
Θέμα 8ο 

Μετά από απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 
16ης Ιουνίου 2005 καταρτίστηκε για πρώτη φορά συμβόλαιο ασφάλισης 

της ευθύνης των μελών Δ.Σ. & των Διευθυντικών Στελεχών (ασφάλιση D&O) 
της ΟΤΕ Α.Ε. για χρονικό διάστημα ενός έτους, με έναρξη ισχύος την 

22.07.2005. Στα χρόνια που ακολούθησαν η ασφαλιστική κάλυψη 
ανανεωνόταν με την υπογραφή ετησίων συμβολαίων, κατόπιν εγκρίσεως 
των εκάστοτε Τακτικών Γενικών Συνελεύσεων.  

Αντικείμενο της ασφάλισης D&O εν γένει είναι η προστασία των μελών του 
Δ.Σ. και των Διευθυντικών Στελεχών, εν προκειμένω της ΟΤΕ Α.Ε. και 

συνδεδεμένων με αυτή εταιρειών, όπως ορίζονται στην ασφάλιση, από 
απευθείας αξιώσεις εναντίον  τους, οι οποίες τυχόν εγερθούν μεμονωμένα 
ή συλλογικά, ως αποτέλεσμα άδικης πράξης ή παράλειψης κατά την 

άσκηση των διοικητικών και διευθυντικών καθηκόντων τους και 
αναφορικά με ενδεχόμενη ζημιά που θα προκαλέσουν σε τρίτους. Η 
κάλυψη περιλαμβάνει αποκατάσταση της οικονομικής τους ζημιάς και 

συγκεκριμένα επιδικασθέντα με δικαστικές αποφάσεις ποσά, ή όσα 
συμφωνηθούν με συμβιβασμό, αμοιβές δικηγόρων, δικαστικά έξοδα, 

έξοδα ερευνών και αμοιβές πραγματογνωμόνων ή/και τεχνικών 
συμβούλων. Επισημαίνεται ότι με την εν λόγω ασφάλιση D&O αφενός δεν 
παρέχεται κάλυψη για αξιώσεις κατά της ίδιας της Εταιρείας, πλην πολύ 

συγκεκριμένων εξαιρέσεων, και αφετέρου δεν καλύπτονται οι ζημίες που 
οφείλονται στις εκ δόλου παράνομες πράξεις ή παραλείψεις των 
ασφαλισμένων προσώπων. 

 

Η ευθύνη των ασφαλιστών ενεργοποιείται στην περίπτωση που κατά τη 
διάρκεια ισχύος του ασφαλιστηρίου συμβολαίου εγερθεί/γνωστοποιηθεί 

κατά των καλυπτόμενων προσώπων απαίτηση, η οποία γεννήθηκε από 
γεγονός αποκλειστικά συνυφασμένο με την ενασχόλησή τους με τα 
διοικητικά και διευθυντικά τους καθήκοντα, το οποίο έλαβε χώρα εντός 

του χρονικού διαστήματος που ορίζεται στη σύμβαση.   
 
Σε συνέχεια απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΤΕ Α.Ε., η 68η 

Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΟΤΕ Α.Ε. της 24.06.2020 
ενέκρινε τη συνέχιση, κατά την περίοδο από 31.12.2020 έως 31.12.2021, 

της ασφαλιστικής κάλυψης της αστικής ευθύνης των μελών του 
Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντικών Στελεχών της ΟΤΕ Α.Ε. και 
συνδεδεμένων με αυτή εταιρειών, μέσω του ασφαλιστηρίου συμβολαίου 

της Deutsche Telekom AG (DTAG), που καλύπτει τον Όμιλο DTAG, 
εφόσον ανανεώνονταν το κύριο (Master) Συμβόλαιο της DTAG για το 

συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, και δεν μεταβάλλονταν ουσιωδώς οι όροι 
και προϋποθέσεις της κάλυψης (συμπεριλαμβανομένου του κόστους 
ασφάλισης) της ΟΤΕ Α.Ε. και συνδεδεμένων με αυτή εταιρειών. 

 
Το κύριο (Master) Συμβόλαιο της DTAG ανανεώθηκε έως την 31.12.2021 
χωρίς ουσιώδη μεταβολή των όρων του ως προς την ΟΤΕ Α.Ε. και 

συνδεδεμένες με αυτή εταιρείες. Ταυτόχρονα επιβεβαιώθηκε το κόστος για 



τον Όμιλο ΟΤΕ αναφορικά με την περίοδο 31.12.2020 έως 31.12.2021, 
το οποίο ανήλθε σε 368.000€, παραμένοντας σταθερό σε σχέση με την 

προηγούμενη ετήσια περίοδο. Ως αποτέλεσμα, η κάλυψη ανανεώθηκε 
τόσο για την ΟΤΕ ΑΕ όσο και για τις θυγατρικές εταιρείες της (κατόπιν 

σχετικών αποφάσεων των αρμοδίων εταιρικών τους οργάνων) έως την 
31.12.2021.  
Η παρούσα Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει τη συνέχιση της ως άνω 

ασφαλιστικής κάλυψης για την περίοδο από 31.12.2021 έως 31.12.2022. 
Το κόστος παρουσιάζεται προσαυξημένο κατά ένα ποσοστό της τάξης του 
60% σε σχέση με τα επίπεδα της προηγούμενης ασφαλιστικής περιόδου, 

καθώς η αγορά της ασφάλισης D&O παρουσιάζει από φέτος ιδιαίτερη 
μεταβλητότητα διεθνώς, γεγονός που προβλέπεται να οδηγήσει σε 

αυξήσεις στα ασφάλιστρα. Οι βασικοί λόγοι που συμβαίνει αυτό είναι, α) 
η δέσμευση κεφαλαίων λόγω της αύξησης των δηλωθεισών απαιτήσεων 
αποζημίωσης, β) η αλλαγή του ασφαλιστικού σχήματος καθώς μεγάλες 

ασφαλιστικές εταιρείες αποσύρθηκαν από τον κλάδο D&O (π.χ. AXA XL) 
και γ) η έλλειψη νέων διαθέσιμων κεφαλαίων.  

Στον παρακάτω πίνακα απεικονίζεται ειδικότερα το κόστος ανά εταιρεία 
του Ομίλου ΟΤΕ (συμπεριλαμβανομένης της ΟΤΕ Α.Ε.): 
 

Country Company  

  D&O 

Greece OTE S.A. 288,000.00 

Greece OTE Estate 3,440.00 

Greece OTE Academy 640 

Greece Cosmote S.A. 80,800.00 

Greece Germanos SA 14,400 

Greece Cosmote E-Value SA 32,000 

Greece E-Value Ltd. 0 

Greece Otesat Maritel 3840 

Greece OTE Insurance 640 

Greece OTE Globe 4,960.00 

Greece CTS (πρώην OTE Plus) 113,840.00 

Greece Cosmo-one 640 

Greece Cosmote TV 3200 

Romania Telekom Romania 32,000.00 

Romania Telekom Romania (Mobile) 9,600.00 

Romania E-Value International 800 

  588,800.00 

 


