ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΥΧΤΗΣ  

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ , ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ : ΜΑΡΙΝΑ 

ΣΑΡΚΙΣΙΑΝ ΟΧΑΝΕΣΟΓΛΟΥ 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ , ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ : ΑΝΔΡΕΑΣ 

ΤΑΠΡΑΝΤΖΗΣ 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ , ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ : ΣΟΦΙΑ 

ΚΟΥΝΕΝΑΚΗ-ΕΦΡΑΙΜΟΓΛΟΥ  

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ , ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ : ΤΑΤΙΑΝΑ 

ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

 

Ο Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης είναι ο πυρήνας για την 

επιτυχή ολοκλήρωση της εταιρικής διακυβέρνησης που συνεχώς 

μεταβάλλεται ανάλογα με τις κοινωνικοοικονομικές συνθήκες που 
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επικρατούν και διασφαλίζει την τήρηση της επιχειρηματικής ηθικής 

και διαφάνειας όλων των μελών της εταιρείας. Το Διοικητικό 

Συμβούλιο φέρει την ευθύνη να εφαρμοστεί και τα μέλη του 

εκλέγονται βάσει αυστηρών κριτηρίων για την διασφάλιση της 

αποτελεσματικότητας και της ακεραιότητας. Ωστόσο, σημαντική 

είναι κι η αναλογία που επικρατεί ανάμεσα σε εκτελεστικά και μη 

εκτελεστικά μέλη επιτυγχάνοντας την βέλτιστη λειτουργικότητα και 

υψηλή αξιοπιστία. 

Η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ παρουσιάζει ένα σύστημα το οποίο 

τηρεί τις αρχές του ΚΕΔ και την προστασία των δικαιωμάτων όλων 

των μετόχων της με τους κατάλληλους μηχανισμούς του εσωτερικού 

ελέγχου για την διασφάλιση της αποτελεσματικής λειτουργίας και 

την εκπλήρωση των στόχων της. Με την συχνή αξιολόγηση όλων 

των στοιχείων και την συνεχή πληροφόρηση πετυχαίνει την 

εξάλειψη των κινδύνων από εσωτερικούς και εξωτερικούς 

παράγοντες έγκαιρα. 

Εταιρική Κοινωνική ευθύνη  

Η εταιρεία ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ συμβάλλει έμπρακτα 

με πολυδιάστατες δράσεις για την κοινωνία και το 

περιβάλλον αδιάκοπα, προσπαθώντας να ενισχύσει τις 

σχέσεις των τοπικών κοινωνιών. Η πολιτική του ομίλου 

σχεδιάζεται με βάση τους στόχους της διατηρήσιμης 

ανάπτυξης και οι επιχειρηματικές δραστηριότητες 

στηρίζουν ουσιαστικά τις ανάγκες των εμπλεκόμενων 

μερών έχοντας πάντα υπόψη τις επικρατούσες 

κοινωνικοοικονομικές αντιλήψεις. 

 Η εταιρική υπευθυνότητα είναι τμήμα της πολιτικής 

που ακολουθείται από τον όμιλο και συμβαδίζει με τις αρχές 

ESG (περιβάλλον-κοινωνία-διακυβέρνηση) με τέσσερις 

βασικούς πυλώνες (προστασία του περιβάλλοντος, 

ενίσχυση της κοινωνίας, ανάδειξη της ανθρώπινης αξίας και 

διαμόρφωση υπεύθυνης αγοράς). 

 Η συνεισφορά στις τοπικές κοινωνίες που 

δραστηριοποιείται η εταιρεία είναι εμφανής. Μόνο για το 

2021 διέθεσε 1,85 εκατομμύρια ευρώ για την ενίσχυση της 
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λειτουργίας των δομών, την εκπαίδευση νέων και την 

ανάδειξη του πολιτισμικού πλούτου της περιοχής. Χωρίς 

καμία νομοθετική υποχρέωση η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 

διασφαλίζει το 3% των ακαθάριστων ετήσιων εσόδων της 

να διατίθεται στις κοινότητες και να μετατρέπεται σε 

κοινωνικό όφελος. Από το ποσοστό αυτό το 1,7% 

αποδίδεται στους δήμους μέσω του ΛΑΓΗΕ και του 

ΔΕΔΔΗΕ, ενδεικτικά το ποσό για την περσινή χρονιά 

ανήλθε σε 5.634.702 ευρώ. 

 

 

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

 

Στις 22/06/2022 πραγματοποιήθηκε η ετήσια γενική 

συνέλευση σε υβριδική μορφή (ζωντανή αναμετάδοση μέσω της 

πλατφόρμας webex) και επίσης δόθηκε η δυνατότητα 

παρακολούθησης της από τους φοιτητές του προγράμματος ΣΕΔ. 

 

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών 
Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) για την χρήση 
2021, και των επ΄ αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου 
και της Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. 

2. Έγκριση της από το Διοικητικό Συμβούλιο προτεινόμενης 
διάθεσης κερδών, καταβολής μερίσματος και αμοιβών στα μέλη 
του Δ.Σ. για τη χρήση 2021. 

3. Υποβολή και Ψήφιση από τη Γενική Συνέλευση της Ετήσιας 
Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική 
χρήση 01.01.2021-31.12.2021 σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 
4449/2017, όπως ισχύει. 

4. Έγκριση Συνολικής Διαχείρισης της Χρήσεως 2021. 
5. Απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε σχετική 

ευθύνη ή αποζημίωση απορρέουσα από την άσκηση των 
καθηκόντων τους για την χρήση 2021. 
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6. Συζήτηση και ψηφοφορία επί της Έκθεσης Αποδοχών του 
άρθρου 112 του ν. 4548/2018 για τη χρήση 2021. 

7. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ελεγκτή 
Λογιστή, Μελών του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, για 
τον έλεγχο της χρήσης 2022 και καθορισμός αμοιβής τους. 

8. Υποβολή αναφοράς των ανεξαρτήτων μελών του Διοικητικού 
Συμβουλίου προς την Γενική Συνέλευση των μετόχων, κατ’ 
εφαρμογή του άρθρου 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020. 

9. Διάφορες ανακοινώσεις, εγκρίσεις και συζήτηση θεμάτων 
γενικού ενδιαφέροντος. 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

 Η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ είναι μια εταιρεία με μεγάλες 

δυνατότητες εξέλιξης. Δραστηριοποιείται σε ένα κλάδο ο οποίος 

γίνεται όλο και πιο ελκυστικός για επενδύσεις λόγω 

περιβαλλοντικών σκοπών. Οι πολιτικές αποφάσεις ανοίγουν ένα 

δρόμο προς επενδύσεις τέτοιου τύπου, δηλαδή στροφή σε πιο 

καθαρές ενέργειες. Ακόμη βρίσκεται στα πρώτα στάδια, αλλά η 

παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές φαίνεται 

να είναι το μέλλον. Η μακροχρόνια σταθερότητα και παρουσία της 

εταιρείας στον κλάδο της δίνει ένα σημαντικό προβάδισμα, το οποίο 

είναι και το κλειδί της επιτυχίας. Παρά τις αντίξοες συνθήκες και την 

αβεβαιότητα που επικρατεί (πανδημία covid-19 και πόλεμος 

Ρωσίας-Ουκρανίας) η αποτελεσματικότητα της εταιρείας διατηρείται, 

χάρη στη σωστή διαχείριση και στην εφαρμογή στρατηγικών, όπως 

προβλέπει ο κώδικας εταιρικής διακυβέρνησης που ακολουθεί. 
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Οικονόμου Ζωή-Ουρανία  

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πανεπιστημίου 

Μακεδονίας 

 

 

 

Καραγιώργος Θεόδωρος-Ανάργυρος  

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστήμιου Δυτικής Αττικής 
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Ράμα Στελίνα 

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Εθνικού και Καποδιστριακού 

Πανεπιστήμιου Αθηνών 
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Ιστορικά  

Η INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL («ICI») είναι μια 

εταιρεία που δραστηριοποιείται στον κλάδο των Επενδύσεων 

Ακίνητης Περιουσίας μέσω λειτουργικών μισθώσεων. Είναι 

εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών και εποπτεύεται από την 

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Ιδρύθηκε το 2012 και στοχεύει στην 

εκμετάλλευση των σπουδαίων ευκαιριών την ελληνικής και 

ευρύτερης αγοράς ακινήτων. Η πρώτη επένδυση της εταιρείας 

πραγματοποιήθηκε τον Μάρτιο του 2012 και ήταν η απόκτηση ενός 

χαρτοφυλακίου 14 εμπορικών ακινήτων από την Εμπορική 

Τράπεζα. Τα ακίνητα βρίσκονται σε όλη την Ελλάδα (ενδεικτικά σε 

Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κρήτη, βόλος, Κέρκυρα, Ζάκυνθος). Το 2017 

αγόρασε το σύνολο των μετοχών της εταιρίας BIERCO A.E, η οποία 

από 4.5.2017 ανήκει στον Όμιλο. Επίσης,  το 2018, συνέχισε το 

επενδυτικό της σχέδιο και αγόρασε το σύνολο των εταιρικών 

μεριδίων της «Ιδιοκτήτρια Ζεκάκου 18 Μ.Ι.Κ.Ε», η οποία από 

4.5.2018 ανήκει και αυτή στον Όμιλο. Συνολικά, ο Όμιλος την 

31.12.2021 διέθετε 34 ακίνητα από τα οποία τα 32 είναι επενδυτικά, 

ενώ τα 2 ιδιοχρησιμοποιούνται. Τα ακίνητα γενικά περιλαμβάνουν 

Τραπεζικά υποκαταστήματα, καταστήματα και γραφεία, και είναι 

μισθωμένα με Μακροχρόνιες συμβάσεις σε μεγάλους και 

φερέγγυους μισθωτές, όπως Alpha Bank, Σκλαβενίτης και 

ΙΚΑ/ΕΤΑΜ.  

Σκοπός 

  Κυρίαρχος στόχος της Intercontinental International είναι η 

στοχευμένη αγορά ακίνητης περιουσίας, στην Ελλάδα αλλά και στην 

ευρύτερη περιοχή, καθώς και η άμεση εκμετάλλευση ή διάθεση τους 
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σε ικανούς μισθωτές που μπορούν να ανταπεξέλθουν σε κάθε 

πρόκληση της ανταγωνιστικής αγοράς.  

  Με αυτό τον τρόπο δίνεται η δυνατότητα σε κάθε αξιόπιστη 

επιχείρηση, που διαθέτει όλες τις προδιαγραφές, να καταφέρει να 

εγκατασταθεί σε σωστά σημεία όπου βρίσκονται οι πιθανοί πελάτες 

της οι οποίοι ενδιαφέρονται για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της. 

  Έτσι λοιπόν η Intercontinental International, εφαρμόζοντας 

δυναμικά το επενδυτικό της πλάνο, καταφέρνει να είναι πάντα δίπλα 

σε όλους όσους χρειαστούν την βοήθεια και τις υπηρεσίες της.      

Δραστηριότητες  

Η INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL Ανώνυμη 

Εταιρεία Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας είναι μια εταιρεία με 

έδρα την Ελλάδα, που επενδύει και διαχειρίζεται ακίνητα. Πιο 

συγκεκριμένα κάνει επενδύσεις σε ακίνητη περιουσία και διαχείριση 

χαρτοφυλακίου ακινήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 

2778/1999 περί Ανωνύμων Εταιρειών σε Ακίνητη Περιουσία, όπως 

ισχύει. Το χαρτοφυλάκιο της Εταιρείας περιλαμβάνει: πάνω από 10 

εμπορικά ακίνητα (τραπεζικά καταστήματα) της Άλφα Τράπεζα AE, 

πρώην Άλφα Τράπεζα Πίστεως ΑΕ· ένα κτίριο γραφείων και 

καταστημάτων στον Νέο Κόσμο· ένα κατάστημα λιανικής 

πώλησης/σουπερμάρκετ που βρίσκεται στο ισόγειο· ένα ανεξάρτητο 

εμπορικό κτίριο, το οποίο περιλαμβάνει γραφεία και καταστήματα 

λιανικής· ένα ακίνητο διαμερισμάτων, καθώς και περισσότερους 

από τρεις εμπορικούς χώρους και χώρους υπηρεσιών. Τα ακίνητα 

της βρίσκονται κυρίως στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, την Κρήτη, το 

Βόλο, την Κέρκυρα και τη Ζάκυνθο. Οι κύριοι μισθωτές της Εταιρείας 

είναι η Άλφα Τράπεζα AE (μακροχρόνια σύμβαση μίσθωσης), Το 
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Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ) - Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης 

Μισθωτών (ΕΤΑΜ), η Ι & Σ Σκλαβενίτης ΑΕΕ και η ΕΛΤΑ 

Ταχυμεταφορές ΑΕ. 

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

Το οικονομικό έτος του 2021 παρότι συνεχίζονται επιτυχώς οι 

επιχειρηματικές δραστηριότητες σημειώθηκε μια πτώση της τάξεως 

των 568 χιλ. ευρώ ή 7,65% για την εταιρεία και αντίστοιχα 606 χιλ. 

ή 7,43% για τον όμιλο σε σχέση με το προηγούμενο έτος στα έσοδα 

από μισθώματα. Η μείωση αυτή οφείλεται εξολοκλήρου σε 

αναπροσαρμογή αναγνωρισμένων μισθωμάτων κατ’ εφαρμογή του 

ΔΠΧΑ 16, και δεν αποτελεί μέγεθος ταμειακής ροής. Επίσης, τα 

λειτουργικά έσοδα του ομίλου, όπως παρατηρείτε στην οικονομική 

κατάσταση, αντιστοιχούν σε μείωση κατά € 1,46 εκ. (25,01%), λόγω 
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της αρνητικής προσαρμογής στην εύλογη αξία των επενδυτικών 

ακινήτων ύψους € 1,57 εκ. σε σχέση με την αρνητική 

αναπροσαρμογή ύψους € 0,82 εκ. στη χρήση του 2020. Τα άμεσα 

έξοδα επί των επενδύσεων αυξήθηκαν κατά € 66 χιλ. για τον όμιλο 

ενώ για την εταιρεία η αύξηση ανήλθε σε € 51 χιλ. Αυτή η μικρή 

αύξηση πιθανότατα να δικαιολογείται λόγο της απόκτησης δύο νέων 

κτηρίων και κρίνεται απολύτως φυσιολογική λόγο της συνεχιζόμενης 

επιχειρηματικής πρακτικής. Τα λοιπά λειτουργικά έξοδα ανήλθαν σε 

€ 0,85 εκ. για τον Όμιλο (31 Δεκεμβρίου 2020: € 0,81 εκ) και € 0,82 

εκ. για την Εταιρεία. 

 

Στη συνέχεια, θα ήταν ενδιαφέρουσα  η διαχρονική εικόνα του 

κύκλου εργασιών της εταιρείας και του ομίλου τα τελευταία έτη και η 

επιχειρηματική πορεία τους κατά τη περίοδο της πανδημίας του ιού 

COVID-19.  

 

 

 

Πιο πάνω απεικονίζονται τα έσοδα από μισθώματα του ομίλου 

και της εταιρείας από το 2017 μέχρι το 2021. Το έτος 2017 
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αποκτήθηκε το σύνολο των μετοχών της BIERCO Α.Ε όπου και 

εντάχθηκε στον όμιλο και είναι η αιτία που το γράφημα ξεκινάει από 

το συγκεκριμένο έτος.  

 

Η εταιρεία όπως και ο όμιλος παρουσιάζουν μια σταθερή 

αυξητική πορεία στα έσοδα τους έχοντας μια μικρή πτώση τα 

τελευταία δύο έτη κατά τη περίοδο της πανδημίας. Η εν λόγο μείωση 

πρέπει να σημειωθεί ότι δημιουργήθηκε σχεδόν στο σύνολο της 

εξαιτίας αναπροσαρμογών στην εύλογη αξία των ακινήτων όπως και 

μισθώσεων όπως προαναφέρθηκε.  Ο ιός COVID-19 δεν άφησε 

πολλά περιθώρια στον επιχειρηματικό κόσμο με αποτέλεσμα η 

επιχείρηση να είχε πιθανών μειωμένες ευκαιρίες για την βέλτιστη 

διαχείριση του χαρτοφυλακίου της. Πάραυτα, και έχοντας  υπόψιν 

όσα ειπώθηκαν,  η γενική εικόνα της INTERCONTINENTAL 

INTERNATIONAL Α.Ε.Ε.Α.Π δε μπορεί να χαρακτηριστεί παρά 

υγιείς και προσοδοφόρα για τους επενδυτές της. 

 

 

 

Μετοχική Ανάλυση Intercontinental International 

 

Η INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL έκανε το 

ντεμπούτο της στο Χρηματιστήριο Αθηνών την Τρίτη 2 Αυγούστου 

2016, που ξεκίνησε την διαπραγμάτευση του συνόλου των 

10.500.000 κοινών ονομαστικών μετοχών, με τιμή έναρξης 

5,52€/μετοχή. Η ιστορικά υψηλότερη τιμή μετοχής τη εταιρίας ήταν 

στις αρχές του 2020, στα 8,2€ και η ιστορικά χαμηλότερη ήταν στα 

τέλη του 2017, στα 4,8€. Παράλληλα, αξιοσημείωτο είναι το γεγονός 
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πως η τιμή της μετοχής της εταιρίας έπεσε κάτω από τα 6€το 

φθινόπωρο του 2020, εν μέσω της δεύτερης καραντίνας αλλά από 

τις αρχές του επόμενου έτους άρχισε σταδιακά να ανεβαίνει με μια 

σχετική σταθεροποίηση την άνοιξη του 2021, γύρω στα 7€, μέχρι και 

σήμερα. Μέσω των παραπάνω, είναι εύκολα κατανοητό πως την 

εταιρία έπληξε στις αρχές του ο COVID-19, αλλά αφού ορθοπόδησε, 

δεν κατάφερε να την ρίξει ούτε ο πόλεμος Ρωσίας – Ουκρανίας, ούτε 

και η κρίση που αυτός έφερε.  
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ΔΕΙΚΤΕΣ-ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

 

Οριζόντια ανάλυση 

 

 

Σύμφωνα με την οριζόντια ανάλυση που πραγματοποιήθηκε, 

παρατηρούμε μια στοιχειώδη αύξηση στα μη-κυκλοφορούντα 

περιουσιακά στοιχεία κατά 16% το τελευταίο έτος, ενώ πριν το 2021 

ήταν αρκετά σταθερό το μέγεθος τους. Πιο συγκεκριμένα, το 

μέγεθος τον επενδύσεων σε ακίνητα αυξήθηκε κατά 17% το 2021. 

