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Αξιότιμοι κ.κ. Μέτοχοι και εκπρόσωποι των μετόχων της εταιρείας, εκ μέρους 
της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρείας και υπό την ιδιότητά µου ως Πρόεδρου 
αυτής, υποβάλλω την παρούσα Έκθεση Πεπραγμένων της επιτροπής για την 
κλειόµενη χρήση 2020 (01/01/2020-31/12/2020). Σκοπός της παρούσας  
έκθεσης  είναι να παρουσιάσει συνοπτικά το έργο της Επιτροπής ,κατά τη 
διάρκεια του 2020 , ως προς τη διασφάλιση της συμμόρφωσης της εταιρείας 
στο ισχύον νομοθετικό , κανονιστικό πλαίσιο και λειτουργικό πλαίσιο. 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου 

Ιωάννης Τσούμας του Κωνσταντίνου 

 

 

Α. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ. 

 

Εισαγωγή 

Η εταιρεία έχει θεσπίσει Επιτροπή Ελέγχου, η δε σύσταση και λειτουργία της 
διέπεται από τις διατάξεις των  Ν.4449/2017  και Ν. 4706/2020, τις σχετικές 
εγκυκλίους της επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ'αρίθµ.1302/28-4-2017 και 
1508/17/7/2020 και του Κανονισμού (ΕΕ) υπ'αριθµ.537/2014 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014.  

Αρμοδιότητες Επιτροπής  

Βασικός στόχος της επιτροπής Ελέγχου είναι η παροχή υποστήριξης προς το 
Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στο πλαίσιο των θεμάτων που εµπίπτουν 
στις αρμοδιότητές της σύμφωνα µε το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό 
πλαίσιο και του Κανονισμού Λειτουργίας της. 

Η Επιτροπή Ελέγχου λειτουργεί ως ένα ανεξάρτητο και αντικειμενικό σώμα, το 
οποίο είναι υπεύθυνο για την επισκόπηση και αξιολόγηση των ελεγκτικών 
πρακτικών και της απόδοσης των εσωτερικών και εξωτερικών ελεγκτών. 
Βασική αποστολή της Επιτροπής Ελέγχου είναι να βοηθά το Διοικητικό 
Συμβούλιο στην εκτέλεση των καθηκόντων του, επιβλέποντας τις διαδικασίες 
χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, τις πολιτικές και το σύστημα εσωτερικού 
ελέγχου της Εταιρείας, καθώς επίσης τις πολιτικές εκτίμησης και διαχείρισης 
κινδύνων.  

Σύνθεση της  Επιτροπής Ελέγχου 

H E.Ε. της INTRAΚΑΤ αποτελεί Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου της 

εταιρείας, αποτελούμενη από δύο (2) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη Δ.Σ. και 
ένα μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ., η δε θητεία της είναι ίση με τη θητεία του Δ.Σ. . 
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Η σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου έχει ως ακολούθως: 

1) Ιωάννης Τσούμας του Κωνσταντίνου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του 
Δ.Σ. , Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου.  

2) Ιωάννης Μαρμαγγιόλης του Σπυρίδωνος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος 
του Δ.Σ. , µέλος της Επιτροπής Ελέγχου . 

 3) Γεώργιος Άννινος του Αριστοτέλη, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. , µέλος 
της Επιτροπής Ελέγχου.  

Τα µέλη της Επιτροπής Ελέγχου διαθέτουν στον σύνολό τους αποδεδειγμένα 
επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η εταιρεία και 
ειδικότερα στον κλάδο των κατασκευών και  παράλληλα διαθέτουν 
αποδεδειγμένη επαρκή γνώση σε θέματα λογιστικής και ελεγκτικής δεδομένης 
της µακράς εμπειρίας τους σε διοίκηση επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα 
καθώς και στον χρηματοπιστωτικό τομέα σε θέσεις που απαιτούν σχετικά 
προσόντα. 

Τα δύο Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη Δ.Σ. που διατελούν και µέλη της 
Επιτροπής Ελέγχου, ήτοι ο κος Ιωάννης Τσούμας και ο κος Ιωάννης 
Μαρμαγγιόλης, πληρούν ταυτόχρονα και τα κριτήρια ανεξαρτησίας σύμφωνα 
µε το Ν.3016/2002 και το Ν.4706/2020 . 

