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Άρθρο 1:  ΣΚΟΠΟΣ-ΕΥΘΥΝΗ 

 

1. H Επιτροπή Ελέγχου (στο εξής Ε.Ε.) της ΟΤΕ Α.Ε. (στο εξής ΟΤΕ ή Εταιρία) 

αποτελεί Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) της Εταιρίας, στο πλαίσιο 

του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου και των αρχών εταιρικής διακυβέρνησης σχετικά 

με τις εταιρίες των οποίων κινητές αξίες διαπραγματεύονται σε οργανωμένη αγορά 

(εισηγμένες εταιρίες). 

 

2. Πρωταρχικός σκοπός της Ε.Ε. είναι η υποστήριξη του Δ.Σ. στα καθήκοντά του, 

σχετικά με την χρηματοοικονομική πληροφόρηση, τον εσωτερικό έλεγχο και την 

εποπτεία του τακτικού ελέγχου.  

 

3. Με την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 4 του παρόντος Κανονισμού, κατά 

την άσκηση των αρμοδιοτήτων της, η Ε.Ε. δεν φέρει καμία ευθύνη για τη σύνταξη 

των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας καθώς και για την πληρότητα και 

ακρίβεια των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτές. Την σχετική ευθύνη φέρουν 

η Διοίκηση της Εταιρίας και οι τακτικοί ελεγκτές. 

 

4. Οι επιμέρους αρμοδιότητες της Ε.Ε. για την εκπλήρωση των ως άνω σκοπού και 

ευθύνης της, περιγράφονται στο άρθρο 4 του παρόντος Κανονισμού. 

 

5. Τα Μέλη της Ε.Ε. 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.  

 

Άρθρο  2:  ΣΥΝΘΕΣΗ 

1. Η Ε.Ε. αποτελείται από τουλάχιστον τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. της 

Εταιρίας, στην πλειοψηφία τους ανεξάρτητα κατά την έννοια του άρθρου 4 του Ν. 

3016/2002 όπως ισχύει.  

2. Όλα τα μέλη της Ε.Ε. ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) των Μετόχων για 

το διάστημα της θητείας τους ως μελών του Δ.Σ. Η Γ.Σ. ορίζει επίσης τον αριθμό 
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των μελών της Ε.Ε. Η Γ.Σ. δύναται να ανανεώνει ελεύθερα τη θητεία των μελών 

της Ε.Ε. 

3. Τα μέλη της Ε.Ε. στο σύνολό τους διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα των 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ενώ τουλάχιστον ένα (1) θα πρέπει να είναι ορκωτός 

ελεγκτής -λογιστής σε αναστολή ή συνταξιούχος ή να  έχει επαρκή γνώση σε 

θέματα λογιστικής και ελεγκτικής.  

4. Τα μέλη της Ε.Ε. δικαιούνται αποζημιώσεως για την συμμετοχή τους σε αυτήν, το 

ύψος της οποίας καθορίζεται σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.  

5. Ο Πρόεδρος της Ε.Ε. είναι ανεξάρτητο μέλος του Δ.Σ. της Εταιρίας, κατά την 

έννοια του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002 όπως ισχύει, και ορίζεται από τη Γ.Σ. των 

Μετόχων.  Αν δεν οριστεί από τη Γ.Σ., ο Πρόεδρος της Ε.Ε. ορίζεται από τα μέλη 

της Ε.Ε. κατά την πρώτη συνεδρίαση μετά την εκλογή τους, η οποία συνεδρίαση 

συγκαλείται από οποιοδήποτε μέλος της.  

 

Άρθρο  3:  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ 

1. Η Ε.Ε. συνεδριάζει τουλάχιστον (4) τέσσερις φορές το χρόνο, πριν την έγκριση 

από το Δ.Σ. της Εταιρίας των οικονομικών καταστάσεων (ετήσιων, εξαμηνιαίων, 

τριμηνιαίων). Επιπλέον, η Ε.Ε. συνεδριάζει όποτε κρίνεται αναγκαίο από τον 

Πρόεδρό της ή μετά από εισήγηση οποιουδήποτε μέλους της Ε.Ε. προς τον 

Πρόεδρό της.  

2. Η Ε.Ε. στο πλαίσιο της υλοποίησης των αρμοδιοτήτων της όπως περιγράφονται 

στο άρθρο 4 κατωτέρω, θα πρέπει να πραγματοποιεί συναντήσεις με την 

Διοίκηση και τα αρμόδια διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας κατά την διάρκεια της 

προετοιμασίας των οικονομικών εκθέσεων καθώς επίσης και να συναντά τον 

ορκωτό ελεγκτή –λογιστή της Εταιρίας χωρίς την παρουσία μελών της Διοίκησης 

κατά το στάδιο προγραμματισμού του ελέγχου, κατά την διάρκεια εκτέλεσής του 

και σε κάθε περίπτωση εν όψει της σύνταξης της έκθεσης ελέγχου και της 

συμπληρωματικής έκθεσης του τελευταίου προς την Ε.Ε.  

