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Επιστολή Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου 
 
 

Αγαπητοί Μέτοχοι, 
 
Εκ μέρους της Επιτροπής Ελέγχου της ΟΤΕ Α.Ε., με ιδιαίτερη χαρά σας παρουσιάζω 
την Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής, για τη χρήση 2018. 

Σκοπός της παρούσας Έκθεσης είναι να παρουσιάσει μία συνοπτική αλλά συνολική 
εικόνα του έργου της Επιτροπής, κατά  τη διάρκεια του προηγούμενου έτους. 

Τα κυριότερα από τα θέματα που χειρίστηκε η Επιτροπή Ελέγχου (Ε.Ε.) κατά το έτος 
2018, κατηγοριοποιούνται συνοπτικά ως εξής: 

 Παρακολούθηση και αξιολόγηση της επάρκειας, αποτελεσματικότητας και 
αποδοτικότητας των πολιτικών, διαδικασιών και των δικλείδων ασφαλείας σε 
ό,τι αφορά στο σύστημα εσωτερικού ελέγχου και στην εκτίμηση και διαχείριση 
κινδύνων σε σχέση με τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση.  

 Έγκριση και παρακολούθηση των δραστηριοτήτων της μονάδας Εσωτερικού 
Ελέγχου.  

 Έγκριση και παρακολούθηση των δραστηριοτήτων της Μονάδας Κανονιστικής 
Συμμόρφωσης, Εταιρικών Κινδύνων και Ασφάλισης.  

 Επισκόπηση και αξιολόγηση ως προς την πληρότητα, ορθότητα και ακρίβεια 
των περιοδικών Αναφορών Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ομίλου ΟΤΕ –στις 
οποίες περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, ενημέρωση σχετικά με τη διαχείριση 
παραπόνων και καταγγελιών, καθώς και παρακολούθηση των αποτελεσμάτων 
αυτής- και των Αναφορών Διαχείρισης Κινδύνων Ομίλου ΟΤΕ. 

 Παρακολούθηση και αξιολόγηση της διαδικασίας σύνταξης της 
χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και του έργου των ορκωτών ελεγκτών 
λογιστών.  

 Αξιολόγηση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων ως προς την πληρότητα 
και τη συνέπειά τους. 

 Διασφάλιση της ανεξαρτησίας των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, ως προς την 
ανάληψη παροχής υπηρεσιών σε εταιρείες του Ομίλου ΟΤΕ και έγκριση του 
προϋπολογισμού των σχετικών αμοιβών των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. 
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 Υποβολή σύστασης/πρότασης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την ανανέωση 

για τη χρήση 2018 της παροχής υπηρεσιών υποχρεωτικού ελέγχου από την 
ελεγκτική εταιρεία που παρείχε τις ίδιες υπηρεσίες κατά τη χρήση 2017.  

 Ενημέρωση του Διοικητικού Συμβουλίου και υποβολή προτάσεων για θέματα 
της αρμοδιότητάς της.  

  
Βασικός στόχος της Ε.Ε. είναι η παροχή υποστήριξης προς το Διοικητικό Συμβούλιο 
της Εταιρείας στο πλαίσιο των θεμάτων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά της, βάσει 
του Νόμου και του Κανονισμού Λειτουργίας της. 

Και το έτος 2018, πολύ ψηλά στην ατζέντα της Ε.Ε. εξακολούθησαν να βρίσκονται, 
με αναβαθμισμένο τρόπο, θέματα που απασχολούν την Εταιρεία, για τους κινδύνους 
που μπορεί να συνεπάγονται για τη λειτουργία της, όπως απασχολούν γενικότερα τις 
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ίδια αγορά στην Ευρώπη αλλά και 
διεθνώς, όπως είναι η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, ο ψηφιακός μετασχηματισμός 
και η προστασία των προσωπικών δεδομένων. Στο πλαίσιο αυτό, η Ε.Ε., 
αξιοποιώντας τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές, εντός του 2018, ενέταξε στις 
αρμοδιότητές της και την εποπτεία της λειτουργίας του Υπεύθυνου Ομίλου ΟΤΕ για 
την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (OTE Group Data Privacy Officer). 

Ως Πρόεδρος της Επιτροπής, θα ήθελα να ευχαριστήσω προσωπικά και εκ μέρους 
των Μελών της Ε.Ε., τους Chief Officers Νομικών & Ρυθμιστικών Θεμάτων Ομίλου 
ΟΤΕ, Ανθρωπίνου Δυναμικού Ομίλου ΟΤΕ και Χρηματοοικονομικών Θεμάτων 
Ομίλου ΟΤΕ, καθώς και τους επικεφαλής και τα στελέχη των Επιχειρησιακών 
Μονάδων με τους οποίους η Ε.Ε. συνεργάζεται, για το υψηλό επίπεδο γνώσης και 
υπηρεσιών, το οποίο καθιστά την Εταιρεία πρωτοπόρο σε θέματα εταιρικής 
διασφάλισης και διακυβέρνησης. 

Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον κ. Κωνσταντίνο Χριστόπουλο, που 
αποχώρησε από την Ε.Ε. τον Ιούνιο του 2018, για την εξαιρετική συμβολή του στη 
λειτουργία της Επιτροπής, και να καλωσορίσω τον κ. Παναγιώτη Σκευοφύλακα, που 
μετέχει στην Επιτροπή από τον Ιούνιο του 2018. 
 
