
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ΤΗΣ ΑΥΤΟΚΛΗΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ 

ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  

«ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΟΤΕ»  

ΤΗΣ  30ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2021 

 

Σήμερα την 30η Μαρτίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, συνήλθε με 

τηλεδιάσκεψη σε πραγματικό χρόνο, κατόπιν της σύμφωνης γνώμης όλων των 

Μετόχων, σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου  1 του άρθρου  125 του 

Νόμου 4548/2018, σε συνδυασμό με την παράγραφο 5 του άρθρου 14 του 

Καταστατικού της Εταιρείας, η Αυτόκλητη Έκτακτη Καθολική Γενική Συνέλευση 

των Μετόχων (εφεξής «Γενική Συνέλευση») της εταιρείας «ΑΝΩΝΥΜΟΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΕ» (εφεξής η «Εταιρεία»), με αρ. ΓΕΜΗ 

3885601000, που εδρεύει στο Μαρούσι, επί των οδών Σπάρτης 1 και Πέλικα.  

 ………………………………. 

Διαπιστώνεται επίσης ότι στη Γενική Συνέλευση παρευρίσκονται και 

εκπροσωπούνται οι ακόλουθοι: 

 

    ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΚΛΗΤΗ ΕΚΤΑΚΤΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ  

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ  ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ  «ΟΤΕΑCADEMY» 

30/03/2021 

Συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη, Ώρα Συνεδριάσεως : 13:00 

ΜΕΤΟΧΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

Αριθμός 

Μετοχών και 

Ψήφων 

Ποσοστό 

Συμμετοχής επί 

τοις  % 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ 

ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 

Λεωφόρος Κηφισίας 

99,  

151 24 Μαρούσι 

 601.004       99,99501 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

ΤΣΑΤΣΑΝΗΣ 

Κηφισίας 99 

151 24 ΜΑΡΟΥΣΙ 

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ & 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ 

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. 

 (OTESAT-Maritel) 

Αιγάλεω 8 

185 45 Πειραιάς 
30 0,00499 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ 

Έβρου 20 

171 24 Νέα Σμύρνη 

 

       

 

ΣΥΝΟΛΟ 

 

601.034           

 

100% 
 



 

……………………………………. 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης διαβάζει τα θέματα της 

Ημερήσιας Διάταξης που έχουν ως εξής: 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 

ΘΕΜΑ 1ο:  Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό του 

ενός εκατομμυρίου επτακοσίων τριάντα χιλιάδων εννιακοσίων 

εβδομήντα επτά Ευρώ και ενενήντα δύο λεπτών (€1.730.977,92), 

μέσω μείωσης της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από δύο Ευρώ 

και ενενήντα τρία λεπτά (€2,93) σε πέντε λεπτά του Ευρώ (€0,05) 

[ήτοι μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά δύο Ευρώ 

και ογδόντα οκτώ λεπτά (€2,88)] προκειμένου η Εταιρεία να 

αντισταθμίσει συσσωρευμένες ζημιές προηγουμένων ετών. 

ΘΕΜΑ 2o: Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 

τριών εκατομμυρίων Ευρώ (€3.000.000), με την έκδοση 60 

εκατομμυρίων νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής 

αξίας πέντε λεπτών του Ευρώ (€0,05) εκάστης και με ίδια τιμή 

διάθεσης, με καταβολή μετρητών. 

ΘΕΜΑ 3ο:  Τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του Καταστατικού 

της Εταιρείας με τίτλο «Μετοχικό Κεφάλαιο», προκειμένου να 

αποτυπωθούν οι ως άνω αποφάσεις για μείωση και αύξηση του 

Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας. 

 

Ακολούθως η Γενική Συνέλευση  αρχίζει τη συζήτηση των ως άνω θεμάτων: 

 

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το 

ποσό του ενός εκατομμυρίου επτακοσίων τριάντα χιλιάδων εννιακοσίων 

εβδομήντα επτά Ευρώ και ενενήντα δύο λεπτών (€1.730.977,92), μέσω 

μείωσης της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από δύο Ευρώ και 

ενενήντα τρία λεπτά (€2,93) σε πέντε λεπτά του Ευρώ (€0,05) [ήτοι 

μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά δύο Ευρώ και ογδόντα 

οκτώ λεπτά (€2,88)] προκειμένου η Εταιρεία να αντισταθμίσει 

συσσωρευμένες ζημιές προηγουμένων ετών. 



………………………………………….. 

