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Μήνυμα 
Διευθύνοντος Συμβούλου

> Την τελευταία δεκαετία η INTRAKAT κατάφερε, μέσα σ΄ένα πρωτοφανές περιβάλλον αλλεπάλληλων κρίσεων 
τόσο στον τομέα των κατασκευών όσο και στον ευρύτερο οικονομικό τομέα που βιώνουμε τα τελευταία χρόνια, να 
αναδειχθεί σε κορυφαίο Κατασκευαστικό Όμιλο του Βαλκανικού χώρου.

Βασισμένη στο υψηλού επιπέδου επιστημονικό προσωπικό, στην εξειδίκευση και στο κύρος του Ομίλου INTRACOM 
HOLDINGS, απέδειξε ότι διαθέτει εξαιρετική ευελιξία στην προσαρμογή σε δυσμενείς κοινωνικο–οικονομικές 
συνθήκες, διατηρώντας την ανταγωνιστικότητα και τον υψηλού επιπέδου παραγωγικό μηχανισμό της. Η INTRAKAT 
αξιοποιώντας την πολύχρονη εμπειρία της, στοχεύει την επόμενη δεκαετία στην διεθνή δραστηριότητα και στην 
εξειδίκευση, εξάγοντας ανταγωνιστικά την τεχνογνωσία σε σύνθετα έργα, υψηλών απαιτήσεων τεχνολογίας. 
Επίκεντρο παραμένουν τα έργα περιβάλλοντος, διαχείρισης φυσικών πόρων, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και 
υποδομών.

Πέτρος Σουρέτης,
Διευθύνων Σύμβουλος

Μήνυμα
Προέδρου

Η INTRAKAT, ο κατασκευαστικός βραχίονας του Ομίλου INTRACOM HOLDINGS, έχει παρουσιάσει σημαντική 
ανάπτυξη κατά την τελευταία 5ετία, στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Με πολύχρονη εμπειρία, ισχυρή τεχνογνωσία και 
επικεντρωμένη στρατηγική, εισέρχεται δυναμικά και σε νέους τομείς δραστηριότητας όπως αυτοί του περιβάλλοντος 
και της ενέργειας, που χαρακτηρίζονται ως οι πιο αναπτυσσόμενοι κλάδοι του σύγχρονου επιχειρείν. 

Με πίστη στους ανθρώπους μας, σεβασμό στους μετόχους, πελάτες και συνεργάτες μας, συνεχίζουμε να 
προσφέρουμε αξία και να αναδεικνύουμε την INTRAKAT σε σημαντική δύναμη του κλάδου.

>

Σωκράτης Π. Kόκκαλης, 
Πρόεδρος Δ.Σ.
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Παροχής υπηρεσιών πληροφορικής

Κατασκευών

Παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών

Αμυντικών ηλεκτρονικών συστημάτων

Τηλεπικοινωνιακών συστημάτων και προϊόντων

–

–

–

–

–

H INTRAKAT είναι μέλος της INTRACOM HOLDINGS 
ενός από τους μεγαλύτερους πολυεθνικούς Ομίλους υψηλής τεχνολογίας της ΝΑ Ευρώπης. 
Ο Όμιλος έχει αναπτύξει και εφαρμόσει τεχνολογίες αιχμής σε προϊόντα, λύσεις και υπηρεσίες που καλύπτουν μέσω των εταιρειών του 
τους ακόλουθους επιχειρηματικούς τομείς:

Με πολυετή εμπειρία από το 1977, 5.100 εργαζόμενους, σημαντικές επενδύσεις σε Έρευνα και  Ανάπτυξη, ένα διεθνές δίκτυο 
θυγατρικών και συμμετοχών σε 21 χώρες και με έντονη εξαγωγική δραστηριότητα στις αγορές 60 χωρών, ο Όμιλος INTRACOM 
HOLDINGS πρωταγωνιστεί στην παγκόσμια αγορά, παραδίδοντας ολοκληρωμένα έργα υψηλής ποιότητας και συμμετέχοντας ενεργά 
στη δημιουργία και ανάπτυξη νέων τεχνολογιών. Οι εταιρείες που αποτελούν τον Όμιλο της INTRACOM HOLDINGS είναι οι:

INTRAKAT
INTRASOFT INTERNATIONAL
hellas online
INTRACOM DEFENSE
INTRACOM TELECOM

Όμιλος 
INTRACOM 
HOLDINGS
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Η INTRASOFT INTERNATIONAL ιδρύθηκε το 
1996 και είναι μια κορυφαία ευρωπαϊκή εταιρεία 
στον τομέα των υπηρεσιών Τεχνολογίας των 
Πληροφοριών και Επικοινωνιών, παρέχοντας 
ολοκληρωμένες λύσεις, προϊόντα και υπηρεσίες 
πληροφορικής υψηλής ποιότητας στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση, Υπουργεία και Δημόσιους Οργανισμούς 
σε εθνικό επίπεδο, Χρηματοοικονομικά Ιδρύματα, 
Τηλεπικοινωνιακούς Οργανισμούς, μεγάλες 
επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα. Απασχολεί 1.700 
στελέχη υψηλής εξειδίκευσης με άριστες τεχνικές 
γνώσεις και δεξιότητες, τα οποία εκπροσωπούν 
20+ διαφορετικές εθνικότητες και κατέχουν 18+ 
γλώσσες. Με έδρα το Λουξεμβούργο, έχει φυσική 
παρουσία μέσω γραφείων, υποκαταστημάτων και 
θυγατρικών σε 13 χώρες (Βέλγιο, Λουξεμβούργο, 
Ελλάδα, Ιορδανία, Δανία, Βουλγαρία, Κύπρο, 
Μεγάλη Βρετανία, Ρουμανία, Μολδαβία, Σαουδική 
Αραβία, Φιλιππίνες, ΗΠΑ), ενώ οι διεθνείς 
της δραστηριότητες εκτείνονται σε 68 χώρες 
παγκοσμίως.  Είναι θυγατρική της εισηγμένης 
στο ΧΑΑ, INTRACOM HOLDINGS, από τους 
μεγαλύτερους πολυεθνικούς τεχνολογικούς 
ομίλους στη νοτιοανατολική Ευρώπη με πάνω από 
35 χρόνια δραστηριοποίηση.

Η hellas online είναι ένας από τους ισχυρότερους 
παρόχους ολοκληρωμένων ευρυζωνικών 
υπηρεσιών στην Ελλάδα. Παρέχει ένα ευρύ 
φάσμα προηγμένων υπηρεσιών για οικιακούς 
και εταιρικούς πελάτες, όπως επαγγελματίες, 
επιχειρήσεις μικρού και μεσαίου μεγέθους 
καθώς και μεγάλους οργανισμούς.  Μέσα από 
τη στρατηγική της συνεργασία με τη Vodafone 
προσφέρει υπηρεσίες οι οποίες καλύπτουν όλες 
τις  ανάγκες επικοινωνίας. Διαθέτει το  δεύτερο 
μεγαλύτερο ιδιόκτητο δίκτυο οπτικών ινών στην 
Ελλάδα  (4.170+ χλμ.) που φτάνει σε 50 νομούς 
και 141 πόλεις. Η hellas online είναι εισηγμένη στο 
Χρηματιστήριο Αθηνών.

Η INTRACOM DEFENSE ELECTRONICS 
είναι η μεγαλύτερη ελληνική βιομηχανία 
υψηλής τεχνολογίας στις επικοινωνίες και 
ηλεκτρονικά στον αμυντικό τομέα.  Η εταιρία 
έχει αποκτήσει μοναδική τεχνογνωσία στη 
σχεδίαση, ανάπτυξη και παραγωγή προϊόντων που 
ενσωματώνουν τεχνολογίες αιχμής σε τακτικές 
επικοινωνίες αμυντικών συστημάτων, συσκευές 
κρυπτογράφησης, συστήματα διοίκησης ελέγχου 
και επικοινωνιών (C3), ηλεκτρονικά πυραυλικών 
συστημάτων, λογισμικό αμυντικών εφαρμογών 
και συστήματα ελέγχου και δοκιμών. Παράλληλα 
συμμετέχει σε διεθνή προγράμματα ανάπτυξης και 
παραγωγής όπως και σε διεθνείς συνεργασίες με 
μεγάλες διεθνείς αμυντικές βιομηχανίες.

Η INTRACOM TELECOM αποτελεί έναν διεθνή 
πάροχο τηλεπικοινωνιακών συστημάτων με 
παρουσία 35 ετών στην παγκόσμια αγορά. Η εταιρία 
καινοτομεί στο χώρο της ασύρματης πρόσβασης 
και μετάδοσης, αναπτύσσει ανταγωνιστικές λύσεις 
τηλεπικοινωνιακού λογισμικού και προσφέρει 
μια ολοκληρωμένη σειρά επαγγελματικών 
υπηρεσιών. Η INTRACOM TELECOM απασχολεί 
περισσότερους από 2.000 εργαζόμενους, διατηρεί 
θυγατρικές σε 15 χώρες και επενδύει σταθερά στην 
ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και λύσεων. 
Περισσότεροι από 100 οργανισμοί σε πάνω από 70 
χώρες επιλέγουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της 
INTRACOM TELECOM.

01
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Εταιρείες Ομίλου
INTRACOM HOLDINGS
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Η INTRAKAT ιδρύθηκε το 1987 και σήμερα πλέον έχει εξελιχθεί σε έναν ισχυρό κατασκευαστικό όμιλο στην Ελλάδα με εκτεταμένη 
διεθνή παρουσία. Η εταιρεία είναι εισηγμένη από το 2001 στο Χρηματιστήριο Αθηνών και κατέχει εργοληπτικό πτυχίο 7ης τάξης ΜΕΕΠ. 
Το 2005 συγχωνεύθηκε με την εταιρεία μεταλλικών κατασκευών INTRAMET.

Με στρατηγική ετοιμότητα και σύγχρονη οργάνωση, ανταποκρίνεται δυναμικά στις προκλήσεις του διεθνούς 
κατασκευαστικού κλάδου, διευρύνοντας την παρουσία της στην παγκόσμια αγορά. 

Η INTRAKAT αξιοποιώντας τη πολύχρονη εμπειρία της υλοποιεί 
σύγχρονα έργα υψηλής τεχνογνωσίας και εξειδίκευσης στους τομείς 
των τεχνικών έργων (οικοδομικών–υποδομής), του περιβάλλοντος 
και των Α.Π.Ε., της τεχνολογίας και των τηλεπικοινωνιακών 
υποδομών, της ενέργειας, των βιομηχανικών εγκαταστάσεων, των 
μεταλλικών κατασκευών, της αξιοποίησης ακινήτων και του φυσικού 
αερίου στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 

>

>

INTRAKAT
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INTRAKAT
Θυγατρικές εταιρίες

> Στην εγχώρια κατασκευαστική αγορά η INTRAKAT δραστηριοποιείται και αναπτύσσεται σε νέους 
εξειδικευμένους τομείς, μέσω του δικτύου των θυγατρικών εταιρειών της.