3.  Η Ε.Ε. βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει νόμιμα όταν παρίσταται το σύνολο 

των μελών  της.  Οι αποφάσεις της Ε.Ε. λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία του 

συνολικού αριθμού των μελών της. 
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4.  Η Ε.Ε. υποστηρίζεται γραμματειακά από τη Γραμματεία του Δ.Σ.-ΟΤΕ και ως 

γραμματέας της ορίζεται ο Γραμματέας του Δ.Σ.-ΟΤΕ.  

5.  Για τις συνεδριάσεις της Ε.Ε. προετοιμάζεται ημερήσια διάταξη που περιέχει όλες 

τις απαραίτητες πληροφορίες που διασφαλίζουν ότι τα μέλη της Ε.Ε. θα έχουν 

επαρκή και έγκαιρη πληροφόρηση για τη συνεδρίαση τρεις (3) εργάσιμες ημέρες 

πριν από την συνεδρίαση.  

6.  Η Ε.Ε. μπορεί, με απόφαση του Προέδρου της, να συνεδριάζει μέσω τηλεοπτικής 

ή τηλεφωνικής συνδιάσκεψης. 

7.  Ο Γραμματέας της Ε.Ε. τηρεί πρακτικά των συνεδριάσεων τα οποία 

υπογράφονται από όλα τα συμμετέχοντα μέλη της Ε.Ε. Τα πρακτικά 

περιλαμβάνουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία στα οποία αποτυπώνονται οι 

ενέργειες της Ε.Ε. και τα αποτελέσματα αυτών ως προς την υλοποίηση του 

έργου της. Τα πρακτικά διανέμονται με ευθύνη του Γραμματέα σύμφωνα με 

κατάσταση αποδεκτών που έχει ορίσει η Επιτροπή ή κρίνει σκόπιμο να 

διανεμηθούν. 

8.  Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη της Ε.Ε. ισοδυναμεί με 

απόφαση της Ε.Ε. ακόμα κι αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση ή πρόσκληση σε 

συνεδρίαση. 

9.  Στις συνεδριάσεις της Ε.Ε. μπορούν να προσκληθούν και να συμμετάσχουν, 

χωρίς δικαίωμα ψήφου, ο Διευθύνων Σύμβουλος και  μέλη του Δ.Σ.ΟΤΕ, οι 

Επικεφαλής των μονάδων Εσωτερικού ελέγχου και Κανονιστικής Συμμόρφωσης 

και Εταιρικών Κινδύνων, άλλα στελέχη της Εταιρίας, τακτικοί ελεγκτές ή/και 

εξωτερικοί σύμβουλοι που παρέχουν τις υπηρεσίες τους στην Ε.Ε., εφόσον 

συζητείται θέμα της αρμοδιότητάς τους καθώς και τρίτοι, εφόσον η Ε.Ε.  κρίνει ότι 

είναι αναγκαία η παρουσία τους για παροχή πληροφοριών και διασαφήσεων ή 

για τη διευκόλυνση και συνδρομή των εργασιών της Ε.Ε. Πρόσωπα τα οποία δεν 

έχουν δικαίωμα ψήφου, σε κάθε περίπτωση δεν θα παρίστανται κατά την 

ψηφοφορία. 
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Άρθρο  4:  ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 

Οι αρμοδιότητες της Ε.Ε.  που περιγράφονται στη συνέχεια είναι ενδεικτικές, με την 

έννοια ότι ad hoc ανάγκες της Ε.Ε. ή νέα διαμόρφωση του νομοθετικού / 

κανονιστικού πλαισίου ή των αρχών εταιρικής διακυβέρνησης μπορεί να επιβάλλουν 

τη μεταβολή τους:  

 

Α.  Διαδικασίες συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων - 

Μονάδα εσωτερικού ελέγχου – Μονάδα διαχείρισης κινδύνων 

I. Στο πλαίσιο αυτό, η Ε.Ε. έχει τις παρακάτω επιμέρους αρμοδιότητες: 

1. Παρακολουθεί, εξετάζει και αξιολογεί την επάρκεια, αποδοτικότητα και 

αποτελεσματικότητα των πολιτικών, των διαδικασιών και των δικλείδων 

ασφαλείας αναφορικά αφενός με το σύστημα εσωτερικού ελέγχου και  αφετέρου 

με την εκτίμηση και τη διαχείριση κινδύνων  στο πλαίσιο του συστήματος 

διαχείρισης κινδύνων, σε σχέση με την χρηματοοικονομική πληροφόρηση, 

συμπεριλαμβανομένης της επάρκειας ή μη της ασφάλειας και ελέγχου των 

πληροφοριακών συστημάτων. 