Βλέπουμε επίσης ότι οι ενσώματες και οι ασώματες ακινητοποιήσεις 

μειώνονται σταθερά με τη πάροδο των ετών. Οι λοιπές απαιτήσεις 

από την άλλη, ενώ είχαν μια σημαντική αύξηση το 2019 και το 2020 

μειώθηκαν με τον ίδιο ρυθμό το τελευταίο έτος. 
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Τα κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία είχαν μια αύξηση το 

2019  φτάνοντας  το 39%, αλλά υπήρξε μια απότομη μείωση έως και 

121% το 2021. Αναλυτικότερα, βλέπουμε αρκετά μεγάλες 

αυξομειώσεις σε όλους τους λογαριασμούς. Καταρχάς, οι 

φορολογικές απαιτήσεις από το 2018 έως και το 2021 μηδενίστηκαν. 

Οι εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις ενώ είχαν μια μεγάλη μείωση το 

2019 κατά 88%, αυξήθηκαν απότομα με το 2020 και το 2021 να 

αυξάνονται σχεδόν κατά 50% αντίστοιχα σε κάθε έτος. Τα ταμειακά 

διαθέσιμα είχαν μια αρκετά υψηλή πτώση το τελευταίο έτος κατά 

121% φτάνοντας τα νούμερα του 2018. 

Περνώντας τώρα στο μέρος του παθητικού, τα ίδια κεφάλαια 

παρουσιάζονται αρκετά σταθερά με μια πολύ μικρή μείωση κατά  2% 

σε κάθε έτος. Οι σημαντικότερες αλλαγές έγιναν τη περίοδο 2018-

2019 με τα λοιπά αποθεματικά να αυξάνονται από 0 σε 28 χιλ. και 

τις ίδιες μετοχές να αυξάνονται κατά 46%. Όλα αυτά τα μεγέθη 

μείνανε σταθερά για τα επόμενα έτη με τη μόνη διαφορά να είναι στα 

κέρδη εις νέων που είχαν μια μικρή αύξηση σε κάθε έτος πέρα του 

2021.  

Από τη πλευρά των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων, οι 

προβλέψεις για παροχές προς τους εργαζόμενους αυξήθηκαν για 

λίγο το 2020 και μειώθηκαν την αμέσως επόμενη χρονιά 

μηδενίζοντας σχεδόν το ποσό. Οι υποχρεώσεις μισθώσεων 

εμφανίστηκαν το 2020 αυξάνοντας κατά 100% το μέγεθος τους και 

υπήρξε μια μικρή μείωση το 2021 κατά 19%. Οι δανειακές 

υποχρεώσεις ελαττώθηκαν το 2019 και το 2020,  αλλά το 2021 

υπήρξε μια αύξηση 35% λόγο ομολογιακού δανείου της εταιρείας. 

Τέλος, οι λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις εμφανίστηκαν το 

2021 με το ποσό τον 3 χιλ. ευρώ, και οι εγγυήσεις αυξομειώθηκαν 

τα τελευταία έτη με κάποιες μικρές διαφοροποιήσεις. 
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Φτάνοντας στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, οι 

προμηθευτές και οι λοιπές υποχρεώσεις αυξήθηκαν κατά 8% το 

2019 και έπειτα μειώθηκαν  με 35% φτάνοντας στο 2021 με μια 

αύξηση κατά 18%. Οι υποχρεώσεις μισθώσεων δημιουργήθηκαν το 

2020 και έπειτα αυξήθηκαν κατά 44% το 2021. Οι δανειακές 

υποχρεώσεις παρουσιάζονται συνεχώς αυξανόμενες. Οι 

βραχυπρόθεσμες εγγυήσεις έχουν τις μεγαλύτερες μεταβολές με 

μείωση 199% το 2019, αύξηση κατά 96% το 2020 και τέλος, μείωση 

πάλι με 489% το 2021. Ο τελευταίος λογαριασμός φορολογικές 

υποχρεώσεις είχε μια σημαντική πτώση το 2019 κατά 632% και 

προηγήθηκε τα δύο επόμενα έτη μια μικρή αύξηση. 

 

Κάθετη ανάλυση 

 

 

 

Ξεκινώντας τη κάθετη ανάλυση παρατηρείται ότι το μη-κυκλοφορούν 

της εταιρείας είναι σαφώς το επικρατέστερο μέγεθος έχοντας 
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περίπου 95% πληρότητα για το ενεργητικό της εταιρείας και του 

ομίλου. Αναλυτικότερα, όπως και είναι λογικό για τη συγκεκριμένη 

επιχείρηση, ο σημαντικότερος λογαριασμός είναι αυτός τον 

επενδύσεων σε ακίνητα με 90% περίπου για όλα τα έτη της 

ανάλυσης. Οι υπόλοιποι λογαριασμοί των ενσώματων, ασώματων 

και λοιπόν απαιτήσεων έχουν κάποιες στοιχειώδης μεταβολές και 

αποτελούν το 1% έως 2% του ενεργητικού. 

Τα κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης 

αποτελούν ένα μικρό κομμάτι περίπου 4 με 8%, με τα ταμειακά 

διαθέσιμα να έχουν μια μικρή αύξηση στο πέρασμα του χρόνου 

εκτός του 2021. 

Συνεχίζοντας με το παθητικό, τα ίδια κεφάλαια αποτελούν το 

75% περίπου. Το μετοχικό κεφάλαιο αγγίζει το 40% και τα κέρδη εις 

νέων είναι ανάμεσα  στο 25 και 30%.  

Οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις αποτελούνται σχεδόν 

εξολοκλήρου από της δανειακές υποχρεώσεις της επιχείρησης και 

είναι κοντά στο 27% με κάποιες διαφοροποιήσεις ανά έτος. 

Τέλος, οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις είναι μόλις το 2% του 

παθητικού με μεγαλύτερο λογαριασμό αυτών των δανειακών 

υποχρεώσεων. 
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Αριθμοδείκτες

 

 

Αριθμοδείκτες ρευστότητας:  

 

Η επιχείρηση όπως βλέπουμε από τους παραπάνω δείκτες 

είναι σαφέστατα ικανή να αποπληρώνει τις ληξιπρόθεσμες 

υποχρεώσεις της. Τα έτη 2019 και 2020 ιδιαίτερα, παρατηρείτε μια 

αδράνεια στα κεφάλαια της επιχείρησης έχοντας δείκτες πάνω από 

3 μονάδες. Τα κεφάλαια τους σε αυτά τα έτη θα μπορούσαν να 

χρησιμοποιηθούν καλύτερα από την επιχείρηση προς όφελος της. 

Βεβαίως, αυτές οι χρονιές συμπίπτουν με την αρχή της πανδημίας 

του COVID-19, και όπως έχει προ-αναφερθεί στην ανάλυση του 

κύκλου εργασιών, οι ευκαιρίες της επιχείρησης για τη βέλτιστη 

διαχείριση του χαρτοφυλακίου της ήταν πιθανότατα μειωμένες. Το 

2021 υπήρξε μια αναδιάρθρωση και φαίνεται μειωμένος ο δείκτης 

γενικής ρευστότητας λόγο επενδύσεων και μείωση του κεφαλαίου. 

 

Αριθμοδείκτες διάρθρωσης κεφαλαίου και βιωσιμότητας:  

 

Ξεκινώντας με κάποιους απλούς αριθμοδείκτες, ο δείκτης ίδια 

κεφάλαια προς πάγια στοιχεία όντας μικρότερος της μονάδας μας 
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δείχνει ότι ένας μέρος της επένδυσης για τα πάγια στοιχεία έχει 

προέλθει από εξωτερικούς δανειστές. Πιο συγκεκριμένα, ο δείκτης 

υποχρεώσεων προς σύνολο ενεργητικού κυμαίνεται στο 30% 

περίπου που σημαίνει ότι αυτό το ποσοστό της επιχείρησης έχει 

προέλθει από δανεισμό. 

Η επιχείρηση έχει έναν υψηλό δείκτη ιδίων κεφαλαίων προς 

συνολικά κεφάλαια το όποιο είναι ένα θετικό στοιχείο για τους 

επενδυτές της. Μέσα από αυτόν τον αριθμό βλέπουμε ότι η 

επιχείρηση βασίζεται αρκετά στα δικά της κεφάλαια και δεν ασκείτε 

τόση οικονομική πίεση για την αποπληρωμή των υποχρεώσεων της. 

Αυτή την ασφάλεια προς τους επενδυτές έρχεται να την 

επιβεβαιώσει και ο δείκτης ιδίων προς ξένων κεφαλαίων που 

υπερβαίνει τη βάση της μονάδα με διπλασιασμό έως και 

τριπλασιασμό το 2020. 

 Συνεχίζοντας με τον δείκτη κυκλοφορούν ενεργητικού προς 

συνολικές υποχρεώσεις, διαπιστώνεται ότι η επιχείρηση βασίζεται 

στην ρευστοποίηση των ακινήτων της και όχι στα διαθέσιμα και 

άμεσα ρευστοποιήσιμα χρηματοοικονομικά στοιχεία για την 

αποπληρωμή των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων της, καθώς 

αυτός ο δείκτης είναι πολύ χαμηλός αλλά και σε σύγκριση με τον 

δείκτη πάγια προς μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις. Αυτό βεβαίως 

δείχνει ένα μικρό κίνδυνο σε περίπτωση αδυναμίας για επιθυμητή 

διαχείριση των ακινήτων της. 
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Διοικητικό Συμβούλιο 

Πρόεδρος, 

Εκτελεστικό Μέλος  

Αριστείδης 

Χαλκιάς  

Πρόεδρος, Μη 

Εκτελεστικό Μέλος  

Παναγιώτα 

Χαλκιά  

Διευθύνων 

Σύμβουλος, 

Εκτελεστικό Μέλος  

Ευάγγελος Ι. 

Κοντός  

Μέλος ΔΣ, Μη 

Εκτελεστικό Μέλος  

Ελένη Χαλκιά  

Ανεξάρτητο, 

Μη Εκτελεστικό 

Μέλος  

Giuseppe 

Giano 

Ανεξάρτητο, 

Μη Εκτελεστικό 

Μέλος 

Μιχαήλ 

Σαπουτζόγλου 

Μη 

Εκτελεστικό Μέλος  

Νικόλαος 

Ζερδές 

 

Επιτροπή Ελέγχου 

Είναι επιφορτισμένη με την παρακολούθηση των διαδικασιών 

της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και της σύνταξης των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Όλα τα μέλη της Επιτροπής 

Ελέγχου ορίζονται από την Γενική Συνέλευση ύστερα από πρόταση 

του Διοικητικού Συμβουλίου και η θητεία τους δεν μπορεί να 

υπερβαίνει αυτήν του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Επιτροπή 

Ελέγχου, αποτελείται κατ’ ελάχιστον από δύο μη εκτελεστικά μέλη 

του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία πρέπει να έχουν 
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αποδεδειγμένη επαρκή γνώση σε θέματα λογιστικής και ελεγκτικής. 

Για την εκπλήρωση του σκοπού της η Επιτροπή Ελέγχου έχει το 

δικαίωμα της ελεύθερης επικοινωνίας με την Διοίκηση, τους 

Εσωτερικούς και του Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές ώστε να ερευνά 

κάθε θέμα που περιέρχεται στην αντίληψη της, έχοντας ελεύθερη 

πρόσβαση σε όλα τα βιβλία και στοιχεία, εγκαταστάσεις και 

προσωπικό της Εταιρείας. Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής 

μπορούν να προσκαλούνται να συμμετέχουν μέλη της Διοίκησης και 

οποιοδήποτε άλλο στέλεχος ή εμπειρογνώμονας, η παρουσία του 

οποίου απαιτείται κατά την κρίση της Επιτροπής.  Όλα τα στελέχη 

της  Εταιρείας έχουν την υποχρέωση να παρουσιαστούν ενώπιον 

της Επιτροπής κατόπιν προσκλήσεως της, και να της παράσχουν 

κάθε δυνατή πληροφορία προς εκπλήρωση του έργου της. Η 

σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου έχει ως εξής : 

 

• Μιχαήλ Σαπουντζόγλου (Πρόεδρος Επιτροπής) – Ανεξάρτητο 

μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ 

• Νικόλαος Ζερδές (Γραμματέας Επιτροπής) – Μη εκτελεστικό 

μέλος ΔΣ 

• Giuseppe Giano (Μέλος Επιτροπής) – Ανεξάρτητο μη 

εκτελεστικό μέλος ΔΣ 

 

Επιτροπή Αποδοχών – Ανάδειξης Υποψηφίων 

Η  Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφίων 

διασφαλίζει την ομαλή υλοποίηση και παρακολούθηση της Πολιτικής 

Αμοιβών σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονιστικές διατάξεις. Η 

Επιτροπή είναι τριμελής αποτελούμενη από κατ’ ελάχιστον δύο μη 
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εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ., εκ των οποίων το ένα είναι ανεξάρτητο. 

Ο Πρόεδρος και τα Μέλη της Επιτροπής ορίζονται από το Δ.Σ. της 

Εταιρείας βάσει των ικανοτήτων και της εμπειρίας τους, όπως 

επίσης ορίζεται και η θητεία τους, η οποία δεν υπερβαίνει την θητεία 

αυτών του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Επιτροπή Αμοιβών και 

Παροχών συγκροτείται κατά τρόπο που της επιτρέπει να εκφέρει 

εμπεριστατωμένη και ανεξάρτητη κρίση για τις πολιτικές και 

πρακτικές αποδοχών και για τα κίνητρα που δημιουργούνται για τη 

διαχείριση κινδύνων. Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής μπορούν να 

προσκαλούνται να συμμετέχουν μέλη της Διοίκησης και 

οποιοδήποτε άλλο στέλεχος ή εμπειρογνώμονας, η παρουσία του 

οποίου απαιτείται κατά την κρίση της Επιτροπής. Όλα τα στελέχη 

της  Εταιρείας  έχουν την υποχρέωση να παρουσιαστούν ενώπιον 

της Επιτροπής κατόπιν προσκλήσεως της. Κατά την εκπλήρωση 

των καθηκόντων της, η Επιτροπή προβαίνει τακτικά σε 

διαβουλεύσεις με τη Διοίκηση της Εταιρείας. Η σύνθεση της 

Επιτροπής Αποδοχών έχει ως εξής: 

• Παναγιώτα Χαλικιά – Πρόεδρος Επιτροπής Αποδοχών και 

Ανάδειξης Υποψηφίων, Αντιπρόεδρος & Εκτελεστικό Μέλος 

ΔΣ 

• Μιχαήλ Σαπουντζόγλου (Γραμματέας Επιτροπής) –  

Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ 

• Giuseppe Giano (Μέλος Επιτροπής) – Ανεξάρτητο μη 

εκτελεστικό μέλος ΔΣ 
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Επενδυτική Επιτροπή 

Η Επενδυτική Επιτροπή είναι το ανώτατο σε συλλογικό 

επίπεδο επιτελικό όργανο χάραξης της επενδυτικής στρατηγικής της 

Εταιρείας και υπάγεται απ’ ευθείας στο Διοικητικό Συμβούλιο. 

Αποτελείται από 3 μέλη, τα οποία ορίζονται από το Διοικητικό 

Συμβούλιο: 

 

• Ευάγγελος I. Κοντός, Πρόεδρος Επενδυτικής  Επιτροπής, & 

Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. 

• Αριστείδης Χαλικιάς, Γραμματέας Επενδυτικής Επιτροπής, & 

Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ 

• Παναγιώτα Χαλικιά, Μέλος Επενδυτικής  Επιτροπής, & 

Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. 

 

Οι επενδυτικές προτάσεις γίνονται στην Επενδυτική Επιτροπή 

από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. 

Η Επενδυτική Επιτροπή έχει ενδεικτικά τις ακόλουθες 

αρμοδιότητες: 

 

• Τη χάραξη της επενδυτικής στρατηγικής και τον καθορισμό 

της σύνθεσης του χαρτοφυλακίου βάσει χρήσης, γεωγραφικής 

διασποράς και μεγέθους επένδυσης 

• Την έγκριση νέων επενδύσεων 

• Την έγκριση για ρευστοποίηση επενδύσεων βάσει περιοδικών 

επανεξετάσεων του χαρτοφυλακίου 
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• Την έγκριση του προϋπολογισμού κεφαλαιακών δαπανών και 

ανακαινίσεων/αναβαθμίσεων των ακινήτων 

• Τον καθορισμό του ετήσιου προϋπολογισμού για νέες 

επενδύσεις και τον τρόπο χρηματοδότησης αυτών 

• Τον καθορισμό των όρων μίσθωσης των ακινήτων του 

χαρτοφυλακίου της Εταιρείας, είτε αυτοί αφορούν σε νέες 

μισθώσεις είτε πρόκειται για επαναδιαπραγμάτευση 

υφιστάμενων μισθώσεων. 

Κατά τη λήψη των επενδυτικών αποφάσεων, οι εξής 

παράγοντες λαμβάνονται υπ’ όψιν κάθε φορά, 

(α) η ποιότητα/φερεγγυότητα του μισθωτή 

(β) η ποιότητα του ακινήτου και της τοποθεσίας 

(γ) το ύψος του τρέχοντος μισθώματος σε σύγκριση με τα 

μισθώματα ανάλογων ακινήτων στην εγγύς περιοχή 

(δ) τις προοπτικές για μεσοπρόθεσμη υπεραξία 

(ε) η κατάλληλη χρονική στιγμή για κάθε 

επένδυση/αποεπένδυση 

(στ) οι κίνδυνοι και η αντιστάθμιση τους 

(η) οι αποδόσεις ανάλογα με το ρίσκο. IRR και RoE ανάλυση 

(θ) οι επιπτώσεις της επένδυσης/αποεπένδυσης στα 

βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα χρηματοοικονομικά 

αποτελέσματα της εταιρείας 
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ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ 

INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL REIC 

 

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ: 

Η εταιρική διακυβέρνηση παίζει καθοριστικό ρόλο στις σχέσεις 

που αναπτύσσονται μεταξύ της διοίκησης της εταιρείας, των 

μετόχων, των εργαζομένων αλλά και κάθε ενδιαφερόμενου μέρους. 

Ο κώδικας εταιρικής διακυβέρνησης στηρίζεται κυρίως στις αξίες και 

τους κανόνες που θέτει, στηρίζει και εφαρμόζει διαρκώς η εταιρεία 

και καταγράφονται σε αυτόν ως ειδικές πρακτικές. 