Με εκτίμηση, 
 
Παναγιώτης Ταμπούρλος 
Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου 
 
 
 

Εισαγωγή 
 
H Επιτροπή Ελέγχου της ΟΤΕ Α.Ε. (Ε.Ε.) λειτουργεί από τον Απρίλιο του 1999. 
Αποτελεί Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) της Εταιρείας, στο πλαίσιο του 
ισχύοντος θεσμικού πλαισίου και των αρχών εταιρικής διακυβέρνησης σχετικά με τις 
εταιρείες των οποίων κινητές αξίες διαπραγματεύονται σε ρυθμιζόμενη αγορά. 
Επίσης, η Ε.Ε. λειτουργεί στο πλαίσιο του εγκεκριμένου από το Δ.Σ.  Κανονισμού 
Λειτουργίας της, όπως εκάστοτε ισχύει. 
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Σκοπός – Ευθύνη 

Πρωταρχικός σκοπός της Επιτροπής Ελέγχου είναι η υποστήριξη του Δ.Σ. στα 
καθήκοντά του, σχετικά με την χρηματοοικονομική πληροφόρηση, τον εσωτερικό 
έλεγχο, την κανονιστική συμμόρφωση, τη διαχείριση εταιρικών κινδύνων και την 
εποπτεία του υποχρεωτικού ελέγχου. Οι αρμοδιότητες και η λειτουργία της E.E. για 
την εκπλήρωση του σκοπού της αναλύονται περαιτέρω στον ισχύοντα Κανονισμό 
Λειτουργίας της Ε.Ε., ο οποίος είναι διαθέσιμος στην ακόλουθη υπερσύνδεση της 
εταιρικής ιστοσελίδας: 

https://www.cosmote.gr/otegroup_company/about_us/otegroup/corporate_governanc
e/investor_relations/Audit_Committee_Regulations_Nov18_GR.pdf 

Τα Μέλη της E.E. προβαίνουν, τουλάχιστον κάθε δύο (2) χρόνια σε αξιολόγηση της 
αποτελεσματικότητας της Ε.Ε. και τα αποτελέσματα της αξιολόγησης συζητούνται 
στο Δ.Σ. με σκοπό την αντιμετώπιση τυχόν διαπιστωμένων αδυναμιών. Κατά τη 
χρήση 2018, πραγματοποιήθηκε αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της E.E.. Η 
προηγούμενη αξιολόγηση είχε λάβει χώρα κατά τη χρήση 2016.  

 
Σύνθεση  
 
Η Ε.Ε. αποτελείται από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, η δε θητεία των μελών της 
είναι ίδια με τη θητεία τους ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Ε.Ε. είναι 
τριμελής, αποτελούμενη από δύο (2) ανεξάρτητα, σύμφωνα με το Ν. 3016/2002,   
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα (1) μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού 
Συμβουλίου.  

Η σύνθεση της Ε.Ε., κατά τη χρήση 2018, είχε ως εξής: 

 Μέχρι 12/6/2018: κ.κ. Παναγιώτης Ταμπούρλος (Πρόεδρος της Επιτροπής –
Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.), Κωνσταντίνος Χριστόπουλος (Μέλος της 
Επιτροπής- Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.) και Ανδρέας Ψαθάς (Μέλος 
της Επιτροπής - μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.).  
 

 Από 12/6/2018: κ.κ. Παναγιώτης Ταμπούρλος (Πρόεδρος της Επιτροπής – 
Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος), Παναγιώτης Σκευοφύλαξ (Μέλος της 
Επιτροπής - Μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.) και Ανδρέας Ψαθάς (Μέλος της 
Επιτροπής- Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.).  

 
Τα μέλη της Ε.Ε., στο σύνολό τους, διαθέτουν επαρκείς γνώσεις στον τομέα των 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, στον οποίο κυρίως δραστηριοποιείται η Εταιρεία, ενώ 
ένα μέλος (ο κ. Παναγιώτης Ταμπούρλος, Πρόεδρος της Ε.Ε.) διαθέτει επίσης 
πολυετή γνώση και εμπειρία στη λογιστική και ελεγκτική. 

Σημειώνεται ότι, κατά την  ανάληψη των καθηκόντων του κ. Παναγιώτη Σκευοφύλακα 
ως νέου μέλους της Ε.Ε., πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις του με τους επικεφαλής 
των μονάδων Χρηματοοικονομικών Θεμάτων, Εσωτερικού Ελέγχου, Κανονιστικής 
Συμμόρφωσης και Διαχείρισης Εταιρικών Κινδύνων, με σκοπό την ενημέρωσή του σε 
σχετικά θέματα καθώς και σε θέματα που άπτονται της λειτουργίας της Ε.Ε.. 

 

Συνεδριάσεις  
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Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας της, η Επιτροπή Ελέγχου συνεδριάζει 
τουλάχιστον τέσσερις (4) φορές το χρόνο. Ο συνολικός αριθμός των συνεδριάσεων 
εντός του έτους καθορίζεται από τις απαιτήσεις για την επιτέλεση των αρμοδιοτήτων 
της Επιτροπής. 

Κατά τη διάρκεια του 2018, η Ε.Ε. συνεδρίασε δεκατρείς (13) φορές  [κατά τη χρήση 
2017, είχε συνεδριάσει δεκατέσσερις (14) φορές]. 