2. Ερευνά και αξιολογεί την ανεξαρτησία της Μονάδας εσωτερικού ελέγχου, όπως 

αυτή καθορίζεται από το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο και τις εσωτερικές 

διαδικασίες της Εταιρίας, και διασφαλίζει την ανεμπόδιστη πρόσβασή της σε όλες 

τις βασικές πληροφορίες και αρχεία της Εταιρίας. 

3. Παρακολουθεί και επιθεωρεί την ορθή λειτουργία της Μονάδας εσωτερικού 

ελέγχου σύμφωνα με τα επαγγελματικά πρότυπα καθώς και το ισχύον νομικό και 

κανονιστικό πλαίσιο και αξιολογεί το έργο, την επάρκεια και την 

αποτελεσματικότητά της, χωρίς ωστόσο να επηρεάζει την ανεξαρτησία της. 

4. Εποπτεύει τη λειτουργία της Μονάδας διαχείρισης εταιρικών κινδύνων και μεριμνά 

για την αποτελεσματική λειτουργία της. 

5. Επισκοπεί τη δημοσιοποιηθείσα πληροφόρηση ως προς τον εσωτερικό έλεγχο 

και ως προς τους κυριότερους κινδύνους και αβεβαιότητες της Εταιρίας, σε σχέση 

με την χρηματοοικονομική πληροφόρηση.  
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6. Παρακολουθεί την αποτελεσματικότητα των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου 

κυρίως μέσω του έργου της μονάδας εσωτερικού ελέγχου και του έργου του  

ορκωτού ελεγκτή λογιστή. 

7. Ενημερώνει το Δ.Σ. της Εταιρίας για τις διαπιστώσεις της ως προς τα παραπάνω 

και υποβάλει προτάσεις εφαρμογής διορθωτικών ενεργειών, εφόσον κριθεί 

σκόπιμο. 

 

II. Προς υλοποίηση των παραπάνω αρμοδιοτήτων της, η Ε.Ε. προβαίνει, μεταξύ 

άλλων, και στις ακόλουθες ενέργειες: 

ΙΙ.(i) Ως προς τη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου 

1. Αξιολογεί τη στελέχωση και οργανωτική δομή και τη λειτουργική πληρότητα 

της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου για να εντοπίσει τυχόν αδυναμίες της.   

2. Υποβάλει προτάσεις προς το Δ.Σ., εφόσον κριθεί σκόπιμο, ώστε η Μονάδα 

Εσωτερικού Ελέγχου να είναι επαρκώς στελεχωμένη, με προσωπικό που 

διαθέτει εμπειρία, γνώσεις και εκπαίδευση, να μην υπάρχουν περιορισμοί στο 

έργο της και να έχει την προβλεπόμενη ανεξαρτησία.  

3. Εισηγείται στο Δ.Σ. το Καταστατικό της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου.  

4.  Γνωμοδοτεί επί των εισηγήσεων για τοποθέτηση ή απομάκρυνση του 

Επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου και δύναται να εισηγηθεί στο 

Δ.Σ. την απομάκρυνσή του για λόγους ανεπάρκειας. 

5.  Αξιολογεί τον Επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου στη βάση 

στόχων που έχει εγκρίνει και εισηγείται στο Δ.Σ. τους εν λόγω στόχους, 

αξιολόγηση και λοιπά θέματα σχετικά με πάγιες και έκτακτες αμοιβές του. 

6.  Ενημερώνεται για το ετήσιο πρόγραμμα ελέγχων της Μονάδας Εσωτερικού 

Ελέγχου πριν την εφαρμογή του, το οποίο αξιολογεί και εγκρίνει, όπως και 

τυχόν τροποποιήσεις του, λαμβάνοντας υπ΄ όψιν τους κυρίους τομείς 

επιχειρηματικού και χρηματοοικονομικού κινδύνου καθώς και τα 

αποτελέσματα προηγουμένων ελέγχων. Στο πλαίσιο της παραπάνω 

ενημέρωσης, αξιολόγησης και έγκρισης, η Ε.Ε. εξετάζει κατά πόσον το ετήσιο 

πρόγραμμα ελέγχων (σε συνδυασμό με τυχόν μεσοπρόθεσμα αντίστοιχα 

προγράμματα) καλύπτει τα σημαντικότερα πεδία ελέγχου και συστήματα που 

άπτονται της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης. Το Δ.Σ. ενημερώνεται 

σχετικά. 
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7.  Παρακολουθεί την υλοποίηση του ετήσιου πλάνου ελέγχου της Μονάδας 

Εσωτερικού Ελέγχου, μέσω περιοδικών αναφορών του Επικεφαλής της 

Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου και παρακολουθεί την ενημέρωση του Δ.Σ. 