 

Β. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ. 

Κατά τη διάρκεια του έτους 2020, η Επιτροπή Ελέγχου, ασκώντας της 
αρμοδιότητές της, πραγματοποίησε 13 συνεδριάσεις, με συμμετοχή 100% των 
μελών της . 

 

Γ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ. 

Η Επιτροπή συναντήθηκε , κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας των 
οικονομικών καταστάσεων , με στελέχη της εταιρείας, την Οικονομική 
Διεύθυνση και τους Εξωτερικούς Ελεγκτές και σε συνεργασία εξετάσθηκαν και 
αξιολογήθηκαν διεξοδικά, μεταξύ άλλων:  

 
 Το χρονοδιάγραμμα κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων.  

 η αρχή της επιχειρησιακής συνέχειας στις ετήσιες 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις και το γεγονός ότι λήφθηκαν οι 

διασφαλίσεις για την καταλληλόλητα χρησιμοποίησης της αρχής 

αυτής.  
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 οι σημαντικές κρίσεις, παραδοχές και εκτιμήσεις που χρησιμοποίησε 

η Διοίκηση αναφορικά με τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων.  

 η επάρκεια των γνωστοποιήσεων σχετικά με τους σημαντικούς 

κινδύνους που αντιμετωπίζει η Εταιρεία.  

 

 Η Επιτροπή Ελέγχου παρακολούθησε τη διενέργεια του υποχρεωτικού 
ελέγχου των ατομικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων της Εταιρείας. Στο πλαίσιο αυτό  σε συνεργασία με τους 
εξωτερικούς ελεγκτές και τις οικονομικές υπηρεσίες:  
 
 Συζήτησε το πρόγραμμα ελέγχου των εξωτερικών ελεγκτών , 

αξιολόγησε τη μεθοδολογία  και τις περιοχές επικέντρωσης του 

ελέγχου. 

 Ενημερώθηκε, με ενδιάμεσες συναντήσεις, για τα κύρια θέματα που 

προέκυψαν κατά την διάρκεια της διενέργειας της ελεγκτικής 

εργασίας. 

 Αξιολόγησε την ετήσια Έκθεση τους για την χρήση 2019, τη σχετική 

Συμπληρωματική Έκθεση, καθώς και την έκθεση για την επισκόπηση 

των ενδιάμεσων καταστάσεων.  

 Επισκόπησε και παρακολούθησε την ανεξαρτησία των εξωτερικών 

ελεγκτών . 

 

 Βασιζόμενη και στις εργασίες των εξωτερικών ελεγκτών, η Επιτροπή 
Ελέγχου εισηγήθηκε στο ΔΣ σχετικά με την έγκριση της 
χρηματοοικονομικής πληροφόρησης για την χρήση 2019 και για το Α΄ 
εξάμηνο 2020.  

 Δεν προέκυψε λόγος να συζητηθεί αλλαγή του εξωτερικού ελεγκτή εντός 
του 2020. 

 Τέλος, η Επιτροπή Ελέγχου ζήτησε να ανατεθεί στον ορκωτό ελεγκτή η 
έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού για τη χρήση 2020.  

 

 Δ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ. 

 Η Επιτροπή Ελέγχου συζήτησε και ενέκρινε το ετήσιο πρόγραμμα 
ελέγχων της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου,  αξιολογώντας το με 
βάση τους κύριους επιχειρηματικούς και χρηματοοικονομικούς 
κινδύνους  καθώς και τα αποτελέσματα των προηγούμενων ελέγχων.   
 

 Η Επιτροπή Ελέγχου έλαβε γνώση του έργου της Διεύθυνσης 
Εσωτερικού Ελέγχου και των  τριμηνιαίων εκθέσεών της. 
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 Η Επιτροπή Ελέγχου ενημερώθηκε σχετικά με τις  εργασίες συνεχούς 
επισκόπησης λειτουργειών Ομίλου από την Μ.Ε.Ε. 