ΠΡΙΣΜΑ ΔΟΜΗ ΑΤΕ
Εταιρεία Κατασκευών, Εγκαταστάσεων και 
Διαχείρισης απορριμμάτων
Η ΠΡΙΣΜΑ ΔΟΜΗ ΑΤΕ διαθέτει κατασκευαστικό 
πτυχίο 5ης τάξης ΜΕΕΠ και μεγάλη εμπειρία και 
εξειδίκευση στον τομέα των Περιβαλλοντικών 
Ενεργειακών έργων. Έχει κατασκευάσει 
σημαντικό αριθμό έργων βιολογικού καθαρισμού, 
επεξεργασίας νερού, υδραυλικά και επεξεργασίας 
απορριμμάτων. Η εταιρεία διαθέτει τμήμα έρευνας 
και ανάπτυξης σε τεχνολογίες αιχμής. 

EUROKAT ΑΤΕ
Εταιρεία κατασκευών, διαχείρισης σταθμών 
αυτοκινήτων
Ιδρύθηκε το 2005 και κατέχει πτυχίο εργοληπτικών 
επιχειρήσεων 3ης τάξεως, διευρύνοντας έτσι το 
πεδίο ανάληψης έργων του ομίλου. Η εταιρεία 
δραστηριοποιείται σε κατασκευαστικά και 
ενεργειακά έργα του Ιδιωτικού και Δημόσιου τομέα.  
Διαθέτει δε εμπειρία στη λειτουργία και διαχείριση 
σταθμών αυτοκινήτων. 

ΙΝΜΑΙΝΤ
Εταιρεία συντηρήσεων εγκαταστάσεων.
Παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες διαχείρισης 
λειτουργίας και συντήρησης μεγάλων κτιριακών, 
ηλεκτρομηχανολογικών, βιομηχανικών και 
αθλητικών εγκαταστάσεων.

INTRAPOWER
Εταιρεία φωτοβολταϊκών συστημάτων 
Διαθέτοντας υψηλή τεχνογνωσία και 
περιβαλλοντική συνείδηση, η INTRAPOWER,  
προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών 
συστημάτων παρέχοντας ένα ευρύ φάσμα 
εξειδικευμένων υπηρεσιών που περιλαμβάνουν:
- Σχεδιασμό και μελέτη 
-Επιλογή και προμήθεια υλικών και συστημάτων
- Χρηματοδότηση
-Κατασκευή και εγκατάσταση υλικών και
συστημάτων “με το κλειδί στο χέρι”

- Διαχείριση έργου
- Εκπαίδευση προσωπικού & συντήρηση
-Αδειοδότηση

FRACASSO Hellas
Εταιρεία συστημάτων οδικής ασφάλειας. 
Η εταιρεία είναι προϊόν της συνεργασίας μεταξύ 
της INTRAKAT και της Ιταλικής FRACASSO SpA, 
εταιρείας με μακρόχρονη εμπειρία και τεχνογνωσία 
σε συστήματα οδικής ασφάλειας. Η FRACASSO 
Hellas σχεδιάζει, κατασκευάζει και διαθέτει ένα 
σύνολο από συστήματα μεταλλικών στηθαίων, 
πλήρως εναρμονισμένων με τα Ευρωπαϊκά 
και Διεθνή πρότυπα ασφαλείας (ΕΝ 1317) των 
σύγχρονων αυτοκινητοδρόμων.

01
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INTRAKAT
Η INTRAKAT στο Διεθνή Χώρο

Η INTRAKAT διαθέτει ένα ευρύ δίκτυο θυγατρικών και υποκαταστημάτων μέσω των οποίων δραστηριοποιείται σε σημαντικό 
αριθμό χωρών του εξωτερικού. Η περαιτέρω επέκτασή της εστιάζεται σε τομείς και αγορές με έντονο επιχειρηματικό 
ενδιαφέρον, όπως είναι τα έργα μεταφοράς δεδομένων (τηλεπικοινωνίες, δίκτυα οπτικών ινών κ.λπ.) και τα έργα real estate. 
Οι χώρες στις οποίες έχει αξιοσημείωτη παρουσία είναι η Ρουμανία, η Πολωνία, η Κύπρος, η Αλβανία και η Βουλγαρία. 
Οι κυριότερες εταιρείες και τα υποκαταστήματα του ομίλου στο εξωτερικό είναι:

>
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INTRACOM CONSTRUCT S.A. με έδρα τη Ρουμανία

INTRAKAT POLAND με έδρα την Πολωνία 

INTRAKAT INTERNATIONAL LIMITED με έδρα την Κύπρο

INTRAKAT ALBANIA με έδρα την Αλβανία 

INTRAKAT BULGARIA με έδρα την Βουλγαρία

RO

PL

GR

CY

AL

BG
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Έργα υποδομών

Οικοδομικά έργα

Μεταλλικές κατασκευές

Τηλεπικοινωνιακά έργα

Έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

Περιβαλλοντικά έργα & έργα διαχείρισης απορριμμάτων

Βιομηχανικά έργα & κτίρια Logistics 
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Η INTRAKAT με συνέπεια και υπευθυνότητα υλοποιεί το 
στρατηγικό της σχεδιασμό κατασκευάζοντας σύνθετα μεγάλα 
έργα, δημόσια και ιδιωτικά στους ακόλουθους τομείς:

Τα έργα διακρίνονται για την υψηλή ποιότητα κατασκευής, τη συνέπεια στους χρόνους παράδοσης καθώς και για την 
εφαρμογή νέων τεχνολογιών, σύγχρονων υλικών, φιλικών προς το περιβάλλον και συστημάτων Η/Μ που εξασφαλίζουν 
εξοικονόμηση ενέργειας. Αξιοποιώντας το υψηλής εξειδίκευσης ανθρώπινο δυναμικό της, την τεχνογνωσία και το 
σύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό της, η εταιρεία αναλαμβάνει την εκτέλεση έργων που καλύπτουν ένα μεγάλο 
φάσμα έργων στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 

>

>

Δραστηριότητες
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Έργα οδοποιίας

Υδραυλικά

Σιδηροδρομικά έργα

Φυσικό αέριο

Αεροδρόμια

Η INTRAKAT έχει αποκτήσει πολύχρονη και πολύπλευρη εμπειρία μέσα από την εκτέλεση πλήθους έργων υποδομής, 
γεγονός που της επιτρέπει να πραγματοποιεί με επιτυχία σημαντικά έργα μεγάλης κλίμακας. Σύμφωνα με το 
στρατηγικό σχεδιασμό της ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ανάληψη εξειδικευμένων έργων υψηλών προδιαγραφών 
και απαιτήσεων. Η INTRAKAT κατασκευάζει έργα οδοποιίας, γέφυρες και ανισόπεδους κόμβους, σιδηροδρομικές 
εγκαταστάσεις ενώ από τους κυριότερους χώρους δραστηριοποίησης της είναι ο ενεργειακός τομέας όπου είτε 
αυτόνομα ή μέσω της συμμετοχής της σε κοινοπραξίες έχει εκτελέσει σημαντικά έργα φυσικού αερίου στην Ελλάδα. 

Δραστηριότητες 
‘Εργα υποδομών 

>

>

01
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‘Εργα υποδομών
Υδραυλικά

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων – 
Κατασκευή φράγματος στη λεκάνη Φιλιατρινού 
Νομού Μεσσηνίας, συνολικού όγκου 370.000 μ3 
και ωφέλιμου όγκου ταμιευτήρα του φράγματος 
περίπου 8 εκατ. μ3

Κατασκευή δικτύων απορροής ομβρίων υδάτων 
Δήμου Παιανίας, Αττικής

Εγνατία Οδός Α.Ε. –  Έργα Αποχέτευσης Δήμου 
Ευεργέτουλα Νομού Λέσβου– Κατασκευή Δικτύων 
(Ν58.00)

Περιφέρεια Θεσσαλίας – Έργα Ενίσχυσης Κεντρικού 
και Βορείου Κλάδου του Δικτύου Ύδρευσης, Νομού 
Καρδίτσας

ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. – Ύδρευση Ηρακλείου και Αγίου 
Νικολάου από το Φράγμα Αποσελέμη – Έργα 
Ενίσχυσης Ταμιευτήρα Φράγματος Αποσελέμη από 
το Οροπέδιο Λασιθίου

ΥΠΕΧΩΔΕ – ΓΓΔΕ – Δ7–  Διευθέτηση χειμάρρου 
Ξηριά, στην Κόρινθο

01
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01. / 03. Κατασκευή Φράγματος στη λεκάνη Φιλιατρινού, Ν. Μεσσηνίας
02. Κατασκευή αγωγού Φ3200 στη διώρυγα Ταξιαρχών, Υδραγωγείο Μόρνου

03

01

02

‘Εργα υποδομών
Έργα οδοποιίας

Αυτοκινητόδρομος Ανατολικής Πελοποννήσου , 
μήκους 182,5 χλμ Κόρινθος–Τρίπολη–Καλαμάτα και 
κλάδος Λεύκτρο – Σπάρτη

Εγνατία Οδός Α.Ε. – Ανακατασκευή εθνικής οδού 
Θεσσαλονίκης – Καβάλας, τμήμα Στρυμώνας – Αγ. 
Ανδρέας, 51 χλμ

ΥΠΕΧΩΔΕ – Παράκαμψη Άρτας Φιλιππιάδας – 
τμήμα Αγ. Δημήτριος Σελλάδες, 39 χλμ.

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας – Κατασκευή 
οδικού τμήματος Ποτίδαια–Κασσανδρεία, 
συνολικού μήκους 17χιλ.

Περιφέρεια Θεσσαλίας–  Παρακάμψεις Αρτεσιανού 
και Ριζοβουνίου στην Ε.Ο. Καρδίτσα–Τρίκαλα,
 5,2 χλμ

Περιφέρεια Ηπείρου – Βελτίωση οδού Τύρια–
Σιστρούνι στο Νομό Ιωαννίνων, 16,7 χλμ

Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων– 
Κατασκευή οδικού τμήματος κόμβος Ιππικού 
Κέντρου – Καλύβια – Λαγονήσι – Ανάβυσσος, στο 
Νομό Αττικής

01

02

03

04

05

06

07

01. Αυτοκινητόδρομος Ανατολικής Πελοποννήσου 02. Εγνατία Οδός, τμήμα Στρυμώνας-Αγ. Ανδρέας
03. Παράκαμψη Άρτας-Φιλιππιάδας

01 03

02
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‘Εργα υποδομών
Φυσικό αέριο

 Αγωγός υψηλής παροχής φυσικού αερίου, Κομοτηνή - Αλεξανδρούπολη

ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. – Κατασκευή δικτύου διανομής 
και παροχέτευσης αγωγών φυσικού αερίου 
στη νότια και κεντρική Αττική, 238 χλμ. δίκτυο 
πολυαιθυλενίου και 10 χλμ. χαλύβδινο δίκτυο   

ΔΕΠΑ Α.Ε. – Συντήρηση του συστήματος 
μεταφοράς φυσικού αερίου και των εγκαταστάσεών 
του – Βόρειος Τομέας (από την Κούλα μέχρι 
Πλαταμώνα και την Κομοτηνή) 

ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. – Κατασκευή δικτύου διανομής 
φυσικού αερίου 2002–2006, 441 χλμ. δίκτυο 
πολυαιθυλενίου και 39 χλμ. χαλύβδινο δίκτυο 

Prometheus GAS A.E. – Κ ατασκευή εργασιών 
πολιτικού μηχανικού αγωγού υψηλής παροχής 
φυσικού αερίου – Κομοτηνή – Αλεξανδρούπολη, 
μήκους 54 χλμ. 