σχετικά με το περιεχόμενό τους και αναφορικά με την χρηματοοικονομική 

πληροφόρηση της Εταιρείας. 

8.  Αξιολογεί την πρόοδο και την αποτελεσματικότητα του ελεγκτικού έργου 

ερευνώντας, μέσω των ως άνω περιοδικών 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. 

9.  Εισηγείται στο Δ.Σ. τη λήψη μέτρων για την προώθηση λύσεων στις 

περιπτώσεις που υπηρεσιακοί παράγοντες κωλυσιεργούν στην υλοποίηση 

ενεργειών που έχουν συμφωνηθεί. 

10. Συναντάται τακτικά με τον Επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου για 

τη συζήτηση θεμάτων της αρμοδιότητάς του καθώς και προβλημάτων που 

ενδεχομένως προκύπτουν από τους εσωτερικούς ελέγχους. 

 

ΙΙ.(ii) Ως προς τη Μονάδα Διαχείρισης Εταιρικών Κινδύνων 

1. Επισκοπεί τη διαχείριση των κυριοτέρων κινδύνων και αβεβαιοτήτων της 

Εταιρείας και την περιοδική αναθεώρησή τους. Στο πλαίσιο αυτό αξιολογεί τις 

μεθόδους που χρησιμοποιεί η Εταιρία για τον εντοπισμό και την 

παρακολούθηση των κινδύνων, την αντιμετώπιση των κυριοτέρων από αυτούς   

καθώς και την γνωστοποίησή τους στις δημοσιοποιημένες 

χρηματοοικονομικές πληροφορίες με ορθό τρόπο. 

2. Ελέγχει και αξιολογεί τη διαδικασία διαμόρφωσης των προγραμμάτων δράσης 

της Μονάδας Διαχείρισης Εταιρικών Κινδύνων και εγκρίνει τα προγράμματα 

αυτά καθώς και τις τροποποιήσεις τους. Το Δ.Σ. ενημερώνεται σχετικά. 

3. Παρακολουθεί την υλοποίηση των προγραμμάτων δράσης της Μονάδας 

Διαχείρισης Εταιρικών Κινδύνων, μέσω περιοδικών αναφορών του 

Επικεφαλής της Μονάδας Διαχείρισης Εταιρικών Κινδύνων.   

4. Αξιολογεί την πρόοδο και την αποτελεσματικότητα της Μονάδας Διαχείρισης 

Εταιρικών Κινδύνων ερευνώντας, μέσω των ως άνω περιοδικών αναφορών, 

τις ενέργειες που συμφωνήθηκαν για την αντιμετώπιση των κινδύνων που 
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καταγράφηκαν καθώς και το βαθμό ανταπόκρισης στην υλοποίηση αυτών των 

ενεργειών. 

5. Εισηγείται στο Δ.Σ. σχετικά με την αξιολόγηση των ως άνω περιοδικών 

αναφορών ως προς την πληρότητα, ορθότητα και ακρίβεια του περιεχομένου 

του χαρτοφυλακίου των εταιρικών κινδύνων. 

6. Εισηγείται στο Δ.Σ. τη λήψη μέτρων για την προώθηση λύσεων στις 

περιπτώσεις που υπηρεσιακοί παράγοντες κωλυσιεργούν στην υλοποίηση 

ενεργειών που έχουν συμφωνηθεί. 

7. Συναντάται τακτικά με τον Επικεφαλής της Μονάδας Διαχείρισης Εταιρικών 

Κινδύνων για τη συζήτηση θεμάτων της αρμοδιότητάς του καθώς και 

προβλημάτων που ενδεχομένως προκύπτουν από τα ως άνω πλάνα δράσης 

 

Β. Οικονομικές καταστάσεις - Υποχρεωτικός Έλεγχος - Διαδικασία  

Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης  

Στο πλαίσιο αυτό,  η Ε.Ε. έχει τις παρακάτω επιμέρους αρμοδιότητες :  

1. Παρακολουθεί τη διαδικασία και τη διενέργεια του υποχρεωτικού ελέγχου των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας (ατομικών και ενοποιημένων) 