 Βάση αυτών των διατάξεων, εκτελείται διαρκώς ο έλεγχος της 

διοίκησης. Επιτελούνται οι διάφορες εταιρικές λειτουργίες. 

Διαμορφώνονται οι σχέσεις μεταξύ των μετόχων και τα 

ενδιαφερόμενα μέρη, όπως προμηθευτές, πελάτες, δημόσια 

διοίκηση κτλ., οι οποίοι διασυνδέονται με την εταιρεία. Διευκολύνεται 

η υλοποίηση των επιδιωκόμενων στόχων της. Εντοπίζονται οι 

υπάρχοντες και οι πιθανοί κίνδυνοι και τίθενται υπό διαχείριση.  

 Με αυτόν τον τρόπο, επιτυγχάνεται ο κυρίαρχος στόχος του 

κώδικα δηλαδή η βιωσιμότητα και η ανάπτυξη δυνατών και 

ανταγωνιστικών επιχειρήσεων.  

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΥΣΗΣ: 

 Το Ελληνικό Συμβούλιο Εταιρικής Διακυβέρνησης ιδρύθηκε 

το 2012. Είναι αποτέλεσμα της σύμπραξης του Χρηματιστηρίου 

Αθηνών και του ΣΕΒ, με νομική μορφή της Αστικής Μη 

Κερδοσκοπικής Εταιρίας. Αποτελείται σήμερα από το ΕΧΑΕ, το 
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ΣΕΒ, την Ελληνική Ένωση Τραπεζών, την Ένωση Θεσμικών 

Επενδυτών και την Ελληνική Ένωση Συμμετοχών και Περιουσίας. 

 Η Γενική Συνέλευση χαρακτηρίζεται ως το ανώτατο όργανο 

του ΕΣΕΔ, το οποίο διοικείται από το Συμβούλιο Διοίκησης, 

αποτελούμενο από 7 μέλη τα οποία εκλέγονται από τη ΓΣ και έχουν 

πενταετή θητεία. Επιπλέον το ΕΣΕΔ εκδίδει τον Ελληνικό Κώδικα 

Εταιρικής Διακυβέρνησης. Γενικό πλάνο δράσης, περιλαμβάνει τις 

διάφορες συνεδριάσεις για την ανάδειξη πρωτοποριακών ιδεών και 

προτάσεων, την διοργάνωση ημερίδων και εκπαιδευτικών 

δράσεων, την αξιολόγηση των πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης 

αλλά και των επιδόσεων των ελληνικών επιχειρήσεων. 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ: 

Ο παρών Κώδικας αποτελεί τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής 

Διακυβέρνησης για τις Εταιρίες με αξίες εισηγμένες σε 

χρηματιστηριακή αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 17 του ν. 4706/2020 

και το άρθρο 4 της Απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 

(Απόφαση 2/905/3.3.2021 του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς). Αντικαθιστά τον Ελληνικό Κώδικα 

Εταιρικής Διακυβέρνησης για τις Εισηγμένες Εταιρείες που είχε 

εκδοθεί το 2013 από το ΕΣΕΔ.  

 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 2022 

 

Η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Intercontinental International 

διεξάχθηκε στις 26 Μαΐου του 2022, μέσω τηλεδιάσκεψης. 
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Παρευρέθηκαν όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της 

εταιρείας. 

Αρχικά έγινε μια σύντομη αναφορά στα Highlights της 

εταιρείας για το έτος 2021-2022. Πιο συγκεκριμένα: 

• Σύνολο ακινήτων: 34 

• Σύνολο δομήσιμη επιφάνεια ακινήτων: 52.936 τ.μ.  

• Αξία Χαρτοφυλακίου 115,14 εκ. ευρώ 

• Κεφαλαιοποίηση: 75,1 ευρώ 

• Ονομαστική μεικτή απόδοση: 8,3% 

• Ονομαστική Ετήσια Μισθώματα: 9,5 εκ. ευρώ 

• Ποσοστό Πληρότητας: 96% 

 

Έπειτα ακολούθησε μια σύντομη περιγραφή των σημαντικών 

γεγονότων το έτος 2021. Μερικά από τα οποία είναι: 

• Απόκτηση εμπορικού ακινήτου με χώρους γραφείων 

συνολικής επιφάνειας 3180,32 τ.μ. και αξίας 12,08 εκ. ευρώ 

στην περιοχή Χαλανδρίου. Η αξία του ακινήτου αυξήθηκε σε 

12,32 εκ. ευρώ στις 31.12.2021 σε σχέση με την ημερομηνία 

αγοράς.  

• Απόκτηση εμπορικού διώροφου ακινήτου συνολικού εμβαδού 

4408,32 τ.μ. με parking επί οικοπέδου εμβαδού 5663,58 τ.μ. 

και αξίας 8,07 εκ. ευρώ στην περιοχή Πικέρμι Αττικής, το 

οποίο είναι μισθωμένο στην εταιρεία Ελληνικές Υπεραγορές 

Σκλαβενίτης Α.Ε.Ε. Η αξία του ακινήτου ανήλθε σε 8,15 εκ. 

ευρώ στις 31.12.2021 . 

• Στο πρώτο τρίμηνο του 2021 έγινε σύναψη ομολογιακού 

δανείου της τάξεως των 40 εκ. ευρώ με την Eurobank, με 



769 
 

διάρκεια 5 έτη. Υπάρχει βέβαια συμφωνία με την τράπεζα για 

αύξησή του από 40 σε 60 εκ. ευρώ με ανά χρηματοδότηση για 

την κάλυψη των αναγκών των νέων επενδύσεων. 

• Συγχώνευση 100% των δυο θυγατρικών εταιριών «BIERCO 

A.E.» και «Ζεκάκου 18 Μ.Ι.Κ.Ε.», η οποία ολοκληρώθηκε τον 

Απρίλιο του 2022, δημιουργώντας πολλά πλεονεκτήματα.          

 

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ  

Η αγορά ακινήτων έχει εισέλθει σε μια αβέβαιη και ασταθή 

περίοδο εξαιτίας το covid-19, του πολέμου, της ενεργειακής κρίσης 

αλλά και στη συνεχής αύξηση του πληθωρισμού. Όλα αυτά μαζί 

έχουν πλήξη την αγορά με αποτέλεσμα: 

• Να αυξηθεί το κατασκευαστικό κόστος,  

• Αρκετές επιχειρήσεις να αδυνατούν να καλύψουν τα έξοδα 

τους, όπως ξενοδοχεία, εμπορικά κέντρα, καταστήματα 

λιανικής, κτλ., αλλά και οι καταναλωτές να δυσκολεύονται να 

ικανοποιήσουν τις βασικές τους ανάγκες. 

• Να αυξηθεί η ζήτηση για νέα μεγάλα και πράσινα κτίρια, 

κυρίως για γραφειακούς χώρους, ανοίγοντας ένα νέο 

παράθυρο για επενδυτικές ευκαιρίες.  

• Η ζήτηση επίσης για βιομηχανικά ακίνητα να αυξάνεται 

ραγδαία, ταυτόχρονα όμως αυξάνεται και το κόστος 

κατασκευής τους, διότι πλέον χρειαζόμαστε κατασκευές 

υψηλών προδιαγραφών και ενεργειακά αποδοτικότερων, 

έχοντας ως συνέπεια την σταδιακή αποκλιμάκωση της 

συμπίεσης των ζητούμενων μικτών αποδόσεων. 
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Επιπροσθέτως, σημειώθηκε περιληπτικά το επενδυτικό 

χαρτοφυλάκιο της εταιρείας, με την αξία του να έχει αυξηθεί κατά 

51% από το 2017 και 21% σε σχέση με το 2021. Η εταιρία λειτουργεί 

με απόλυτη πληρότητα του επενδυτικού χαρτοφυλακίου 96% να 

είναι μισθωμένο. Η μέση υπολειπόμενη διάρκεια μισθώσεων είναι 

πάνω από 9 χρόνια, με υψηλό βαθμό εισπραξιμότητας μισθωμάτων 

και 35 αξιόπιστους μισθωτές. Έπειτα, υπογραμμίστηκαν 

λεπτομερώς τα οικονομικά στοιχεία της εταιρίας δείχνοντας τους 

βασικούς αριθμοδείκτες από το έτος 2017 έως και το 2021, την 

κατάσταση αποτελεσμάτων, τον ισολογισμό και την δομή χρέους της 

εταιρείας. Τέλος, επισημάνθηκε η απόδοση της μετοχής, με την μέση 

χρηματιστηριακή της τιμή να έχει ανέλθει στα 6,82 ευρώ το 2021.      

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΙΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

1. Έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης και των ετήσιων 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας με των επ’ 

αυτής εκθέσεων του διοικητικού Συμβουλίου και των ορκωτών 

ελεγκτών, καθώς και της διανομής κερδών για την χρήση 2021 

(περίοδος από 01.01.2021 έως 31.12.2021). 

2. Έγκριση κατ’ άρθρο 108 του ν. 4548/2018 της συνολικής 

διαχείρισης της Εταιρίας για την χρήση 2021 (περίοδος από 

01.01.2021 έως 31.12.2022) και απαλλαγή των ορκωτών από 

κάθε ευθύνη.  

3. Εκλογή των ορκωτών ελεγκτών-λογιστών για την εταιρική 

χρήση 2022 (περιόδου από 01.01.2022 έως 31.12.2022) και 

καθορισμός αμοιβής αυτών. 

4. Έγκριση αμοιβής του εκτιμητή για την χρήση 2021 (περίοδος 

από 01.01.2021 έως 31.12.2021), ορισμός εκτιμητή για τη 

επόμενη χρήση 2022 ( περιόδου 01.01.2022 έως 31.12.2022) 
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σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 7 του ν. 2778/1999 και 

καθορισμός της αμοιβής του. 

5. Έγκριση καταβολής αμοιβών για την χρήση 2021) και 

προέγκριση αμοιβών για την χρήση 2022 προς τα μέλη του 

διοικητικού συμβουλίου της Εταιρίας. 

6. Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση από την Γενική 

Συνέλευση της Έκθεσης Αποδοχών του οικονομικού έτους 

σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018. 

7. Έκθεση πεπραγμένων Επιτροπής Ελέγχου. 

8. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και 

καθορισμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών. 

9. Καθορισμός του Είδους, της θητείας και του αριθμού και 

ιδιοτήτων των μελών της Επιτροπής Ελέγχου.  

10. Έγκριση της τροποποίησης της Πολιτικής Αποδοχών 

της Εταιρείας. 

11. Έγκριση της τροποποίησης της Πολιτικής 

Καταλληλότητας της Εταιρείας. 

12. Υποβολή αναφοράς των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών 

μελών του Δ.Σ. σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 9 παρ. 5 

του Ν.4706/2020 

13. Έκδοση νέου κοινού ομολογιακού δανείου κατά την 

έννοια του άρθρου 69 ν. 4548/2018 και σύμφωνα με τις 

διατάξεις των άρθρων 59- 74 ν, 4548/2018 και του άρθρου 14 

ν. 3156/2003 έως το ποσό των 60 εκατομμυρίων με δικαίωμα 

προς απόληψη τόκου προς τους ομολογιούχους, για την 

αναχρηματοδότηση του τρέχοντος ομολογιακού δανείου με 

την Eurobank σε περίπτωση που αυτό έχει πλήρως καλυφθεί 

και/ ή η πλήρης κάλυψή του δεν μπορεί να καλύψει πλήρως 

τις χρηματοδοτικές ανάγκες της Εταιρίας για την απόκτηση 
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νέου ή νέων ακινήτων- εξουσιοδότηση στο ΔΣ της Εταιρείας 

να προχωρήσει υπό του όρους αυτούς. 

14. Τροποποίηση του άρθρου 14 του καταστατικού της 

Εταιρίας σχετικά με τη θητεία του ΔΣ- 5ετής θητεία  

15. Λοιπά Θέματα. 
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Κριτική άποψη  

Με το πέρας της έρευνας για την εταιρεία INTERCONTINENTAL 

INTERNATIONAL και έχοντας παρακολουθήσει την ετήσια γενική 

συνέλευση της, διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για μια εταιρεία που τη 

διακρίνει η διαφάνεια και ο επαγγελματισμός. Η ICI έχει κάνει 

σημαντικά βήματα στον τομέα της τα τελευταία χρόνια και έχει τα 

οικονομικά στοιχεία για να το αποδείξει αυτό. Η μέχρι πρότινος 

πορεία και τα σχέδια της εταιρείας για το μέλλον κρίνονται 

προσοδοφόρα για τους επενδυτές της και τα συνεργαζόμενα 

πρόσωπα με αυτήν. Παρατηρείτε ότι υπάρχει μεγάλο περιθώριο 

ανάπτυξης και η μελλοντική εξέλιξη της εταιρείας είναι 

ενδιαφέρουσα προς παρακολούθηση, είτε μεμονωμένα σαν 

επιχείρηση, είτε στον χώρο του χρηματιστηρίου. 

 

 

Βιβλιογραφία 

https://www.capital.gr/epixeiriseis/3143287/poia-einai-i-intercontinental-

international-pou-mpainei-sto-x-a 

https://gr.investing.com/equities/intercontinental-international-real-

company-profile 

https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/intercontinental-

international-reic 

http://www.ici-reic.com/ 
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Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών  

 

ΜΕΛΗ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΛΟΝΙΚΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΠΘ) 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΠΘ) 

 

 

 

Τσαντσαρίδου Αικατερίνη 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, τμήμα Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων 
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Κλαυδιανού Ελένη  

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης-Tμήμα Οικονομικών Επιστημών 

 

 

 

 

 

 

ΙΩΑΝΝΑ ΓΑΡΝΕΛΗ 

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΠΑΝΤΕΙΟ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  
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Εισαγωγή 

Η «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ-ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» είναι η μητρική εταιρία του 

Ομίλου των εταιριών που υποστηρίζουν την οργάνωση και 

λειτουργία της ελληνικής κεφαλαιαγοράς , καθώς  λειτουργούν  τις 

οργανωμένες αγορές αξιών και παραγώγων, διενεργούν την 

εκκαθάριση και το διακανονισμό των συναλλαγών, την 

καταχώρηση των τίτλων, προμηθεύουν με ολοκληρωμένες  λύσεις  

πληροφορικής  την  ελληνική  κεφαλαιαγορά  και προωθούν την 

ανάπτυξη της χρηματιστηριακής παιδείας στη Ελλάδα. 

Το χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ, ΧΑΑ, αγγλικά: Athens Stock 

Exchange, ASE, ATHEX) είναι χρηματιστήριο το οποίο εδρεύει 

στην Αθήνα. Στο Χρηματιστήριο λειτουργούν πέντε αγορές οι 

οποίες είναι: η οργανωμένη αγορά αξιών, η οργανωμένη αγορά 

παραγώγων, η εναλλακτική αγορά, η αγορά άνθρακα και η 

εξωχρηματιστηριακή αγορά, καθώς επίσης, διαθέτει πάνω από 30 

δείκτες.  

Η Εταιρία ιδρύθηκε το 2000 και η ιδιωτικοποίησή της 

ολοκληρώθηκε το 2003. Η μετοχή της είναι εισηγμένη στο 

Χρηματιστήριο Αθηνών από τον Αύγουστο του 2000. Μετά από μια 

σειρά εταιρικών μετασχηματισμών, ο Όμιλος απέκτησε την 

σημερινή μορφή του το 2013. Το 2018 απέκτησε μειοψηφικό 

ποσοστό (21%) στο Χρηματιστήριο Ενέργειας. 

 

Ιστορική Αναδρομή  

➢ 1876 – 1995: 

Ιδρύεται το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (ΧΑΑ), ως 

κανονιστικά αυτόνομος δημόσιος φορέας. Το 1876 ιδρύεται 

το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (ΧΑΑ) και αργότερα, το 

1918, μετατρέπεται σε Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου. 

Το 1988, καταργούνται οι χρηματιστές  φυσικά πρόσωπα και 

ιδρύονται οι πρώτες ΑΧΕ, καθώς το 1991 τίθεται σε 

λειτουργία στο ΧΑΑ το πρώτο ηλεκτρονικό σύστημα 

συναλλαγών (ΑΣΗΣ), αντικαθιστώντας την μέθοδο 

εκφώνησης-αντιφώνησης (open outcry). Ως μέρος της 

προσπάθειας εκσυγχρονισμού της κεφαλαιαγοράς, το 1995, 
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το ΧΑΑ μετατρέπεται σε ανώνυμη εταιρία με μοναδικό 

μέτοχο το Ελληνικό Δημόσιο 

➢ 1997-2001: 

Το 1997, το Ελληνικό Δημόσιο διαθέτει με Ιδιωτική 

Τοποθέτηση το 39,67% του μετοχικού κεφαλαίου του ΧΑΑ, 

ενώ το 1998, μέσω δεύτερης τοποθέτησης , διαθέτει 

ποσοστό 12% περίπου του μετοχικού κεφαλαίου σε 

επιλεγμένους επενδυτές. Το 1999 το ποσοστό του ελληνικού 

Δημοσίου  περιορίζεται περαιτέρω στο 47,7% και ξεκινούν τη 

λειτουργία τους το Χρηματιστήριο Παραγώγων Αθηνών 

(ΧΠΑ) και η Εταιρία Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί 

Παραγώγων (ΕΤΕΣΕΠ), φτάνοντας στον  Αύγουστο όπου 

ξεκινά η διαπραγμάτευση των πρώτων παράγωγων 

προϊόντων. Ξεκινάει το έργο της αποϋλοποίησης μετοχών – 

τα έγχαρτα αποθετήρια έγγραφα αντικαθίστανται σταδιακά 

από ηλεκτρονικές εγγραφές στο Σύστημα Άυλων Τίτλων 

(ΣΑΤ). Τον Νοέμβριο τίθεται σε λειτουργία το ηλεκτρονικό 

σύστημα συναλλαγών ΟΑΣΗΣ, αντικαθιστώντας το ΑΣΗΣ. 

Τον Μάρτιο του 2000, ιδρύεται η Ελληνικά Χρηματιστήρια 

Α.Ε. (ΕΧΑΕ) ως εταιρία συμμετοχών και τον Αύγουστο, η 

ΕΧΑΕ εισάγεται στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών. 