01

02

03 

04

‘Εργα υποδομών
Σιδηροδρομικά έργα

 ΕΡΓΑ ΟΣΕ ΑΕ - Κατασκευή υποδομής νέας 
σιδηροδρομικής γραμμής, σταθμών και στάσεων 
στο τμήμα Κιάτο–Ροδοδάφνη 

C.F.R.S.A. (Εθνική Εταιρεία Σιδηροδρόμων 
Ρουμανίας) - Εκσυγχρονισμός του συστήματος 
παρακολούθησης (CED) και κατασκευή κτιρίου 
ελέγχου κυκλοφορίας του σιδηροδρομικού 
σταθμού, στην Τιμισοάρα Ρουμανίας

 C.F.R.S.A. (Εθνική Εταιρεία Σιδηροδρόμων 
Ρουμανίας) - Εκσυγχρονισμός του συστήματος 
παρακολούθησης (CED) του σιδηροδρομικού 
σταθμού, στο Βουκουρέστι.
 
C.F.R.S.A. (Εθνική Εταιρεία Σιδηροδρόμων 
Ρουμανίας) - Ανακατασκευή του σιδηροδρομικού 
σταθμού, στην Oradea Ρουμανίας

01

02

03

04

01.  Σιδηροδρομικά έργα
02.  Κρατικός αερολιμένας Καρπάθου

Αεροδρόμια

Κατασκευή νέων κτιρίων αεροσταθμού, στον 
κρατικό αερολιμένα Καρπάθου

Κατασκευή του νέου πεδίου ελιγμών του κρατικού 
αερολιμένα Πάρου

01 02

01

02
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Οικιστικά συγκροτήματα

Κτίρια γραφείων – Δίκτυα καταστημάτων 

Πολιτιστικά – Εκπαίδευση

Νοσοκομεία

Ολυμπιακά έργα – Αθλητικές εγκαταστάσεις

Εμπορικά κέντρα

>

Η INTRAKAT δραστηριοποιείται στην κατασκευή σύνθετων οικοδομικών έργων του ιδιωτικού και δημόσιου 
τομέα. Η εταιρεία έχει ολοκληρώσει ένα σημαντικό αριθμό κτιριακών έργων γραφείων, καταστημάτων, χώρων 
στάθμευσης, πολυώροφων οικιστικών συγκροτημάτων,   εκπαιδευτικών–πολιτιστικών ιδρυμάτων, εμπορικών 
κέντρων. Με την ανάληψη και εκτέλεση σημαντικών έργων στο χώρο της υγείας, απέκτησε αξιόλογη εμπειρία 
στη Μελέτη και Κατασκευή νοσοκομειακών μονάδων, διαδραματίζοντας ενεργό ρόλο στον κοινωνικά 
ευαίσθητο χώρο της υγείας. Επιπλέον η INTRAKAT διαθέτει μοναδική εμπειρία στον τομέα των αθλητικών 
εγκαταστάσεων, έχοντας υλοποιήσει έργα που απαιτούν υψηλή τεχνογνωσία, κατασκευαστική υπεροχή 
και ακριβή συντονισμό. Η εταιρεία έχει εκτελέσει, είτε αυτόνομα είτε μέσω συμμετοχής σε κοινοπραξίες, 
σημαντικά Ολυμπιακά έργα καθώς και γενικά αθλητικά έργα. Οι κατηγορίες των οικοδομικών έργων στις 
οποίες δραστηριοποιείται η INTRAKAT είναι:

Δραστηριότητες 
Οικoδομικά έργα

>

02
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01. Κτίριο BSB ABEE, Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας 02. Κτίριο Μπενρουμπή, Μαρούσι Αττικής
03. Κτίριο γραφείων, επί των οδών Ηπείρου και Αριστοτέλους, Αθήνα 04. Κτίριο στάθμευσης, νοσοκομείου ΡΕΑ, Π. Φάληρο

Οικoδομικά έργα
Κτίρια γραφείων – Δίκτυα καταστημάτων

Κατασκευή πενταώροφου κτιρίου της hellas 
online με δύο υπόγειους ορόφους, επί της οδού 
Αδριανείου, στην Αθήνα 

Κατασκευή κτιρίου γραφείων και καταστημάτων 
Ομίλου Sato, στο Μαρούσι

Ανακαίνιση και εκσυγχρονισμός κτιρίου 
Μπενρουμπή, στο Μαρούσι

Societe Generale : Κατασκευή καταστημάτων σε 
διάφορες περιοχές της  Αττικής

Κατασκευή τριώροφου κτιρίου γραφείων της 
INTRACOM HOLDINGS, στην Ξάνθη 

Ανακατασκευή κεντρικών γραφείων της εταιρείας 
παραγωγής ρεύματος Βουκουρεστίου, στο 
Βουκουρέστι, Ρουμανίας 

Κατασκευή διώροφου κτιρίου γραφείων με υπόγειο 
της INTRACOM HOLDINGS, στην Πάτρα

Vodafone: Διαμόρφωση καταστημάτων σε 
διάφορες πόλεις τη Ελλάδος

Wind Hellas: Κατασκευή και ανακαίνιση του 
δικτύου καταστημάτων της εταιρείας σε ολόκληρη 
την Ελλάδα.

Κατασκευή νέου κτιρίου της BSB ABEE ενδυμάτων, 
επί της Ε.Ο. Αθηνών–Λαμίας

Lakis Gavalas S.A. - Nέες εγκαταστάσεις της 
εταιρείας στην Παιανία Αττικής

01

02

03

04

05

06

07

08

09
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11

01 02

0403

01. Αστικό & εμπορικό συγκρότημα Garden Residence, Κρακοβία Πολωνίας
02. Blueriviera Levendi, συγκρότημα θερινών κατοικιών, Αγ. Κωνσταντίνος Φθιώτιδος

Οικoδομικά έργα
Οικιστικά συγκροτήματα

Κατασκευή αστικού οικιστικού και εμπορικού 
συγκροτήματος Garden Residence, 450 
διαμερισμάτων, στην Κρακοβία Πολωνίας

Κατασκευή κτιριακού συγκροτήματος θερινών 
κατοικιών στον Αγ. Κωνσταντίνο, Φθιώτιδας

Κατασκευή ξενοδοχειακής μονάδας στο Zarnesti, 
Ρουμανίας

0301

02

01

02
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01. Κτίριο Athens Information Technology, Παιανία Αττικής 02. Βρεφονηπιακός σταθμός, Μαρκόπουλο Αττικής 
03. Διατηρητέο κτίριο πολιτιστικού κέντρου Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, Αθήνα

01

0302

Κατασκευή του Δημαρχιακού Κέντρου στην πόλη 
Zduńska Wola, στην Κεντρική Πολωνία

Κατασκευή νέου κτιρίου φυσικών επιστημών με 
αμφιθέατρο και εργαστήρια (δύο διώροφα κτίρια με 
υπόγειο) και επέκταση γυμναστηρίου γυμνασίου – 
λυκείου Αρσακείου Πάτρας.

Ανάπλαση και εκσυγχρονισμός του Ινστιτούτου 
Βιολογίας Βουκουρεστίου, στο Βουκουρέστι 
Ρουμανίας

Κατασκευή κτιρίου βιβλιοθήκης Ανώτατης Σχολής 
Καλών Τεχνών, στον Αγ.Ιωάννη Ρέντη Αττικής

Κατασκευή βρεφονηπιακών σταθμών στο 
Μαρκόπουλο και την Άνοιξη Αττικής

Κατασκευή κτιρίου Athens Information 
Technology, τριώροφου κτιρίου με δύο υπόγειους 
ορόφους, στην Παιανία Αττικής

Ανακαίνιση του Προεδρικού Μεγάρου και του 
Μεγάρου Μαξίμου

Κέντρο εκπαίδευσης και πληροφόρησης του 
Υπουργείου Εσωτερικών Ρουμανίας, στη 
Dubravitsa, Ρουμανίας

Αποπεράτωση ανακατασκευής διατηρητέου 
κτιρίου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών για τη 
λειτουργία Πολιτιστικού Κέντρου, Αθήνα

Μουσείο Ολυμπιακού στο στάδιο «Γ.Καραϊσκάκης»

Οικoδομικά έργα
Πολιτιστικά – εκπαίδευση
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Κέντρο Παιδείας Επιστημών, Αρσάκειο Λύκειο, Πάτρα
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01.  Νοσοκομείο και Ψυχιατρική Κλινική Κέρκυρας
02. ΙΑΣΩ Θεσσαλίας

02

01

Οικoδομικά έργα
Νοσοκομεία

ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε. – Ανέγερση Γενικής Ιδιωτικής 
Κλινικής, δυναμικότητας 213 κλινών,στη Λάρισα

ΡΕΑ Α.Ε.–  Ανέγερση επταόροφης γυναικολογικής, 
μαιευτικής, χειρουργικής, θεραπευτικής κλινικής, 
με τέσσερα υπόγεια δυναμικότητας 200 κλινών,  
στο Π. Φάληρο

Ιόνιος Κλινική στην Κέρκυρα – Ανέγερση Γενικής 
Ιδιωτικής Τριώροφης με Υπόγειο Κλινικής, 
δυναμικότητας 114 κλινών, στη Κέρκυρα

Ψυχιατρική κλινική Νοσοκομείου Κέρκυρας – 
Ανέγερση Ολοκληρωμένου Ψυχιατρικού Τμήματος, 
δύο ορόφων, δυναμικότητας 21 κλινών, στο Γενικό 
Νοσοκομείο Κέρκυρας 

Ψυχιατρική κλινική Νοσοκομείου Κατερίνης – 
Ανέγερση Ολοκληρωμένου Ψυχιατρικού Τμήματος, 
δύο ορόφων, δυναμικότητας 26 κλινών, στο Γενικό 
Νοσοκομείο Κατερίνης

Ανακατασκευή του νοσοκομείου «Prof.Dr. Dimitrie 
Gerota», συνολικής επιφάνειας, στο Βουκουρέστι 
Ρουμανίας

Νέο Νοσοκομείο Κέρκυρας – Ολοκλήρωση 
κατασκευής νοσοκομείου τεσσάρων ορόφων με 
δύο υπόγεια, δυναμικότητας 277 κλινών

Νέο Νοσοκομείο Κατερίνης– Ολοκλήρωση 
κατασκευής νοσοκομείου τεσσάρων ορόφων με 
δύο υπόγεια, δυναμικότητας 217 κλινών
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Μαιευτική, γυναικολογική κλινική ΡΕΑ, Π.Φάληρο Αττική
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01. Ολυμπιακό κέντρο αντισφαίρισης, Μαρούσι Αττική 02. Στέγαστρο σταδίου Καραϊσκάκη, Πειραιάς 03. Στάδιο Ριζούπολης 
04. Προπονητικό κέντρο της ΘΡΥΛΟΣ ΑΕ, Αγ. Ιωάννης Ρέντη, Πειραιάς 05. Στέγαστρο σταδίου TAE KWO DOO, Φάληρο

05

01

04

0302

Οικoδομικά έργα
Ολυμπιακά έργα – Αθλητικές εγκαταστάσεις

Κατασκευή Ολυμπιακού κέντρου αντισφαίρισης 
στο Ο.Α.Κ.Α.

Κατασκευή Ολυμπιακού κέντρου κολύμβησης στο 
Ο.Α.Κ.Α.