Η Ε.Ε. εγκρίνει σε ετήσια βάση σχέδιο ατζέντας των συνεδριάσεών της, το οποίο 
περιλαμβάνει τα πάγια θέματα που πρέπει η Ε.Ε. να συζητά και να αποφασίζει στις 
συνεδριάσεις της εντός ενός έτους για να επιτελεί το έργο της. Η ατζέντα 
εμπλουτίζεται στη συνέχεια με όσα νέα θέματα προκύπτουν. Τον Δεκέμβριο 2018, η 
Ε.Ε. ενέκρινε το σχέδιο ατζέντας για το έτος 2019.  

 
Αρμοδιότητες & Δραστηριότητες της Επιτροπής κατά τη χρήση 2018 

Α. Δομή και Διαδικασίες Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου (System of Internal 
Controls) 
 
Η Ε.Ε. εντός του 2018: 

• εξέτασε και αξιολόγησε την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα των 
διαδικασιών του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου που εφαρμόζει η Εταιρεία 
συμπεριλαμβανομένης της επάρκειας, της ασφάλειας και του ελέγχου των 
πληροφοριακών συστημάτων.  

• ενημερώθηκε για τον έλεγχο και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων Internal 
Control System (ICS)  έτους 2017 καθώς και για τα αποτελέσματα ICS έτους  
2018 στον Όμιλο ΟΤΕ.  

• εξέτασε και αξιολόγησε τα ευρήματα καθώς και τις προτάσεις τόσο των 
εσωτερικών όσο και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, καθώς και τα μέτρα 
που ελήφθησαν στο πλαίσιο των ανωτέρω.  

• ενημέρωσε το Δ.Σ. σχετικά με τα ανωτέρω.  

 
Β. Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις  - Υποχρεωτικός Έλεγχος  
 
Η Ε.Ε. εντός του 2018: 

• εξέτασε, σε συνεργασία με τα αρμόδια όργανα της Διοίκησης και τους 
Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές της Εταιρείας, πριν την έγκρισή τους από το 
Δ.Σ., τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) της 
Εταιρείας, που καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) και  αξιολόγησε θετικά την 
πληρότητα και την συνέπεια των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, 
σύμφωνα με την πληροφόρηση που παρασχέθηκε στα μέλη της.  

• ενημερώθηκε για τα νέα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 
(Δ.Π.Χ.Α.), ιδίως για τα νέα λογιστικά πρότυπα Δ.Π.Χ.Α. 15 («Έσοδα από 
Συμβάσεις με Πελάτες»), Δ.Π.Χ.Α. 9 («Χρηματοοικονομικά Μέσα») και 
Δ.Π.Χ.Α. 16 («Μισθώσεις»), εκ των οποίων το Δ.Π.Χ.Α. 16 εφαρμόζεται στις 
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2019, 
και επιφέρει σημαντικές αλλαγές στην υφιστάμενη αποτύπωση των 
Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων. 
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• εξέτασε, με την ολοκλήρωση του ετήσιου υποχρεωτικού ελέγχου, τα θέματα 

που προέκυψαν κατά τον έλεγχο, τα αποτελέσματα του ελέγχου καθώς και τις 
δυσκολίες που συνάντησαν οι Ελεγκτές κατά την εκτέλεση του έργου τους, και 
ενημέρωσε το Δ.Σ. σχετικά με τα ανωτέρω.  

• παρείχε τη σύμφωνη γνώμη της για την πρόταση του Δ.Σ. προς τη Γενική 
Συνέλευση των Μετόχων για τον εκ νέου διορισμό της ελεγκτικής εταιρείας 
ΠΡΑΙΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία για τον 
υποχρεωτικό έλεγχο της ΟΤΕ Α.Ε για τη χρήση 2018. 

• εξέτασε το πρόγραμμα ελέγχου και την ελεγκτική προσέγγιση του 
υποχρεωτικού ελέγχου της ΠΡΑΙΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ Ανώνυμης 
Ελεγκτικής Εταιρείας για τη χρήση 2018.  

• παρακολούθησε τις παρασχεθείσες υπηρεσίες των Ορκωτών Ελεγκτών 
Λογιστών και αξιολόγησε την απόδοσή τους για τη συγκεκριμένη χρήση.  

• εξέτασε και αξιολόγησε την ανεξαρτησία των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών 
σύμφωνα με την ισχύουσα «Πολιτική Ανάθεσης Υπηρεσιών στους Ορκωτούς 
Ελεγκτές Λογιστές».  

• πραγματοποίησε συναντήσεις με τους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές χωρίς 
την παρουσία μελών της Διοίκησης, κατά τις οποίες η Ε.Ε. ενημερώθηκε για 
τη συνεργασία των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών με τη Διοίκηση στα θέματα 
χρηματοοικονομικού ελέγχου.  

• εξέτασε και έλαβε τις απαραίτητες αποφάσεις, σύμφωνα με τον Κανονισμό 
(ΕΕ) αριθ. 537/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, στο 
πλαίσιο της διαδικασίας διαμόρφωσης της πρότασης της Επιτροπής Ελέγχου 
προς το Δ.Σ. για την εκλογή νέας ελεγκτικής εταιρείας από τη χρήση 2021 για 
τη διενέργεια του υποχρεωτικού ελέγχου, καθώς το 2020 συμπληρώνεται σε 
κάθε περίπτωση η μέγιστη σύμφωνα με το νόμο διάρκεια ανάθεσης του έργου 
στην υφιστάμενη ελεγκτική εταιρεία. Στο πλαίσιο αυτό, η ΟΤΕ Α.Ε. θα 
συμμετάσχει σε κοινή διαγωνιστική διαδικασία σε επίπεδο Ομίλου Deutsche 
Telekom, που ενοποιεί τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις του Ομίλου ΟΤΕ, 
με στόχο την κατά το δυνατό επιλογή κοινής ελεγκτικής εταιρείας για τις 
εταιρείες δημοσίου ενδιαφέροντος του Ομίλου Deutsche Telekom.   