➢ 2002-2011: 

Τον Σεπτέμβριο του 2002 ολοκληρώνεται η συγχώνευση των 

ανώνυμων εταιριών Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών Α.Ε. και 

Χρηματιστήριο Παραγώγων Αθηνών Α.Ε., θυγατρικών της 

ΕΧΑΕ. Η επωνυμία της νέας εταιρίας είναι «Χρηματιστήριο 

Αθηνών Α.Ε.». Τον Φεβρουάριο του 2004 η ΕΧΑΕ 

εξαγοράζει τα μειοψηφικά ποσοστά στις θυγατρικές της ΚΑΑ 

και ΕΤΕΣΕΠ και η συμμετοχή της ανέρχεται πλέον σε 100%, 

ενώ το Μάρτιο του 2005 ολοκληρώνεται η συγχώνευση με 

απορρόφηση της θυγατρικής Ανάπτυξη Συστημάτων και 

Υποστήριξης Κεφαλαιαγοράς Α.Ε. (ΑΣΥΚ). Το 2006, τίθεται 

σε λειτουργία η Κοινή Πλατφόρμα συναλλαγών και 

εκκαθάρισης μεταξύ του ΧΑ και του Χρηματιστηρίου Αξιών 

Κύπρου. Μετά την ολοκλήρωση  της  συγχώνευσης των 

θυγατρικών ΚΑΑ και ΕΤΕΣΕΠ από την ΕΧΑΕ, η επωνυμία 

της νέας εταιρίας αλλάζει σε  «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. 

Συμμετοχών, Εκκαθάρισης Διακανονισμού & Καταχώρισης». 

Στις 30 Μαρτίου 2009 ξεκίνησε η λειτουργία της Link Up 

Markets – μια κοινοπραξία μεταξύ Αποθετηρίων που 
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δραστηριοποιείται στον τομέα υπηρεσιών διακανονισμού 

διασυνοριακών συναλλαγών, στην οποία η ΕΧΑΕ συμμετέχει 

ως ένα από τα ιδρυτικά μέλη και  τον Ιούνιο του 2009 έγινε η 

πρώτη σύνδεση της ΕΧΑΕ ως αποθετήριο εκδότη (Issuer 

CSD) με το Ελβετικό αποθετήριο SIS SegaInterSettle AG. Το 

2011, ο Όμιλος ΕΧΑΕ ολοκλήρωσε και ξεκίνησε τη 

λειτουργία του δικτύου Xnet  προσφέροντας τη δυνατότητα 

απευθείας τοποθέτησης σε αγορές του εξωτερικού μέσω του 

εγχώριου χρηματιστηριακού δικτύου.  

Στα μέσα του 2007, λίγους μήνες πριν το ξέσπασμα της μεγάλης 

χρηματοπιστωτικής κρίσης ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου 

Αθηνών διαπραγματεύονταν στις 4.900 μονάδες.  

Στις αρχές του 2009, προσγειώνεται στις 1.780 μονάδες (-63%). 

Ακολούθησαν πολλές αυξομειώσεις, με κύριες αυτή το 2016 όπου 

ο δείκτης έφτασε στις  550 μονάδες, όπως επίσης, την τριετία 

2016-2018 ενώ πολλοί σημαντικοί δείκτες αυξανόντουσαν το ΧΑ 

παρέμεινε καθηλωμένο στα επίπεδα των 750 μονάδων. Φτάνοντας 

στο 2020, με το ξέσπασμα της πανδημίας, ο δείκτης οδηγήθηκε 

ξανά κάτω από τις  500 μονάδες ( 484,4 μονάδες στις  18 

Μαρτίου). Σήμερα , ο δείκτης βρίσκεται στις 3,1200 μονάδες. 

 

Μετοχές 

Το Χρηματιστήριο Αθηνών όπως είδαμε έχει μια μεγάλη ιστορία, 

πάνω στην οποία στηρίζονται οι σημερινές χρηματοπιστωτικές 

αγορές (ομόλογα, μετοχές, καταθέσεις κλπ.). Διαθέτει πάνω από 30 

δείκτες ,οι οποίοι βοηθούν στην μελέτη τόσο των ίδιων των 

επιχειρήσεων για την εξέλιξη τους όσο και για ξένους επενδυτές να 

τις αξιολογήσουν. Στις 6 Ιουλίου 2022* (σε πραγματικό 

χρόνο)παρατηρείται οτι οι μετοχές του ανέρχονται στα 60,35 

εκατομμύρια με συνολικά κέρδη 148.419 ευρώ. Εξετάζοντας το ίδιο 

το χρηματιστήριο απο το 2018,ως χρονιά εκκίνησης της έρευνας 

μας, βλέπουμε ότι τον Ιανουάριο είχε μια εκθετική πορεία γύρω από 

την τιμή των 5-6 ευρώ. Ωστόσο την περίοδο Φεβρουαρίου-Απριλίου 

2018 παρατηρούμε πτωτική τάση τόσο στην τιμή της μετοχής όσο 

και του όγκου πωλήσεων. Τον Μάιο η Εθνική Τράπεζα Ελλάδος 

αγόρασε 800 μετοχές στην τιμή των 4,99 ευρώ. Επίσης, τα ίδια 

κεφάλαια του Χ.Α είχαν μειωθεί κατά 9.089.850 ευρώ καθώς έπεσε 
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η ονομαστική αξία της μετοχής κατά 0,15 ευρώ. Τον Ιούλιο ο τζίρος 

έφτασε τα 2,8 εκατομμύρια. 

Μια πολύ μεγάλη συναλλακτική σχέση του Χ.Α είναι με την Εθνική 

Τράπεζα Ελλάδος. Τον Δεκέμβριο του 2018 αγόρασε 2.700 μετοχές 

από την ΕΤΕ στην τιμή των 3,68 ευρώ όπως και τον Μάρτιο του 

2019 5.500 στην τιμή των 4,10 ευρώ. Επιπλέον , τον Μάρτιο του 

2019 ο Γενικός Δείκτης του χρηματιστηρίου είχε κλείσει μειωμένος 

κατά 23,6% από το 2017. 

Ωστόσο το 2020-2021 που ξέσπασε ο κορωνοιός η τιμή της μετοχής 

είχε μια πτωτική πορεία η οποία σταθεροποιήθηκε στα μέσα του 

2021 έως και τον Δεκέμβριο όπου η αβεβαιότητα και η κρίση που 

περνούσε η χώρα απέτρεπαν κάθε επιχείρηση και επενδυτή να 

προχωρήσει σε αγορές και επενδύσεις και γενικά έξοδα. Μέσα στο 

2020 διαγράφηκαν αρκετές επιχειρήσεις απο το Χ.Α τρείς εκ των 

οποίων ήταν η Europe Group , ΕΛΤΡΑΚ και η ΠΕΡΣΕΥΣ . Στο 

κλείσιμο αυτής της χρήσης , κατέγραψε τζίρο 2,54 εκατομμύρια 

(μείωση κατά 57%). 

Από τα τέλη του 2020 έως και το πρώτο εξάμηνο του 2021 η τιμή 

του αυξήθηκε γύρω στα 3,5-4 ευρώ σε σχέση με το 2020 που 

βρισκόταν γύρω στα 2-3 ευρώ. Σημαντικό για  την χρήση 2021 έως 

σήμερα είναι η απόφαση που πάρθηκε στις 2/12/2021 για την 

εκκίνηση προγραμμάτων αγοράς μετοχικού κεφαλαίου (3,68 

ευρώ/μετοχή τον Δεκέμβριο 2021) . 

Τέλος όσον αφορά την διανομή μερισμάτων το Χ.Α αποφάσισε να 

πραγματοποιήσει για την χρήση 2017 στις 30/5/2018 , για την χρήση 

2020 στις 29/3/2021 και για την χρήση 2021 στις 28/3/2022. 

*Η τιμή της μετοχής στις 6 Ιουλίου βρισκόταν στα 3,12 ευρώ 

(αύξηση κατά 0,32% σε σχέση με την προηγούμενη μέρα). 
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ANALYSIS SWOT X.A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κώδικας εταιρικής διακυβέρνησης  

Η Εταιρεία με την από́ 28/2/2011 απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου της, έχει αποφασίσει αυτοβούλως να εφαρμόζει τον 

Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που συντάχθηκε με 

πρωτοβουλία του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών 

(ΣΕΒ) και κατόπιν τροποποιήθηκε στο πλαίσιο της πρώτης 

αναθεώρησής του από το Ελληνικό Συμβούλιο Εταιρικής 

          ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ 

-Αποδοτικό management 

-Μεγάλο brand name  

-Aξιόπιστες χρηματοοικονομικές 

συναλλαγές 

-Ανταγωνισμός ηγεσίας κόστους 

-Δημιουργία εμπιστοσύνης 

πελατών 

-Αναπτυξιακό επιχειρηματικό 

μοντέλο 

        ΑΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ 

-Απαρχαιωμένη τεχνολογία 

-Υψηλό χρέος 

-Ελλειπές μετοχικό κεφάλαιο 

-Ανεπαρκείς πόροι 

 

                ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ  

-Δυνατότητα δημιουργίας νέας 

αγοράς 

-Προιοντική διαφοροποίηση 

-Κοινοπραξίες 

-Άμεσες Ξένες Επενδύσεις 

-Συσταλτική δημοσιονομική 

πολιτική 

-R&D 

                        ΑΠΕΙΛΕΣ 

-Nέοι ανταγωνιστές 

-Χαμηλό κόστος εμποδίων 

εισόδου 

-Αλλαγή καταναλωτικών 

προτύπων 

-Δυσχερής κυβερνητική πολιτική 
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Διακυβέρνησης (ΕΣΕΔ) στις 28 Ιουνίου 2013. Το ΕΣΕΔ ιδρύθηκε το 

2012 και είναι αποτέλεσμα της σύμπραξης του Χρηματιστηρίου 

Αθηνών (ΕΧΑΕ) και του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και 

Βιομηχανιών (ΣΕΒ), με τη νομική μορφή της Aστικής μη 

Κερδοσκοπικής Εταιρείας που αναγνώρισαν από κοινού τη 

συμβολή της Εταιρικής Διακυβέρνησης στη διαρκή βελτίωση της 

ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων και την αδιάκοπη 

μεγέθυνση της αξιοπιστίας της ελληνικής αγοράς. Τακτικά μέλη του 

ΕΣΕΔ είναι η ΕΧΑΕ, ο ΣΕΒ, η Ελληνική Ένωση Τραπεζών (EET), η 

Ένωση Θεσμικών Επενδυτών (ΕΘΕ) και η Ελληνική Εταιρεία 

Συμμετοχών και Περιουσίας (ΕΕΣΥΠ).  

Τον Ιούνιο του 2021 εκδόθηκε ο Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής 

Διακυβέρνησης για τις εταιρείες με αξίες εισηγμένες σε 

χρηματιστηριακή αγορά σύμφωνα με το άρθρο 17 του ν.4706/2020 

και το άρθρο 4 της Απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 

(Απόφαση 2/905/3.3.2021 του Διοικητικού χρηματιστηριακή αγορά 

σύμφωνα με το άρθρο 17 του ν.4706/2020 και το άρθρο 4 της 

Απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Απόφαση 

2/905/3.3.2021 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής 

Κεφαλαιαγοράς. Αντικαθιστά τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής 

Διακυβέρνησης για τις Εισηγμένες Εταιρείες που είχε εκδοθεί το 

2013 από το ΕΣΕΔ και είναι ανηρτημένος στον ιστότοπο του 

Ελληνικού Συμβουλίου Εταιρικής Διακυβέρνησης, στη διεύθυνση: 

http://www.esed.org.gr/code-listed  

Διοικητικό Συμβούλιο 

Η Ελληνικά Χρηματιστήρια-Χρηματιστήριο Αθηνών διοικείται 

σήμερα από διοικητικό συμβούλιο που απαρτίζεται από δεκατρία 

μέλη τα οποία εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία από τη Γενική 

Συνέλευση των Μετόχων. 

 

 

 

 

 

http://www.esed.org.gr/code-listed
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Η σύνθεση του Δ.Σ της εταιρείας είναι η εξής: 

 

Ονοματεπώνυμο                                                                             Θέση  
Γιώργος Χατζηνικολάου                          Πρόεδρος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος 
Αλέξιος Πιλάβιος                                            Αντιπρόεδρος, μη εκτελεστικό μέλος 
Γιάννης Κοντόπουλος                                    Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος 
Κωνσταντίνος Βασιλείου                              Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος 
Δημήτριος Δόσης                                            Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος 
Γεώργιος Δουκίδης                                         Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος 
Ιωάννης Εμίρης                                                Μη εκτελεστικό μέλος 
Πολυξένη Καζόλη                                            Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος 
Θεανώ Καρποδίνη                                          Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος 
Nicholaos Krenteras                                        Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος 
Ιωάννης Κυριακόπουλος                                Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος 
Σπυριδούλα Παπαγιαννίδου                         Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος 
Παντελής Τζωρτζάκης                                      Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος 

 

Πολιτική ΕΚΕ του Ομίλου  

Με την εφαρμογή των πρακτικών Κοινωνικής Υπευθυνότητας 

επιτυγχάνεται η δημιουργία μίας αμφίδρομης σχέσης με οφέλη για 

όλους τους συμμετέχοντες. Ένα τέτοιο πλέγμα κοινωνικής δράσης 

συμπεριλαμβάνει μετόχους, προμηθευτές, εργαζόμενους αλλά και 

το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο στο οποίο δραστηριοποιείται ο 

Όμιλος. Η προστασία του περιβάλλοντος, η προσφορά στον 

άνθρωπο, την παιδεία και τον πολιτισμό, μέσα από μια σειρά 

δράσεων οικονομικής υποστήριξης και εθελοντικών πράξεων, 

αποτελούν τις βασικές «επενδύσεις» του Ομίλου.  

Το πλαίσιο των δράσεων που αναγνωρίζουν τα αρμόδια άτομα ως 

σημαντικά και απαραίτητα για τη μακροπρόθεσμη ευρωστία του 

Ομίλου της ΕΧΑΕ μέσα στην κοινωνία, κινείται στους παρακάτω 

άξονες: 

• Επένδυση στη γνώση.  
• Επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό μας.  
• Αναδιοργάνωση της λειτουργίας της εταιρίας με τρόπο 

κοινωνικά υπεύθυνο.  
• Προστασία του περιβάλλοντος.  
• Σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα.  
• Προσφορά σε ομάδες ανθρώπων κοινωνικά αποκλεισμένες.  
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• Συμβολή στην ανάπτυξη του πολιτισμού  
• Ενίσχυση της γνώσης και ανάπτυξη του θεσμού και των 

αξιών του Χρηματιστηρίου.  

Πρόγραμμα ΕΚΕ Ομίλου 

Ο Όμιλος ΕΧΑΕ συνεχίζει ένα πρόγραμμα δράσεων που αφορά το 

περιβάλλον, τον άνθρωπο και την παιδεία. 

ανακυκλώνω - σβήνω τα φώτα - σκέφτομαι πριν τυπώσω 

-  συμμετέχω -  παρέχω - ενισχύω -  προσφέρω -  στηρίζω - 

ενισχύω - μαθαίνω - εκπαιδεύω -  σχεδιάζω 

• Συμβάλλουν στη μείωση της φτώχειας στέκοντας 
αρωγός στο έργο εθελοντικών οργανισμών που 
στηρίζουν συνανθρώπους μας. 

• Συνεχίζουν τις προσπάθειες για την προστασία του 
περιβάλλοντος με καθημερινές ενέργειες ανακύκλωσης 
και υιοθετούν νέους τρόπους εργασίας μέσα από μία 
σειρά απλών πρακτικών λειτουργίας του κτιρίου με 
σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας. 

• Προωθούν και στηρίζουν ένα πρόγραμμα ενημέρωσης 
& εκπαίδευσης σε μαθητές, φοιτητές και στελέχη της 
αγοράς στοχεύοντας στην ανάπτυξη της 
χρηματιστηριακής παιδείας. 

• Υποστηρίζουν ως ενεργό Μέλος τις προσπάθειες του 
Ελληνικού Δικτύου για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη 
που στοχεύει στην προώθηση και προβολή της ΕΚΕ 
τόσο στο επιχειρηματικό και κοινωνικό σύνολο όσο και 
στην επίτευξη ισορροπίας μεταξύ κερδοφορίας και 
βιώσιμης ανάπτυξης. 
 

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση 

Η ετήσια τακτική γενική (απολογιστική) γενική συνέλευση της 

εταιρίας Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρία (ΕΧΑΕ) 

πραγματοποιήθηκε με την εξ αποστάσεως μέθοδο για την αποφυγή 

της διασπορά του covid – 19. Η γενική συνέλευση έγινε την Πέμπτη 

2 Ιουνίου 2022 και ώρα 18.00 μέσω της πλατφόρμας Webex. Τα 

θέματα τα οποία συζητήθηκαν στο σύνολο είναι δεκατέσσερα (14) 

και θα αναφερθούν επιγραμματικά παρακάτω. Στο πρώτο θέμα 

υποβλήθηκαν και εγκρίθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις της 

διαχειριστικής περιόδου από 01/01/2021 μέχρι και 31/12/2021, μαζί 
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με αυτές τις καταστάσεις εγκρίθηκαν και οι εκθέσεις του διοικητικού 

συμβουλίου (ΔΣ) καθώς και των ορκωτών ελεγκτών. Στο επόμενο 

θέμα αναφέρθηκε το ποσό του μερίσματος που θα διανείμει στους 

μετόχους. Πιο συγκεκριμένα το ποσό του μερίσματος ανέρχεται στο 

ποσό των 0,1515 € ανά μετοχή και καταβλήθηκε στις 16 Ιουνίου του 

2022. Στο τρίτο και στο τέταρτο θέμα υποβλήθηκαν η έκθεση 

πεπραγμένων της επιτροπής ελέγχου και η έκθεση των 

ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του ΔΣ αντίστοιχα. Πιο 

αναλυτικά η έκθεση πεπραγμένων υποβλήθηκε σύμφωνα με τον Ν. 

4449/2017ενώ η έκθεση των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών 

με βάση τον Ν. 4706/2020. Στο πέμπτο και στο έκτο θέμα έγινε η 

έγκριση της συνολικής διαχείρισης του ΔΣ σύμφωνα με τον Ν. 