Κατασκευή Πανθεσσαλικού σταδίου στη Ν. Ιωνία 
Βόλου

Κατασκευή Overlays (προσωρινές σταθερές 
και κινητές εγκαταστάσεις για τις ανάγκες των 
Ολυμπιακών Αγώνων 2004)

Προπονητικό κέντρο της ΘΡΥΛΟΣ Α.Ε. στον Αγ. 
Ιωάννη Ρέντη

Ανακατασκευή σταδίου Ριζούπολης

01
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04 

05

06

Πανθεσσαλικό στάδιο, Ν. Ιωνία Βόλου
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01. Κατάστημα Leroy Merlin, Πυλαία, Θεσσαλονίκη 02. Υπεραγορά τροφίμων CARREFOUR, Νέα Μουδανιά, Θεσσαλονίκη
03. Εμπορικό κέντρο, Δήμος Νίκαιας, Λάρισα 

03

01

02

Οικoδομικά έργα
Εμπορικά κέντρα

Κατασκευή νέου καταστήματος Leroy Merlin , 
στην Πυλαία Θεσσαλονίκης 

Ανέγερση νέου εμπορικού κέντρου, στο Δήμο 
Νίκαιας, Ν. Λάρισας

Ανέγερση Υπεραγοράς Τροφίμων CARREFOUR, 
στα Νέα Μουδανιά, Χαλκιδικής

01

02

03

Κατάστημα Leroy Merlin, Πυλαία Θεσσαλονίκη 
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Μονάδα μεταλλικών κατασκευών

Μονάδα ηλεκτρομηχανικών κατασκευών

Ο τομέας των μεταλλικών κατασκευών χάρη στην καθετοποιημένη δομή του, παρέχει ένα πλήρες σύνολο υπηρεσιών που 
περιλαμβάνει: σχεδιασμό, μελέτη, ανάπτυξη, βιομηχανοποίηση και εγκατάσταση σύνθετων μεταλλικών κατασκευών. 

Το εργοστάσιο μεταλλικών κατασκευών (πρώην INTRAMET), ιδρύθηκε το 1987 και συγκαταλέγεται στις πιο σύγχρονες 
βιομηχανίες μεταλλικών και ηλεκτρομηχανικών κατασκευών στην Ν.Α. Ευρώπη. Το 2005 η INTRAMET συγχωνεύθηκε 
με την INTRAKAT, αποτελώντας έκτοτε τον τομέα Μεταλλικών Κατασκευών της εταιρείας. Η έδρα του βρίσκεται στη 
Γιάννουλη Λάρισας, σε οικόπεδο συνολικής έκτασης 130.000  τ.μ. (30.000  τ.μ. στεγασμένοι χώροι).

Η εταιρεία εγγυάται τη διάθεση ανταγωνιστικών προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής ποιότητας στην ελληνική και διεθνή 
αγορά, μέσω του συνεχούς εκσυγχρονισμού και της εφαρμογής καινοτόμων μεθόδων, όπως οι υπερσύγχρονες γραμμές 
παραγωγής που βασίζονται σε εφαρμογές CAD/CAM και μηχανολογικό εξοπλισμό CNC/NC και ρομποτικής.  Διαθέτοντας 
πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο δοκιμών και ποιοτικών ελέγχων, σύστημα διαχείρισης ποιότητας (πιστοποιημένο κατά 
ISO 9001) που παρέχει πλήρη ιχνηλασιμότητα στο σύνολο των διεργασιών, πιστοποιημένα συστήματα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης (ΕΝ ISO 14001) και υγιεινής και ασφάλειας (OHSAS 18001), η εταιρεία ανταποκρίνεται με επιτυχία ακόμα και 
στις πιο αυστηρές διεθνείς προδιαγραφές EN ISO 3834–2, ενώ επιθέτει CE Mark σύμφωνα με τις απαιτήσεις της οδηγίας 
για τα δομικά υλικά CPD (89/106/EEC) και κλάση εκτέλεσης EXC 3/4, EN1090-1+A1.

Μεταξύ των  πελατών της εταιρείας περιλαμβάνονται μεγάλοι δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς όπως μεταξύ άλλων:
ΑΔΜΗΕ, ΔΕΔΔΗΕ (ΔΕΗ), ΕΥΔΑΠ, ΕΡΓΟΣΕ, ΟΤΕ, ΕΑΒ, ΟΣΕ, ΗΛΠΑΠ,  ΟΣΚ, ΑΓΕΤ Ηρακλής, EFACEC, Siemens, 
Vodafone, Wind Hellas, Cosmote, ALSTOM, Alpha, ABB, Areva, Boeing, Raytheon.

Το εργοστάσιο αποτελείται από τις ακόλουθες μονάδες παρέχοντας ένα ευρύ φάσμα προϊόντων σειράς, υπηρεσιών και 
σύνθετων κατασκευών:

Μεταλλικών κατασκευών (μεταλλικά προϊόντα και κατασκευές)
Ηλεκτρομηχανικών κατασκευών (ολοκληρωμένες κατασκευές από λεπτό έλασμα και αμυντικές εφαρμογές)
Θερμής επιψευδαργύρωσης (γαλβανιστήριο)
Επιφανειακών κατεργασιών (τεχνολογιών βαφής)

Δραστηριότητες 
Μεταλλικές κατασκευές

>

>

03
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0403 01

01. Εργοστάσιο INTRAKAT 02. Bending machine 12m 03. Πυλώνας μεταφοράς ενέργειας
04. Σύστημα στάθμευσης INTRAPARK

02

01

Μεταλλικές κατασκευές
Μονάδα μεταλλικών κατασκευών

01

02

Η μονάδα μεταλλικών κατασκευών του 
εργοστασίου έχει ως βασικό αντικείμενο 
την παραγωγή δικτυωτών κατασκευών 
μορφοσιδήρου και μεταλλικών 
κατασκευών βαρέως τύπου.

Δικτυωτές κατασκευές μορφοσιδήρου και 
σωληνωτές κατασκευές:  Πύργοι, πυλώνες 
μεταφοράς ενέργειας, ικριώματα υποσταθμών, 
Τηλεπικοινωνιακοί ιστοί και εξαρτήματα αυτών, 
πυλώνες ηλεκτροκίνησης σιδηροδρομικού 
δικτύου, πύργοι ραντάρ

Μεταλλικές κατασκευές βαρέως τύπου: 
Μεταλλικά κτίρια, υπόστεγα αθλητικών 
εγκαταστάσεων, ολοκληρωμένα συστήματα 
parking (INTRAPARK), βιομηχανικός εξοπλισμός 
και υποδομή, ειδικές κατασκευές, μονάδες 
ανακύκλωσης

Εργοστάσιο INTRAKAT, Λάρισα
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01. Arena, Ολυμπιακό ιπποδρόμιο, Μαρκόπουλο, Αττική 02. Στέγαστρο γηπέδου Αιγάλεω, Αττική 03. / 05. Στέγαστρο εργοστασίου της ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ, Χαλκίδα 
04. Στέγαστρο Πανθεσσαλικού σταδίου Ν. Ιωνίας, Βόλος
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Κατασκευή γραμμής μεταφοράς ΚΥΤ Αμυνταίου–
ΚΥΤ Φιλίππων, Δ.Ε.Η.

Κατασκευή δύο μεταλλικών γεφυρών της Εγνατίας 
Οδού (ΕΟΑΕ), Μέτσοβο

Μελέτη και κατασκευή προωθουμένων κεφαλών 
Τ/Δ Β=1800 mm του νέου κόμβου ορυχείου πεδίου 
Καρδιάς στο Λιγνιτικό Κέντρο Καρδιάς,  Δ.Ε.Η.

Κατασκευή σταθμών κίνησης (κεφαλών) και 
σταθμών επιστροφής ταινιοδρόμων Β=2400 mm 
για το ορυχείο ΝΔ Πεδίου Υψηλάντης, Δ.Ε.Η.

Κατασκευή ταινιογεφυρών και πλαισίων 
με ανέγερση μηχανολογικού εξοπλισμού 
ταινιοδρόμων στο ορυχείο της Μαυροπηγής, 
Δ.Ε.Η.

Κατασκευή και ανέγερση ανοιγόμενων σκεπαστών 
ταινιοδρόμων τέφρας στο ορυχείο Νοτίου Πεδίου, 
Δ.Ε.Η.

Κατασκευή και εγκατάσταση μεταλλικών 
στεγάστρων στα εργοστάσια Χαλκίδας, ΑΓΕΤ 
Ηρακλής

Προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση και 
μετεγκατάσταση 600 λυομένων σχολικών 
αιθουσών στην ελληνική περιφέρεια, ΟΣΚ

Κατασκευή μεταλλικού στεγάστρου σταδίου 
Καραϊσκάκη

Σχεδιασμός και κατασκευή του Grand Stand του  
Ολυμπιακού ιπποδρομίου, Μαρκόπουλο Αττικής

Σχεδιασμός και κατασκευή της Arena του  
Ολυμπιακού ιπποδρομίου, Μαρκόπουλο Αττικής

Σχεδιασμός και κατασκευή της μεταλλικής οροφής 
του σταδίου Tae Kwon Do, Φάληρο Αττικής

Κατασκευή μεταλλικού στεγάστρου του 
Πανθεσσαλικού σταδίου Ν. Ιωνίας, Βόλος

Μεταλλικές κατασκευές του Κολυμβητηρίου 
ΟΑΚΑ, Μαρούσι Αττικής

Κατασκευή μεταλλικού στεγάστρου γηπέδου 
Αιγάλεω

Κατασκευή υπόστεγου αεροσκαφών στην Πάχη 
Μεγάρων

Κατασκευή μεταλλικού κτιρίου της Carrefour, 
Ναύπλιο

Κατασκευή μεταλλικών στεγάστρων Carrefour/ 
Praktiker, Αλεξανδρούπολη

Κατασκευή και Ανέγερση Αγωγού 138m Φ 3.200 x 
25, ΕΥΔΑΠ, Πρόδρομος Βοιωτίας

Κατασκευή και ανέγερση κατά μήκος εξοπλισμού 
ταινιοδρόμων Β=2400mm για το νέο κόμβο 
ορυχείου Ν. Πεδίου Τομέα 7, της ΔΕΗ Α.Ε.
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Στέγαστρο σταδίου Καραϊσκάκη, Πειραιάς

Μεταλλικές κατασκευές
Έργα μονάδας μεταλλικών κατασκευών



41

01. Υψηλής ακρίβειας ιδιοσυσκευές 02. Προκατασκευασμένοι μεταλλικοί οικίσκοι

02

01

Μεταλλικές κατασκευές
Μονάδα ηλεκτρομηχανικών κατασκευών

01

02

Robotic arm welding unit

Η μονάδα ηλεκτρομηχανικών 
κατασκευών έχει ως κύριο αντικείμενο 
την κατασκευή ολοκληρωμένων 
προϊόντων από λεπτό έλασμα και 
εξαρτημάτων αμυντικών εφαρμογών.
Προϊόντα:

Ελασματουργικά προϊόντα όπως καμπίνες 
εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, τηλεφωνικοί 
θάλαμοι, κονσόλες κέντρων ελέγχου και διατάξεις 
στήριξης ηλεκτρονικού εξοπλισμού

