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ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. 

 

A/A ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΘΕΜΑΤΟΣ 

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ 
ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. ΠΟΥ ΑΠΕΙΧΕ 

ΤΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ 

1.  3082/13.03.2019 

θ.5 

Υλοποίηση της Σύμβασης του 
Διευθύνοντος Συμβούλου της ΟΤΕ Α.Ε. 
– Καθορισμός του Βραχυπρόθεσμου 
Κινήτρου Απόδοσης (STI) για το έτος 
2018. 

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: 
Μ. Τσαμάζ 

Χ. Μαζαράκης 

θ.6 

Υλοποίηση της Σύμβασης Εργασίας του 
Chief Officer Χρηματοοικονομικών 
Θεμάτων Ομίλου ΟΤΕ & εκτελεστικού 
μέλους του Δ.Σ. της ΟΤΕ Α.Ε. - 
Καθορισμός του Βραχυπρόθεσμου 
Κινήτρου Απόδοσης (STI) για το έτος 
2018. 

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚO ΜΕΛΟΣ: 
Χ. Μαζαράκης 

2.  3086/08.05.2019 

θ.5 

Χορήγηση ειδικής άδειας, σύμφωνα με 
το άρθρο 99 του Ν.4548/2018, για την 
τροποποίηση της Σύμβασης του 
Διευθύνοντος Συμβούλου 

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: 
Μ. Τσαμάζ 

Χ. Μαζαράκης 

θ.6 

Μακροχρόνιο Πρόγραμμα Κινήτρων 
2015 (LTI 2015) και Πρόγραμμα 
Αντιστοίχησης Μετοχών 2015 (SMP 
2015) – Έγκριση των προς καταβολή 
μεταβλητών ποσών του LTI 2015  και 
της χορήγησης δωρεάν μετοχών DTAG 
του SMP 2015 για τα εκτελεστικά μέλη 
του Δ.Σ. ΟΤΕ (Διευθύνοντα Σύμβουλο 
και Chief Officer Χρηματοοικονομικών 
Θεμάτων Ομίλου ΟΤΕ). 

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: 
Μ. Τσαμάζ 

Χ. Μαζαράκης 

θ.8 

Καθορισμός των ετήσιων ατομικών 
στόχων για το έτος 2019 για τον 
Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΟΤΕ Α.Ε. 
και τον Chief Officer 
Χρηματοοικονομικών Θεμάτων Ομίλου 
ΟΤΕ, εκτελεστικών μελών του 
Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΤΕ Α.Ε. 

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: 
Μ. Τσαμάζ 

Χ. Μαζαράκης 

θ.12 

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 
31.12.2019 έως 31.12.2020, 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 

Απείχαν όλα τα Μέλη του Δ.Σ. 
και το θέμα παραπέμφθηκε 
προς λήψη απόφασης στη 

Γενική Συνέλευση των 
μετόχων 

 
 
 

 

 

 

 



 

 

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
 

1. Συνεδρίαση 3086/8-5-2019 (θέμα 5ο) για την έγκριση τροποποίηση της Σύμβασης του Διευθύνοντος Συμβούλου 
(Χορήγηση ειδικής άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 99 του Ν.4548/2018, για την τροποποίηση της Σύμβασης 
του Διευθύνοντος Συμβούλου). 

Σημειώνεται ότι η άδεια που χορηγήθηκε από το Δ.Σ. ΟΤΕ στο ανωτέρω θέμα ανακοινώθηκε στο ΓΕ.ΜΗ. στις 13-
05-2019 με προσαρτημένη τη σχετική Έκθεση Αξιολόγησης της ελεγκτικής εταιρίας «Deloitte Ανώνυμη Εταιρία 
Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών» για το δίκαιο και εύλογο της ανωτέρω συναλλαγής για την Εταιρεία και τους 
μετόχους που δεν αποτελούν συνδεδεμένο μέρος,  ενώ στις 05-06-2019 ανακοινώθηκε στο ΓΕ.ΜΗ. η 
πιστοποίηση από το Δ.Σ. ΟΤΕ, σύμφωνα με το άρθρο 101 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, της άπρακτης παρέλευσης 
της κατ’ άρθρο 100 παρ. 3 του ιδίου νόμου, δεκαήμερης προθεσμίας, για την ενάσκηση από μετόχους της 
Εταιρείας, του δικαιώματος σύγκλησης Γενικής Συνέλευσης για το ίδιο θέμα. 
 