4548/2018 καθώς και η απαλλαγή των εξωτερικών ελεγκτών για την 

διαχειριστική χρήση με βάση τον Ν. 4548/2018. Ενώ στο έκτο θέμα 

έγινε η έγκριση των αμοιβών καθώς και των αποζημιώσεων για τα 

μέλη του ΔΣ. Στο έβδομο θέμα προσδιορίστηκαν οι αμοιβές καθώς 

και οι αποζημιώσεις των μελών του ΔΣ μέχρι και την γενική 

συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί μέχρι και το 2023. Στο όγδοο 

θέμα έγινε η εκλογή της ελεγκτικής εταιρίας για την χρήση από 

01/01/2022 μέχρι και 31/12/2022 η οποία είναι η Grant Thorton, και 

καθορίστηκε η αμοιβή της. Στο ένατο θέμα υποβλήθηκε προς 

συζήτηση η έκθεση με τις αποδοχές των μελών του ΔΣ, σε αυτό το 

θέμα η ψήφος ήταν συμβουλευτική. Στο δέκατο και στο ενδέκατο 

θέμα ανακοινώθηκαν η εκλογή μέλους του ΔΣ για να αλλάξει κάποιο 

μέλος που θα παραιτηθεί, και η εκλογή κάποιου μέρους του ΔΣ ως 

προσωρινού ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους για να γίνει η 

αλλαγή με κάποιο υπάρχων μέλος αντίστοιχα. Με το δωδέκατο θέμα 

αυξήθηκαν τα ανεξάρτητα μέλη του ΔΣ και αποδόθηκε η ιδιότητα του 

ανεξάρτητου μέλους σε υπάρχοντα μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ. Στο 

επόμενο θέμα εγκρίθηκε σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018 η 

αναθεωρημένη πολιτική αποδοχών. Στο δέκατο τέταρτο και 

τελευταίο θέμα δόθηκε άδεια σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018 στα 

άτομα του ΔΣ καθώς και στους ανθρώπους που στελεχώνουν τις 

διευθύνσεις της εταιρίας να μπορούν να συμμετέχουν σε ΔΣ ή ακόμα 

και στις διοικήσεις τόσο θυγατρικών εταιριών όσο και συνδεδεμένων 

εταιριών με την ΕΧΑΕ. 

Αξίζει να αναφερθεί ότι τα μέλη του Συνδέσμου Επενδυτών και 

Διαδικτύου (ΣΕΔ) παρακολουθήσαμε ένα μικρό μέρος της γενικής 

συνέλευσης, και για αυτό τον λόγο δεν γνωρίζουμε εάν υπήρχε 
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προθυμία από τα μέλη του ΔΣ να απαντήσουν στις ερωτήσεις των 

μετόχων μετά το πέρας της ΓΣ. Μέχρι το σημείο που 

παρακολουθήσαμε μπορούμε να πούμε ότι ήταν αρκετά κατανοητά 

τα όσα αναφέρθηκαν τόσο από τον πρόεδρο τον κ. Χατζηνικολάου 

όσο και από τον διευθύνοντα σύμβουλο τον κ. Κοντόπουλο. 

Αναφέρθηκε το όραμα από τον διευθύνοντα σύμβουλο μιας και είναι 

η πρώτη χρονιά που αναλαμβάνει αυτή την θέση και επίσης 

αναφέρθηκαν και κάποια στοιχεία από το βιογραφικό του. Τέλος, 

στην πλατφόρμα Webex φαινόντουσαν μόνο ο πρόεδρος με τον 

διευθύνοντα σύμβουλο αλλά υπήρχαν και άλλα μέλη του ΔΣ όπως 

επίσης υπήρχαν και εκπρόσωποι από την ελεγκτική εταιρία καθώς 

και εσωτερικοί ελεγκτές. Τέλος, κάποιες φωτογραφίες από την γενική 

συνέλευση φαίνονται παρακάτω.  
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ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ 

 

 1. Συντάκτες: 

Λιβανίου Αθανάσιος 

 

Σπουδάζει Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών στο 

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μαρκολέφα Δανάη 

 

Σπουδάζει στο τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης 

επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς 
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Μετοικίδης Αναστάσιος 

 

Σπουδάζει στο τμήμα Οικονομικών Επιστημών του ΑΠΘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Χατζηπέτρος Γιάννης 

 

Σπουδάζει στο τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής 

του πανεπιστημίου ΕΛΜΕΠΑ 
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         Πορεία επιχείρησης  

Ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ δημιουργήθηκε μετά την συγχώνευση 

των εταιρειών ΓΕΚ, της οικογένειας Κάμπα και της εταιρείας 

ΤΕΡΝΑ, της οικογένειας Περιστέρη. Ο όμιλος 

δραστηριοποιείται στους τομείς των υποδομών, της 

παραγωγής και εμπορίας ενέργειας, των παραχωρήσεων και 

ανάπτυξης ακινήτων ενώ παράλληλα δραστηριοποιείται και 

στο κομμάτι διαχείρισης απορριμμάτων και διαχείρισης 

εγκαταστάσεων. 

Τα τελευταία χρόνια πάρα την οικονομική κρίση ο όμιλος 

υλοποίησε επενδύσεις που ανήλθαν συνολικά περίπου στα 

2.5 δις ευρώ. Ακόμη, η  φετινή χρονιά αποτελεί χρόνια 

ορόσημο για την επιχείρηση καθώς ο όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ 

υλοποιεί ή συμμετέχει σε επενδύσεις συνολικού ύψους άνω 

των 6.5 δις ευρώ ενώ παράλληλα θα δημιουργηθούν 

περισσότερες από 20.000 θέσεις εργασίας. Συμπερασματικά 

η εταιρεία διατηρεί ηγετική θέση τόσο στο τομέα της ενέργειας 

όσο και στον κατασκευαστικό τομέα. 

 

Χρηματοοικονομική Ανάλυση 

 

H ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ είναι εισηγμένη εταιρεία στο Χρηματιστήριο 

Αξιών Αθηνών και η τιμή της σήμερα,22 Ιουλίου 2022, είναι 

στα 9,47 ευρώ. Η πολιτική της εταιρείας είναι να διανείμει 

μέρισμα εφόσον το επιτρέπουν τα αποτελέσματα χρήσης και 

τα δεδομένα της αγοράς. 

 

Όπως βλέπουμε στο παρακάτω διάγραμμα η μετοχή έχει μια 

ανοδική τάση τα τελευταία χρόνια. Πιο συγκεκριμένα το 2018 

βλέπουμε ότι η τιμή της μετοχής ήταν στα ανάμεσα στα 4 και 

5 ευρώ, το 2019 ήταν μια ανοδική χρονιά για την τιμή της 

εταιρείας καθώς έφτασε κοντά στα 7.50 ευρώ ενώ το 2020 και 

συγκεκριμένα τον Φεβρουάριο, όταν άρχισε και η πανδημία 

του Covid, η μετοχή δέχτηκε μεγάλη πίεση και υποχώρησε 

σημαντικά στα 4.50 ευρώ χάνοντας όλη την άνοδο που είχε 

την προηγούμενη χρονιά. Όμως, παρά την πανδημία η μετοχή 

ανακάμπτει και στο τέλος του 2020 βρίσκεται κοντά στα 7.50 
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ευρώ. Από το Μάρτιο του 2021 έως και σήμερα η μετοχή 

κινείται ανάμεσα στα 8 με 10 ευρώ. 

 

 

 

 

Όσο αναφορά την ανάλυση με βάση τους 

χρηματοοικονομικούς δείκτες της εταιρείας, όπως είναι 

αναρτημένη από την ίδια στην ετήσια οικονομική έκθεση 

παρατηρούμε σε γενικές γραμμές μια αισθητή βελτίωση σε 

όλα τα δεδομένα σε σχέση με το 2020. Πιο συγκεκριμένα 

βλέπουμε ότι έχουν αυξηθεί τα εμπορεύματα και το σύνολο 

του ενεργητικού ενώ ακόμη έχει αυξηθεί ο κύκλος εργασιών 

και τα μικτά κέρδη. Μάλιστα, όσο αφορά την εταιρεία 

βλέπουμε ότι ο κύκλος εργασιών έχει εννεαπλασιαστεί όπως 

και τα καθαρά κέρδη. Συμπεραίνοντας βλέπουμε ότι η εταιρεία 

δεν έχει επηρεαστεί σε μεγάλο βαθμό σε σχέση με την 

πανδημία του covid-19 καθώς τα αποτελέσματα του 2021 

είναι σε πολλές περιπτώσεις καλύτερα ακόμη και από το 

2019. 
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Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη 

O όμιλος ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ υλοποιεί στρατηγική εταιρικής 

υπευθυνότητας για την Βιώσιμη Ανάπτυξη εναρμονισμένη με τις 

αρχές ESG και με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος, την 

προαγωγή της ανθρώπινης αξίας, την ενίσχυση του κοινωνικού 

αποτυπώματος καθώς και την διαμόρφωση υπεύθυνης αγοράς. Ο 

όμιλος μέσα από μια σειρά από ενέργειες αποσκοπεί στην βελτίωση 

του επιπέδου ζωής των μετόχων, των επενδυτών, των εργαζομένων 

αλλά και της κοινωνίας γενικότερα. 
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Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων 

Συνήλθε σήμερα, 28/6/2022, η Τακτική Γενική Συνέλευση των 
Μετόχων της Εταιρείας ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε., στην οποία παρέστησαν 
129 Μέτοχοι κομιστές 54.125.371 μετοχών και δικαιωμάτων 
ψήφου, ήτοι ποσοστό 55,63 % επί του Μετοχικού Κεφαλαίου  και 
ελήφθησαν οι εξής αποφάσεις: 

  

Θέμα 1ο: Εγκρίθηκαν ομόφωνα με ψήφους 54.125.371 υπέρ (100 
%), στο σύνολό τους, οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις (εταιρικές 
και ενοποιημένες) για τη χρήση 2021 όπως καταχωρήθηκαν στην 
ιστοσελίδα της Εταιρείας και του Χρηματιστηρίου Αθηνών και 
αποτυπώθηκαν αναλυτικά στην Ετήσια Χρηματοοικονομική 
Έκθεση, η σχετική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και η 
Έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή.  

  

Θέμα 2ο: Εγκρίθηκε ομόφωνα, με ψήφους 54.125.371 υπέρ (100 
%) η Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την 
εταιρική χρήση 01.01.2021-31.12.2021. 

  

Θέμα 3ο: Η Γενική Συνέλευση, με ψήφους 54.083.998 υπέρ (99,92 
%) και  αποχή 41.373 (0,08 %), ενέκρινε την συνολική διαχείριση 
της χρήσης 2021 από τα Μέλη του Δ.Σ. και συγκεκριμένα των κ.κ. 
Δημητρίου Αντωνάκου, Μιχαήλ Γουρζή, Άγγελου Μπενόπουλου, 
Γεώργιου Περιστέρη, Κωνσταντίνου Βαβαλέτσκου (έως 1/7/2021), 
Εμμανουήλ Βράιλα (έως 1/7/2021), Εμμανουήλ Μουστάκα, 
Γεωργίου Περδικάρη, Απόστολου Ταμβακάκη, Gagik Apkarian, 
Σπυρίδωνα Καπράλου, Πηνελόπη Λαζαρίδου, Αθανάσιου Σκορδά 
(έως 1/7/2021 και από 19/7/2021), Δημήτριου Αφεντούλη (από 
1/7/2021), Κωνσταντίνου Λάμπρου (από 19/7/2021), Αικατερίνης 
Δεληκούρα (από 1/7/2021), και Σοφίας Στάικου (από 1/7/2021). 

  

Θέμα 4ο: Η Γενική Συνέλευση, με ψήφους 53.382.699 υπέρ (98,63 
%), 701.299 κατά (1,30 %) και  αποχή 41.373 (0,08 %), απάλλαξε 
την Ελεγκτή από κάθε ευθύνη ή αποζημίωση απορρέουσα από την 
άσκηση των καθηκόντων της για την χρήση 2021. 

  

Θέμα 5ο: Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε, με ψήφους 49.478.896 υπέρ 
(91,42 %), 4.600.475 κατά (8,50 %) και αποχή 46.000 (0,08 %), την 
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πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου για την έγκριση της Έκθεσης 
Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για 
τη χρήση 2021 σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018. 

  

ΘΕΜΑ 6ο: Εκλέχθηκε με ψήφους 54.123.721 υπέρ  και 1.650 
ψήφους αποχή, η ελεγκτική εταιρεία GRANT THORNTON για τον 
έλεγχο των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών 
Καταστάσεων 2022 και αμοιβή με βάση αυτήν της χρήσης του 2021 
και τυχόν αναπροσαρμογή ανάλογα με τις ανάγκες του ελέγχου. 

Επί του 7ου θέματος υπεβλήθη η αναφορά των ανεξαρτήτων μελών 
του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Γενική Συνέλευση των 
μετόχων, κατ εφαρμογή του άρθρου 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020. 

  

Θέμα 8ο: Εγκρίθηκε με ψήφους 54.123.721 υπέρ και 1.650 ψήφους 
αποχή η πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου για την αύξηση του 
μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των € 
12.410.794,00 με κεφαλαιοποίηση μέρους  του ειδικού 
αποθεματικού  από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο με αύξηση 
της ονομαστικής αξίας της μετοχής από  0,57 €  σε  0,69 
€  και  ταυτόχρονη  μείωση  του  μετοχικού  κεφαλαίου  κατά  το  π
οσό  των € 12.410.794,00 με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής 
αξίας κάθε μετοχής από 0,69 € σε 0,57€ και την επιστροφή του 
ποσού της μείωσης, 0,12 € ανά μετοχή, στους Μετόχους, με την 
παράλληλη  προσθήκη  στην  παράγραφο  1  του  άρθρου  5  περί  
μετοχικού  κεφαλαίου του καταστατικού και η Γενική Συνέλευση 
παρείχε την εξουσιοδότηση στο ΔΣ να ρυθμίσει όλα τα σχετικά 
διαδικαστικά θέματα για  την υλοποίηση της απόφασής της.  

  

Επί του 9ου θέματος «Διάφορες ανακοινώσεις, εγκρίσεις και 
συζήτηση θεμάτων γενικού ενδιαφέροντος», δεν προτάθηκαν 
θέματα προς έγκριση και λήψη αποφάσεων και η  Διοίκηση 
ενημέρωσε τους παρισταμένους Μετόχους για τις πρόσφατες 
εξελίξεις και για την  πορεία των εργασιών της Εταιρείας. 
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Η ομιλία του Γιώργου Περιστέρη στη Γενική Συνέλευση 

Μετόχων  
 

 

 

Αγαπητοί μέτοχοι, φίλες και φίλοι. 

Σας καλωσορίζω στην ετήσια τακτική γενική συνέλευση του Ομίλου 
μας. 

Και φέτος, δυστυχώς, το περιβάλλον μέσα στο οποίο καλούμαστε 
να κινηθούμε είναι γεμάτο προκλήσεις, τις οποίες όλοι γνωρίζετε. 
Εκτιμούμε, ωστόσο, ότι οι στρατηγικές επιλογές και οι κινήσεις που 

έχουμε κάνει τα τελευταία χρόνια έχουν οπλίσει τον Όμιλό μας 
κατάλληλα ώστε να ανταπεξέλθουμε και σε αυτή τη δύσκολη 
συγκυρία. 

Η φετινή χρονιά αποτελεί ορόσημο για τον Όμιλό μας, καθώς φέτος 
αποδίδουν σωρευτικά οι εργώδεις και πολύχρονες προσπάθειές 
μας σε διάφορα μέτωπα σχεδόν σε όλους τους τομείς που 
δραστηριοποιείται η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. 

Δεν είναι τυχαίο ότι αυτή τη στιγμή ο Όμιλός μας υλοποιεί ή 
συμμετέχει σε επενδύσεις συνολικού ύψους άνω των 6,5 δις. ευρώ, 
που θα δημιουργήσουν περισσότερες από 20.000 νέες και κυρίως 
ποιοτικές και καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας τα προσεχή χρόνια. 
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Μία σειρά από θετικές εξελίξεις, τις οποίες θα σας παρουσιάσω 
επιγραμματικά στη συνέχεια, μας γεμίζουν με αυτοπεποίθηση και 
αισιοδοξία για το μέλλον. 

Ας ξεκινήσουμε από τον τομέα των παραχωρήσεων, όπου 
πραγματικά τα τελευταία χρόνια έχει σημειωθεί μία αλματώδης 
ανάπτυξη. Ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ κατέχει σήμερα το μεγαλύτερο 
στην Ελλάδα χαρτοφυλάκιο παραχωρήσεων, το οποίο μάλιστα 
μπορεί να σταθεί ως μέγεθος και σύνθεση και σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο. 

Πιο πρόσφατα και εμβληματικά περιουσιακά στοιχεία του το IRC 
Athens, η ολοκληρωμένη τουριστική και ψυχαγωγική ανάπτυξη με 
καζίνο στο Ελληνικό που θα αναβαθμίσει τη θέση της Αθήνας και 
γενικότερα της χώρας μας στον παγκόσμιο τουριστικό χάρτη και 
φυσικά η Εγνατία Οδός, ο μεγαλύτερος αυτοκινητόδρομος της 
Ελλάδας. 

Και βέβαια, μεταξύ άλλων, οι συμμετοχές μας σε υπερσύγχρονους 
αυτοκινητόδρομους όπως η Νέα Οδός, η Κεντρική Οδός και η 
Ολυμπία Οδός, το νέο διεθνές αεροδρόμιο στο Καστέλι Κρήτης 
καθώς και άλλες παραχωρήσεις και ΣΔΙΤ, όπως π.χ. σε λιμάνια, σε 
υποδομές ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων και σε τομείς 
της ψηφιακής οικονομίας. 

Η ηγετική μας θέση στον τομέα των παραχωρήσεων εξασφαλίζει 
στον Όμιλο σταθερά, μακροπρόθεσμα έσοδα που λειτουργούν ως 
ασπίδα προστασίας απέναντι στις διακυμάνσεις του οικονομικού 
κύκλου. 

Επίσης, κι αυτό είναι ιδιαιτέρως σημαντικό στην τρέχουσα συγκυρία, 
εξασφαλίζει ένα ισχυρό και ποιοτικό επιπλέον ανεκτέλεστο έργων 
στην κατασκευαστική μας εταιρεία, την ΤΕΡΝΑ, με όρους εξαιρετικά 
ικανοποιητικούς. 

Φυσικά δεν σταματάμε εδώ, καθώς επιδιώκουμε να διευρύνουμε 
ακόμη περισσότερο την ηγετική μας θέση συμμετέχοντας σε πλήθος 
διαγωνισμών για νέες παραχωρήσεις σε καίριες μεταφορικές, 
ενεργειακές και τηλεπικοινωνιακές υποδομές. 

Στον τομέα των υποδομών, η ΤΕΡΝΑ αποτελεί τον καλύτερο 
πρεσβευτή του ελληνικού τεχνικού κόσμου στην Ελλάδα και στις 
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αγορές του εξωτερικού, με ένα απόλυτα επιτυχημένο ιστορικό 
έγκαιρης παράδοσης έργων υψηλών απαιτήσεων. 