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί να: 

 

Εγκρίνει τη μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό του 

ενός εκατομμυρίου επτακοσίων τριάντα χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα επτά 

Ευρώ και ενενήντα δύο λεπτών (€1.730.977,92), μέσω μείωσης της 

ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από δύο Ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά 

(€2,93) σε πέντε λεπτά του Ευρώ (€0,05) [ήτοι μείωση της ονομαστικής αξίας 

κάθε μετοχής κατά δύο Ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτά (€2,88)] προκειμένου η 

Εταιρεία να αντισταθμίσει συσσωρευμένες ζημιές προηγουμένων ετών. 

 

Ως συνέπεια της ανωτέρω μείωσης, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας θα 

ανέλθει πλέον στο ποσό των τριάντα χιλιάδων πενήντα ενός Ευρώ και 

εβδομήντα λεπτών (€30.051,70), διαιρούμενο σε εξακόσιες μία χιλιάδες 

τριάντα τέσσερις (601.034) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας πέντε 

λεπτών του Ευρώ (€0,05) εκάστης. Η συνεπαγόμενη τροποποίηση του άρθρου 5 

με τίτλο «Μετοχικό Κεφάλαιο» του Καταστατικού της Εταιρείας θα αναφερθεί εν 

συνεχεία στο θέμα 3ο της Ημερήσιας Διάταξης της παρούσας Γενικής 

Συνέλευσης. 

 

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά 

το ποσό των τριών εκατομμυρίων Ευρώ (€3.000.000), με την έκδοση 60 

εκατομμυρίων νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 

πέντε λεπτών του Ευρώ (€0,05) εκάστης και με ίδια τιμή διάθεσης, με 

καταβολή μετρητών. 

…………………………………. 

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα και παμψηφεί αποφασίζει: 

 

α) Να Εγκρίνει την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά 

το ποσό των τριών εκατομμυρίων Ευρώ (€3.000.000), με την έκδοση 

60.000.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας πέντε 

λεπτών του Ευρώ (€0,05) εκάστης και με ίδια τιμή διάθεσης, με καταβολή 

μετρητών. 

 



β) Στις νέες μετοχές να έχουν δικαίωμα προτίμησης οι υφιστάμενοι 

Μέτοχοι, ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής τους στο υφιστάμενο Μετοχικό 

Κεφάλαιο, ήτοι η εταιρεία με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» (ΟΤΕ Α.Ε.) και η εταιρεία με την 

επωνυμία «ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» 

(OTESAT-Maritel). 

 

γ) Το δικαίωμα προτίμησης των Μετόχων να ασκηθεί σε προθεσμία 

δεκατεσσάρων (14) ημερών από σήμερα, ήτοι μέχρι και την 12η Απριλίου 

2021, και να μην αποσταλεί πρόσκληση ή γνωστοποίηση της προθεσμίας 

αυτής, αφού στην παρούσα Γενική Συνέλευση παρίστανται όλοι οι Μέτοχοι που 

εκπροσωπούν το σύνολο του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας. Μετά το 

τέλος της προθεσμίας, να διατεθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, 

κατά την κρίση του, σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι 

υφιστάμενοι Μέτοχοι, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί από τους 

υφιστάμενους Μετόχους. 

 

δ) Να οριστεί προθεσμία δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ημέρα που 

θα καταχωρηθεί η παρούσα απόφαση στο Γ.ΕΜΗ. για την καταβολή της 

αυξήσεως του Μετοχικού Κεφαλαίου σε ειδικό λογαριασμό της Εταιρείας, που 

τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.   

 

Στο σημείο αυτό έλαβαν το λόγο οι εκπρόσωποι των Μετόχων της Εταιρείας 

που παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και εκπροσωπούν το 100% του 

Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας, οι οποίοι δήλωσαν ο καθένας με τη σειρά 

του τα εξής: 

 

A) Ο εκπρόσωπος της Μετόχου εταιρείας με την επωνυμία «ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ & 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε» (OTESAT-Maritel) δηλώνει ρητά και 

ανεπιφύλακτα ότι η OTESAT-Maritel δεν προτίθεται να ασκήσει το δικαίωμα 

προτίμησης της στην κάλυψη των μετοχών της παραπάνω αποφασισθείσας 

αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου και ότι συνεπώς παραιτείται ρητά του 

δικαιώματος αυτού. 