και ενημερώνει το Δ.Σ. υποβάλλοντας σχετική αναφορά (στην οποία λαμβάνει 

επίσης υπόψη τη συμπληρωματική έκθεση του ορκωτού ελεγκτή-λογιστή) για 

τα θέματα που προέκυψαν από τη διενέργεια του υποχρεωτικού ελέγχου, 

εξηγώντας αναλυτικά: 

(ι) τη συμβολή του υποχρεωτικού ελέγχου στην ποιότητα και ακεραιότητα της 

χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, δηλαδή στην ακρίβεια, πληρότητα και 

ορθότητα της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, συμπεριλαμβανομένων 

των σχετικών γνωστοποιήσεων που εγκρίνει το Δ.Σ. και δημοσιοποιούνται, 

(ιι) το ρόλο της Ε.Ε. στην υπό (ι) διαδικασία, δηλαδή καταγραφή των 

ενεργειών στις οποίες προέβη η Ε.Ε. κατά την διαδικασία διεξαγωγής του 

υποχρεωτικού ελέγχου. Οι ενέργειες αυτές περιλαμβάνουν: 

 Ενημέρωση από τη διοίκηση για τη διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα 

σύνταξης της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης.    

 Ενημέρωση από τον ορκωτό ελεγκτή-λογιστή επί του ετησίου 

προγράμματος υποχρεωτικού ελέγχου πριν την εφαρμογή του.  
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 Αξιολόγηση του ετησίου προγράμματος υποχρεωτικού ελέγχου και 

επιβεβαίωση ότι θα καλύψει τα σημαντικότερα πεδία ελέγχου, λαμβάνοντας 

υπ’ όψιν τους κυρίους τομείς επιχειρηματικού και χρηματοοικονομικού 

κινδύνου της Εταιρίας. 

 Υποβολή προτάσεων όταν η Ε.Ε. το θεωρεί σκόπιμο. 

 Πραγματοποίηση συναντήσεων της Ε.Ε. με τη διοίκηση/αρμόδια 

διευθυντικά στελέχη κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας των οικονομικών 

εκθέσεων. 

 Πραγματοποίηση συναντήσεων της Ε.Ε. με τον ορκωτό ελεγκτή-

λογιστή : (ι)  κατά το στάδιο προγραμματισμού του ελέγχου, (ιι) κατά τη 

διάρκεια εκτέλεσης του ελέγχου, (ιιι) κατά το στάδιο προετοιμασίας των  

εκθέσεων ελέγχου. 

 Επισκόπηση των οικονομικών εκθέσεων πριν την έγκρισή τους από το 

Δ.Σ., προκειμένου να αξιολογήσει την πληρότητα και τη συνέπεια αυτών σε 

σχέση με την πληροφόρηση που έχει τεθεί υπόψη των μελών της Ε.Ε. καθώς 

και με τις λογιστικές αρχές που εφαρμόζει η Εταιρία. 

 

2. Παρακολουθεί, εξετάζει και αξιολογεί τη διαδικασία σύνταξης της 

χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, δηλαδή της μηχανισμούς και τα 

συστήματα παραγωγής, τη ροή και τη διάχυση των χρηματοοικονομικών 

πληροφοριών που παράγουν οι εμπλεκόμενες λειτουργίες της Εταιρίας. Οι 

ενέργειες αυτές της Ε.Ε. περιλαμβάνουν και την λοιπή με οποιοδήποτε τρόπο 

δημοσιοποιηθείσα πληροφόρηση (π.χ. χρηματιστηριακές ανακοινώσεις, δελτία 

τύπου) σε σχέση με τις χρηματοοικονομικές πληροφορίες. Στο πλαίσιο αυτό η 

Ε.Ε. ενημερώνει το Δ.Σ. για τις διαπιστώσεις της και υποβάλει προτάσεις 

βελτίωσης της διαδικασίας, εφόσον κριθεί σκόπιμο.  

Στο πλαίσιο της παραπάνω αρμοδιότητάς της η Ε.Ε. εξετάζει και αξιολογεί, 

στον βαθμό που είναι σημαντικά για την Εταιρία, αναφέροντας συγκεκριμένες 

ενέργειες επ’ αυτών κατά την ενημέρωση του Δ.Σ., τα ακόλουθα, κυρίως, 

θέματα:  

 Αξιολόγηση της χρήσης της παραδοχής της συνεχιζόμενης 
δραστηριότητας. 
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 Σημαντικές κρίσεις, παραδοχές και εκτιμήσεις κατά την σύνταξη των 
χρηματοοοικονομικών καταστάσεων. 

 Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων σε εύλογη αξία. 

 Αξιολόγηση ανακτησιμότητας περιουσιακών στοιχείων. 