 
 
Γ. Άλλες Υπηρεσίες Διασφάλισης και Λοιπές Μη Ελεγκτικές Υπηρεσίες 
 
Η Ε.Ε. εντός του 2018: 

• επισκόπησε και παρακολούθησε την εφαρμογή της «Πολιτικής Ανάθεσης 
Υπηρεσιών στους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές», σύμφωνα με τους όρους 
της, που σκοπό έχουν τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας των Ορκωτών 
Ελεγκτών σύμφωνα με το Νόμο. 

• ενέκρινε στις 20/02/2018 τον προϋπολογισμό αμοιβών των Ορκωτών 
Ελεγκτών Λογιστών για το έτος αυτό, μετά από εισήγηση του Executive 
Director Financial Operations Ομίλου ΟΤΕ, καθορίζοντας ανώτατα όρια 
αμοιβών για κάθε κατηγορία υπηρεσιών, από αυτές που επιτρέπεται να 
παρέχονται από τους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές, σε επίπεδο ΟΤΕ Α.Ε./ 
Ομίλου ΟΤΕ /Εταιρείας Ομίλου ΟΤΕ. Ειδικότερα, ενέκρινε τα κάτωθι: 
 
 
 
 

Εγκεκριμένος προϋπολογισμός βάσει της υπ' αριθμ. 201/20.02.2018 Συνεδρίασης της Επιτροπής 
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Ελέγχου 

  
 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΕΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 2018 

  

Ελεγκτικές 
Υπηρεσίες 

Άλλες Υπηρεσίες 
Διασφάλισης 

Λοιπές Αμοιβές (Μη 
Ελεγκτικές 
Υπηρεσίες) Σύνολο 

ΣΥΝΟΛΟ 
 

1.464.900 1.123.000 350.000 2.937.900 

      Ειδική Προ-Έγκριση 
     ISAE Reports (ISAE 

3401/ ISAE 3000) 
 

 247.000  247.000 

Συμμόρφωση των 
ICT υπηρεσιών των 
Εταιρειών ΟΤΕ Α.Ε. 
και COSMOTE Α.Ε. 

 

  12.000 12.000 

Έλεγχος των 
ατομικών 
χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων για το 
οικονομικό έτος 
2017 της Εταιρείας 
TELEKOM ROMANIA  

 

200.000   200.000 

ΣΥΝΟΛΟ 
 

1.664.900 1.370.000 362.000 3.396.900 

      
  

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 2018 

  

Ελεγκτικές 
Υπηρεσίες 

Άλλες Υπηρεσίες 
Διασφάλισης 

Λοιπές Αμοιβές (Μη 
Ελεγκτικές 
Υπηρεσίες) 

Σύνολο 

  
1.658.200 1.116.200 275.000 3.049.400 

      
  

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ  ΠΟΣΑ 

  

Ελεγκτικές 
Υπηρεσίες 

Άλλες Υπηρεσίες 
Διασφάλισης 

Λοιπές Αμοιβές (Μη 
Ελεγκτικές 
Υπηρεσίες) 

Σύνολο 

ΣΥΝΟΛΟ 
 

6.700 253.800 87.000 347.500 
 

• χορήγησε στις 07.08.2018 και 18.12.2018 «ειδική προ-έγκριση» για την 
επαύξηση των παραπάνω εγκεκριμένων από την Επιτροπή ανωτάτων ορίων 
αμοιβών κάθε κατηγορίας υπηρεσιών. Ειδικότερα, προέκυψε ανάγκη «ειδικής 
προ-έγκρισης» για υπηρεσίες διασφάλισης αναφορικά με την προ-αξιολόγηση 
και την πιστοποίηση της εταιρείας ΟΤΕ Α.Ε. με έκδοση ISAE Reports (ISAE 
3401/ ISAE 3000) (ποσού Ευρώ 247.000 πλέον Φ.Π.Α.), για λοιπές 
υπηρεσίες σχετικά με τη συμμόρφωση των ICT υπηρεσιών των Εταιρειών 
ΟΤΕ Α.Ε. και COSMOTE Α.Ε. σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ISO 27001 και 
ISO 27018 (ποσού Ευρώ 12.000 πλέον Φ.Π.Α.) και για ελεγκτικές υπηρεσίες 
αναφορικά με τον έλεγχο των ατομικών χρηματοοικονομικών καταστάσεων 
για το οικονομικό έτος 2017 της Εταιρείας TELEKOM ROMANIA (ποσού 
Ευρώ 200.000 πλέον Φ.Π.Α.).  

• Με βάση τα ανωτέρω, ακολούθως συνοψίζονται οι αμοιβές της Ελεγκτικής 
Εταιρείας ΠΡΑΪΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ, για την χρήση 2018, συνολικά 
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για τον Όμιλο ΟΤΕ καθώς και για την μητρική εταιρεία ΟΤΕ Α.Ε, ανά 
κατηγορία υπηρεσιών.  