 



Β) Ο εκπρόσωπος της Μετόχου εταιρείας με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» (ΟΤΕ Α.Ε.) δηλώνει ρητά και 

ανεπιφύλακτα ότι η ΟΤΕ Α.Ε. επιθυμεί να ασκήσει το δικαίωμα προτίμησης της 

στην κάλυψη των μετοχών της παραπάνω αποφασισθείσας αύξησης του 

Μετοχικού Κεφαλαίου, σύμφωνα με την απόφαση που έλαβε κατά την υπ’ 

αριθμόν 3133/18-03-2021 (θέμα 3ο) Συνεδρίαση του Διοικητικού της 

Συμβουλίου, τόσο στο ποσοστό που της αναλογεί, όσο και στο ποσοστό που 

αναλογεί στο δικαίωμα προτίμησης της OTESAT-Maritel, από το οποίο αυτή 

ρητά παραιτήθηκε, ήτοι να αναλάβει στο σύνολό της την αύξηση του Μετοχικού 

Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των τριών εκατομμυρίων Ευρώ 

(€3.000.000).             

 

Ακολούθως διαπιστώνεται ότι αναλήφθηκαν από τον Μέτοχο με την επωνυμία 

«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» (ΟΤΕ Α.Ε.) όλες 

οι νέες κοινές ονομαστικές μετοχές που εκδόθηκαν λόγω αυξήσεως του 

Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας και δεν απομένει καμία νέα μετοχή προς 

διάθεση από το Διοικητικό Συμβούλιο.   

 

Ως συνέπεια των ανωτέρω, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέλθει 

στο συνολικό ποσό των τριών εκατομμυρίων τριάντα χιλιάδων πενήντα ενός 

Ευρώ και εβδομήντα λεπτών (€3.030.051,70), διαιρούμενο σε εξήντα 

εκατομμύρια εξακόσιες μία χιλιάδες τριάντα τέσσερις (60.601.034) κοινές 

ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας πέντε λεπτών του Ευρώ (€0,05) 

εκάστης. Ο αριθμός των μετοχών που στο εξής θα κατέχει κάθε Μέτοχος, η 

αξία των μετοχών και το ποσοστό % επί του Μετοχικού Κεφαλαίου, 

αποτυπώνονται στον παρακάτω πίνακα: 

 

  
Αριθμός  
μετοχών 

Ονομαστική  
αξία (€) 

Αξία των  
μετοχών (€) 

Ποσοστό % 
 

OTE Academy - Μετοχικό Κεφάλαιο μετά την Αύξηση 
OTE 60.601.004 0,05 3.030.050,20 99,99995% 
OTESAT 30 0,05 1,50 0,00005% 

Σύνολο 60.601.034 0,05 3.030.051,70 100,00000% 

 



Η συνεπαγόμενη τροποποίηση του άρθρου 5 με τίτλο «Μετοχικό Κεφάλαιο» 

του Καταστατικού της Εταιρείας θα αναφερθεί εν συνεχεία στο θέμα 3ο της 

Ημερήσιας Διάταξης της παρούσας Γενικής Συνέλευσης. 

 

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ: Τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του 

Καταστατικού της Εταιρείας με τίτλο «Μετοχικό Κεφάλαιο», προκειμένου 

να αποτυπωθούν οι ως άνω αποφάσεις για μείωση και αύξηση του 

Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας. 

 

Η Γενική Συνέλευση, συνεπεία της ανωτέρω μείωσης και αύξησης του 

Μετοχικού Κεφαλαίου (ανωτέρω θέματα 1ο και 2ο αντίστοιχα), εγκρίνει 

ομόφωνα την τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του 

Καταστατικού της Εταιρείας που αφορά στο Μετοχικό Κεφαλαίο, και την 

προσθήκη νέας τελικής υποπαραγράφου στ, η οποία έχει ως εξής:  

 

«Άρθρο 5 

Μετοχικό Κεφάλαιο 
 
1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε τρία εκατομμύρια τριάντα 

χιλιάδες πενήντα ένα Ευρώ και εβδομήντα λεπτά (€3.030.051,70), διαιρούμενο 

σε εξήντα εκατομμύρια εξακόσιες μία χιλιάδες τριάντα τέσσερις (60.601.034) 

κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας πέντε λεπτών του Ευρώ (€0,05) 

εκάστης. 

 

………………………………………………………………………. 