 Λογιστική αντιμετώπιση εξαγορών.  

 Επάρκεια γνωστοποιήσεων για τους σημαντικούς κινδύνους που 
αντιμετωπίζει η Εταιρεία. 

 Σημαντικές συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη. 

 Σημαντικές ασυνήθεις συναλλαγές. 

 

3.  Συζητά με τον ορκωτό ελεγκτή-λογιστή τυχόν έκθεσή του που αναφέρεται σε 

αδυναμίες των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου, ιδίως δε, αυτές που αφορούν 

στις διαδικασίες της παροχής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και 

σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων.  

 

Γ. Κανονιστική Συμμόρφωση  

Η Ε.Ε. εποπτεύει τη λειτουργία της Μονάδας Κανονιστικής Συμμόρφωσης και 

μεριμνά για την ανεξάρτητη και αποτελεσματική λειτουργία της, ασκώντας τις εξής 

αρμοδιότητες: 

1. Ελέγχει και αξιολογεί την διαδικασία διαμόρφωσης των προγραμμάτων 

δράσης της Μονάδας Κανονιστικής Συμμόρφωσης και εγκρίνει τα 

προγράμματα αυτά καθώς και τις τροποποιήσεις τους. Το Δ.Σ. ενημερώνεται 

σχετικά. 

2. Παρακολουθεί την υλοποίηση των προγραμμάτων δράσης της Μονάδας 

Κανονιστικής Συμμόρφωσης, μέσω περιοδικών αναφορών του Επικεφαλής 

της Μονάδας Κανονιστικής Συμμόρφωσης. 

3. Αξιολογεί την πρόοδο και την αποτελεσματικότητα του έργου της Μονάδας  

Κανονιστικής Συμμόρφωσης ερευνώντας, μέσω των ως άνω περιοδικών 

αναφορών, τις ενέργειες που συμφωνήθηκαν για την αντιμετώπιση των 

προβλημάτων που καταγράφηκαν καθώς και το βαθμό ανταπόκρισης στην 

υλοποίηση αυτών των ενεργειών. 
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4. Εισηγείται στο Δ.Σ. σχετικά με την αξιολόγηση των ως άνω περιοδικών 

αναφορών ως προς την πληρότητα, ορθότητα και ακρίβεια του περιεχομένου 

τους. 

5. Ερευνά και εξετάζει τα αποτελέσματα της έρευνας ιδιαιτέρως σοβαρών 

παραπόνων σχετικά με παραβίαση των πολιτικών και διαδικασιών της 

Εταιρίας και των εταιριών του Ομίλου καθώς και της ισχύουσας νομοθεσίας, 

σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο ισχύον Σύστημα Κανονιστικής 

Συμμόρφωσης. 

6.  Αξιολογεί τον Επικεφαλής της Μονάδας Κανονιστικής Συμμόρφωσης στη 

βάση στόχων που έχει εγκρίνει και εισηγείται στο Δ.Σ. τους εν λόγω στόχους, 

αξιολόγηση και λοιπά θέματα σχετικά με πάγιες και έκτακτες αμοιβές του. 

 

Δ. Επιλογή ορκωτών ελεγκτών-λογιστών ή ελεγκτικών εταιρειών, 

επισκόπηση και παρακολούθηση της ανεξαρτησίας και του έργου τους 

Ι. Στο πλαίσιο αυτό, η Ε.Ε. έχει τις παρακάτω επιμέρους αρμοδιότητες:  

1. Επισκοπεί και παρακολουθεί θέματα συναφή με την ύπαρξη και διατήρηση της 

ανεξαρτησίας των ορκωτών ελεγκτών-λογιστών ή της ελεγκτικής εταιρείας και 

ιδίως όσον αφορά στην καταλληλότητα της παροχής μη ελεγκτικών 

υπηρεσιών στην Εταιρία, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και 

την εκάστοτε ισχύουσα Πολιτική της Εταιρίας για την ανάθεση μη ελεγκτικών 

υπηρεσιών στους ορκωτούς ελεγκτές -λογιστές.  

2. Ελέγχει την παροχή μη ελεγκτικών υπηρεσιών που ενδέχεται να παρασχεθούν 

από τους ορκωτούς ελεγκτές -λογιστές σε εταιρίες του Ομίλου, σύμφωνα με 

την εκάστοτε ισχύουσα Πολιτική της Εταιρίας για την ανάθεση μη ελεγκτικών 

υπηρεσιών στους ορκωτούς ελεγκτές -λογιστές.   