(Απόλυτα Ποσά) 
ΟΜΙΛΟΣ ΟΤΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

2018 2018 

Αμοιβές για ελεγκτικές υπηρεσίες 1,658,200 490.000 

Αμοιβές για το Ετήσιο Φορολογικό Πιστοποιητικό 640.000 265.000 

Αμοιβές για άλλες υπηρεσίες διασφάλισης 476.200 336.500 

Λοιπές αμοιβές (Μη ελεγκτικές υπηρεσίες) 275.000 249.000 

Συνολικές ελεγκτικές και λοιπές αμοιβές 3.049. 400 1,340.500 

 

Οι αμοιβές για άλλες υπηρεσίες διασφάλισης αφορούν στην υλοποίηση 
πληροφοριακού συστήματος Δ.Π.Χ.Α. 15, στην έκδοση επιστολής 
προσυμφωνημένων διαδικασιών (comfort letter) του Προγράμματος Έκδοσης 
Ομολόγων Μεσοπρόθεσμης Διαρκείας (GMTN Programme) της ΟΤΕ PLC, στην 
υλοποίηση πληροφοριακού συστήματος Δ.Π.Χ.Α. 16, σε υπηρεσίες αναφορικά με την 
προ-αξιολόγηση και την πιστοποίηση της εταιρείας ΟΤΕ Α.Ε. με έκδοση ISAE 
Reports (ISAE 3401/ ISAE 3000), στη διεύρυνση της δραστηριότητας του Ομίλου 
ΟΤΕ ως προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας, σε υπηρεσίες διασφάλισης για τη μείωση 
μετοχικού κεφαλαίου της COSMOHOLDING ROMANIA Ltd  και για τις pro-forma 
χρηματοοικονομικές καταστάσεις της TELEKOM ALBANIA. Για τον Όμιλο ΟΤΕ, το 
ποσοστό των άλλων υπηρεσιών διασφάλισης σε σχέση με τις ελεγκτικές υπηρεσίες 
ανέρχεται στο 28,7%, ενώ συμπεριλαμβανομένου και του ετήσιου φορολογικού 
πιστοποιητικού ανέρχεται στο 20,7%.  

Οι λοιπές αμοιβές (Μη ελεγκτικές υπηρεσίες) αφορούν σε υπηρεσίες σχετικές με την 
αίτηση αδείας ιδρύματος ηλεκτρονικού χρήματος, σε υπηρεσίες συμμόρφωσης των 
ICT υπηρεσιών σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 27001 και ISO 27018, στη μελέτη 
σκοπιμότητας ανάληψης δραστηριότητας του Ομίλου ΟΤΕ στην αγορά του Facility 
Management και σε υπηρεσίες για το διαχωρισμό καθηκόντων σε επιλεγμένα 
πληροφοριακά συστήματα. Για τον Όμιλο ΟΤΕ, το ποσοστό των λοιπών αμοιβών 
(Μη ελεγκτικών υπηρεσιών) σε σχέση με τις ελεγκτικές υπηρεσίες ανέρχεται στο 
16,6%, ενώ συμπεριλαμβανομένου και του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού στο 
12,0%.  

Το συνολικό ποσοστό για άλλες υπηρεσίες διασφάλισης και λοιπές αμοιβές σε σχέση 
με τις ελεγκτικές υπηρεσίες ανέρχεται στο 45,3%, ενώ συμπεριλαμβανομένου και του 
ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού στο 32,7%. 

 
Δ. Εσωτερικός Έλεγχος  
 
Η Ε.Ε. εντός του 2018: 

• ενημερώθηκε κατά τη διάρκεια του έτους από τον Επικεφαλής της μονάδας 
Εσωτερικού Ελέγχου, ο οποίος μετείχε στις περισσότερες από τις 
συνεδριάσεις της Επιτροπής, σε σχέση με το έργο της μονάδας.  
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• αξιολόγησε τον Επικεφαλής της μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου στη βάση 

στόχων που εισηγήθηκε στο Δ.Σ. και εγκρίθηκαν από το τελευταίο με τη 
σύμφωνη γνώμη της.  

• ήλεγξε και αξιολόγησε τη διαδικασία διαμόρφωσης του ετήσιου πλάνου 
ελέγχου της μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου και ενέκρινε το εν λόγω ετήσιο 
πλάνο ελέγχου, ενώ, παράλληλα, ενημέρωσε το Δ.Σ. σχετικά.  

• παρακολούθησε την υλοποίηση του ετήσιου πλάνου ελέγχου, μέσω των 
τριμηνιαίων αναφορών του Επικεφαλής της μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου. 

• αξιολόγησε την πρόοδο και την αποτελεσματικότητα του ελεγκτικού έργου, 
ερευνώντας, μέσω των τριμηνιαίων αναφορών, τις ενέργειες που 
συμφωνήθηκαν για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που καταγράφηκαν 
σαν “σημαντικά ευρήματα ελέγχων’’, καθώς και το βαθμό ανταπόκρισης στην 
υλοποίηση αυτών των ενεργειών.  

