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 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΤΕ  

     Για τη Χρήση 2019 

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 2019. 
 

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 2019, 
κατηγοριοποιούνται συνοπτικά ως εξής: 

 Παρακολούθηση και αξιολόγηση της επάρκειας, αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των 
πολιτικών, διαδικασιών και των δικλείδων ασφαλείας αναφορικά με το σύστημα εσωτερικού 
ελέγχου και με την εκτίμηση και τη 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, 
πληροφόρηση 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 για τη χρήση 2019. 

 Υποβολή αιτιολογημένης σύστασης προς το Διοικητικό Συμβούλιο ως προς την προτιμητέα καθώς 
και την εναλλακτική επιλογή για την εκλογή ελεγκτικής εταιρείας για τον υποχρεωτικό έλεγχο της 
χρήσης 2021 σε συνέχεια σχετικής διαγωνιστικής διαδικασίας, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 
537/2014 και το Άρθρο 44 του Ν. 4449/2017.  

 Έγκριση και παρακολούθηση των δραστηριοτήτων της Υπεύθυνης Ομίλου ΟΤΕ για την Προστασία 
των Προσωπικών Δεδομένων. 

 Επιβεβαίωση (ή μη) της αξιολόγησης που διενεργούν οι αρμόδιες επιχειρησιακές μονάδες ως 
προς τις σκοπούμενες συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη ως «τρεχουσών», σύμφωνα με τη 
διαδικασία που προβλέπεται στην εγκεκριμένη από το Διοικητικό Συμβούλιο «Πολιτική Σύναψης 
Συναλλαγών με Συνδεδεμένα Μέρη. 

 Ενημέρωση του Διοικητικού Συμβουλίου και υποβολή προτάσεων για θέματα της αρμοδιότητάς 
της.  
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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 2019, 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.  
 

Την παρούσα χρονική στιγμή, μας απασχολεί όλους η πανδημική κρίση του COVID-19, ενός νέου υψηλού 
κινδύνου τον οποίο η Επιτροπή Ελέγχου έλαβε υπόψη της και παρακολουθεί στενά. Στο πλαίσιο αυτό, θα 
ήθελα να ευχαριστήσω, εκ μέρους και των μελών της Επιτροπής, όλους όσοι συνετέλεσαν και συντελούν 
στην απρόσκοπτη λειτουργία της Εταιρείας, μέσα από τον επιτυχημένο ψηφιακό μετασχηματισμό της 
που αποτελεί παράδειγμα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 
 

Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον κ. Παναγιώτη Ταμπούρλο, τέως Πρόεδρο της Ε.Ε., και τον κ. 
Παναγιώτη Σκευοφύλακα, που αποχώρησαν από την Ε.Ε. τον Ιούνιο και τον Σεπτέμβριο του 2019 
αντιστοίχως, για την εξαιρετική συμβολή του στη λειτουργία της Επιτροπής, και να καλωσορίσω τον κ. 
Βασίλειο Βασσάλο, που μετέχει στην Επιτροπή από τον Σεπτέμβριο του 2019. 
 
 
Με εκτίμηση, 
 
Eelco Blok 
Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου 
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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. 
 

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 προστασία των προσωπικών δεδομένων. 
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/investor_relations/corporate%20governance/gr/AUDIT_C
OMMITTEE_REGULATIONS_GR_20112019.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. Σημειώνεται ότι οι δύο προηγούμενες 
αξιολογήσεις της αποτελεσματικότητας της Ε.Ε. έλαβαν χώρα κατά τις χρήσεις 2018 και 2016 
αντίστοιχα, ενώ η επόμενη θα πραγματοποιηθεί εντός του 2020.  

Επιπροσθέτως, σε συνέχεια απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου (Ιούνιος 2019) για την 
αξιολόγηση του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του, θα λαμβάνει χώρα τουλάχιστον 
κάθε δύο χρόνια και αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της Ε.Ε. από ανεξάρτητο οίκο στον 
οποίο θα ανατίθεται το έργο αυτό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. 
 