Προκατασκευασμένοι μεταλλικοί οικίσκοι όπως 
οικίσκοι στέγασης ηλεκτρονικού εξοπλισμού 
και γεννητριών, μονώροφα και διώροφα 
συγκροτήματα οικίσκων, οικίσκοι σταθμών βάσης 
κινητής τηλεφωνίας, συναρμολογούμενοι οικίσκοι 
(flat–pack) 
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Προηγμένη τεχνογνωσία σε τηλεπικοινωνιακά έργα 
Η INTRAKAT έχει αναλάβει και έχει εκτελέσει ένα σημαντικό αριθμό έργων κατασκευής σταθμών βάσης κινητής 
τηλεφωνίας, τα τελευταία 25 χρόνια. Παράλληλα διαθέτει πολυετή εμπειρία και ηγετική θέση στον τομέα των ασύρματων 
επικοινωνιών με κύριο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα την υψηλή εξειδίκευση και την προηγμένη τεχνογνωσία. Η εταιρεία 
έχει κατασκευάσει συνολικά πάνω από 3.000 σταθμούς βάσης στην Ελληνική επικράτεια για λογαριασμό και των 3 
παρόχων κινητής τηλεφωνίας χρησιμοποιώντας δικά της εξειδικευμένα συνεργεία τα οποία διαθέτουν την απαραίτητη 
τεχνογνωσία που απαιτείται για την εκτέλεση των συγκεκριμένων  έργων. Επίσης η INTRAKAT έχει κατασκευάσει πάνω 
από 1.000 σταθμούς βάσης για μεγάλους τηλεπικοινωνιακούς οργανισμούς στο εξωτερικό. Υπηρεσίες:

Πρόσκτηση, μελέτη και αδειοδότηση σταθμών βάσης κινητής τηλεφωνίας
Εκσκαφές και χωματουργικές εργασίες, διάνοιξη και αποκατάσταση οδοποιίας 
για την πρόσβαση σε σταθμούς βάσης
Κατασκευή σταθμών βάσης 
Αναβάθμιση τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού σε σταθμούς βάσης.
Πλήρεις υπηρεσίες Logistics 
Τεκμηρίωση / αποτύπωση έργων
Συντήρηση και τεχνική υποστήριξη

Η INTRAKAT υλοποιεί σύνθετα έργα τηλεπικοινωνιακών υποδομών, στα σύγχρονα περίπλοκα και ετερογενή 
περιβάλλοντα, προσφέροντας λύσεις αιχμής με ανταγωνιστικό κόστος και κορυφαία επίπεδα ποιότητας. 
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Σημαντικότεροι πελάτες 
Η INTRAKAT έχει υλοποιήσει σημαντικά έργα στρατηγικής σημασίας σε συνεργασία με μεγάλους 
τηλεπικοινωνιακούς οργανισμούς και φορείς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, όπως OTE, COSMOTE, 
ΔΕΗ, ΔΕΠΑ, ΕΡΓΟΣΕ, Κοινωνία της Πληροφορίας, Vodafone, hellas online, Forthnet, Wind Hellas, Cyta 
Hellas, Attica Telecom, Armentel, Moldtelecom, 6TK, PTK, Primetel.

Τηλεπικοινωνιακά έργα

Ευρυζωνικά δίκτυα

Συστήματα ασύρματης μετάδοσης δεδομένων

Σταθμοί και δίκτυα κινητής τηλεφωνίας

Ειδικά έργα – Συντηρήσεις

Δραστηριότητες

>

>

Κύριο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της εταιρείας στον τομέα των έργων τηλεπικοινωνιών και υψηλής 
τεχνολογίας αποτελεί η πλούσια εμπειρία που διαθέτει. Τα έργα που αναλαμβάνει αφορούν μεταξύ 
άλλων δίκτυα κινητής τηλεφωνίας, συστήματα πρόσβασης και μεταγωγής, δίκτυα οπτικών ινών, δίκτυα 
δομημένης καλωδίωσης, ευρυζωνικά ασύρματα δίκτυα καθώς επίσης και δορυφορικά συστήματα. 

Η INTRAKAT έχει καταφέρει να κατέχει για πολλά χρόνια την κορυφαία θέση στον τομέα των 
τηλεπικοινωνιακών και ευρυζωνικών έργων, και αυτό πιστοποιείται μέσα από τα ολοκληρωμένα έργα 
που εκτελεί για μεγάλους τηλεπικοινωνιακούς οργανισμούς, ιδιώτες παρόχους τηλεπικοινωνιακών 
υπηρεσιών και δημόσιους φορείς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Με την υψηλή εξειδίκευση, την αποτελεσματική οργάνωση και τις σύγχρονες μεθόδους εκτέλεσης 
έργων, η εταιρεία έφερε εις πέρας πλήθος σύνθετων έργων σχετικά με:

Εξειδίκευση σε δίκτυα οπτικών ινών
Η INTRAKAT αποτελεί στον Ελληνικό χώρο τον βασικότερο κινητήριο μοχλό στην κατασκευή έργων 
οπτικών ινών , διαθέτοντας το αρτιότερο ανθρώπινο και μηχανολογικό δυναμικό. Μπορεί να προσφέρει 
στους πελάτες της καινοτόμες λύσεις και αποτελεσματική εφαρμογή τους για όλο το φάσμα των 
απαιτούμενων υπηρεσιών. Τα τελευταία 11 χρόνια η INTRAKAT έχει ολοκληρωμένα κατασκευάσει πάνω 
από 7.000 χλμ. δικτύων οπτικής ίνας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Υπηρεσίες:

Σχεδίαση, μελέτη και αδειοδότηση
Διαχείριση έργου
Πρόσκτηση χώρων για τηλεπικοινωνιακούς κόμβους
Εκσκαφές και τοποθέτηση σωληνώσεων / μικροσωληνώσεων
Καλωδιώσεις / μικροκαλωδιώσεις, καλωδιακές συνδέσεις και τερματισμοί
Ενεργοποίηση και παράδοση δικτύων
Τεκμηρίωση / αποτύπωση έργων
Συντήρηση και τεχνική υποστήριξη

Δραστηριότητες 
Τηλεπικοινωνιακά έργα

>

>
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Δίκτυα οπτικών ινών

Δίκτυα πρόσβασης και 
τηλεπικοινωνιακά κέντρα 

Δίκτυα δομημένης καλωδίωσης

Ευρυζωνικά ασυρματικά δίκτυα

Δίκτυα κινητής τηλεφωνίας 

Συντήρηση σταθμών βάσης 
κινητής τηλεφωνίας 

Εξειδίκευση σε δίκτυα ασύρματης 
δικτύωσης 

Κατασκευή & συντήρηση 
τηλεπικοινωνιακών κόμβων
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Τηλεπικοινωνιακά έργα
Συστήματα ασύρματης μετάδοσης δεδομένων

Αττικό Μετρό Α.Ε. – εγκατάσταση 
ραδιοσυστημάτων σε 18 σταθμούς

ΟΤΕ Α.Ε. – εγκατάσταση συνδρομητικών αγροτικών 
ραδιοσυστημάτων, 250 συστήματα (11 σταθμοί ανά 
σύστημα) σε όλη την Ελλάδα

INTRACOM HOLDINGS – TETRA C4Ι εγκατάσταση 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού TETRA,  151 σταθμοί στην 
Αττική

OTE A.E., Cosmote, Vodafone, hellas online 
– εγκατάσταση ευρυζωνικών ασυρματικών 
συστημάτων (LMDS), 120 σταθμοί σε όλη την 
Ελλάδα

STE Συρίας – προμήθεια και εγκατάσταση του 
εξοπλισμού πολυσημειακών ασυρματικών 
συστημάτων πρόσβασης (Point to Multipoint 
Wireless Access System –PMP), 890 σταθμοί σε όλη 
τη χώρα
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Vodafone – οπτικός δακτύλιος Αττικής / δίκτυο 
οπτικών ινών μεταξύ Αθήνας – Θεσσαλονίκης –  382 
χλμ. δικτύου

Vodafone – υπηρεσίες υποστήριξης και 
κατασκευαστικές  εργασίες στο δίκτυο οπτικής ίνας 
του Αττικού Δακτυλίου 

Cyta Hellas –  μητροπολιτικό δίκτυο οπτικών ινών 
στην Αθήνα, 270 χλμ. δικτύου

GSM–R – δίκτυο οπτικών ινών για τη λειτουργία του 
συστήματος GSM–R του ΟΣΕ,  600 χλμ. δικτύου

ΟΣΕ – εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών κατά 
μήκος του σιδηροδρομικού άξονα Πάτρα – Αθήνα – 
Θεσσαλονίκη – Προμαχώνας, 775 χλμ. δικτύου

Forthnet – μητροπολιτικά δίκτυα οπτικών ινών, 430 
χλμ. δικτύου

Wind Hellas –  δίκτυο οπτικών ινών Κρήτης μεταξύ 
Ηρακλείου – Ρεθύμνου, 110 χλμ. δικτύου

Wind Hellas –  δίκτυο οπτικών ινών Πελοποννήσου, 
150 χλμ. δικτύου

hellas online – μητροπολιτικά δίκτυα οπτικών 
ινών και περιφερειακά δίκτυα κορμού σε όλη την 
Ελλάδα, 3.000 χλμ. δικτύου

ΔΕΠΑ – δίκτυο οπτικών ινών για τη διασύνδεση 
των σταθμών μεταξύ Διαβατών Καρπερής,73 χλμ. 
δικτύου

ΗΣΑΠ – εγκατάσταση οπτικής ίνας κατά μήκος της 
γραμμής Πειραιάς – Κηφισιά, 32,5 χλμ. δικτύου

Moldtelecom – δίκτυο οπτικών ινών στη Μολδαβία, 
1.000 χλμ. 

PTK – διασύνδεση με οπτικό καλώδιο της πόλης 
Πρίστινα με τη συνοριακή γραμμή της ΠΓΔΜ, στο 
Κόσοβο, 80 χλμ. δικτύου
 
ΟΤΕ Α.Ε. – σύστημα εκσυγχρονισμού του ΟΤΕ, 125 
σταθμοί συγχρονισμού   

Κοινωνία της Πληροφορίας – μητροπολιτικά 
δίκτυα οπτικών ινών (MAN) σε 28 μεγάλες πόλεις 
της Ελλάδας,  780 χλμ δικτύου, 1.600.000 m 
τοποθετημένης οπτικής ίνας , 1.500 FTTH Access 
Nodes & FTTH Access Points, 238 ασύρματα σημεία  
Wi–Max & Wi–Fi
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Τηλεπικοινωνιακά έργα
Ευρυζωνικά δίκτυα



47

Τηλεπικοινωνιακά έργα
Σταθμοί και δίκτυα κινητής τηλεφωνίας

Vodafone – Wind Hellas – Cosmote  – κατασκευή 
4.000 σταθμών βάσης κινητής τηλεφωνίας για 
τους 3 βασικούς πάροχους κινητής τηλεφωνίας 
στην Ελλάδα 

 Vodafone – Wind Hellas – Cosmote  – εναρμόνιση  
αδειών υφισταμένου  δικτύου και αδειοδότηση 
νέου δικτύου για 1.500 σταθμούς βάσης κινητής 
τηλεφωνίας σύμφωνα με το νέο νομοθετικό πλαίσιο 
για την εταιρεία στη χώρα

Vodafone – Wind Hellas – Cosmote  – πρόσκτηση 
1000 θέσεων εγκατάστασης σταθμών βάσης 
κινητής τηλεφωνίας 