Με ένα ποιοτικό ανεκτέλεστο άνω των 5 δις. ευρώ, ατενίζουμε με 
μεγάλη αισιοδοξία το μέλλον. Θα ήθελα σε αυτό το σημείο να τονίσω 
ότι πέρα από τα δημόσια κι ιδιωτικά έργα που αναλαμβάνουμε κι 
εκτελούμε με επιτυχία, εμείς επενδύουμε και δημιουργούμε 
επιπλέον ανεκτέλεστο. 

Οι δικές μας επενδύσεις σε καίριες υποδομές πριμοδοτούν την 
ΤΕΡΝΑ με ακόμα μεγαλύτερο τεχνικό αντικείμενο, προσφέροντάς 
μας ευελιξία κι επιπλέον δυνατότητες σε δύσκολες περιόδους, όπως 
η τρέχουσα. 

Καλούμαστε, βέβαια, αυτή την περίοδο να αντιμετωπίσουμε την 
πρόκληση της αύξησης των τιμών των πρώτων υλών και κατά 
συνέπεια του κατασκευαστικού κόστους, ένα θέμα το οποίο 
παρακολουθούμε στενά. 

Χρειάζεται επαγρύπνηση και μία δυναμική παρακολούθηση και 
διαχείριση του θέματος εκ μέρους του υπουργείου Υποδομών ώστε 
τα τιμολόγια των εργασιών να ανταποκρίνονται όσο το δυνατόν 
περισσότερο στην πραγματικότητα της αγοράς, προκειμένου να 
ολοκληρώνονται ομαλά τα έργα. 

Ας περάσουμε τώρα στον τομέα της καθαρής ενέργειας, όπου 
επίσης ο Όμιλός μας κατέχει ηγετική θέση. 

Πριν το τέλος της δεκαετίας στοχεύουμε να διαθέτουμε ένα 
χαρτοφυλάκιο έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας συνολικής 
εγκατεστημένης ισχύος περίπου 6,4 GW. Η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 
αποτελεί τον μεγαλύτερο Έλληνα επενδυτή στην παραγωγή κι 
αποθήκευση καθαρής ενέργειας και σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία 
βοηθάμε με τα έργα και τις επενδύσεις μας πολλαπλώς τη χώρα και 
τους καταναλωτές. 

Να υπενθυμίσω στο σημείο αυτό την ύψιστη στρατηγική σημασία 
των ΑΠΕ, ιδιαίτερα της αιολικής ενέργειας, για την αντιμετώπιση της 
οικονομικής καταιγίδας που απειλεί συθέμελα τις δυτικές 
δημοκρατίες κι όχι μόνο, μέσα από την γεωπολιτική εργαλειοποίηση 
του κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας: 
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η ενέργεια που παράγεται από ΑΠΕ κατακρημνίζει το κόστος του 
ρεύματος, ενώ παράλληλα χρηματοδοτεί μεγάλο μέρος των 
επιδοτήσεων που, χωρίς να επαρκούν πλήρως, ανακουφίζουν 
μερικώς τους καταναλωτές. 

Ο Όμιλός μας δραστηριοποιείται και στον τομέα της συμβατικής 
ηλεκτροπαραγωγής και της εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας μέσω 
της εταιρείας ΗΡΩΝ, που είναι πλέον 100% θυγατρική μας. 

Με τις μονάδες ΗΡΩΝ 1 και ΗΡΩΝ 2, ο ΗΡΩΝ διαθέτει σήμερα ένα 
χαρτοφυλάκιο μονάδων συνολικής ισχύος περίπου 600 MW και 
ισχυρή θέση μεταξύ των ιδιωτών παρόχων ηλεκτρικού ρεύματος και 
φυσικού αερίου. 

Σε επίπεδο Ομίλου, η συνολική ισχύς επαυξάνεται από τη μονάδα 
Φυσικού Αερίου στην Κομοτηνή ισχύος 877 MW, που υλοποιούμε 
σε συνεργασία με την Motor Oil, μια επένδυση 375 εκατ. ευρώ. 

Και σε αυτόν τον τομέα, όμως, καλούμαστε να διαχειριστούμε 
δύσκολες προκλήσεις λόγω της κατάστασης που έχει διαμορφωθεί 
στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Περιμένουμε και εμείς να 
αποσαφηνισθεί το πλαίσιο λειτουργίας της αγοράς, τη στιγμή που οι 
δυσκολίες αποπληρωμής των λογαριασμών ρεύματος από τους 
καταναλωτές εντείνονται. 

Αγαπητοί μέτοχοι, 

Θα ήθελα στο σημείο αυτό να αναφερθώ και στη σημαντική 
κοινωνική διάσταση της επιχειρηματικής μας δράσης, η οποία 
βελτιώνει την καθημερινότητα εκατομμυρίων ανθρώπων και βοηθά 
στην κοινωνική συνοχή, με έργα και επενδύσεις που προσφέρουν 
στον τόπο και δημιουργούν ανάπτυξη και πλούτο. 

Ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ βρίσκεται πάντα στο πλευρό της κοινωνίας 
και με ένα εκτεταμένο πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, 
το οποίο πέρυσι ανήλθε στα 3,5 εκατ. ευρώ. 

Από την πρώτη στιγμή που ξέσπασε η πανδημία COVID-19, ο 
Όμιλος ήταν και παραμένει αρωγός του έργου του Εθνικού 
Συστήματος Υγείας, μέσα από ένα μεγάλο πρόγραμμα στήριξής του 
που συνεχίστηκε και το 2021 και συνεχίζεται και φέτος. 
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Ένα ιδιαίτερα σημαντικό κοινωνικό έργο που υλοποιήθηκε μέσα στο 
2021, αποτέλεσε η δωρεά μας στο Δαμάσι Τυρνάβου, όπου η 
ΤΕΡΝΑ κατασκεύασε ένα νέο, σύγχρονο σχολείο μέσα σε μόλις 
τέσσερις μήνες από τον καταστροφικό σεισμό που έπληξε την 
περιοχή (Μάρτιος 2021), ώστε να μπορέσουν οι μαθητές να 
ξεκινήσουν εγκαίρως τη νέα σχολική χρονιά. 

Επιπλέον, το 2021 ξεκίνησε και η υλοποίηση της μεγάλης δωρεάς 
της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ για τη μετατροπή της 115 Πτέρυγας 
Μάχης στη Σούδα σε «πράσινη» εγκατάσταση, καλύπτοντας τις 
ενεργειακές της ανάγκες κατά 100% από Ανανεώσιμες Πηγές 
Ενέργειας. 

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και το 2021, συνεχίσαμε να στηρίζουμε 
μέσω χορηγιών πολιτιστικές και εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες σε όλη 
την Ελλάδα. 

Ανάμεσα σε αυτές ξεχωρίζει η υποστήριξη μας, για δεύτερη χρονιά, 
στην υποβρύχια αρχαιολογική ανασκαφική έρευνα που 
πραγματοποιείται στο θαλάσσιο χώρο της Κάσου από την Εφορεία 
Εναλίων Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, 
σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού 
Ιδρύματος Ερευνών, η οποία έχει ήδη φέρει στο φως ιδιαίτερα 
σημαντικά ευρήματα για την πολιτιστική κληρονομιά της Ελλάδας. 

Τέλος, ανταποκρινόμενος στις έκτακτες καταστάσεις που 
δημιουργήθηκαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές του περσινού 
καλοκαιριού, ο Όμιλος στάθηκε πολλαπλώς στο πλευρό των 
περιοχών που επλήγησαν. 

O Όμιλός μας δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα συνολικά στον τομέα του 
ESG, δηλαδή στους τομείς προστασίας του περιβάλλοντος, 
στήριξης της κοινωνίας κι εταιρικής διακυβέρνησης. Έχουμε 
συστήσει ειδική επιτροπή του Δ.Σ. για την εποπτεία των σχετικών 
θεμάτων, καθώς και ειδική ομάδα εργασίας με στελέχη από όλες 
σχεδόν τις Διευθύνσεις του Ομίλου, η οποία εργάζεται εντατικά για 
το σκοπό αυτό. 

Η Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης, για το 2021, που έχει συνταχθεί 
σύμφωνα με τα πιο σύγχρονα πρότυπα – κατά GRI, SASB και 
Χρηματιστηρίου Αθηνών – διαπιστώνει παραγωγή άμεσης 
οικονομικής αξίας αυξημένης κατά 10% σε σχέση με το 2020, ύψους 
περίπου 1,2 δις. ευρώ. 
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Επίσης, ο Όμιλος συμμετέχει στη διεθνή πλατφόρμα CDP Climate 
Change, καταγράφοντας και δημοσιοποιώντας πλέον τον αντίκτυπο 
των δραστηριοτήτων μας στο περιβάλλον με στόχο την πραγματικά 
βιώσιμη οικονομία. 

Την περίοδο αυτή αναπτύσσουμε ένα στοχευμένο σχέδιο δράσεων 
μείωσης του ανθρακικού αποτυπώματος των δραστηριοτήτων μας, 
με συγκεκριμένους και μετρήσιμους στόχους βελτίωσης των δεικτών 
άμεσων και έμμεσων εκπομπών ενέργειας, που θα εναρμονίζονται 
με τους στόχους τόσο του SBTi (Science Based Target initiative) 
όσο και της Συμφωνίας του Παρισιού. 

Αγαπητοί μέτοχοι, φίλες και φίλοι. 

Όσα έχουμε πετύχει αποτελούν τη βάση πάνω στην οποία πατάμε 
για ένα νέο άλμα προς τα εμπρός με ακόμα μεγαλύτερη ανάπτυξη 
στο μέλλον. 

Τα επιτεύγματα μας είναι αποτέλεσμα της σκληρής δουλειάς των 
ανθρώπων μας, του εξαιρετικού ανθρώπινου δυναμικού των 
εταιρειών του Ομίλου και της καλής φήμης που έχουμε οικοδομήσει 
διαχρονικά με ικανότητες, επαγγελματισμό, συνέπεια, διορατικότητα 
και την ενσυναίσθηση που διακρίνουν τον Όμιλό μας, αρετές οι 
οποίες συνιστούν την πιο ουσιαστική και πειστική παρακαταθήκη 

μας για το μέλλον. Θέλω να κλείσω με κάτι ευχάριστο που αφορά 
όλους εσάς. 

Η εταιρεία μας φέτος προχωρά σε επιστροφή κεφαλαίου ύψους 0,12 
ευρώ ανά μετοχή, δηλαδή συνολικά θα διανεμηθούν περίπου 12,5 
εκατ. ευρώ στους μετόχους μας. 

Η κίνηση αυτή σηματοδοτεί την έναρξη μίας νέας εποχής κατά την 
οποία εκτιμούμε ότι οι μέτοχοί μας θα απολαμβάνουν όλο και 
περισσότερο τους καρπούς της κοινής μας προσπάθειας. 
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Ο Ρόλος των ESG Για Τους Σύγχρονους 

Επενδυτές 

Των Ζωή-Ουρανία Οικονόμου - 

Αφροδίτη Βύτανου 

Τρία κριτήρια επηρεάζουν ολοένα 

και πιο πολύ τη δημιουργία 

μακροπρόθεσμης αξίας σε μια 

εταιρία. Οι ενέργειες μιας εταιρίας 

προς το περιβάλλον, η στάση της προς την κοινωνία και η Εταιρική 

Διακυβέρνηση που εφαρμόζει, είναι τα λεγόμενα κριτήρια ESG και 

η έκφραση τους με ακρίβειά και κοινά αποδεκτό τρόπο (δείκτες) 

επιτρέπει στην εταιρία να δηλώσει την δημιουργία αξίας, την 

διαμόρφωση αποτελεσματικής στρατηγικής και την διασφάλιση της 

άρτιας λειτουργίας της. 

Μέσω των κριτηρίων ESG, μπορεί να επιτευχθεί η αξιολόγηση 

της ανθεκτικότητας απέναντι στις αλλαγές που προκύπτουν στη 

φύση και στην κοινωνία. Φυσικά, οι εταιρίες πρέπει να είναι σε θέση 

να αναλύουν και το πως επηρεάζουν και επηρεάζονται από αυτές. 

Τα συγκεκριμένα κριτήρια, λοιπόν, αποτελούνται από τρεις 

πυλώνες. Ο πρώτος πυλώνας είναι εκείνος του περιβάλλοντος 

(Environment) και περιλαμβάνει κυρίως την κλιματική αλλαγή, την 

αύξηση της ενεργειακής απόδοσης και της ταυτόχρονης μείωσης 

του ανθρακικού αποτυπώματος, καθώς και την ορθολογική χρήση 

των φυσικών πόρων σε συνδυασμό με την μείωση των αποβλήτων 

στα πλαίσια της κυκλικής οικονομίας. Ο δεύτερος πυλώνας 

περιλαμβάνει τον τομέα της κοινωνίας (Society) και σχετίζεται με 

εργασιακά θέματα. Θέματα που αφορούν τους εργαζόμενους, τις 

τοπικές κοινωνίες όπως και την αντιμετώπιση προς τους πελάτες και 
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τους προμηθευτές. Τελευταίος πυλώνας είναι εκείνος της 

διακυβέρνησης (Governance), ο οποίος σχετίζεται με τη 

δημοσιοποίηση από την εταιρία πληροφοριών που αφορούν 

εσωτερικά θέματα, όπως τη σύνθεση του Δ.Σ., τις πολιτικές αμοιβών 

του και την εμπλοκή του στις στρατηγικές βιώσιμης ανάπτυξης. 

Άξιο αναφοράς είναι και το γεγονός πως η δημοσιοποίηση 

αυτή πρέπει να γίνεται βάση συγκεκριμένων προτύπων (GRI, 

SASB), προκειμένου η αξιοπιστία και η συγκρισιμότητα των 

πληροφοριών να έρχονται σε πρώτο πλάνο. Για όλους τους 

παραπάνω λόγους, το Χρηματιστήριο Αθηνών και η Ένωση 

Θεσμικών Επενδυτών ανέθεσαν στο Εργαστήριο Επενδυτικών 

Εφαρμογών του ΕΚΠΑ τη διενέργεια έρευνας μέσω 

ερωτηματολογίων για τις ESG δράσεις τους και τον βαθμό 

δημοσιοποίησης και ενσωμάτωσης στοιχείων ESG με βάση τον 

Οδηγό Δημοσιοποίησης ESG Πληροφοριών του ΧΑ. Η μελέτη είχε 

ως αποτέλεσμα ένα σύστημα αξιολόγησης των εταιριών με βάση τα 

κριτήρια ESG (ESG Scoring) καθώς και ένα νέο δείκτη με ονομασία 

«Δείκτης ATHEX ESG (ATHENS ESG Intex)» 

Ο μέγιστος αριθμός μετοχών σύνθεσης του δείκτη είναι 60. Ο 

δείκτης είναι Σταθμισμένης Κεφαλαιοποίησης με τιμή εκκίνησης τις 

1.000 μονάδες. Αναθεώρηση γίνεται σε εξαμηνιαία βάση (Μάιο και 

Νοέμβριο) ενώ Στάθμιση πραγματοποιείται κάθε εξάμηνο (Ιούνιο, 

Δεκέμβριο). Η επιλογή γίνεται με βάση τρία κριτήρια: α) εταιρίες που 

είναι εισηγμένες στη Κυρία Αγορά του ΧΑ, β) ελάχιστη Ευρεία 

Διασπορά (Free Float) μεγαλύτερη από 15% και γ) Βαθμολογία 

ESG μεγαλύτερη / ίση από 0,30. Η τελική κατάταξη γίνεται βάση της 

τελικής ESG βαθμολογίας των εταιριών και ταυτόχρονα η 

κεφαλαιοποίησή τους σταθμίζεται από τον συντελεστή που 

προκύπτει από το γινόμενο του Συντελεστή Ευρείας Διασποράς και 
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της ESG βαθμολογίας. Το μέγιστο ποσοστό συμμετοχής στο δείκτη 

ανέρχεται στο 10% της αξίας του χαρτοφυλακίου του δείκτη. 

Τόσο παγκοσμίως όσο και σε εθνικό επίπεδο, στον 

επιχειρηματικό χώρο αντικείμενο συζήτησης πλέον αποτελεί το 

ζήτημα της βιώσιμης ανάπτυξης αλλά και των συνεπειών της 

επιχειρηματικής δραστηριότητας στη κοινωνία και το περιβάλλον. Οι 

επιχειρήσεις και οι οργανισμοί πλέον αποδίδουν βαρύνουσα 

σημασία στους όρους πράσινη ανάπτυξη και ESG ωφελούμενοι των 

ευκαιριών ανάπτυξης που μπορεί να δημιουργήσει η ενστέρνιση 

των αρχών της αειφορίας. 

Η σημασία των ESG έχει διττή ερμηνεία, η οποία αφορά τόσο 

τους επενδυτές όσο και τις εισηγμένες στο χρηματιστήριο εταιρίες. 

Από την μία πλευρά, οι επενδυτές επιθυμούν τη μεγιστοποίηση της 

αξίας των μετοχών τους μέσω της αξιολόγησης των ESG κριτηρίων, 

ενώ από την άλλη πλευρά, οι εταιρείες, µέσω των ESG Ratings 

(Εnvironmental - Social - Governance), είναι σε θέση να 

προσελκύσουν ευκολότερη πρόσβαση σε χρηματοδότηση και 

επενδυτικά κεφάλαια.  

Πιο συγκεκριμένα, τα ESG αναδεικνύουν αφενός τον κίνδυνο 

βιωσιμότητας που δύναται να προκαλέσει ένα γεγονός (κλιματική 

αλλαγή, πανδημία, ρωσοουκρανική σύρραξη) στο περιβάλλον, την 

κοινωνία και στον τομέα της διακυβέρνησης και αφετέρου τις 

σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στην αξία μιας επένδυσης. Η 

ενσωμάτωση των κινδύνων βιωσιμότητας στις διαδικασίες λήψης 

επενδυτικών αποφάσεων αποβλέπει στο να εντοπίζονται έγκαιρα 

τα περιστατικά αυτών των κινδύνων και να λαμβάνονται τα 

κατάλληλα μέτρα, ώστε να μετριάζεται η επίπτωση στις επενδύσεις. 