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 μη 
εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκ των οποίων τα δύο (2) ανεξάρτητα, σύμφωνα με 
το Ν. 3016/2002, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου της 
Ε.Ε.). 

https://www.cosmote.gr/otegroup_company/investor_relations/corporate%20governance/gr/AUDIT_COMMITTEE_REGULATIONS_GR_20112019.pdf
https://www.cosmote.gr/otegroup_company/investor_relations/corporate%20governance/gr/AUDIT_COMMITTEE_REGULATIONS_GR_20112019.pdf
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Η σύνθεση της Ε.Ε., κατά τη χρήση 2019, είχε ως εξής: 

 Μέχρι 12/6/2019: κ.κ. Παναγιώτης Ταμπούρλος (Πρόεδρος της Επιτροπής –Αντιπρόεδρος 
Δ.Σ., 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.).  
 

 Από 12/6/2019 μέχρι 10/9/2019: κ.κ. Eelco Blok (Πρόεδρος της Επιτροπής – Αντιπρόεδρος 
Δ.Σ., 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.).  
 

 Από 18/10/2019: κ.κ. Eelco Blok (Πρόεδρος της Επιτροπής – Αντιπρόεδρος Δ.Σ., Ανεξάρτητο 
μη εκτελεστικό Μέλος), Ανδρέας Ψαθάς (Μέλος της Επιτροπής- Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό 
Μέλος Δ.Σ.) και Βασίλειος Βασσάλος (Μέλος της Επιτροπής - 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. Eelco Blok, 
Πρόεδρος της Ε.Ε.) διαθέτει επίσης πολυετή γνώση και εμπειρία στη λογιστική και ελεγκτική. 

Σημειώνεται ότι, κατά την  ανάληψη των καθηκόντων των κ.κ. Eelco Blok και Βασίλειου Βασσάλου 
ως νέων μελών της Ε.Ε., πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις τους με τους επικεφαλής των μονάδων 
Χρηματοοικονομικών Θεμάτων, Εσωτερικού Ελέγχου, Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Διαχείρισης 
Εταιρικών Κινδύνων και την Υπεύθυνη Ομίλου ΟΤΕ για την Προστασία των Προσωπικών 
Δεδομένων, με σκοπό την ενημέρωσή τους σε θέματα αρμοδιότητας των εν λόγω στελεχών καθώς 
και σε θέματα που άπτονται της λειτουργίας της Ε.Ε.. 
 

Συνεδριάσεις 
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 2019, η Ε.Ε. συνεδρίασε δεκαπέντε (15) φορές. Κατά τη χρήση 2018, η Ε.Ε. 
είχε συνεδριάσει δεκατρείς (13) 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 2019, η Ε.Ε. ενέκρινε το σχέδιο ατζέντας για το έτος 2020.  
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Αρμοδιότητες & Δραστηριότητες της Επιτροπής κατά τη χρήση 2019 

Α. Δομή και Διαδικασίες Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου (System of Internal Controls) 
 

Η Ε.Ε. εντός του 2019:  

 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 2018 καθώς και για τα αποτελέσματα ICS έτους  2019 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 2019:  

 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 εκτενώς για τo νέo Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 
Δ.Π.Χ.Α. 16 («Μισθώσεις»),  το οποίο εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που 
ξεκίνησαν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2019, και επιφέρει σημαντικές αλλαγές στην 
υφιστάμενη αποτύπωση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων.  

 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 2019. 

 εξέτασε το πρόγραμμα ελέγχου και την ελεγκτική προσέγγιση του υποχρεωτικού ελέγχου 
της ΠΡΑΙΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ Ανώνυμης Ελεγκτικής Εταιρείας για τη χρήση 2019.  
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 παρακολούθησε τις παρασχεθείσες υπηρεσίες των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών στο 
πλαίσιο του υποχρεωτικού ελέγχου και αξιολόγησε την απόδοσή τους για τη συγκεκριμένη 
χρήση.  

 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 και το άρθρο 44 του Ν. 
4449/2017, στο πλαίσιο της διαδικασίας διαμόρφωσης της πρότασης της Επιτροπής 
Ελέγχου προς το Δ.Σ. για την εκλογή νέας ελεγκτικής εταιρείας για τη χρήση 2021 για τη 
διενέργεια του υποχρεωτικού ελέγχου, καθώς το 2020 συμπληρώνεται η μέγιστη σύμφωνα 
με το νόμο διάρκεια ανάθεσης του έργου στην υφιστάμενη ελεγκτική εταιρεία.  Εν 
συνεχεία, η Ε.Ε. υπέβαλε αιτιολογημένη σύσταση προς το Διοικητικό Συμβούλιο ως προς 
την προτιμητέα καθώς και την εναλλακτική επιλογή για την εκλογή ελεγκτικής εταιρείας 
για τον υποχρεωτικό έλεγχο της χρήσης 2021. 