Vodafone– εγκατάσταση εξοπλισμού για 3G 
κάλυψη σε καταστήματα FLOCAFE, GOODY’S, VF 
SHOPS (BVAG)

Vodafone  –Αναβάθμιση ραδιοδικτύου σταθμών 
βάσης σε τεχνολογίας 3ης γενιάς( 3G) 

Vodafone – βελτιστοποίηση κάλυψης ραδιοδικτύου 
(OPTIMIZATION) σε 160 σταθμούς βάσης

Cosmote – Union – εγκατάσταση 
τηλεπικοινωνιακών συστημάτων κινητής 
τηλεφωνίας (DCS –1800), 950 σταθμοί και 250 
μικροκυματικές ζεύξεις

Cosmote Ρουμανίας – υπηρεσίες πρόσκτησης, 
μελετών και κατασκευής 400 σταθμών κινητής 
τηλεφωνίας σε όλη τη χώρα

Romtelecom –διασύνδεση τηλεπικοινωνιακών 
σταθμών κινητής τηλεφωνίας  και 23 μεγάλων 
πελατών μέσω οπτικής ίνας . Εγκατάσταση σε 173 
εγκαταστάσεις κατοικιων, δικτύου χαλκού και 
οπτικών ινών για το έργο “Fiber to the home”

Vodafone Αλβανίας – υπηρεσίες πρόσκτησης, 
μελετών και κατασκευής 15 σταθμών κινητής 
τηλεφωνίας σε όλη τη χώρα

Globul – κατασκευή  120 σταθμών βάσης κινητής 
τηλεφωνίας ΟΤΕ Βουλγαρίας

Ενισχύσεις μεταλλικών μερών σε υφιστάμενους 
πυλώνες σε σταθμού βάσης επί εδάφους για τις 
εταιρείες VODAFONE & COSMOTE

Aνάπτυξη κινητού ευρυζωνικού δικτύου 4G 
τεχνολογίας LTE για την εταιρεία VODAFONE

Αναβάθμιση τηλεπικοινωνιακών κέντρων MSC/BSC
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Ειδικά έργα – Συντηρήσεις
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Αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος – εγκατάσταση 
τηλεπικοινωνιακού συστήματος στο αεροδρόμιο 
Ελευθέριος Βενιζέλος των εταιρειών Vodafone, 
Cosmote και Wind Hellas 

Ανακατασκευή – Διαμόρφωση  20 καταστημάτων 
Vodafone

Ανακατασκευή – Διαμόρφωση 12 καταστημάτων  
Cosmote

Ανακατασκευή – Διαμόρφωση 40 καταστημάτων 
Wind

Ανακατασκευή – Διαμόρφωση 2 καταστημάτων 
Γερμανός

Wind Hellas – Σ υντήρηση δικτύου  περίπου 750 
σταθμών βάσης της εταιρείας 

Ανακαίνιση 120 καταστημάτων  Γερμανός 

Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας – Η/Μ εργασίες 
για το σύστημα διαχείρισης κυκλοφορίας πλοίων 
– VTMIS, 16 radar και relay, 5 συτήματα VTS και 1 
σύστημα VTMIS 

Wind Hellas – Συντήρηση δικτύου οπτικών ινών 

Wind Hellas – Συντήρηση των 11 τηλεπικοινωνιακών 
κέντρων 

Forthnet – Συντήρηση των 33 τηλεπικοινωνιακών 
κέντρων 

hellas online –Συντήρηση όλου του δικτύου 
οπτικών ινών στην Ελλάδα, 3.500 χλμ.

Vodafone – Εργασίες συντήρησης – αναβάθμισης 
400 σταθμών βάσης κινητής τηλεφωνίας 
(Vodafone For all)
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Η Ελλάδα αποτελεί ενεργειακό κόμβο στη Νοτιοανατολική Ευρώπη αλλά και την Ευρώπη γενικότερα. 
Με την απελευθέρωση της παραγωγής, μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και τη 
δυναμική εκστρατεία ώστε οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο 
στην παραγωγή ενέργειας, η χώρα μας βρίσκεται στο επίκεντρο σημαντικών αναπτυξιακών ευκαιριών. 
Ο Όμιλος INTRAKAT  δραστηριοποιείται στο χώρο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας προσφέροντας 
ολοκληρωμένες λύσεις μελέτης – εγκατάστασης συντήρησης συστημάτων φωτοβολταϊκών και 
αιολικών πάρκων.

Φωτοβολταϊκά έργα
Στον τομέα των φωτοβολταϊκών πάρκων ο όμιλος INTRAKAT δραστηριοποιείται μέσω της θυγατρικής 
εταιρείας ΙΝΤRAPOWER, η οποία εξειδικεύεται στην κατασκευή φωτοβολταϊκών πάρκων με το «κλειδί 
στο χέρι», έχοντας εξασφαλίσει στρατηγικές συνεργασίες με επώνυμους κατασκευαστικούς οίκους 
εξοπλισμού.
Εφαρμόζοντας την μακρόχρονη εμπειρία και τεχνογνωσία του Ομίλου στην εκτέλεση σύνθετων 
τεχνικών έργων υψηλών απαιτήσεων, εταιρεία προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών 
συστημάτων παρέχοντας ένα ευρύ φάσμα εξειδικευμένων υπηρεσιών που περιλαμβάνουν:

Διαχείριση και απόκτηση αδειών.         
Σχεδιασμό και μελέτη φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων σε γήπεδα και κτίρια με το «κλειδί στο 
χέρι».
Επιλογή και προμήθεια υλικών και συστημάτων.
Κατασκευή και εγκατάσταση υλικών και συστημάτων
Διαχείριση έργου.
Εκπαίδευση προσωπικού.
Υποστήριξη συστημάτων (συντήρηση, τεχνική βοήθεια, αναβάθμιση).

Η εταιρεία αναλαμβάνει την κατασκευή συστημάτων μικρής κλίμακας (2–100kW), μεσαίας κλίμακας 
(100kW–1MW) και μεγάλης κλίμακας (>1ΜW), με απευθείας σύνδεση στο κύριο δίκτυο διανομής και 
μεταφοράς ενέργειας, καθώς επίσης και σταθερών αυτόνομων συστημάτων και φορητών συστημάτων 
(AOSS) για βιομηχανικές, αγροτικές, οικιακές και αμυντικές εφαρμογές.

Δραστηριότητες 
Έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) 

Αιολικά πάρκα 
Η αιολική ενέργεια πρωταγωνιστεί στην ανάπτυξη των ΑΠΕ  και παρουσιάζει σημαντικές επενδυτικές 
δυνατότητες στην Ελλάδα. Το εξαιρετικά υψηλό αιολικό δυναμικό της χώρας την κατατάσσει μεταξύ 
των πλέον ελκυστικών στην Ευρώπη. 
Στρατηγικό στόχο του ομίλου INTRAKAT αποτελεί η περαιτέρω διείσδυση στο συγκεκριμένο κλάδο.
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Κατασκευή αιολικού πάρκου 21MW στο Νομό 
Βοιωτίας

Μελέτη και κατασκευή αιολικού πάρκου στο δήμο 
Μολάων στη Λακωνία, 25ΜW 

Μελέτη και κατασκευή έργων πολιτικού μηχανικού 
και Η/Μ εγκαταστάσεων αιολικού πάρκου 15MW 
στο δήμο Τροιζήνας

01

02

03

Έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.)
Αιολικά πάρκα

Αιολικό πάρκο, Δήμος Μολάων, Λακωνία

Έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.)
Φωτοβολταϊκά έργα

Φωτοβολταϊκό πάρκο 1,85MWp, Νομός Ηλείας 

Ο όμιλος INTRAKAT έχει εκτελέσει 
φωτοβολταϊκά πάρκα σε όλη την ελληνική 
επικράτεια, συνολικής ισχύος 40 ΜW.
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Σημαντικό στρατηγικό στόχο της INTRAKAT  αποτελεί η δραστηριοποίησή της σε περιβαλλοντικά 
έργα, έργα διαχείρισης φυσικών πόρων και έργα πράσινης ανάπτυξης. Ειδικότερα στον τομέα 
διαχείρισης απορριμμάτων έντονο είναι το ενδιαφέρον για τις σύγχρονες τεχνολογίες διαχείρισης, 
όπως είναι η ενεργειακή αξιοποίηση στερεών αποβλήτων (waste to energy) και συγκεκριμένα 
η κατασκευή, διαχείριση, λειτουργία και συντήρηση μονάδων θερμικής επεξεργασίας οικιακών 
απορριμμάτων με ταυτόχρονη παραγωγή ενέργειας. 

Δραστηριότητες 
Περιβαλλοντικά έργα – Διαχείριση απορριμμάτων

Βιολογικοί καθαρισμοί

Διυλιστήρια νερού

Εξυγίανση εδαφών & έργα ανάπλασης

Έργα διαχείρισης απορριμμάτων

>

>

06
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Περιβαλλοντικά έργα – Διαχείριση απορριμμάτων
Εξυγίανση εδαφών & έργα ανάπλασης – Διαχείριση απορριμμάτων

Αποκατάσταση χώρων διάθεσης απορριμμάτων 
(Χ.Δ.Α.) των νομών Καστοριάς, Γρεβενών, 
Φλώρινας και Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής 
Μακεδονίας 

Εξυγίανση εδαφών και συμπληρωματικά έργα στο 
τεχνολογικό και πολιτιστικό πάρκο Λαυρίου Αττικής

Έργα αποκατάστασης ζώνης Α1 πάρκου Σχοινιά, 
Αττικής

Ανάπτυξη σχεδίου δράσης για την προστασία 
και αποκατάσταση τοπίου στην υποβαθμισμένη 
περιβαλλοντικά περιοχή του Σχιστού, Αττικής

Ανάπλαση Πεδίου Άρεως, στην Αθήνα

Επέκταση ΧΥΤΑ Δήμου Κατερίνης –Κατασκευή 
έργων Β’ Φάσης

Κατασκευή έργων υποδομής ΧΥΤΑ Ν.Πηλίου
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Εξυγίανση εδαφών, τεχνολογικό και πολιτιστικό πάρκο, Λαύριο, Αττική

Περιβαλλοντικά έργα – Διαχείριση απορριμμάτων
Βιολογικοί καθαρισμοί – Διυλιστήρια νερού

Μελέτη–κατασκευή εγκαταστάσων επεξεργασίας 
λυμάτων Δήμου Αλιάρτου, Ν. Βοιωτίας

Τριτοβάθμια επεξεργασία λυμάτων πόλεων Άργους 
– Ναυπλίου – Ν.Κίου

Μελέτη και κατασκευή εγκαταστάσεων βιολογικού 
καθαρισμού, στα Οινόφυτα, Ν. Βοιωτίας

Λειτουργία και συντήρηση εγκαταστάσεων 
επεξεργασίας λυμάτων συνδέσμου βιολογικού 
καθαρισμού, στα Οινόφυτα, Ν. Βοιωτίας

Κατασκευή μονάδας καθαρισμού αποβλήτων στη 
ΒΙ.ΠΕ. Λάρισας

Μελέτη και κατασκευή των εγκαταστάσεων 
επεξεργασίας λυμάτων και του υποβρυχίου αγωγού 
διάθεσης, στους Αγ. Θεοδώρους, Ν. Κορινθίας

Μελέτη και κατασκευή διυλιστηρίου νερού στο Δ.Δ. 
Αγίου Θωμά, στα Οινόφυτα, Ν. Βοιωτίας

Εγκαταστάσεις υδροδότησης και επεξεργασίας 
πόσιμου νερού Θήβας
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Εγκαταστάσεις υδροδότησης & επεξεργασίας πόσιμου νερού, Θήβα, Βοιωτία
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Σημαντική είναι η εμπειρία του Ομίλου INTRAKAT στην κατασκευή βιομηχανικών έργων, κτιρίων, εγκαταστάσεων 
και συγκροτημάτων logistics στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Η εταιρεία αξιοποιώντας την άριστη εξειδίκευση και 
τεχνογνωσία που διαθέτει προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για την υλοποίηση έργων υψηλών απαιτήσεων και αυστηρών 
προδιαγραφών στο συγκεκριμένο τομέα. Η INTRAKAT επίσης παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις (μελέτη–προμήθεια–
κατασκευή–μεταφορά–συναρμολόγηση–ανέγερση και δοκιμές) σε έργα της ΔΕΗ όπως στην κατασκευή γραμμών 
μεταφοράς ενέργειας, σταθμών κίνησης και επιστροφής ταινιοδρόμων και ταινιογεφυρών σε ορυχεία και κατασκευή/
συντήρηση εναερίων & υπογείων δικτύων διανομής μέσης & χαμηλής τάσης. Παράλληλα διευρύνει συνεχώς το αντικείμενο 
της στον τομέα της διακίνησης προϊόντων (logistics) που γνωρίζει μεγάλη ανάπτυξη. 