 

2. Συνεδρίαση 3086/8-5-2019 (θέμα 12ο) για την έγκριση της συνέχισης της D&O ασφάλισης (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 31.12.2019 έως 31.12.2020, 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). 

Σημειώνεται ότι κατά τη συνεδρίαση του Δ.Σ. ΟΤΕ σχετικά με το ανωτέρω θέμα, όλα τα Μέλη του Δ.Σ (εκτελεστικά 
και μη εκτελεστικά) απείχαν από τη συζήτηση και την ψηφοφορία γιατί το θέμα τα αφορούσε και προσωπικά. Για 
το λόγο αυτό το θέμα παραπέμφθηκε προς λήψη απόφασης στη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων ΟΤΕ. Η 
άδεια που χορηγήθηκε από τη  Γενική Συνέλευση των Μετόχων ΟΤΕ στο ανωτέρω θέμα ανακοινώθηκε στο ΓΕ.ΜΗ. 
στις 05-07-2019 με προσαρτημένη τη σχετική Έκθεση Αξιολόγησης της ελεγκτικής εταιρίας «Deloitte Ανώνυμη 
Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών» για το δίκαιο και εύλογο της ανωτέρω συναλλαγής για την Εταιρεία και τους 
μετόχους που δεν αποτελούν συνδεδεμένο μέρος. 

 

3. Συνεδρίαση 3102/6-11-2019 (θέμα 4ο) για την έγκριση σύναψης συμβάσεων μεταξύ εταιρειών του Ομίλου ΟΤΕ 
και εταιρειών του Ομίλου της Deutsche Telekom AG (Χορήγηση ειδικής άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 99 
του  Ν. 4548/2018, για τη σύναψη α) Επιμέρους Συμφωνιών (“Service Arrangements”) μεταξύ της ΟΤΕ Α.Ε. 
(ΟΤΕ) και της Deutsche Telekom AG (DTAG) για την παροχή από την τελευταία συγκεκριμένων υπηρεσιών 
για το έτος 2020, στο πλαίσιο της εγκεκριμένης «Σύμβασης Πλαισίου Συνεργασίας και Παροχής 
Υπηρεσιών» και β) των αντίστοιχων συναλλαγών για το έτος 2020 μεταξύ των εταιρειών του Ομίλου ΟΤΕ 
(COSMOTE A.E./Telekom Romania Mobile Communications S.A./Telekom Romania Communications S.A.) 
και της DTAG και/ή της Telekom Deutschland GmbH) 

Σημειώνεται ότι η άδεια που χορηγήθηκε από το Δ.Σ. ΟΤΕ στο ανωτέρω θέμα ανακοινώθηκε στο ΓΕ.ΜΗ. στις 02-
12-2019 με προσαρτημένες τις σχετικές Εκθέσεις Αξιολόγησης της ελεγκτικής εταιρίας «Deloitte Ανώνυμη Εταιρία 
Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών» για το δίκαιο και εύλογο των ανωτέρω συναλλαγών για την Εταιρεία και τους 
μετόχους που δεν αποτελούν συνδεδεμένο μέρος, ενώ στις 10-01-2020 ανακοινώθηκε στο ΓΕ.ΜΗ. η πιστοποίηση 
από το Δ.Σ. ΟΤΕ, σύμφωνα με το άρθρο 101 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, της άπρακτης παρέλευσης της κατ’ άρθρο 
100 παρ. 3 του ιδίου νόμου, δεκαήμερης προθεσμίας, για την ενάσκηση από μετόχους της Εταιρείας, του 
δικαιώματος σύγκλησης Γενικής Συνέλευσης για το ίδιο θέμα. 
 
 

******************************* 