3. Τροποποιεί την εκάστοτε ισχύουσα Πολιτική της Εταιρίας για την ανάθεση μη 

ελεγκτικών υπηρεσιών στους ορκωτούς ελεγκτές –λογιστές, καθορίζοντας 

στην εν λόγω Πολιτική  διαδικασίες ελέγχου τήρησής της.  

4. Αξιολογεί την απόδοση των ορκωτών ελεγκτών –λογιστών. 

5. Προτείνει στο Δ.Σ. τους ορκωτούς ελεγκτές-λογιστές ή τις ελεγκτικές εταιρείες  

που θα διοριστούν, σύμφωνα με τις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας 

νομοθεσίας. 
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Ε.  Εποπτεία του Υπεύθυνου Ομίλου ΟΤΕ για την Προστασία Προσωπικών 

Δεδομένων (OTE Group Data Privacy Officer) 

Η Ε.Ε. εποπτεύει λειτουργικά τον Υπεύθυνο Ομίλου ΟΤΕ για την Προστασία 

Προσωπικών Δεδομένων (OTE Group Data Privacy Officer), ασκώντας τις εξής 

αρμοδιότητες: 

 

1. Ελέγχει και αξιολογεί την ανεξαρτησία του Υπεύθυνου Ομίλου ΟΤΕ για την 

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων, όπως αυτή καθορίζεται από το ισχύον νομικό 

και κανονιστικό πλαίσιο και διασφαλίζει την ανεμπόδιστη πρόσβασή του σε όλες τις 

βασικές πληροφορίες και αρχεία της Εταιρίας. 

2. Γνωμοδοτεί επί των εισηγήσεων για τοποθέτηση ή απομάκρυνση του 

Υπεύθυνου Ομίλου ΟΤΕ για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων και δύναται να 

εισηγηθεί στο Δ.Σ. την απομάκρυνσή του για λόγους ανεπάρκειας. 

3. Αξιολογεί τον Υπεύθυνο Ομίλου ΟΤΕ για την Προστασία Προσωπικών 

Δεδομένων, στη βάση στόχων που έχει εγκρίνει και εισηγείται στο Δ.Σ. τους εν λόγω 

στόχους, αξιολόγηση και λοιπά θέματα σχετικά με πάγιες και έκτακτες αμοιβές του. 

4. Ενημερώνεται για τα πλάνα δράσης του Υπεύθυνου Ομίλου ΟΤΕ για την 

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων πριν την εφαρμογή τους και  παρακολουθεί την 

υλοποίηση των εν λόγω πλάνων δράσης μέσω περιοδικών αναφορών του 

Υπεύθυνου για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων Ομίλου ΟΤΕ (OTE Group 

Data Privacy Officer). Το Δ.Σ. ενημερώνεται σχετικά. 

5. Ερευνά, μέσω των ως άνω περιοδικών αναφορών, τις ενέργειες που 

συμφωνήθηκαν για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που καταγράφηκαν στα 

πλάνα δράσης του Υπεύθυνου Ομίλου ΟΤΕ για την Προστασία Προσωπικών 

Δεδομένων καθώς και το βαθμό ανταπόκρισης στην υλοποίηση αυτών των 

ενεργειών. 

6. Εισηγείται στο Δ.Σ. τη λήψη μέτρων για την προώθηση λύσεων στις 

περιπτώσεις που υπηρεσιακοί παράγοντες κωλυσιεργούν στην υλοποίηση ενεργειών 

που έχουν συμφωνηθεί. 

7. Συναντάται τακτικά με τον Υπεύθυνο Ομίλου ΟΤΕ για την Προστασία 

Προσωπικών Δεδομένων για τη συζήτηση θεμάτων της αρμοδιότητάς του καθώς και 

προβλημάτων που ενδεχομένως προκύπτουν από τα πλάνα δράσης. 
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8. Ερευνά και εξετάζει τα αποτελέσματα της έρευνας ιδιαιτέρως σοβαρών 

καταγγελιών σχετικά με παραβίαση της ισχύουσας νομοθεσίας περί προστασίας 

προσωπικών δεδομένων. 

  

ΣΤ. Διαχείριση υποβληθέντων παραπόνων και καταγγελιών (αναφορών) 

Η Ε.Ε. μεριμνά για τον σχεδιασμό, την θεσμοθέτηση και την λειτουργία διαδικασιών 

που επιτρέπουν και διασφαλίζουν: 

1.  την παραλαβή, διατήρηση και χειρισμό των παραπόνων – καταγγελιών που 

λαμβάνονται από την Εταιρία και αφορούν λογιστικά θέματα και θέματα 

εσωτερικών λογιστικών ή οικονομικών ελέγχων, και 

2. την εμπιστευτική - ανώνυμη υποβολή από τους εργαζόμενους τυχόν 

ανησυχιών τους σχετικά με αμφισβητήσιμα (ύποπτα) λογιστικά ή οικονομικού 

ελέγχου θέματα. 