στ) Με την από 30/03/2021 απόφαση της Έκτακτης Καθολικής Γενικής 

Συνέλευσης των Μετόχων, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας μειώθηκε κατά 

το ποσό του ενός εκατομμυρίου επτακοσίων τριάντα χιλιάδων εννιακοσίων 

εβδομήντα επτά Ευρώ και ενενήντα δύο λεπτών (€1.730.977,92), μέσω 

μείωσης της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από δύο Ευρώ και ενενήντα τρία 

λεπτά (€2,93) σε πέντε λεπτά του Ευρώ (€0,05) [ήτοι μείωση της ονομαστικής 

αξίας κάθε μετοχής κατά δύο Ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτά (€2,88)] 

προκειμένου η Εταιρεία να αντισταθμίσει συσσωρευμένες ζημιές 

προηγουμένων ετών. Ακολούθως, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το 



ποσό των τριών εκατομμυρίων Ευρώ (€3.000.000), με την έκδοση 60 

εκατομμυρίων νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας πέντε 

λεπτών του Ευρώ (€0,05) εκάστης. 

Κατόπιν αυτών, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε τρία 

εκατομμύρια τριάντα χιλιάδες πενήντα ένα Ευρώ και εβδομήντα λεπτά 

(€3.030.051,70) και διαιρείται σε εξήντα εκατομμύρια εξακόσιες μία χιλιάδες 

τριάντα τέσσερις (60.601.034) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 

πέντε λεπτών του Ευρώ (€0,05) εκάστης».    

 

Έτσι ολόκληρο το κείμενο του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας που 

φέρει τον τίτλο «Μετοχικό Κεφάλαιο» έχει ως ακολούθως: 

 

«Άρθρο 5 

Μετοχικό Κεφάλαιο 
 
1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε  τρία εκατομμύρια τριάντα 

χιλιάδες πενήντα ένα Ευρώ και εβδομήντα λεπτά (€3.030.051,70), διαιρούμενο 

σε εξήντα εκατομμύρια εξακόσιες μία χιλιάδες τριάντα τέσσερις (60.601.034) 

κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας πέντε λεπτών του Ευρώ (€0,05) 

εκάστης. 

Το Μετοχικό Κεφάλαιο δημιουργήθηκε ως εξής:  

α)  Κατά την σύσταση της εταιρείας με την καταβολή σε μετρητά δρχ. Τριακόσια 

Εκατομμύρια (300.000.000) από τους ιδρυτές της εταιρείας και την έκδοση 

Τριακοσίων Χιλιάδων (300.000) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 

Χιλίων Δραχμών (1000) η κάθε μία (ΦΕΚ 7808/18-8-2000 τεύχος Α.Ε & Ε.Π.Ε). 

β) Με την από 28 Μαΐου 2002 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των 

Μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά Τετρακόσιες 

Ογδόντα Χιλιάδες Επτακόσιες Πενήντα Δρχ. (480.750) με μείωση της 

ονομαστικής αξίας της μετοχής σε Δρχ. Εννιακόσιες Ενενήντα Οκτώ κόμμα 

Τριάντα Εννιά Εβδομήντα Πέντε (998,3975), λόγω μετατροπής του μετοχικού 

κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρείας σε Ευρώ, σε 

συμμόρφωση με τις διατάξεις του Ν. 2842/2000 και τις οδηγίες του Υπουργείου 

Ανάπτυξης (εγκύκλιος Κ2-1141/22,01,2001). Η διαφορά των Τετρακοσίων 

Ογδόντα Χιλιάδων Επτακοσίων Πενήντα Δρχ., ήτοι Χιλίων Τετρακοσίων Δέκα 

Ευρώ και Ογδόντα Έξι Λεπτών (€1.410,86) που προέκυψε από τη μείωση του 



μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας συνεπεία της μετατροπής του σε Ευρώ 

μεταφέρθηκε στο λογαριασμό «Διαφορές από μετατροπή του μετοχικού 

κεφαλαίου σε Ευρώ », (ΦΕΚ 7472/17/7/2002 τεύχος Α.Ε & Ε.Π.Ε). 

γ)  Με την από 31/8/2005 απόφαση της ΄Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των 

Μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 

Πέντε Εκατομμύρια Δέκα Χιλιάδες Τριακόσια Ευρώ (€5.010.300,00) Ευρώ, με 

την έκδοση Ενός Εκατομμυρίου Επτακοσίων Δέκα Χιλιάδων (1.710.000) 

ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας Δύο Ευρώ και Ενενήντα Τριών 

Λεπτών (€2,93) η κάθε μία (ΦΕΚ 10039/21-9-2005 τεύχος Α.Ε & Ε.Π.Ε). 