Για παράδειγμα, μέσα από την εμπειρία της κρίσης του 

κορονοϊού παγκοσµίως τονίστηκε σηµαντικά η ανάγκη οι 
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επιχειρήσεις να αποδείξουν έµπρακτα υπεύθυνες πρακτικές και 

δράσεις προς την κοινωνία και τους εργαζοµένους. Η πανδηµία του 

Covid-19 αποτέλεσε την αφορμή για να αναδειχθούν οι αδυναµίες 

των συστηµάτων υγείας, των παγκόσµιων αγορών και 

εφοδιαστικών αλυσίδων, με τους επενδυτές να στρέφονται προς 

περισσότερο βιώσιµες επενδυτικές πρακτικές, πιο ανθεκτικές στη 

διάρκεια μιας παγκόσµιας κρίσης και προς επιχειρήσεις οι οποίες 

έχουν ενσωματώσει στον στρατηγικό σχεδιασµό τους τη σημασία 

της πρόβλεψης των προστατευτικών µέτρων και εφαρµογής 

σχεδίων µετριασµού ρίσκου.  

Για τους επενδυτές, οι οποίοι αξιολογούν τις εταιρείες στις 

οποίες θέλουν να επενδύσουν, τα κριτήρια βιωσιμότητας ESG 

αποτελούν σημαντικό εργαλείο αξιολόγησης καθώς τους δίνεται η 

δυνατότητα, βάσει των κριτηρίων ESG, να διαπιστώσουν ποιες 

εταιρείες να επιλέξουν ή να αποφεύγουν, ανάλογα με το μέγεθος και 

τις προοπτικές οικονομικού κινδύνου  που ενδέχεται να 

προκαλέσουν λόγω των περιβαλλοντικών ή άλλων πρακτικών τους. 

Οι σύγχρονοι επενδυτές αντιλαμβάνονται τα κριτήρια ESG ως 

αρωγό για τη βιώσιμη ανάπτυξη, την προστασία του περιβάλλοντος 

και την υπευθυνότητα απέναντι στην κοινωνία και την εταιρική 

διακυβέρνηση αλλά και ως επενδυτικές ευκαιρίες για τις εταιρείες.   

Επομένως, γίνεται αντιληπτό πως είναι επιτακτική η ανάγκη 

για τις  εταιρείες να  μάθουν να κατανοούν και να εξηγούν τον τρόπο 

με τον οποίο τα θέματα ESG επηρεάζουν την λειτουργικότητά τους, 

την εταιρική τους επίδοση και το αποτύπωμά τους στο περιβάλλον 

και την κοινωνία. Οι εταιρείες που προσαρμόζουν τα επιχειρηματικά 

τους μοντέλα, ενσωματώνοντας τα ESG κριτήρια και 

αναπτύσσοντας στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης, θα είναι σε θέση 

να επηρεάσουν θετικά τις αναπτυξιακές προοπτικές τους δεδομένου 
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ότι, πλέον, στη διεθνή επενδυτική κοινότητα κυριαρχεί η τάση  οι 

επενδυτές να τοποθετούν τα χρήματά τους με περιβαλλοντικά και 

κοινωνικά κριτήρια. 

 

* Η Ζωή-Ουρανία Οικονόμου φοιτά στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 
(τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής) 
 
** Η Αφροδίτη Βύτανου φοιτά στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 

(ΔΠΜΣ Μαθηματική Προτυποποίηση στις Σύγχρονες Τεχνολογίες 

και την Οικονομία) 
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Tάκης Βενέτος 

Πλοίαρχος Ε.Ν.  

Maritime Business/Plymouth University 

Trader/Investor since 1996. 

Αρθρογράφος/Instructor.  

Antithesis Premium/Stock Market Traders Club 

MOHA Finance Forum - NicK Ikonomopoulos 

(favlos.forum) & Takis Venetos 

 

Bear Market – Short Selling.  

09-09-2022/ Γ.Δ. μηνιαίο κλείσιμο στις 841,91 μον. 

Στο παρόν άρθρο θα αναφερθώ στα στάδια μιας 

bear market και πως κλιμακώνεται από το ένα 

στάδιο στο επόμενο, με τις αντίστοιχες μον. για τα 

stop loss ή trailing stops και άνοιγμα short, με 

παράδειγμα στον Γ.Δ. (αντίστοιχα για FTASE). 

Ας θυμόμαστε το εξής. Όσο πιο πολύ διαρκεί η 

bull market τόσο μεγαλύτερη θα εξελιχθεί η bear 

market. Αντίστοιχα και μια πλάγια κίνηση. Στο 

δεύτερο μέρος θα κάνω μια μικρή αναφορά στο 

short selling και την θέση που έχει η τεχνική 

ανάλυση.  

Bear Market- Στάδια 

https://www.facebook.com/groups/2054711358155451/
https://www.facebook.com/groups/1583673885270289/
https://www.facebook.com/groups/1583673885270289/
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Όταν η αγορά είναι σε ανοδική τάση 

σημειώνοντας νέα ιστορικά υψηλά είναι ο 

εύκολος τρόπος που προκαλεί η ευφορία. 

Ο σπόρος της απληστίας έχει φυτρώσει και 

αναπτύσσεται στο μυαλό πολλών επενδυτών και 

εμπόρων που διακατέχονται από βαθιά αντίληψη 

ότι η αγορά μόνο ανεβαίνει. Η παράνοια χτυπά 

και εκείνη νέα ιστορικά επίπεδα.   

Η ξαφνική, όμως, αναστροφή κορυφής και στην 

συνέχεια η εξελισσόμενη μεγάλη διόρθωση με το 

σύνολο των δεικτών και των μετοχών να είναι στο 

βαθύ κόκκινο, είναι ο οδυνηρός τρόπος ο οποίος 

χρειάζεται μπας και συνέλθουν για να αλλάξουν 

γνώμη στην γονιμοποιημένη απληστία τους. 

Είναι νόμος ότι ανεβαίνει να κατεβαίνει. Η 

αρκούδα έχει σηκωθεί και με τα νύχια της έχει 

καταφέρει θανάσιμο χτύπημα στον ταύρο που 

αδύναμος συνθηκολογεί. 

Η πρώτη βουτιά συνοδεύεται με όγκους και η 

δύναμη της πτώσης λιώνει κόκκαλα, ενώ η 

αναπήδηση που ακολουθεί είναι χλιαρή, 

υποτονική με εμφανή την δυσκολία να επιστρέψει 

στα προηγούμενα υψηλά. Είναι η αναπήδηση του 

ράλι που θα φέρει την νέα συμφορά με την 
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ανατροπή του. Νεότερα χαμηλά καταγράφονται 

και τυπικά η bear market είναι γεγονός. 

Η φούσκα έσπασε, οι επενδυτές είναι ακόμα σε 

άρνηση, συμπεριλαμβανομένων των κεντρικών 

τραπεζών που εξακολουθούν να δίνουν ψεύτικες 

ελπίδες. Τα ΜΜΕ συντεταγμένα βάζουν πλάτη σε 

αυτήν την πλάνη, για αυτό φιλτράρετε κάθε άρθρο 

που βγάζει μάτια στο σιγοντάρισμα και 

απευθυνθείτε και βασιστείτε μόνο στην γνώση 

σας.  

Το πεπρωμένο όμως φυγείν αδύνατον. Σε μερικές 

εβδομάδες η αγορά παίρνει πίσω μήνες κερδών 

με τον φρικιαστικό τρόπο του δρεπανιού. 

Εξαλείφει τα κέρδη  δια της σφαγής σε σύντομο 

χρονικό διάστημα. Αυτή είναι η μοίρα του 

χρηματιστηρίου. 

2022 σήμερα και κανείς δεν θυμάται το 2020-

2016-2015-2008-1999. Οι αναμνήσεις είναι 

σύντομες σαν να μην υπήρξαν ποτέ τα γεγονότα. 

Τους έχει απορροφήσει το παρόν, το μυαλό τους 

είναι κολλημένο στην αναζήτηση πληροφοριών 

που θα τους κάνει να νιώσουν βολικά, αντίθετα 

όμως στο τι πραγματικά συμβαίνει στην αγορά, 

λησμονώντας το παρελθόν και τις συνέπειες. 
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Το ρητό ‘’η ιστορία διδάσκει’’ έχει πάει στον 

βρόντο, έχει ξεχαστεί. Επιμονή στην άρνηση, η 

αγορά όμως θα καταρρεύσει και θα 

συμπαρασύρει και την νέα γενιά επενδυτών που 

δεν θα βρουν κανένα τριαντάφυλλο ανάμεσα στα 

αγκάθια, καθώς η αγορά κινείται αργά και 

μεθοδικά, καίει και τσουρουφλίζει όπως η λάβα 

στην κατηφόρα της που αναζητά χαμηλότερες 

τιμές. 

Το πρώτο στάδιο είδαμε ότι είναι της ευφορίας 

και το δεύτερο της αγωνίας/άρνησης. 

Κατά την γνώμη μου, η ευφορία είχε το τρίτο ως 

τελευταία ευκαιρία για stop loss των long 

Mohicans στις 864 μον. για τον Γ.Δ. σε κλεισίματα. 

Το πρώτο ήταν στις 910-911 μον., το δεύτερο στις 

896-895 μον. 

Άρα σε εκείνες τις τιμές τοποθετώ το δεύτερο και 

τρίτο σετάρισμα του short selling το οποίο δεν έχει 

στοπαριστεί μέχρι αυτήν την στιγμή που γράφω, 

παρά το διορθωτικό ανοδικό σκέλος που έβγαλε 

από τα χαμηλά του Ιουλίου 778,84 μον. διότι δεν 

έβγαλε κλεισίματα υψηλότερα των 864 μον. Θα 

αναρωτιέστε που ήταν το πρώτο!!! Και το trailing 

stop στον FTASE αντί του Γ.Δ. που ανέφερα, διότι 

στις σειρές αυτού του δείκτη λαμβάνουν χώρα οι 
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συναλλαγές των παραγώγων, ήταν στις 2.353 μον. 

/Φεβρουάριος του 2022 και το σορτοσήμα στις 

2.126 επίσημα ενεργοποιημένο στο ταμπλό τον 

Μάρτιο, που έστειλε τον δείκτη με συνοπτικές 

διαδικασίες στο χαμηλό των 1.884,50 μον. τον ίδιο 

μήνα. 

Το παρόν άρθρο το γράφω στις 09-09-2022. Κατά 

την γνώμη μου πάλι, τόσο οι ξένες αγορές όσο και 

η Ελληνική αγορά βρίσκονται στο στάδιο της 

αγωνίας/άρνησης λόγω των ανοδικών 

αντιδράσεων. 

Οι περισσότεροι επενδυτές νομίζουν, αν και στις 

αγορές το ‘’νομίζω, πιστεύω, εύχομαι’’ είναι 

ψεύτικα σήματα και άρα δεν ισχύουν, ότι είναι 

ευκαιρία αγορών αλλά δεν ήταν και δεν θα είναι 

ποτέ σε αυτό το στάδιο.  

Καθώς η αγορά συνεχίζει να πέφτει, αργά και 

βασανιστικά, το επόμενο στάδιο είναι η 

επιτάχυνση που θα λάβει την μορφή της 

χιονοστιβάδας και δεν είναι τίποτα άλλο από το 

στάδιο του φόβου, που ως συναίσθημα είναι 

αποκλειστικό στοιχείο της μελέτης ‘’ψυχολογία 

επενδυτή/αγορών’’. Θα μπορούσα να γράψω 

πολλά περί φόβου, θέμα που αναφέρομαι 
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εκτενώς στις σημειώσεις μου καθώς έχω στόχο να 

εκδοθούν σε βιβλίο. 

Το στάδιο του φόβου το εντοπίζω σε καθοδική 

κίνηση που θα προκύψει χαμηλότερα των 802 

μον., σε κλεισίματα πάντα, με τις 811-818 μον. να 

μετατρέπονται σε ζώνη αντίστασης και πυθμένα 

πέριξ των 747 -741 μον. 

Λίγο χαμηλότερα, όταν κλεισίματα που θα είναι 

επίσημα καταγεγραμμένα στο ταμπλό, από τις 

729-727 μον. και κάτω, θα δοκιμαστεί ξανά η 

ψυχολογία των επενδυτών και θα είναι το στάδιο 

της απόγνωσης, στο οποίο τα βράχια θα πέφτουν 

όλο και με μεγαλύτερη ταχύτητα έως ότου 

προσεγγιστούν οι 670-660 μον. 

Πρίν συνεχίσω για τα επόμενα δύο στάδια 

θεωρώ ότι η κάτωθι αναφορά είναι εξέχουσας 

σημασίας. Επειδή η αγορά τα τέσσερα τελευταία 

χρόνια έχει σημειώσει δύο πολύ μεγάλες 

βουτιές, μπορεί η πτώση να μην επιμηκύνει το 

χρονοδιάγραμμά της που συνήθως αυξάνει την 

έκταση της πτώσης στα επόμενα δύο στάδια. Ως 

εκ τούτου, η πτώση να σταματήσει ή στο στάδιο 

του φόβου ή στο στάδιο της απόγνωσης. 

Μηδένα προ του τέλους μακάριζε, γιατί άλλες οι 

βουλές των παγκόσμιων συμφερόντων. Παρόλα 
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αυτά, ας είμαστε σε εγρήγορση σε αυτά τα 

στάδια, μελετώντας καθημερινά τα διαγράμματα. 

Αν τα δυνατά χέρια αποφασίσουν το stop down 

trend ή αν το συνεχίσουν, οι καλοί ιχνηλάτες θα 

το καταλάβουν. Διάγραμμα και ταμπλό θα 

‘’μιλήσουν’’.   

Υπενθυμίζω τις δυο μεγάλες βουτιές των 

τελευταίων τεσσάρων ετών. Η πρώτη άρχισε τον 

Φεβρουάριο του 2018 και διήρκησε 12 μήνες και 

η δεύτερη τον Ιανουάριο του 2020 που διήρκησε 

10 μήνες, καταγράφοντας χαμηλότερο χαμηλό 

από την πρώτη. Χαμηλότερο χαμηλό είχε 

εξαιρετική σημασία ως μήνυμα για την λήξη του 

ανοδικού σκέλους που ακολούθησε, με εξαιρετική 

ακρίβεια στις μονάδες του trailing stop και στο 

ενεργοποιημένο μεσοπρόθεσμο σήμα short, που 

έστειλε σε εσώκλειστο φάκελο στους έμπειρους 

ιχνηλάτες του έξυπνου χρήματος.  

Η πρώτη βουτιά σημείωσε χαμηλό στις 592,70 μον 

και η δεύτερη στις 469,55 μον., ακολουθώντας και 

οι δυο την διαδικασία όλων των σταδίων της bear 

market. Και πάλι καλά θα έλεγα που είχαν τόσο 

σύντομο χρονικό διάστημα πτώσης, αν 

αναλογιστούμε ότι η bear market του 2007-2012 
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είχε διάρκεια 55 ολόκληρους μήνες και η αμέσως 

επόμενη 22 μήνες από το 2014 έως το 2016.  

Ποιο θα είναι το γεγονός της διακοπής της πτώσης 

και την δημιουργία πυθμένα, δεν μπορούμε να το 

γνωρίζουμε από τώρα. Αντιθέτως, οι περισσότεροι 

από εμάς γνωρίζουμε για ποιους λόγους 

συντελείται η παρούσα πτώση, με εμφανέστατη 

στο διάγραμμα την καθοδική λύση της 15 μηνης 

πλάγιας συσσώρευσης, όπως την βιώνουμε όσοι 

από εμάς είναι καθημερινά επί των επάλξεων, 

καθώς για εμάς οι χρηματαγορές είναι business. 

Κατά συνέπεια, γνωρίζουμε από πρώτο χέρι τα 

σκέλη του zig zag (waving side to side movement) 

ως διαγραμματικά τεκταινόμενα και με εκτιμήσεις 

με μεγάλα ποσοστά επιτυχίας, καθώς 

παρακολουθούμε στενά την κάθε κίνηση των 

δεικτών και μετοχών. Σύμμαχος μας είναι ο 

σεβασμό στον εαυτό μας, στην μάθηση και στην 

αγορά, καθώς αυτό το σχολείο το 

παρακολουθούμε ως επιμελείς μαθητές για πάνω 

από είκοσι πέντε χρόνια.   

Προτελευταίος σταθμός της πτώσης που 

κλιμακώνεται θα είναι το στάδιο του πανικού. Τα 

θεμέλια έχουν διαλυθεί και ο ουρανοξύστης που 

έχτισε την ευφορία καταρρέει.  
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Τελευταίος σταθμός θα είναι το στάδιο της 

συνθηκολόγησης. Πάντα υπάρχει ένα γεγονός για 

την αγορά που την κάνει να βρεθεί στο στάδιο της 

συνθηκολόγησης. Σε αυτό το στάδιο το τοπίο 

καθαρίζει από την σκόνη. Επενδυτές αλλά και 

πολλοί έμποροι που έχουν παρασυρθεί από τα 

συναισθήματα τους, από τις ‘’συμβουλές’’ των 

χρηματιστηριακών εταιρειών, από άρθρα ελλιπή, 

ψευδή και παραπλανητικά των ΜΜΕ, υψώνουν το 

λευκό πανί και κατεστραμμένοι ψελλίζουν το … 

‘’δεν υπάρχει έλεος’’.  

Derivatives - Short Selling – Είναι πλεονέκτημα. 

Ανεξάρτητα από την άποψη σας, παραμένει το 

γεγονός ότι η εμπορία trading (traders) και η 

επένδυση investing (investors) στα χρηματιστήρια 

είναι η πιο προσφιλή στην πλειοψηφία των 

μεμονωμένων ατόμων, σαν και εσάς και εμένα. Το 

καλάθι των επιλογών που προσφέρεται είναι 

γεμάτο. Μετοχές, δικαιώματα προαίρεσης 

μετοχών, συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης, 

ομόλογα και πολλές άλλες παραλλαγές και 

συνδυασμός αυτών. 

Παράγωγο ή αλλιώς συμβόλαιο μελλοντικής 

εκπλήρωσης ΣΜΕ. Η αγορά των παραγώγων 

θεσμοθετήθηκε στην Ελλάδα το 1997 και άρχισε 
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να λειτουργεί το 1999. Το παράγωγο είναι ο φόβος 

και ο τρόμος σχεδόν όλων των ατόμων που 

εμπλέκονται στα χρηματιστήρια ενώ δεν θα 

έπρεπε. Είναι απλά στην χρήση τους, όπως και 

στις μετοχές. Για κάθε ένα αγοραστή υπάρχει ένας 

πωλητής, όπως ακριβώς και στην spot. Η ζημιά 

τους ενός είναι το κέρδος του άλλου. Η διάρκεια 

για τα παράγωγα των μετοχών είναι 3 μήνες, για 

παράδειγμα με έναρξη στα μέσα Ιανουάριου και 

λήξη στα μέσα του Μάρτιου – Μάρτιο με Ιούνιο – 

Ιούνιο με Σεπτέμβριο – Σεπτέμβριο με Δεκέμβριο. 