• παρείχε τη σύμφωνη γνώμη της προκειμένου το Διοικητικό Συμβούλιο να 
εγκρίνει τη συμμετοχή της OTE A.E. (Επιχειρησιακή Μονάδα Executive 
Director Εσωτερικού Ελέγχου Ομίλου ΟΤΕ) στην πιλοτική φάση για το έτος 
2018 και τη φάση της πλήρους εφαρμογής από το 2019 και εφεξής, του 
μοντέλου λειτουργίας του έργου «Σχεδιασμός και υλοποίηση (roll-out) ενός 
μοντέλου λειτουργίας του Εσωτερικού Ελέγχου σε επίπεδο Ομίλου DT». 
Πρόκειται για ένα έργο που αφορά στο σχεδιασμό και υλοποίηση ενός 
Διεθνούς Μοντέλου Λειτουργίας (International Operating Model) για τον 
Εσωτερικό Έλεγχο στον Όμιλο DT και στην ανάπτυξη ενός λογισμικού 
(software) εσωτερικού ελέγχου και ενός server (που βρίσκεται στην Ελλάδα 
και θα εξυπηρετεί όλες τις εταιρείες του Ομίλου DT), το οποίο θα 
αντικατοπτρίζει τις εναρμονισμένες διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου στον 
Όμιλο DT, στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού του Ομίλου. Μάλιστα, 
στο πλαίσιο των Lead to Win Awards, του θεσμού που βραβεύει βέλτιστες 
πρακτικές του Ομίλου Deutsche Telekom, το εν λόγω έργο έλαβε την τρίτη 
(3η) θέση στην κατηγορία "Taking Responsibility & Acting Boldly". 

• ενημερώθηκε για το εκπαιδευτικό πλάνο των στελεχών της μονάδας 
Εσωτερικού Ελέγχου, ενώ, συγχρόνως, παρακολούθησε την πορεία της 
περαιτέρω ανάπτυξής αυτών. 

 
Ε. Κανονιστική Συμμόρφωση  
 
Η Ε.Ε. εντός του 2018: 

• ήλεγξε και αξιολόγησε τη διαδικασία διαμόρφωσης των προγραμμάτων 
δράσης της μονάδας Κανονιστικής Συμμόρφωσης και ενέκρινε τα 
προγράμματα αυτά, ενώ, παράλληλα, ενημέρωσε το Δ.Σ. σχετικά.  

• ενέκρινε τα Αποτελέσματα Αξιολόγησης Περιοχών Κανονιστικής 
Συμμόρφωσης 2018 και το Πρόγραμμα Μέτρων Δράσης Κανονιστικής 
Συμμόρφωσης Ομίλου ΟΤΕ για το έτος 2019. Στο εν λόγω Πρόγραμμα, 
περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, το πλάνο εκπαίδευσης κανονιστικής 
συμμόρφωσης, η επισκόπηση πολιτικών, οι εσωτερικοί έλεγχοι που 
προέκυψαν κατόπιν συνεργασίας με τη μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου και 
εμπεριέχονται στο Ετήσιο Πλάνο Ελέγχου, οι επισκοπήσεις διαδικασιών 
καθώς και τα μέτρα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των εργαζομένων. 

• παρακολούθησε την υλοποίηση των προγραμμάτων δράσης της μονάδας 
Κανονιστικής Συμμόρφωσης, μέσω επισκόπησης τριμηνιαίων αναφορών του 
Επικεφαλής της μονάδας Κανονιστικής Συμμόρφωσης και αξιολόγησε την 
πρόοδο και την αποτελεσματικότητα του έργου της μονάδας Κανονιστικής 
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Συμμόρφωσης ερευνώντας, μέσω των ως άνω τριμηνιαίων αναφορών, τις 
ενέργειες που συμφωνήθηκαν για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που 
καταγράφηκαν καθώς και το βαθμό ανταπόκρισης στην υλοποίηση αυτών 
των ενεργειών.  

• εισηγήθηκε στο Δ.Σ. σχετικά με την αξιολόγηση των ως άνω τριμηνιαίων 
αναφορών ως προς την πληρότητα, ορθότητα και ακρίβεια του περιεχομένου 
τους.   

• ενημερώθηκε για την υιοθέτηση νέων και την επικαιροποίηση υπαρχουσών 
Πολιτικών Κανονιστικής Συμμόρφωσης, για την πορεία του εκπαιδευτικού 
προγράμματος Κανονιστικής Συμμόρφωσης, για ερωτήματα που 
απευθύνονται μέσω του καναλιού επικοινωνίας “Ask Me”, για τους ελέγχους 
ακεραιότητας προμηθευτών / συμβούλων / συνεργατών, για τις καμπάνιες 
επικοινωνίας / εσωτερικές ενημερώσεις αναφορικά με θέματα κανονιστικής 
συμμόρφωσης κ.λπ.  

• ερεύνησε και εξέτασε τα αποτελέσματα της έρευνας σοβαρών παραπόνων-
καταγγελιών σχετικά με παραβίαση των πολιτικών και διαδικασιών της 
Εταιρείας και των εταιρειών του Ομίλου καθώς και της ισχύουσας νομοθεσίας, 
σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο ισχύον Σύστημα Κανονιστικής 
Συμμόρφωσης.  

• ενημερώθηκε ότι το Σύστημα Διαχείρισης Κανονιστικής Συμμόρφωσης 
πιστοποιήθηκε εκ νέου σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 37001:2016 
(Συστήματα Διαχείρισης κατά της Δωροδοκίας), ενώ έλαβε εκ νέου 
διαβεβαίωση (attestation) κατά ISO 19600:2014 (Συστήματα Διαχείρισης 
Συμμόρφωσης) από τον ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης TUV NORD, για τις 
εταιρείες ΟΤΕ, COSMOTE, Telekom Romania, Telekom Romania Mobile & 
Telekom Albania. 

• αξιολόγησε τον Επικεφαλής της μονάδας Κανονιστικής Συμμόρφωσης στη 
βάση στόχων που εισηγήθηκε στο Δ.Σ. και εγκρίθηκαν από το τελευταίο. 