Δραστηριότητες
Βιομηχανικά έργα – Κτίρια Logistics 

>

07
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01. Κατασκευή σιλό της Halyps Cement AE, Ασπρόπυργος, Αττική 02. Κτίριο αποθηκών INTRACOM DEFENSE, Κορωπί, Αττική
03. Μονάδα βιομηχανικής παραγωγής, Argo Rom Plastics, Βουκουρέστι Ρουμανία 

03

0201

Βιομηχανικά Έργα – Κτίρια Logistics

Σχεδιασμός, κατασκευή και επίβλεψη σιλό, 
χωρητικότητας 32.000 κ.μ., 1.000 τ.μ. στις 
εγκαταστάσεις της εταιρείας Halyps Cement Α.Ε. 
στον Ασπρόπυργο Αττικής 

Κατασκευή διώροφου κτηρίου αποθηκών με 
υπόγειο, συνολικής επιφάνειας 9.500 τ.μ, της 
INTRACOM DEFENSE στο Κορωπί Αττικής

Argo Rom Plastics νέα μονάδα βιομηχανικής 
παραγωγής, εκτάσεως 5.000 τ.μ., στο Βουκουρέστι

Βιομηχανικές εγκαταστάσεις και αποθήκες 
εμβαδού 8.000 τ.μ. της Chipita, στη Ρουμανία

Νέο κέντρο διακίνησης αγροτικών προϊόντων, 
εμβαδού 6.000 τ.μ. της Αγροτικής βιομηχανίας 
Agro Food, στο Cluz Ρουμανίας

Κατασκεύη νέου εργοστασίου, συνολικής 
επιφάνειας 5.500 τ.μ, της εταιρείας Κ. 
ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ Α.Ε.Ε., στο Μαρκόπουλο Αττικής
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01. / 02. Κατασκευή σιλό της Halyps Cement AE, Ασπρόπυργος, Αττική 

01

02
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Στη σημερινή εποχή, όπου οι απαιτήσεις της αγοράς αυξάνουν 
μέρα με τη μέρα και ο ανταγωνισμός για διάφορους λόγους  είναι 
πολύ πιο σκληρός απ’ ότι στα προηγούμενα χρόνια, είναι φανερό 
ότι η σημασία της ποιότητας σαν ανταγωνιστικός παράγων παίζει 
καθοριστικό ρόλο στην επικράτηση ενός προϊόντος ή της παροχής 
υπηρεσιών στην αγορά. Οι συνεχείς επενδύσεις των τελευταίων 
ετών σε τομείς υψηλής τεχνολογίας, σηματοδοτούν τη δημιουργία 
μιας δυναμικά αναπτυσσόμενης αγοράς, στην οποία η INTRAKAT 
δραστηριοποιείται ενεργά, συνδυάζοντας όλες τις σύγχρονες 
απαιτήσεις, οι οποίες θεμελιώνονται από μία μακρόχρονη εμπειρία 
και πολύπλευρη παρουσία της στο χώρο αυτό. 

Η ταυτόχρονη επίτευξη του βέλτιστου κόστους στον απαιτούμενο 
χρόνο, σε συνδυασμό με τον κατάλληλο προγραμματισμό και 
την αποτελεσματική διαχείριση κάθε έργου, αποτελεί την κύρια 
πρόκληση της εποχής προς την ΙNTRAKAT για την παροχή 
υπηρεσιών υψηλής ποιότητας.

Την πιστή εφαρμογή και διαρκή βελτίωση του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας της εταιρείας 

Την ικανοποίηση των ποιοτικών απαιτήσεων των πελατών

Τη συνεχή επικοινωνία με τους πελάτες μας

Την επικοινωνία με τους υποκατασκευαστές και προμηθευτές οι οποίοι συνεργάζονται με την Εταιρεία μας, 
για την από κοινού λήψη μέτρων βελτίωσης της ποιότητας στα έργα 

Τη βέλτιστη κατανομή εργασίας, αρμοδιοτήτων και υπευθυνοτήτων μεταξύ του προσωπικού

Την παροχή των απαραίτητων πόρων 

Τη συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού

Τον κατάλληλο σχεδιασμό των εργασιών 

Την εφαρμογή καταλλήλων μεθόδων εκτέλεσης των εργασιών 

Τον έλεγχο της ποιότητας σε όλες τις φάσεις κάθε έργου, από την παραλαβή των πρώτων υλών μέχρι την 
παράδοση στον πελάτη
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Για όλους εμάς, διοίκηση, διευθυντικά στελέχη, και εργαζόμενους της εταιρείας, αποτελεί πλέον πεποίθηση ότι η υψηλή 
ποιότητα επιτυγχάνεται με διαρκή προσπάθεια από κάθε εργαζόμενο σε καθημερινή βάση, ακολουθώντας σταθερά και με 
συνέπεια τους εξής κύριους άξονες στρατηγικής:

Ποιότητα και 
ασφάλεια
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Ποιότητα και ασφάλεια
Ασφάλεια και Υγιεινή στην εργασία – Περιβάλλον

Η INTRAKAT αντιλαμβανόμενη τη σοβαρότητα των επιπτώσεων των ατυχημάτων 
στον άνθρωπο, στο περιβάλλον, στην κοινωνία και στην ίδια την εταιρεία, και 
συναισθανόμενη την κοινωνική ευθύνη που έχει κάθε εταιρεία και φορέας σε 
κάθε τομέα παραγωγικής διαδικασίας, πιστεύει, ότι πρέπει αποτελεσματικά να 
αντιμετωπίσει τα θέματα Ασφάλειας και Υγείας, με σκοπό τη συνεχή βελτίωση 
του επιπέδου ασφάλειας στην Εταιρεία στο σύνολο των δραστηριοτήτων της με 
ιδιαίτερη βέβαια βαρύτητα στα Τεχνικά Έργα που εκτελεί. H INTRAKAT στα πλαίσια 
της γενικότερης ευαισθητοποίησης πάνω στο θέμα αυτό, εφαρμόζει μία Πολιτική 
Ασφάλειας, που αφενός μεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της ισχύουσας 
νομοθεσίας, αφετέρου δε προβλέπει για πρόληψη:

>

>

Έναντι ατυχήματος στους εργαζόμενους στην 
εταιρεία και τους τρίτους

έναντι φθοράς ή ρύπανσης στο περιβάλλον 

έναντι φθοράς, απώλειας ή καταστροφής σε 
εγκαταστάσεις, κατασκευές, υλικά, παραγωγή και 
εξοπλισμό 

από τις δραστηριότητες της εταιρείας 
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Πιστοποιήσεις:

Πιστοποιητικό διαχείρισης συστήματος ποιότητας  

Πιστοποιητικό συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης

Πιστοποιητικό συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας και υγιεινής στην εργασία. 

Η εταιρεία προκειμένου να πετύχει τους παραπάνω στόχους της, έχει αναπτύξει και λειτουργεί ένα ολοκληρωμένο και 
δομημένο Σύστημα Διαχείρισης Ασφαλείας (ΣυΔιΑ), ενσωματωμένο στη γενική διαχείριση της εταιρείας και διαθέτει 
γι’ αυτό τους απαραίτητους πόρους. 

Η εταιρία είναι πιστοποιημένη από τον Φορέα Πιστοποίησης TÜ V AUSTRIA Hellas σύμφωνα με το πρότυπο για την 
υγεία και την ασφάλεια στην εργασία OHSAS 18001:2007. Επίσης είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με το πρότυπο για την 
Περιβαλλοντική Διαχείριση EN ISO 14001:2004.

Για να πετύχει το σκοπό αυτό, η εταιρεία θέτει σαν πρωταρχικούς στόχους:

την εκπαίδευση των εργαζομένων της σε όλα τα στάδια της ιεραρχίας 
την ανάθεση αρμοδιοτήτων σε όλους τους εμπλεκόμενους στην κατασκευή των έργων που εκτελεί 
τη συγγραφή πρότυπων συμβάσεων που θα καθορίζουν τις υποχρεώσεις ασφάλειας των υπεργολάβων της 
τη συνεχή παρακολούθηση, αξιολόγηση και βελτίωση του επιπέδου ασφάλειας στις δραστηριότητές της

Ποιότητα και ασφάλεια
Διασφάλιση ποιότητας

Η INTRAKAT διαβλέποντας εγκαίρως τις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς και τις 
εγχώριες και διεθνείς εξελίξεις, εφάρμοσε και πιστοποίησε τον Ιούνιο του 1997, 
Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο BS EN ISO 
9002/1994, με στόχο να κατοχυρώσει τον ρόλο της στον κατασκευαστικό τομέα και 
να διευρύνει ακόμα περισσότερο τους νέους ορίζοντες της αγοράς της. Στη συνέχεια 
η εταιρεία επαναξιολογήθηκε από τον Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) 
σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001: 2000.