Λήξη εννοούμε ημερομηνία παράδοσης.  Στον 

δείκτη FTASE η έναρξη και η λήξη είναι κάθε μήνα. 

Ανά πάσα στιγμή μπορούν να ανοίξουν και να 

κλείσουν θέση μέσα σε αυτήν την διάρκεια. Όπως 

συμβαίνει με κάθε χρηματοοικονομικό μέσο, ο 

trader (έμπορος) είναι αυτός που πρέπει να έχει 

αναπτύξει δική του στρατηγική trading. 

Σημειωτέο, ο trader  είναι αυτός που παρέχει 

ρευστότητα στην αγορά.    

Από την εμπειρία μου, αυτό που παρατηρώ την 

τελευταία δεκαετία, πολλοί νεοεισερχόμενοι στις 

αγορές, επικεντρώνουν τις προσπάθειες τους στην 

ανάλυση των θεμελιωδών υποβιβάζοντας την 

τεχνική ανάλυση. 
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Από την άλλη μεριά, οι προσανατολισμένοι 

traders στην πλευρά της τ.α. τείνουν να είναι οι 

αυτοί που κερδίζουν, ισοσταθμισμένα, αφού 

κυριολεκτικά ιχνηλατούν τα ίχνη των μεγάλων 

χρηματιστηριακών οίκων οι οποίοι έχουν την 

εσωτερική πληροφόρηση. Η αγορά των 

παραγώγων απευθύνεται στους εμπόρους, καθώς 

η τ.α., η οποία αναμφισβήτητα παράγει έμπνευση 

και σύνθεση, ανταποκρίνεται περισσότερο στις 

γρήγορες αλλαγές στις τάσεις της αγοράς, κάτι 

που είναι εντελώς αδύνατο για την θεμελιώδη 

ανάλυση.  

Το παράγωγο είναι το πιο χρήσιμο εργαλείο του 

trader. Μπορεί να ανοίξει θέση αγοράς και θέση 

πώλησης, όπως σε περιπτώσεις για να ενισχύσει 

πιο μοχλευμένα την θέση αγοράς στην spot 

market ή να ανοίξει μόνο θέση πώλησης (short) 

για να εκμεταλλευτεί την καθοδική δυναμική 

δεικτών και μετοχών ή να χεντζάρει (hedging) το 

χαρτοφυλάκιο του και να εκμεταλλεύεται με short 

τις διορθώσεις σε μια ανοδική τάση, διατηρώντας 

τις θέσεις αγοράς στις μετοχές. Επιπροσθέτως, 

μπορούμε να αγοράσουμε ένα παράγωγο και να 

το κρατήσουμε μέχρι την λήξη του για παράδοση 

με μετοχές που πρέπει να πληρώσουμε. 
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Επιπλέον, σημαντικό για μένα είναι ότι το χρήσιμο 

εργαλείο των παραγώγων έχει και ένα άλλο 

πλεονέκτημα, το οποίο δικαιωματικά ανήκει στον 

trader και είναι το πλεονέκτημα του χρόνου. Δύο 

οι κατευθύνσεις, ως γνωστόν, της αγοράς. Το 

πάνω και το κάτω. Ο trader αξιοποιεί και τις δύο 

κατευθύνσεις. Αξιοποιεί και την καθοδική αγορά η 

οποία είναι χαμένος χρόνος για τον investor που 

κάθεται στον μπάγκο και παρακολουθεί άπραγος 

μέχρι να τελειώσει η bear market. Ο χαμένος 

χρόνος του investor είναι παραγωγή κέρδους σε 

δυσοίωνο περιβάλλον για τον παρεξηγημένο, 

χειριστικό, επιθετικό σορτάκια trader, του οποίου 

ο χρόνος είναι χρήμα, είναι business. Long & Short 

πλεονέκτημα, λοιπόν, για τον εκπαιδευμένο 

trader, που έχει την ικανότητα το πότε ακριβώς 

μπορεί να αναληφθεί δράση σε αντίθεση με την 

ανύπαρκτη του investor ή την μειωμένη του 

φερέλπιδα εμπόρου.   

Η αγορά στην κατάρρευση της δημιουργεί 

ταχύτητα λες και την πιάνει φρενίτιδα λόγω της 

ρευστότητας που διοχετεύεται από τα stop loss 

της σποτ, από τα margin calls και από τις 

δανεισμένες μετοχές που εξυπηρετούν τον σκοπό 

του short selling. 
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Αυτή η φρενίτιδα είναι το βούτυρο στο ψωμί, 

είναι … η Ευκαιρία του ορθολογικού 

εκπαιδευμένου trader που την αξιοποιεί για να 

κερδίσει χρήματα και αντιθέτως η χαμένη του 

ανεκπαίδευτου μη ορθολογικού trader αφού έχει 

μειωμένη ικανότητα να λάβει απόφαση να 

συμμετέχει ενεργά κάτω από αυτές τις συνθήκες. 

Επομένως, με ποια πλευρά επιλέγεις να είσαι, του 

χαζοσκόπου ή του κερδοσκόπου; Διάλεξε λοιπόν 

με ποια πλευρά είναι το συμφέρον σου και βρές 

διέξοδο μέσω της γνώσης (στόχος) για να μην σε 

πιάνει τρέμουλο στο άκουσμα ‘’παράγωγα’’.    

Το να είναι κάποιος πρωτάρης derivatives/short 

seller είναι δύσκολο. Είναι λογικό. Έχει ελλείψεις. 

Δεν έχει ψηθεί όπως απαιτεί η εμπειρία πάνω και 

πέρα από την απλή κατανόηση των 

παραδοσιακών συναλλαγών, δεν έχει κάνει κτήμα 

του την στρατηγική, ελλείψεις σημαντικές που 

εξαφανίζουν την αυτοπεποίθηση και συνεπώς 

καθορίζει την αποτυχία ή την επιτυχία. 

Η εντολή  για να ανοίξουμε θέση short ή  long 

γίνεται ηλεκτρονικά από την πλατφόρμα μας στον 

δείκτη ή στο παράγωγο της μετοχής που έχουμε 

επιλέξει. Πληκτρολογούμε την ποσότητα και την 

τιμή και στέλνουμε την εντολή στο σύστημα. Να 
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προσέχουμε την σειρά, είναι σημαντικό, ειδικά 

όταν πρόκειται αν πλησιάζει η λήξη. Κάτωθι το 

παράθυρο εντολής short στον FTASE2210, που 

σημαίνει ότι είναι η σειρά του Οκτωβρίου.  

  

Ας υποθέσουμε ότι η θέση άνοιξε στις 1999,75 

μον. και ο δείκτης αρχίζει να υποχωρεί προς την 

τιμή 1910 μον., που έχετε υπολογίσει σύμφωνα με 

την μελέτη σας. Ανοίγουμε το παράθυρο της 

εντολής αγοράς και τοποθετούμε την ποσότητα 

και την τιμή. Η θέση κλείνει όταν υπάρξει πωλητής 
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στις 1.910 μον., και καρπώνεστε το κέρδος των 

89,75 μον. ανά συμβόλαιο(-4,94%) μείον τα έξοδα 

προμηθειών. 

   

– Είμαστε έμποροι στα παράγωγα και όχι 

επενδυτές. Το εργαλείο των παραγώγων είναι 

ευλογία κα όχι κατάρα κατά την άποψη πολλών, οι 

οποίοι καν δεν ξέρουν τι σημαίνει παράγωγο. 

Ωστόσο, για τον νέο ή για τον απείθαρχο ή και τον 

μέσο επιπέδου έμπορο, μπορεί να υπάρξουν μόνο 

απώλειες και πιθανότατα να συνεχίσουν να 

υπάρχουν γιατί τους λείπει η μόρφωση, ο έλεγχος 

των συναισθημάτων τους, η διαχείριση κινδύνου 
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που υπάρχει σε κάθε χρηματοοικονομικό προϊόν 

και η εμπειρία. 

Σε επόμενο άρθρο Νο2 θα αναφέρω και άλλα 

πολλά στοιχεία περί των παραγώγων που 

αναγκαστικά δεν υπάρχει χώρος στο παρόν, όπως 

απαιτήσεις περιθωρίου (margin requirements), 

προμήθειες, συναλλαγές στην διαπραγμάτευση 

του spread (trading the spread), μερικά πρακτικά 

θέματα, κ.α. 

Τέλος, με βάση την μακροχρόνια εμπειρία μου, 

πιστεύω ότι η καλύτερη προσέγγιση είναι η 

τεχνική διότι διευκολύνει την πειθαρχία στο 

συγχρονισμό τιμής με χρόνο που αφορά την 

δράση σε αλλαγή της τάσης. Κάποιοι θα 

διαφωνήσουν μαζί μου, οπότε μπορεί να μην τους 

ενδιαφέρει όλα όσα αναφέρθηκαν και να 

συνεχίσουν σταθερά την αφοσίωση τους στην 

θεμελιώδη πλευρά. Δράττομαι της ευκαιρίας να 

τους πω ότι η τεχνική ανάλυση δεν είναι το Άγιο 

Δισκοπότηρο αλλά   σίγουρα έχει την δυνατότητα 

να σας βοηθήσει να εντοπίσετε το 

χρονοδιάγραμμα της αγοράς. 

Η τεχνική ανάλυση δεν έχει σκοπό να 

‘’προβλέπει’’, ως λανθασμένη αντίληψη της 

πλειοψηφίας των συμμετεχόντων. Η τ.α. είναι η 
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σύνθεση και η έμπνευση που σαν αποτέλεσμα 

έχει στόχο την δράση, σε συγκεκριμένα επίπεδα 

για είσοδο και έξοδο και σίγουρα έχει θέση στον 

κόσμο των χρηματοοικονομικών προϊόντων.  

Νέο της τελευταίας στιγμής. Και ο Γ.Δ., επίσημα το 

πτωτικό σήμα στις 851 μον. 
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Δελτίο Τύπου @ΣΕΔ 

Με ιδιαίτερη χαρά πληροφορηθήκαμε την έκδοση ενός πολύ 

ενδιαφέροντος βιβλίου, το οποίο συνέγραψε το μέλος του ΔΣ του 

ΣΕΔ, Τριαντάφυλλος Κατσαρέλης, από κοινού με 

τον Κωνσταντίνο Διρβάνη. Το βιβλίο έχει τίτλο: 

Project Management (IRMA), Εγχειρίδιο Διδασκαλίας για το 

Επίπεδο Δ 
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Σημείωμα των συγγραφέων: 

 

Προετοιμάσου σωστά για την πιστοποίηση στο Επίπεδο Δ 

Το IPMA® (InternationalProjectManagementAssociation) ορίζει παγκόσμια 

πρότυπα για επαγγελματική διοίκηση-διαχείριση έργων. Με το μοντέλο του των 

τεσσάρων επιπέδων παρέχει το πλαίσιο για διοικητές-διαχειριστές έργων. Η 

προσέγγιση δεν περιορίζεται σε διεργασίες και μοντέλα διαδικασιών, αλλά 

καλύπτει όλες τις απαραίτητες επάρκειες της διοίκησης-διαχείρισης έργου. 

Το βιβλίο περιλαμβάνει όλο το αντικείμενο εκμάθησης για την πιστοποίηση στο 

επίπεδο Δ του IPMA®. Προσφέρει πολυάριθμα παραδείγματα και υποδείγματα για 

τις μεθόδους της διοίκησης-διαχείρισης έργου. Στοχεύει επίσης να αναδείξει τη 

διοίκηση-διαχείριση έργων, εφόσον εκτελείται με επαγγελματικό τρόπο, ως πολύ 

ευχάριστη και πιθανότατα ένα από τα πιο ευέλικτα και συναρπαστικά 

επαγγέλματα. 

Ο Κωνσταντίνος Διρβάνης έχει προετοιμάσει πάνω από 2.500 εκπαιδευόμενους 

για πιστοποίηση στη διοίκηση-διαχείριση έργων, συμπεριλαμβανομένων 1.000 

υποψηφίων για τα επίπεδα πιστοπoίησης του IPMA®. Είναι Πιστοποιημένος Senior 

Project Manager – IPMA B, (από τον γερμανικό φορέα), Scrum Master, Agile OKR 

Master και SAfe 5 Programe Consultant. 

O Τριαντάφυλλος Κατσαρέλης διετέλεσε εταίρος σε Εταιρεία Μελετών, 

Διοικητής-Διαχειριστής Προγραμμάτων και Έργων, καθώς και επικεφαλής του 

Τμήματος Ποιότητας και Γραφείου Έργων, για πάνω από 40 έτη. Υπήρξε επίσης 

Επιστημονικός Συνεργάτης του ΕMΠ. Είναι ιδρυτικό μέλος του Ελληνικού Δικτύου 

Διοικητών Διαχειριστών Έργων και στην προηγούμενη θητεία Αντιπρόεδρος του 

Διοικητικού Συμβουλίου. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν το βιβλίο από το e-shop των 

εκδόσεων ΔΙΑΥΛΟΣ, www.diavlosbooks.gr στην προνομιακή τιμή των 55€ 

συμπεριλαμβανομένων εξόδων αποστολής/αντικαταβολής, για αποστολές 

εντός Ελλάδος. Η προσφορά θα ισχύει μέχρι τις 25/10/2022. 

 

 

 



826 
 

Επισκόπηση 17ου Τευχους 

 

Νίκος Οικονομόπουλος,Αντιπρόεδρος ΣΕΔ 

 

Το 17ο τεύχος του περιοδικού είναι αφιερωμένο στις εργασίες 

των φοιτητών που παρακολούθησαν και αυτή την χρονιά τις 

Γενικές Συνελεύσεις των Εισηγμένων Εταιρειών,δράση που 

περιείχε το φετινό «Πρόγραμμα Επενδυτικής Παιδείας & 

Κατάρτισης» 

Οι εργασίες των φοιτητών έγιναν,όπως κάθε χρόνο,σύμφωνα 

με αυτά που κατανόησαν και εμπέδωσαν τόσο από τις 

διαδικτυακές παρακολουθήσεις των Γενικών Συνελεύσεων 

αλλά και από το πλήθος των μαθημάτων που έγιναν από τα 

μέλη του ΔΣ και από ανθρώπους της αγοράς 

Για άλλη μια χρονιά,πέρα από την σπουδαιότητα της 

παρακολούθησης των Γενικών Συνελεύσεων των εισηγμένων 

εταιρειών,οι φοιτητές κλήθηκαν να αναδείξουν και άλλες 

δεξιότητες-Skills που είναι χαρακτηριστικές και απαραίτητες 

για την μελλοντική τους πορεία στην αγορά εργασίας στην 

εποχή μας. 

Η πρώτη δεξιότητα που ζητήθηκε από τους φοιτητές τις 

προηγούμενες χρονιές στις εργασίες τους είναι η κριτική 

σκέψη και η άποψη για αυτά που βλέπουν σις Γενικές 

Συνελεύσεις.Φέτος είδαμε μεγαλύτερη προσπάθεια σε αυτόν 

τον τομέα,με την σημείωση ότι υπάρχει πολύς δρόμος ακόμα 

για να φτάσουμε σε ικανοποιητικό επίπεδο. 
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Η άλλη δεξιότητα που θα είναι σε όλο μεγαλύτερη ζήτηση είναι 

η συνεργασία μεταξύ των μερών που αναλαμβάνουν μια 

απαιτητική και πολύπλοκη εργασία που εκτός από την 

απόσταση που συνήθως έχουν οι συμμετέχοντες,καλούνται 

να είναι συνεπείς σε ότι αναλαμβάνουν και φυσικά μέσα από 

αυτές τις διαδικασίες και την αποτελεσματικότητα που δείχνει 

ο κάθε φοιτητής,αναδεικνύονται οι ηγέτες του αύριο και αυτοί 

που είναι έτοιμοι να αναλάβουν την πολυπλοκότητα ενός 

τέτοιου εγχειρήματος. 

Οι εργασίες έγιναν από ομάδες φοιτητών,δηλαδή το κάθε 

μέλος αναλάμβανε να δώσει το δικό του κομμάτι και κάποιος 

να το ολοκληρώσει και να την παραδώσει ώστε να 

δημοσιευτεί στο περιοδικό. 

Μπορώ να πω ότι μέσα από την συνεργασία των φοιτητών 

που συμμετείχαν,αναδείχτηκαν αυτοί που έχουν το ταλέντο 

της συνεργασίες αλλα και προσωπικότητες που μπορούν να 

αναδειχτούν σε leaders. 

Αναφέροντας ενδεικτικά παραδείγματα,είχαμε συμμετοχή 

φοιτήτριας με επιτυχία σε πολλές εργασίες που σίγουρα 

αναδεικνύει skills πολύ χρήσιμα για την πορεία 

της.Ενδεικτικά αναφέρω,προθυμία,διαχείριση χρόνου κλπ 

Ακόμα είδαμε άλλη φοιτήτρια που ενώ δεν μπόρεσαν οι άλλοι 

συμμετέχοντες να δώσουν το δικό τους κομμάτι,να το 

ολοκληρώνει μόνη της και μάλιστα να ζητάει να μην 

αφαιρεθούν τα ονόματα των άλλων,ώστε να λαβουν και αυτοί 

τα όποια benefits συνοδεύει η συγγραφή των εργασιών.Αυτό 

είναι μια συμπεριφορά που αναδεικνύει πολλά και από τις 

δυο πλευρές αλλα δεν είναι του παρόντος η αναλυσή της. 

Τελος είδα αλτρουιστική συμπεριφορά από επικεφαλής 

φοιτητή  που ενώ η ομάδα του δεν κατόρθωσε να 

ολοκληρώσει την εργασία,να ζητάει για ένα μέλος που την 

έγραψε και παρέδωσε το δικό του κομμάτι,να μην επηρεαστεί 

και να πάρει τις σχετικές βεβαιώσεις από τον ΣΕΔ. 

Υπάρχουν και άλλα που μπορούμε να αναλύσουμε ή να 

σημειώσουμε αλλά αυτό μπορεί να γίνει μέσω της επαφής 

που έχουμε κάθε χρόνο με τους φοιτητές που συμμετέχουν και 

έχουν αγκαλιάσει αυτή την δράση του ΣΕΔ. 
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