 
ΣΤ. Εταιρικοί Κίνδυνοι  
 
Η Ε.Ε. εντός του 2018: 

• ήλεγξε και αξιολόγησε τη διαδικασία διαμόρφωσης των προγραμμάτων 
δράσης της μονάδας Διαχείρισης Εταιρικών Κινδύνων και ενέκρινε τα 
προγράμματα αυτά, ενώ παράλληλα, ενημέρωσε το Δ.Σ. σχετικά.  

• παρακολούθησε την υλοποίηση των προγραμμάτων δράσης της μονάδας 
Εταιρικών Κινδύνων, μέσω τριμηνιαίων αναφορών του επικεφαλής της 
μονάδας Διαχείρισης Εταιρικών Κινδύνων. Ειδικότερα, στις αναφορές αυτές 
περιλαμβάνονται οι ακόλουθες κατηγορίες κινδύνων: α) Στρατηγικοί κίνδυνοι 
με μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στο εμπορικό σήμα και τη φήμη της 
Εταιρείας ή στην επίτευξη των στρατηγικών εταιρικών στόχων, β) 
Χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι με οικονομικό αντίκτυπο στα έσοδα, τα κόστη, 
την εταιρική περιουσία ή στο μερίδιο αγοράς, γ) Λειτουργικοί κίνδυνοι, οι 
οποίοι ενδέχεται να επηρεάσουν τη συνέχιση των επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων και δ) Κίνδυνοι Κανονιστικής Συμμόρφωσης, οι οποίοι 
αφορούν στη μη συμμόρφωση με νόμους, κανονισμούς και πρότυπα. 

• αξιολόγησε την πρόοδο και την αποτελεσματικότητα της μονάδας Διαχείρισης 
Εταιρικών Κινδύνων ερευνώντας, μέσω των ως άνω τριμηνιαίων αναφορών, 
τις ενέργειες που συμφωνήθηκαν για την αντιμετώπιση των κινδύνων που 
καταγράφηκαν καθώς και το βαθμό ανταπόκρισης στην υλοποίηση αυτών 
των ενεργειών.  
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• εισηγήθηκε στο Δ.Σ. σχετικά με την αξιολόγηση των ως άνω τριμηνιαίων 

αναφορών ως προς την πληρότητα, ορθότητα και ακρίβεια του περιεχομένου 
του χαρτοφυλακίου των εταιρικών κινδύνων.  

• ενημερώθηκε ότι το Σύστημα Διαχείρισης Εταιρικών Κινδύνων έλαβε εκ νέου 
επιτυχώς επιβεβαίωση (attestation) κατά το πρότυπο διαχείρισης κινδύνων 
ISO 31000:2018 «Διαχείριση της Διακινδύνευσης –Κατευθυντήριες Οδηγίες», 
με κύριο στόχο τη διαφύλαξη της ομαλής επιχειρησιακής λειτουργίας και της 
μελλοντικής επιχειρηματικής επιτυχίας του Ομίλου ΟΤΕ. Εκ νέου 
διαβεβαίωση κατά ISO 31000:2009 «Διαχείριση της Διακινδύνευσης – Αρχές 
και Κατευθυντήριες Οδηγίες», έλαβαν, επίσης, οι Telekom Romania και 
Telekom Romania Mobile Communications. Η Telekom Albania έλαβε επίσης 
επιτυχώς επιβεβαίωση κατά το πρότυπο διαχείρισης κινδύνων ISO 
31000:2018. 

• παρείχε τη σύμφωνη γνώμη της προκειμένου να εγκριθεί από το Διοικητικό 
Συμβούλιο του ΟΤΕ η Δήλωση Διάθεσης Ανάληψης Κινδύνων Ομίλου ΟΤΕ 
(OTE Group Risk Appetite Statement), η οποία περιγράφει την προσέγγιση 
του Ομίλου απέναντι στον κίνδυνο και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της 
κουλτούρας του Ομίλου, στο πλαίσιο του υφιστάμενου Συστήματος 
Διαχείρισης Εταιρικών Κινδύνων.  

• ενημερώθηκε για τους νέους κινδύνους που ενσωματώθηκαν στο Μητρώο 
Εταιρικών Κινδύνων Ομίλου ΟΤΕ βάσει των αποτελεσμάτων των επιμέρους 
αξιολογήσεων κινδύνων των επιχειρησιακών μονάδων και θυγατρικών 
εταιρειών, για  τις ασφαλιστικές καλύψεις των σημαντικότερων κινδύνων, 
σχετικά με το έργο ευθυγράμμισης και εναρμόνισης στην ορολογία και την 
μεθοδολογία αποτίμησης κινδύνων για όλες τις εταιρείες του Ομίλου της 
Deutsche Telekom -στο πλαίσιο ανάπτυξης της Διεθνούς Εφαρμογής 
Διαχείρισης Κινδύνων (IRMA), στην οποία ο ΟΤΕ έχει ηγετικό ρόλο- καθώς 
και για τις εκπαιδεύσεις των εργαζομένων στα καταστήματα αναφορικά με το 
Σύστημα Διαχείρισης Εταιρικών Κινδύνων και Κανονιστικής Συμμόρφωσης.  

• ενημερώθηκε από τον Επικεφαλής της μονάδας Διαχείρισης Εταιρικών 
Κινδύνων για το θέμα της ασφάλειας του κυβερνοχώρου, καθώς η Εταιρεία 
παρέχει συστηματικά πιο ολοκληρωμένες λύσεις ICT, συμπεριλαμβανομένων 
των υπηρεσιών για μεγάλους πελάτες και δημόσιους οργανισμούς, 
αυξανομένου έτσι του κινδύνου και των πιθανών συνεπειών μίας 
κυβερνοεπίθεσης. 