Σχεδιασμό, κατασκευή, εγκατάσταση και 
τεχνική υποστήριξη οικοδομικών, υδραυλικών, 
λιμενικών, ηλεκτρομηχανολογικών, βιομηχανικών 
– ενεργειακών έργων και έργων οδοποιιας, 
τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων, έργων 
φυσικού αερίου, αθλητικών έργων και συστημάτων 
και δικτύων πληροφορικής

Σχεδιασμό, κατασκευή, επιφανειακή επεξεργασία 
(επιψευδαργύρωση εν θερμώ, βαφή πούδρας, 
υγρή βαφή), σύνθετων βαρέων και ελαφρών 
μεταλλικών κατασκευών και παραγωγή μεταλλικών 
εξαρτημάτων αυτών 

Εγκατάσταση και εμπορία σύνθετων βαρέων και 
ελαφρών μεταλλικών κατασκευών  

Σχεδιασμό, πώληση, κατασκευή, εγκατάσταση, 
έλεγχο, συντήρηση, φωτοβολταϊκών  σταθμών 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 

Εμπορία υλικών σχετικών με την παραγωγή και 
αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας

 Κατασκευή και εμπορία προκατασκευασμένων 
οικίσκων
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Σήμερα η εταιρία είναι πιστοποιημένη από τον Φορέα 
Πιστοποίησης TÜV AUSTRIA Hellas, σύμφωνα με το πρότυπο 
EN ISO 9001:2008.  Η εταιρεία έχει πιστοποιηθεί για:
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Προσβλέπουμε στη δημιουργία έργων αξίας 
για την πρόοδο του πολιτισμού

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη αποτελεί πλέον μια σημαντική συνιστώσα της σύγχρονης επιχείρησης. Υποδηλώνει την 
ισόρροπη αντιμετώπιση της οικονομικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής επίδρασης της λειτουργίας μιας επιχείρησης 
και βασίζεται στο τρίπτυχο της οικονομικής ανάπτυξης, της βιωσιμότητας και της κοινωνικής συνοχής. 

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη ορίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως η «έννοια σύμφωνα με την οποία οι εταιρίες 
ενσωματώνουν σε εθελοντική βάση κοινωνικές και οικολογικές ανησυχίες στις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες και 
στις επαφές τους με άλλα ενδιαφερόμενα μέλη». 

Εταιρική 
κοινωνική 
υπευθυνότητα
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Κοινωνία
Διεθνές Κέντρο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, 
Ίδρυμα Κόκκαλη, Ίδρυμα για το σύνδρομο Williams 
στη Ρουμανία, Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική 
Κοινωνική Ευθύνη.

Περιβάλλον, Τεχνολογία
Πρόγραμμα αναδάσωσης Αρκτούρος στην Πεντέλη 
και το Πάνειο όρος, συνέδρια και εκδηλώσεις για τη 
διαχείριση αποβλήτων στη Μύκονο, Κρήτη, Θήβα, 
εκδήλωση δήμου Παιανίας για το περιβάλλον, 
πρόγραμμα υποστήριξης πυρόπληκτων 
περιοχών,  ημερίδες FTTHx, Περιβάλλον 220 του 
πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

“ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ” 
Συμβούλιο Ενεργειακής Αξιοποίησης 
Αποβλήτων 
Η INTRAKAT επενδύοντας στην τεκμηριωμένη 
επιστημονικά γνώση και πληροφόρηση, είναι 
χορηγός του Συμβουλίου Ενεργειακής Αξιοποίησης 
Αποβλήτων – ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ. Η ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ είναι 
ένα Επιστημονικό και Ερευνητικό Συμβούλιο, 
θυγατρικό του αντίστοιχου Συμβουλίου του 
Columbia University της Νέας Υόρκης. Μεταξύ των 
μελών της συγκαταλέγονται της καθηγητές από 
την πλειονότητα των ελληνικών Πανεπιστημίων, 
από Πανεπιστήμια του εξωτερικού και τη CEWEP. 
Η ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ εστιάζει σε θέματα ενεργειακής 
αξιοποίησης αποβλήτων, με σκοπό την ανάπτυξη 
ερευνητικών προγραμμάτων και την έγκυρη 
επιστημονικά ενημέρωση του κοινωνικού συνόλου, 
ενώ διαθέτει την απαραίτητη στελέχωση για 
την περιβαλλοντική παρακολούθηση μονάδων 
ενεργειακής αξιοποίησης αποβλήτων.

Αθλητισμός
ΠΑΕ Ολυμπιακός, Σκακιστικός Όμιλος Καβάλας, 
ΠΑΕ Καβάλας, Παγκόσμιος Αγώνας Ιστιοσανίδας 
στην Κάρπαθο, προπονητικό κέντρο της ΘΡΥΛΟΣ 
ΑΕ στον Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

Τέχνες, Πολιτισμός, Εκπαίδευση
Φεστιβάλ Φιλίππων Ν. Καβάλας, Φεστιβάλ 
Cosmopolis, αρχιτεκτονικές εκθέσεις Legorreta+ 
Legorreta και Luis Barragan στο Μουσείο Μπενάκη, 
έκθεση Καβαλιεράτου στο Μουσείο Μπενάκη, 
εκδηλώσεις για τα 170 χρόνια του ΕΜΠ, Πνευματικό 
κέντρο Φαλάνης Λάρισας, πολιτιστικό κέντρο 
της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών,  παιδικός 
σταθμός στο Δήλεσι Βοιωτίας του φιλανθρωπικού 
οργανισμού «Αποστολή» της Ιεράς Αρχιεπισκοπής 
Αθηνών.
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Εταιρική κοινωνική υπευθυνότητα
Δράσεις

Ο Όμιλος INTRAKAT με στόχο τη διαρκή βελτίωση εξελίσσει διαδικασίες που αφορούν τόσο στην εσωτερική λειτουργία του 
όσο και στις σχέσεις του με το κοινωνικό σύνολο, ώστε να συμπεριλαμβάνει τη συνεργασία μεταξύ των ενδιαφερομένων 
μερών, τη θέσπιση προτύπων, την συστηματική παρακολούθηση, τον έλεγχο και την πιστοποίηση των διαδικασιών 
κοινωνικού ελέγχου. 

Εφαρμόζει με συνέπεια, σταθερότητα και ευαισθησία την στρατηγική του στον τομέα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 
μέσα από μια σειρά δράσεων και πρακτικών που άπτονται τεσσάρων βασικών αξόνων:

Ανθρώπινο Δυναμικό – Μέριμνα για τους εργαζόμενους

Αγορά – Λειτουργία ως ενεργό μέλος της κοινωνίας 

Φυσικό Περιβάλλον –  Δέσμευση για βιώσιμη ανάπτυξη

Κοινωνία – Σεβασμός και στήριξη του τοπικού και ευρύτερου κοινωνικού συνόλου
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Δίνοντας πρωταρχική σημασία στον άνθρωπο και θεωρώντας τους εργαζομένους της ως το πιο σημαντικό της κεφάλαιο, 
η εταιρεία εστιάζει την εργασιακή πολιτική της στη διαμόρφωση ενός ομαδικού, φιλικού και αποδοτικού εργασιακού 
περιβάλλοντος.  Η φιλοσοφία της INTRAKAT δίνει έμφαση στη δια βίου μάθηση και κατάρτιση των εργαζομένων για τη 
διατήρηση ενός υψηλού επιπέδου ανθρώπινου δυναμικού σε κάθε τομέα δραστηριότητας. 

Η INTRAKAT απασχολεί σήμερα επιστημονικό, τεχνικό και διοικητικό προσωπικό 450 περίπου ατόμων, με υψηλή 
επιστημονική και τεχνολογική κατάρτιση. 

Στα κεντρικά γραφεία και τα εργοτάξια της εταιρείας 
στην Ελλάδα και το εξωτερικό απασχολούνται συνολικά 
300 εργαζόμενοι, νέα και ικανότατα στελέχη που με τις 
γνώσεις και τις δυνατότητές τους αποτελούν εχέγγυο για 
την περαιτέρω ανάπτυξη της επιχείρησης.

Το ανθρώπινο δυναμικό του εργοστασίου της 
INTRAKAT στη Λάρισα, αποτελείται από επιλεγμένο 
και εξειδικευμένο επιστημονικό, τεχνικό και διοικητικό 
προσωπικό, το οποίο ανέρχεται συνολικά σε 150 άτομα. 
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    Διοικητικό & Τεχνικό προσωπικό 46,73%
   Ανώτερης Εκπαίδευσης 16,34%
   Ανώτατης Εκπαίδευσης 36,93%

    Διοικητικό & Τεχνικό προσωπικό 77,46%
    Ανώτερης Εκπαίδευσης 15,02%
    Ανώτατης Εκπαίδευσης 7,51%

Ανθρώπινο 
δυναμικό
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Η INTRAKAT
στο εξωτερικό

INTRACOM CONSTRUCT S.A.
69 Cernica Alley (Ground floor, Building C), 
Oras Pantelimon, Ilfov County, 
Cod Postal 077145, Romania
T  +40 21 352 23 77
F  +40 21 352 23 78
E  secretary@intrakat.ro 
www.intrakat.com

INTRAKAT POLAND BRANCH
ul. Przemysłowa 4/473, 30-701 Kraków, Poland
T +48 12 2961012
F +48 12 2961013
E office@intrakat.pl
www.intrakat.pl

INTRAKAT INTERNATIONAL LIMITED
36 Kypranoros Str, 5th Floor, 1061 Nicosia, Cyprus
P.O. Box 27377, 1644 Nicosia Cyprus
T +357 22391908
F  +357 22391909
E  info@intrakat.com
www.intrakat.com

INTRAKAT ALBANIA BRANCH
ABA BUSINESS CENTER
Papa Gjon Pali II str, Tirana, Albania
T +355 42 400 900
F +355 42 400 901
E  info@intrakat.gr
www.intrakat.com

INTRAKAT BULGARIA BRANCH
88 Βulgaria Blvd 
(Entr.1, floor 2, office  7)
Sofia, Bulgaria
E  info@intrakat.com 
www.intrakat.com
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Η INTRAKAT
στην Ελλάδα

INTRAKAT 
19ο χλμ Λεωφ. Παιανίας – Μαρκοπούλου
Παιανία Αττικής ΤΚ 190 02
T  + 30 210 667 4700
F  + 30 210 664 6353, 664 6354
E   info@intrakat.gr
www.intrakat.com

Εργοστάσιο INTRAKAT 
5ο χλμ Ε.Ο. Λάρισας–Τυρνάβου
Γιάννουλη Λάρισας ΤΚ 415 00
T  + 30 2410 567200
F  + 30 2410 591461
E  sales@intrakat.gr

ΠΡΙΣΜΑ ΔΟΜΗ ΑΤΕ 
19o χλμ Λεωφ. Παιανίας – Μαρκοπούλου
Παιανία Αττικής ΤΚ 190 02
T  + 30 210 667 4977, 667 4539
F  + 30 210 667 4523, 664 6354
E   info@prismadomi.gr
www.prismadomi.gr

EUROKAT 
19ο χλμ Λεωφ. Παιανίας – Μαρκοπούλου
Παιανία Αττικής ΤΚ 190 02
T + 30 210 667 4700
F  + 30 210 664 6354
E  eurokat@intrakat.gr

INMAINT 
21ο χλμ Νέας Οδού Παιανίας – Μαρκοπούλου
Κορωπί Αττικής ΤΚ 194 00
T  + 30 210 667 4600
F  + 30 210 667 4880
E  info@inmaint.gr
www.inmaint.gr

FRACASSO HELLAS A.E.
19ο χλμ Λεωφ. Παιανίας-Μαρκοπούλου
Παιανία Αττικής 19002
Τ + 30 210 667 4836
F + 30 210 667 4839
E info@fracassohellas.gr
www.fracassohellas.gr 

INTRAPOWER 
21ο χλμ Παιανίας – Μαρκοπούλου
Κορωπί Αττικής ΤΚ 194 00
T  + 30 210 667 4605
F  + 30 210 667 4557
E  sales@intrakat.gr

INTRADEVELOPMENT 
19o χλμ. Λεωφ. Παιανίας – Μαρκοπούλου
Παιανία Αττικής ΤΚ 190 02
T  + 30 210 667 4700
F  + 30 210 664 6354
E  info@intradevelopment.gr
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