 

Z. Σύναψη Συναλλαγών με Συνδεδεμένα Μέρη 

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», σύμφωνα με τη διαδικασία και 

τα οριζόμενα στην εγκεκριμένη από το Διοικητικό Συμβούλιο «Πολιτική για τη σύναψη 

συναλλαγών με συνδεδεμένα μέρη».    

 

H. Άλλες Αρμοδιότητες 

1. Η Ε.Ε. εξετάζει από κοινού με το Νομικό Σύμβουλο της Εταιρίας οποιαδήποτε 

νομικά θέματα τα οποία δύναται να έχουν σημαντικές συνέπειες στις 

οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας ή στην συμμόρφωση της Εταιρίας προς 

το θεσμικό πλαίσιο που την διέπει. 

2. Η Ε.Ε. εξετάζει και οποιοδήποτε θέμα το οποίο παραπέμπεται σε αυτήν από 

τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.    

3. Η Ε.Ε. καταρτίζει Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της, η οποία παρουσιάζεται 

στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας.  
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 Άρθρο 5:  ΤΡΟΠΟΙ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ 

1. Για τον τρόπο άσκησης των αρμοδιοτήτων της Ε.Ε., δύνανται να 

θεσμοθετούνται, με απόφαση του Δ.Σ. και μετά από σχετική εισήγηση της Ε.Ε., 

διαδικασίες. 

2. Η Ε.Ε. δύναται να αναθέτει σε μέλη της την άσκηση συγκεκριμένων 

αρμοδιοτήτων της. Για το σκοπό αυτό δίδει, εγγράφως, συγκεκριμένες 

εξουσιοδοτήσεις στα μέλη της, ακολουθώντας τις διαδικασίες που έχουν 

θεσμοθετηθεί σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. 

3. Η Ε.Ε. δύναται, πέραν και επιπροσθέτως της ομάδας υποστήριξης του άρθρου 3 

παράγραφος 4 του παρόντος, να χρησιμοποιεί, μετά από έγκριση του Δ.Σ. της 

Εταιρίας εξωτερικούς συμβούλους για την άσκηση των καθηκόντων της, 

εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των θεσμοθετημένων διαδικασιών της Εταιρίας.   

4. Η Ε.Ε. καθορίζει και η Διοίκηση υποχρεούται να παράσχει τους απαιτούμενους 

οικονομικούς πόρους για την διεκπεραίωση του έργου της Ε.Ε.  εφαρμοζομένων 

κατά τα λοιπά των θεσμοθετημένων διαδικασιών της Εταιρίας.   

5. Η Εταιρία είναι υποχρεωμένη να παρέχει στην Ε.Ε. όλες τις απαραίτητες 

πληροφορίες, στοιχεία, αποφάσεις που απαιτούνται για την εκτέλεση των 

καθηκόντων της. 

Προς τον σκοπό αυτό διασφαλίζεται η ανεμπόδιστη πρόσβαση της Ε.Ε. σε όλες 

τις βασικές πληροφορίες και αρχεία της Εταιρίας. H Ε.Ε. δύναται να λαμβάνει 

απευθείας από τις μονάδες της Εταιρίας κάθε βαθμίδας οποιοδήποτε στοιχείο 

κρίνει ότι είναι απαραίτητο για το έργο της. 

 

Άρθρο  6:  ΙΣΧΥΣ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 

1. Ο Κανονισμός ισχύει από την ημερομηνία έγκρισής του από το Δ.Σ. της Εταιρίας. 

2. Ο Κανονισμός τροποποιείται οποτεδήποτε μετά από εισήγηση της Επιτροπής 

Ελέγχου και έγκριση από το Δ.Σ. της Εταιρίας. Διευκρινίζεται ότι τυχόν διατάξεις 

νέας νομοθεσίας που είτε θα ρυθμίζουν με διαφορετικό τρόπο θέματα που 

ρυθμίζονται από τον Κανονισμό είτε θα δίνουν εναλλακτικές επιλογές ως προς τη 

ρύθμισή τους, θα μπορούν να υιοθετηθούν από την Ε.Ε. άμεσα με την ισχύ των 



                                                                    

. /. 
 

-15-

εν λόγω διατάξεων και πριν την τροποποίηση του Κανονισμού σύμφωνα με την 

παρούσα παράγραφο 2 του άρθρου 6. 

3. Ο Κανονισμός πρέπει να είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα της Εταιρίας.   

 
 

                         

 

  