• εξέτασε το θέμα του ψηφιακού μετασχηματισμού, μίας από τις μεγαλύτερες 
προκλήσεις στις οποίες η Εταιρεία οφείλει να ανταποκριθεί με επιτυχία, 
προκειμένου να διασφαλίσει τη βιώσιμη ανάπτυξή της και τη μελλοντική 
κερδοφορία της και ενημερώθηκε για το πρόγραμμα ψηφιακού 
μετασχηματισμού που έχει αναπτύξει η Εταιρεία με στόχο να επωφεληθεί με 
τον καλύτερο τρόπο από τα πλεονεκτήματα της ψηφιακής εποχής.  

 
Ζ. Εποπτεία του Υπεύθυνου Ομίλου ΟΤΕ για την Προστασία Προσωπικών 
Δεδομένων 
 
Ο ορισμός Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων απαιτείται από τον Κανονισμό 
2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ευρύτερα γνωστός ως 
Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων - ΓΚΠΔ (και στα αγγλικά General 
Data Protection Regulation - GDPR), ο οποίος τέθηκε σε υποχρεωτική εφαρμογή 
στις 25 Μαΐου 2018, καθώς και από τους “Εταιρικούς Δεσμευτικούς Κανόνες για την 
προστασία των προσωπικών δεδομένων” του Ομίλου Deutsche Telekom («Binding 
Corporate Rules Privacy») που έχουν υιοθετηθεί με απόφαση του Δ.Σ. ΟΤΕ το 2015.  
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Με το GDPR, ενισχύονται τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων, 
ενισχύεται η διαφάνεια στην επεξεργασία των δεδομένων και αυξάνονται οι 
υποχρεώσεις για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Τα προβλεπόμενα 
πρόστιμα μπορεί να φτάσουν τα 20 εκατομμύρια ευρώ ή το 4% του παγκόσμιου 
τζίρου της Εταιρείας.  

Οι κυριότερες αρμοδιότητες του DPO είναι να ενημερώνει και να συμβουλεύει την 
Εταιρεία και τους εργαζόμενους που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα σχετικά 
με τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τον Κανονισμό και από άλλες διατάξεις 
σχετικά με την προστασία δεδομένων, να παρακολουθεί τη συμμόρφωση και να 
αποτελεί το σημείο επικοινωνίας με την αρμόδια Αρχή. 

Με την από 09/08/2018 απόφαση του Πρόεδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και 
Διευθύνοντος Σύμβουλου, ο Υπεύθυνος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 
Ομίλου ΟΤΕ εποπτεύεται λειτουργικά από την Επιτροπή Ελέγχου. 

Στο ως άνω πλαίσιο, η Επιτροπή ζήτησε συστηματική ενημέρωση για τα θέματα 
προστασίας των προσωπικών δεδομένων, λόγω του όγκου των προσωπικών 
δεδομένων πελατών που η Εταιρεία διαχειρίζεται, και ορίστηκαν εξαμηνιαίες 
ενημερώσεις του DPO προς την Επιτροπή Ελέγχου. Η πρώτη ενημέρωση 
πραγματοποιήθηκε τον Νοέμβριο του 2018. Η Ε.Ε. ενημερώθηκε σχετικά με το 
πρόγραμμα που υλοποιήθηκε προκειμένου να διασφαλιστεί η ετοιμότητα της 
Εταιρείας για την εφαρμογή του Κανονισμού και περιελάμβανε, μεταξύ άλλων, 
δράσεις ευαισθητοποίησης των εργαζομένων, ανάπτυξη ενημερώσεων προστασίας 
δεδομένων για τις παρεχόμενες υπηρεσίες, υπογραφή συμφωνητικών επεξεργασίας 
δεδομένων με συνεργάτες, επικαιροποίηση της τεκμηρίωσης των συστημάτων,  
ανασχεδιασμό των διαδικασιών συλλογής και διαχείρισης της συγκατάθεσης των 
συνδρομητών, ενίσχυση των μέτρων προστασίας (π.χ. υλοποίηση μηχανισμών 
ψευδωνυμοποίησης), κ.α.  

 
H. Συμπλήρωση Ερωτηματολογίου της ΕΛΤΕ 
 
Εντός του 2018, η Ε.Ε. συμμετείχε στη συμπλήρωση ερωτηματολογίου της 
Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης & Ελέγχων (ΕΛΤΕ), το οποίο συντάχθηκε από 
την Επιτροπή Ευρωπαϊκών Φορέων Εποπτείας Ελεγκτών (ΕΕΦΕΕ) στο πλαίσιο 
ελέγχου συμμόρφωσης των Επιτροπών Ελέγχου Οντοτήτων Δημοσίου Συμφέροντος 
(ΟΔΣ), όπως είναι η ΟΤΕ Α.Ε., με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. Οι συγκεντρωτικές 
απαντήσεις των εν λόγω Επιτροπών Ελέγχου θα βοηθήσουν τις αρμόδιες εθνικές - 
εποπτικές αρχές να υποβάλουν έκθεση σχετικά με τις εξελίξεις στην αγορά παροχής 
υπηρεσιών υποχρεωτικού ελέγχου σε Οντότητες Δημοσίου Συμφέροντος. 
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