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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 

66η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΟΤΕ Α.Ε. της 
12.06.2018 ενέκρινε τη συνέχιση, κατά την περίοδο από 31.12.2018 

έως 31.12.2019, 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 

31.12.2019 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 31.12.2018 έως 
31.12.2019, το οποίο καθορίστηκε σε 374.490€, 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 31.12.2019.  
 

Η παρούσα Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει τη συνέχιση της ως 

άνω ασφαλιστικής κάλυψης για την περίοδο από 31.12.2019 έως 

31.12.2020.  
Το κόστος για τη συνέχιση, για το διάστημα από 31.12.2019 μέχρι 

31.12.2020, της κάλυψης του Ομίλου ΟΤΕ από το ασφαλιστήριο 

συμβόλαιο D&O που καλύπτει τον Όμιλο DTAG, θα κυμαίνεται στο ποσό 
των τριακοσίων εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων και τετρακοσίων ενενήντα 

ευρώ (374.490€) περίπου συνολικά για τον Όμιλο ΟΤΕ1 [εκ των οποίων 

ποσό διακοσίων πενήντα τεσσάρων χιλιάδων ευρώ - (254.000€) -  

περίπου θα αφορά στην ΟΤΕ Α.Ε.], δυνάμενου να αυξηθεί  έως ποσοστό 
10% για τον Όμιλο ΟΤΕ σε περίπτωση αντίστοιχης αύξησης τιμών στην 

αγορά ασφάλισης αστικής ευθύνης διοικητικών στελεχών. 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. 254,000.00 

Greece OTE Estate 1,150.00 

Greece OTE Academy 400.00 

Greece Cosmote S.A. 80,500.00 

Greece Germanos SA 0.00 

Greece Cosmote E-Value SA 0.00 

Greece E-Value Ltd. 0.00 

Greece Otesat Maritel 400.00 

Greece OTE Insurance 400.00 

Greece OTE Globe 3,100.00 

Greece OTE Plus 1,150.00 

Greece Cosmo-one 400.00 

Greece Cosmote TV 0.00 

Romania Telekom Romania 26,000.00 

Romania 
Telekom Romania 

(Mobile) 
0.00 

Romania E-Value International 500.00 

  368,000.00 

                                                
1
 Επειδή η Αλβανία δεν ανήκει στην Ε.Ε. ή στον Ε.Ο.Χ. δεν είναι δόκιμη η παροχή  κάλυψης 

στην Telekom Albania από το Ελληνικό ασφαλιστήριο, όπως συμβαίνει με τις Ρουμανικές 
θυγατρικές οι οποίες καλύπτονται λόγω της συνθήκης Ελεύθερης Διακίνησης Υπηρεσιών 
εντός της Ε.Ε. 



 