 παρείχε τη σύμφωνη γνώμη της για την έγκριση από το Δ.Σ. της επικαιροποίησης των 
Πολιτικών Treasury Ομίλου ΟΤΕ (Treasury Guidelines), οι οποίες θέτουν το γενικό πλαίσιο 
λειτουργίας των επιχειρησιακών μονάδων Treasury εντός του Ομίλου ΟΤΕ, στοχεύοντας 
στη θέσπιση κοινών αρχών διαχείρισης των χρηματοοικονομικών συναλλαγών και 
κινδύνων. 
 

 

Γ. Άλλες Υπηρεσίες Διασφάλισης και Λοιπές Μη Ελεγκτικές Υπηρεσίες 
 

Η Ε.Ε. εντός του 2019:  

 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 12/03/2019 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: 
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 Σε συνέχεια της έγκρισης του προϋπολογισμού των αμοιβών των Ορκωτών Ελεγκτών 
Λογιστών για τη χρήση 2019 σύμφωνα με τα ανωτέρω, στον παρακάτω Πίνακα 2  φαίνονται 
οι υπηρεσίες που τελικά παρασχέθηκαν εντός του 2019 και οι αμοιβές που καταβλήθηκαν 
γι’ αυτές. 
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 Στον παρακάτω Πίνακα 3, παρουσιάζεται η διαφορά (θετική ή αρνητική) μεταξύ του 
προϋπολογισθέντος ποσού (Πίνακας 1) και του πραγματικού κόστους (Πίνακας 2). 
 

 

 
 Με βάση τα ανωτέρω, αναφέρονται  στον παρακάτω Πίνακα 4, οι αμοιβές της Ελεγκτικής 

Εταιρείας ΠΡΑΪΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ, για την χρήση 2019,  συνολικά για τον Όμιλο ΟΤΕ 
καθώς και για την μητρική εταιρεία ΟΤΕ Α.Ε, ανά κατηγορία υπηρεσιών.  
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Για τον Όμιλο ΟΤΕ, το ποσοστό των άλλων υπηρεσιών διασφάλισης σε σχέση με τις ελεγκτικές 
υπηρεσίες ανέρχεται στο 8,1%, ενώ συμπεριλαμβανομένου και του ετήσιου φορολογικού 
πιστοποιητικού και των ελεγκτικών υπηρεσιών ανέρχεται στο 6,2%.  

Για τον Όμιλο ΟΤΕ, το ποσοστό των λοιπών αμοιβών (Μη ελεγκτικών υπηρεσιών) σε σχέση με τις 
ελεγκτικές υπηρεσίες ανέρχεται στο 2,5%, ενώ συμπεριλαμβανομένου και του ετήσιου 
φορολογικού πιστοποιητικού και των ελεγκτικών υπηρεσιών στο 1,9%.  

Το συνολικό ποσοστό για άλλες υπηρεσίες διασφάλισης και λοιπές αμοιβές σε σχέση με τις 
ελεγκτικές υπηρεσίες ανέρχεται στο 10,6%, ενώ συμπεριλαμβανομένου και του ετήσιου 
φορολογικού πιστοποιητικού και των ελεγκτικών υπηρεσιών στο 8,1%. 

 
Δ. Εσωτερικός Έλεγχος  
 

Η Ε.Ε. εντός του 2019:  

 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.  

 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 αποφασίσει την 
επικαιροποίηση του ισχύοντος Κανονιστικού Πλαισίου Εσωτερικού Ελέγχου της ΟΤΕ. 

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

Η Ε.Ε. εντός του 2019:  

 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 2019 και το 
Πρόγραμμα Μέτρων Δράσης Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ομίλου ΟΤΕ για το έτος 2020. 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 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 για το βραβείο που απονεμήθηκε στην μονάδα Κανονιστικής Συμμόρφωσης 
αναφορικά με τις δράσεις της Εταιρείας για την «Καταπολέμηση της Διαφθοράς», στην 
κατηγορία «BRAVO GOVERNANCE» του θεσμού Bravo Sustainability Awards, ενός θεσμού 
διαλόγου και ανάδειξης των πρωτοβουλιών που προωθούν τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. 