 

 Η Επιτροπή Ελέγχου παρακολούθησε τα  θέματα σχετικά με το σύστημα 
εσωτερικού ελέγχου που υπέδειξε ο τακτικός έλεγχος . 

 

 Ο Διευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου παρίσταται στις συνεδριάσεις της 
Επιτροπής καθ’ όλη την διάρκεια των εργασιών της.   

Ε. ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ. 

  Η Επιτροπή Ελέγχου σε σχετικές συνεδριάσεις της ασχολήθηκε με τα 
ακόλουθα θέματα: 
 
 Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη. 

 Σύστημα Αξιολόγησης Υπευθύνου Εσωτερικού Ελέγχου. 

 Ετήσια Αξιολόγηση Υπευθύνου Εσωτερικού Ελέγχου. 

 

ΣΤ.ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Η Εταιρεία βρίσκεται σε διαδικασία θέσπισης Πολιτικής Βιώσιμης Ανάπτυξης. 

Στο πλαίσιο της λειτουργίας της  υιοθετεί αρχές και πραγματοποιεί δράσεις για 

τη βελτίωση της οικονομικής, περιβαλλοντικής και κοινωνικής της επίδοσης. 

Στα πλαίσια της σχεδιαζόμενης Πολιτικής Βιώσιμης Ανάπτυξης, η Επιτροπή 

Ελέγχου θα ήθελε να παρουσιάσει  τα βασικά της σημεία και να επισημάνει  τα 

ακόλουθα: 

Διακυβέρνηση  

Η Εταιρεία υιοθετεί  μέχρι σήμερα τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του 

ΕΣΕΔ και ήδη βρίσκεται σε διαδικασία εναρμόνισης του κώδικα στις απαιτήσεις 

του Ν.4706/2020.  

Η Επιτροπή Ελέγχου είναι ενήμερη και παρακολουθεί το έργο συμμόρφωσης 

τόσο του Κώδικα όσο και συνολικά  του συστήματος εταιρικής Διακυβέρνησης 

στις απαιτήσεις  του Ν.4706/2020. 

 

Περιβάλλον  

Για την INTRAKAT είναι πρώτιστης σημασίας η προσήλωση στις αξίες της 

περιβαλλοντικής ευθύνης. Η Εταιρεία δεσμεύεται να διατηρήσει μια 

περιβαλλοντικά ευαίσθητη και υπεύθυνη θέση και να διαχειριστεί ανάλογα τις 
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δραστηριότητές του, εφαρμόζοντας προληπτικά μέτρα για την προστασία του 

περιβάλλοντος και ελαχιστοποιώντας τις όποιες αρνητικές περιβαλλοντικές 

επιπτώσεις ενδέχεται να προκύπτουν.  

Εργαζόμενοι  

Η  INTRAKAT για να διατηρεί την ποιότητα του ανθρώπινου δυναμικού σε 

υψηλά επίπεδα, έχει θεσπίσει διαδικασίες επιλογής, επιμόρφωσης, 

αξιολόγησης και ανταμοιβής του προσωπικού και έχει δημιουργήσει ένα 

ασφαλές και δίκαιο περιβάλλον εργασίας, αντικειμενικά κριτήρια αξιολόγησης, 

ενώ παράλληλα προσφέρει ικανοποιητικές αμοιβές και παροχές καθώς και 

πρόσθετη ασφαλιστική νοσοκομειακή και εξωνοσοκομειακή κάλυψη για όλους 

τους εργαζόμενους. 

Κοινωνία  

Η INTRAKAT ασκεί την επιχειρηματική της δραστηριότητα με ορθολογικό και 

βιώσιμο τρόπο, ενώ παράλληλα προσφέρει ένα άριστο εργασιακό περιβάλλον 

και στηρίζει έμπρακτα τις τοπικές κοινωνίες στις οποίες αναπτύσσεται. Επίσης, 

ιδιαίτερη σημασία δίδεται στην ύπαρξη ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος 

χωρίς διακρίσεις, στον σεβασμό των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων των 

εργαζομένων, στους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας, όπως επίσης και στα 

δικαιώματα των μετόχων.  

 