δ)  Με την από 3/6/2008 απόφαση της ΄Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των 

Μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά Τρία 

Εκατομμύρια Πεντακόσιες Δεκαέξι Χιλιάδες Ευρώ (€ 3.516.000,00) με την 

έκδοση Ενός Εκατομμυρίου Διακοσίων Χιλιάδων (1.200.000) ονομαστικών 

μετοχών, ονομαστικής αξίας Δύο Ευρώ και Ένενήντα Τριών Λεπτών (€2.93) η 

κάθε μία και το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε Εννέα 

Εκατομμύρια Τετρακόσιες Πέντε Χιλιάδες Τριακόσια Ευρώ (€9.405.300) 

διαιρούμενο σε Τρία Εκατομμύρια Διακόσιες Δέκα Χιλιάδες (3.210.000) 

μετοχές, ονομαστικής αξίας Δύο Ευρώ και Ενενήντα Τριών Λεπτών (€2.93) η 

κάθε μία, (ΦΕΚ 7540/16-07-2008, τεύχος Α.Ε & Ε.Π.Ε). 

ε) Με την από 1/11/2010 απόφαση της Έκτακτης Καθολικής Καταστατικής 

Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων  της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο της 

εταιρείας μειώθηκε, για συμψηφισμό των ζημιών, κατά Επτά Εκατομμύρια 

Εξακόσιες Σαράντα Τέσσαρες Χιλιάδες Διακόσια Εβδομήντα Ευρώ και Τριάντα 

Οκτώ Λεπτά του Ευρώ (€7.644.270,38) ήτοι Δύο Εκατομμύρια Εξακόσιες Οκτώ 

Χιλιάδες Εννιακόσιες Εξήντα Έξι (2.608.966) ονομαστικές μετοχές, 

ονομαστικής αξίας Δύο Ευρώ και Ενενήντα Τριών Λεπτών (€2,93) εκάστη. 

Κατόπιν τούτου το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό του 

Ενός Εκατομμυρίου Επτακοσίων Εξήντα Μιας Χιλιάδων Μηδέν Είκοσι Εννέα 

Ευρώ και Εξήντα Δύο Λεπτών του Ευρώ (€1.761.029,62) διαιρούμενο σε  

Εξακόσιες Μία Χιλιάδες Μηδέν Τριάντα Τέσσαρες (601.034) ονομαστικές 

μετοχές, ονομαστικής αξίας  Δύο Ευρώ και  Ενενήντα Τριών Λεπτών του Ευρώ 

( 2,93€) η κάθε μία.  

στ) Με την από 30/03/2021 απόφαση της Έκτακτης Καθολικής Γενικής 

Συνέλευσης των Μετόχων, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά 



το ποσό του ενός εκατομμυρίου επτακοσίων τριάντα χιλιάδων εννιακοσίων 

εβδομήντα επτά Ευρώ και ενενήντα δύο λεπτών (€1.730.977,92), μέσω 

μείωσης της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από δύο Ευρώ και ενενήντα τρία 

λεπτά (€2,93) σε πέντε λεπτά του Ευρώ (€0,05) [ήτοι μείωση της ονομαστικής 

αξίας κάθε μετοχής κατά δύο Ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτά (€2,88)] 

προκειμένου η Εταιρεία να αντισταθμίσει συσσωρευμένες ζημιές 

προηγουμένων ετών. Ακολούθως, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το 

ποσό των τριών εκατομμυρίων Ευρώ (€3.000.000), με την έκδοση 60 

εκατομμυρίων νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας πέντε 

λεπτών του Ευρώ (€0,05) εκάστης. Κατόπιν αυτών, το Μετοχικό Κεφάλαιο της 

Εταιρείας ανέρχεται σε τρία εκατομμύρια τριάντα χιλιάδες πενήντα ένα Ευρώ 

και εβδομήντα λεπτά (€3.030.051,70) και διαιρείται σε εξήντα εκατομμύρια 

εξακόσιες μία χιλιάδες τριάντα τέσσερις (60.601.034) κοινές ονομαστικές 

μετοχές, ονομαστικής αξίας πέντε λεπτών του Ευρώ (€0,05) εκάστης. 

 

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη 

της παρούσας συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 

Εταιρείας. 

 

Σε πιστοποίηση των ανωτέρω επικυρώνεται το παρόν πρακτικό, το οποίο 

υπογράφεται ως ακολούθως: 

   

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

 

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΖΩΝΤΑΝΟΣ 

 

 

Ο ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΟΤΕ ΑΕ 

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΤΣΑΤΣΑΝΗΣ 

 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  ΝΙΩΚΟΣ 

 

 

Ο ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΟΤΕSAT-Maritel  

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ 

μα 

 

 



 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ Γ.Σ. ΤΗΣ 

ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

«ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΕ» 

Μαρούσι, 30 Μαρτίου 2021 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΩΝΤΑΝΟΣ 