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

Η Ε.Ε. εντός του 2019:  

 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.  

 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 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 είχε ηγετικό ρόλο- καθώς και για τις εκπαιδεύσεις των 
εργαζομένων στα καταστήματα αναφορικά με το Σύστημα Διαχείρισης Εταιρικών Κινδύνων 
και Κανονιστικής Συμμόρφωσης.  

 ενημερώθηκε για την αναθεώρηση της «Πολιτικής Διαχείρισης Εταιρικών Κινδύνων & 
Ασφάλισης», προκειμένου να ευθυγραμμίζεται με τις απαιτήσεις του ISO 31000:2018. Η 
τροποποιηθείσα έκδοση εισάγει βασικές έννοιες κινδύνου, όπως η κουλτούρα διαχείρισης 
κινδύνων, η ικανότητα ανάληψης κινδύνων, η διάθεση ανάληψης κινδύνων και το 
χαρτοφυλάκιο κινδύνων. Επίσης, ενημερώθηκε για την περαιτέρω ανάπτυξη της Δήλωσης 
Διάθεσης Ανάληψης Κινδύνων καθώς και των Βασικών Δεικτών Κινδύνου, προκειμένου να 
καθοριστούν τα επίπεδα ανοχής. 
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 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.  
 

Z. Εποπτεία του Υπεύθυνου Ομίλου ΟΤΕ για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων  

Οι κυριότερες αρμοδιότητες του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων Ομίλου ΟΤΕ  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 
2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ευρύτερα γνωστό ως Γενικό 
Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων - ΓΚΠΔ (General Data Protection Regulation - GDPR) 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 
Συμβούλου, ο Υπεύθυνος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Ομίλου ΟΤΕ εποπτεύεται 
λειτουργικά από την Επιτροπή Ελέγχου. 

Στο ως άνω πλαίσιο, η Επιτροπή ενημερώνεται από τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων Ομίλου 
ΟΤΕ, μέσω εξαμηνιαίων αναφορών, για τα θέματα προστασίας των προσωπικών δεδομένων, λόγω 
του όγκου των προσωπικών δεδομένων πελατών που η Εταιρεία διαχειρίζεται. Σημειώνεται ότι, 
εντός του 2020, αποφασίστηκε από την Ε.Ε. οι εν λόγω αναφορές του Υπεύθυνου Προστασίας 
Δεδομένων Ομίλου ΟΤΕ να υποβάλλονται σε τριμηνιαία βάση. 

 

Η Ε.Ε. εντός του 2019:  

 ήλεγξε και αξιολόγησε τη διαδικασία διαμόρφωσης των προγραμμάτων δράσης του 
Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων Ομίλου ΟΤΕ και ενέκρινε τα προγράμματα αυτά.  
 

https://www.lawspot.gr/node/67386?lspt_context=gdpr
https://www.lawspot.gr/node/67386?lspt_context=gdpr
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 παρακολούθησε την υλοποίηση των προγραμμάτων δράσης του Υπεύθυνου Προστασίας 
Δεδομένων Ομίλου ΟΤΕ, μέσω εξαμηνιαίων αναφορών του. Ειδικότερα, η Ε.Ε. 
ενημερώθηκε για τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα (ΤΟΜs) που υλοποιήθηκαν προκειμένου 
να διασφαλιστεί η ευθυγράμμιση της Εταιρείας με τις προβλέψεις του Κανονισμού GDPR, 
τα οποία περιλάμβαναν, μεταξύ άλλων, μέτρα για την αποτροπή πρόσβασης μη 
εξουσιοδοτημένων ατόμων στα συστήματα επεξεργασίας δεδομένων, μέτρα που 
εξασφαλίζουν την εμπιστευτικότητα των δεδομένων κατά την αποθήκευση και διαβίβασή 
τους (π.χ. κρυπτογράφηση, ψευδωνυμοποίηση), μέτρα που διασφαλίζουν ότι τα 
προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζονται τρίτα μέρη/ανάδοχοι τυγχάνουν επεξεργασίας 
μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες της Εταιρείας, καθώς και περιοδικές δράσεις ενημέρωσης και 
εκπαίδευσης των εργαζομένων. 

 αξιολόγησε την πρόοδο και την αποτελεσματικότητα των εργασιών του Υπεύθυνου 
Προστασίας Δεδομένων Ομίλου ΟΤΕ, ερευνώντας, μέσω των ως άνω εξαμηνιαίων 
αναφορών, τις ενέργειες που συμφωνήθηκαν για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που 
καταγράφηκαν καθώς και το βαθμό ανταπόκρισης στην υλοποίηση αυτών των ενεργειών.  

 ενημερώθηκε για την αναθεώρηση των «Δεσμευτικών Εταιρικών Κανόνων Προστασίας 
Προσωπικών Δεδομένων εντός του Ομίλου Deutsche Telekom», μίας Πολιτικής που έχει 
υιοθετηθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για την προστασία των  προσωπικών 
δεδομένων του Ομίλου, λόγω εφαρμογής του Κανονισμού GDPR. 

 αξιολόγησε τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων Ομίλου ΟΤΕ στη βάση στόχων που 
εισηγήθηκε στο Δ.Σ. και εγκρίθηκαν από το τελευταίο. 

 

Η. Σύναψη Συναλλαγών με Συνδεδεμένα Μέρη  

Βάσει των διατάξεων 99-101 του Νόμου 4548/2018 (Φ.Ε.Κ. Α’ 104/13.06.2018) «Αναμόρφωση του 
Δικαίου των Ανωνύμων Εταιρειών», σε εναρμόνιση με την κοινοτική Οδηγία (ΕΕ) 2017/828 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, υιοθετήθηκε, με απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου, η «Πολιτική Σύναψης Συναλλαγών με Συνδεδεμένα Μέρη», η οποία περιγράφει τον 
τρόπο χειρισμού θεμάτων που άπτονται των συναλλαγών της Εταιρείας με Συνδεδεμένα Μέρη. 

Σύμφωνα με τη διαδικασία και τα οριζόμενα στην Πολιτική, η Ε.Ε. αποτελεί το αρμόδιο όργανο για 
την επιβεβαίωση ή μη της αξιολόγησης που διενεργούν οι αρμόδιες επιχειρησιακές μονάδες ως 
προς τις σκοπούμενες συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη ως «τρεχουσών». Στο πλαίσιο αυτό, η Ε.Ε. 
έχει στενή συνεργασία με τη μονάδα Κανονιστικής Συμμόρφωσης, η οποία, δια του επικεφαλής 
της, έχει οριστεί ως υπεύθυνη για την παρακολούθηση και υλοποίηση της παρούσας Πολιτικής.  

Επίσης, η Ε.Ε. ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο, σε εξαμηνιαία βάση, περί των σκοπούμενων 
συναλλαγών με συνδεδεμένα μέρη που υποβλήθηκαν στην Ε.Ε.,  σύμφωνα με τα οριζόμενα της 
Πολιτικής. 
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Στο πλαίσιο αυτό, η Ε.Ε. εντός του 2019:  

 ανέθεσε στην ελεγκτική εταιρεία «Deloitte Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών»  
τη σύνταξη των εκθέσεων που προβλέπονται στο άρθρο 101 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 και 
στην παρ. 9.2 της Πολιτικής Σύναψης Συναλλαγών με Συνδεδεμένα Μέρη, για το χρονικό 
διάστημα έως 31/12/2019. 

 ασχολήθηκε με το θέμα της επιβεβαίωσης της αξιολόγησης που διενεργήθηκε από τις 
αρμόδιες επιχειρησιακές μονάδες ως προς τις σκοπούμενες συναλλαγές με συνδεδεμένα 
μέρη ως «τρεχουσών», σχεδόν σε όλες τις συνεδριάσεις της από την έγκριση της εν λόγω 
Πολιτικής (Απρίλιος 2019) και εφεξής.  

 ενημέρωσε το  Διοικητικό Συμβούλιο, σε εξαμηνιαία βάση, για τις σκοπούμενες συναλλαγές 
με συνδεδεμένα μέρη που της υποβλήθηκαν ως «τρέχουσες» προς επιβεβαίωση καθώς και 
για τη μη υπέρβαση του νόμιμου ορίου του 10% του ενεργητικού της Εταιρείας από το 
συνολικό ύψος των συναλλαγών αυτών. 
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      Για τη Χρήση 2019 
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