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Αξιότιμοι κ.κ. Μέτοχοι και εκπρόσωποι των μετόχων της εταιρείας, 

Εκ μέρους της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρείας και ως Πρόεδρος αυτής, υπο  λλουμε την  παρούσα Έκθεση 
Πεπραγμένων για την κλειόμενη χρήση 2021 (01/01/2021-31/12/2021) στοχεύοντας στην ενημέρωσή σας για το 
έργο της Επιτροπής ως  προς την διασφ λιση της συμμόρφωσης της εταιρείας στο ισχύον νομοθετικό και 
κανονιστικό  πλαίσιο  που διέπει την λειτουργία της και την διαχείριση των σχετικών κινδύνων. 

 

 
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου 
 
Μιχαήλ Ζερ ογιανν κης 
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Α. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 
 
 
Βασικός στόχος της Επιτροπής Ελέγχου είναι η  παροχή υποστήριξης   προς το Διοικητικό Συμ ούλιο της 
Εταιρείας στο  πλαίσιο των θεμ των  που εμπίπτουν  στις αρμοδιότητές της σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό 
και κανονιστικό πλαίσιο και του Κανονισμού Λειτουργίας της. 
 
Η Επιτροπή ελέγχου έχει τις  παρακ τω κύριες αρμοδιότητες: 
 
α) ενημερώνει το Διοικητικό Συμ ούλιο για το αποτέλεσμα του υποχρεωτικού ελέγχου και επεξηγεί πώς 

συνέ αλε ο υποχρεωτικός έλεγχος στην ακεραιότητα της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και ποιος ήταν ο 

ρόλος της επιτροπής ελέγχου στην εν λόγω διαδικασία, 

 ) παρακολουθεί τη διαδικασία χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και υπο  λλει συστ σεις ή προτ σεις για 

την εξασφ λιση της ακεραιότητ ς της, 

γ) παρακολουθεί την αποτελεσματικότητα των συστημ των εσωτερικού ελέγχου, διασφ λισης της ποιότητας και 

διαχείρισης κινδύνων της επιχείρησης και, κατ  περίπτωση, του τμήματος εσωτερικού ελέγχου της, όσον αφορ  

τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση της ελεγχόμενης οντότητας, χωρίς να παρα ι ζει την ανεξαρτησία της, 

δ) παρακολουθεί τον υποχρεωτικό έλεγχο των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστ σεων και ιδίως την 

απόδοσή του, λαμ  νοντας υπόψη οποιαδήποτε πορίσματα και συμπερ σματα της αρμόδιας αρχής  

ε) επισκοπεί και παρακολουθεί την ανεξαρτησία των ορκωτών ελεγκτών λογιστών ή των ελεγκτικών εταιρειών 

και ιδίως την καταλληλόλητα της παροχής μη ελεγκτικών υπηρεσιών στην ελεγχόμενη οντότητα σύμφωνα με το  

στ) είναι υπεύθυνη για τη διαδικασία επιλογής ορκωτών ελεγκτών λογιστών ή ελεγκτικών εταιρειών και προτείνει 

τους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές ή τις ελεγκτικές εταιρείες που θα διοριστούν. 

Πιο αναλυτικη καταγραφη των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής περιέχεται στον Κανονισμό Λειτουργίας της, ο 

οποίος με την ευκαιρία της εφαρμογής του νέου νόμου   0  2020  Εταιρική διακυ έρνηση ανωνύμων εταιρειών, 

σύγχρονη αγορ  κεφαλαίου, ενσωμ τωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας  ΕΕ) 20    2  του 

Ευρωπα κού Κοινο ουλίου και του Συμ ουλίου, μέτρα προς εφαρμογή του Κανονισμού  ΕΕ) 20        και 

 λλες διατ ξεις”, επανεξετ στηκε και επικαιροποιήθηκε και είναι διαθέσιμος από τον ιστοτοπο της εταιρίας 

(https://intertech.gr/kanonismos-epitropis-elegxou/) 

 

Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, και οι ημερομηνίες διορισμού τους, έχουν ως ακολούθως:  

    

Μέλος: Συμμετοχή στην επιτροπή 

ελέγχου από: 

Γιώργος Ροζ κης  2  Ιουλίου 20   

Στεφανος Διαλετης  3 Δεκεμ ρίου 2018 

Μιχαήλ Ζερ ογιανν κης  2  Ιουλίου 20   
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Τα ανωτέρω εκλεγμένα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα που 

δραστηριοποιείται η Εταιρεία, και επαρκή γνώση στην ελεγκτική και τη λογιστική   

 Επίσης όλα τα μέλη της επιτροπής πληρούν ταυτόχρονα και τα κριτήρια ανεξαρτησίας σύμφωνα με το 

Ν. 0   2002 και συγκεκριμένα : 

1. Δεν διατηρούν επιχειρηματική ή  λλη επαγγελματική σχέση με την Εταιρεία ή με συνδεδεμένη με αυτήν 

επιχείρηση που να επηρε ζει από τη φύση της την επιχειρηματική της δραστηριότητα, ούτε είναι 

σημαντικοί  προμηθευτές ή σημαντικοί  πελ τες της Εταιρείας. 

2. Δεν έχουν  παρ λληλα την ιδιότητα του Προέδρου του Δ.Σ. ή διευθυντικού στελέχους της Εταιρείας ή 

συνδεδεμένης με την Εταιρεία επιχείρησης, δεν είναι εκτελεστικ  μέλη του Διοικητικού Συμ ουλίου σε 

συνδεδεμένη με την Εταιρεία επιχείρηση, ούτε συνδέονται με την Εταιρεία ή τις συνδεδεμένες με αυτήν 

επιχειρήσεις με σχέση εξηρτημένης εργασίας ή έμμισθης εντολής. 

3. Δεν έχουν συγγένεια μέχρι δεύτερου  αθμού, εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, ούτε είναι σύζυγοι εκτελεστικού 

μέλους του Διοικητικού Συμ ουλίου ή διευθυντικού στελέχους ή μετόχου  ου συγκεντρώνει την  πλειοψηφία του 

μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ή συνδεδεμένης με αυτήν επιχείρησης 

Τα μέλη της Επιτροπής έχουν δηλώσει ότι αποδέχονται τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντ  τους και ότι θα 

εκτελούν τις εργασίες τους σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής, τον Εσωτερικό 

Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας και το νόμο.  

Λεπτομερή  ιογραφικ  σημειώματα των μελών της Επιτροπής επισυν πτονται στην παρούσα Έκθεση. 

 

Β. Πεπραγμένα επιτροπής εσωτερικού ελέγχου  

Κατ  την  σκηση του έργου της εν γένει, η Επιτροπή Ελέγχου είχε  πλήρη  πρόσ αση σε όλες 

τις  πληροφορίες  που ήταν απαραίτητες και  παρ λληλα είχε τις αναγκαίες υποδομές για την αποτελεσματική 

 σκηση των καθηκόντων της. 

Οι συνεδρι σεις της επιτροπής έχουν σχεδιαστεί για να διευκολύνουν και να ενθαρρύνουν την επικοινωνία 

μεταξύ της Επιτροπής Ελέγχου, της λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου και του ανεξ ρτητου ελεγκτή της Εταιρείας. 

Η Επιτροπή συζήτησε με τους εσωτερικούς ελεγκτές της Εταιρείας και τον ανεξ ρτητο ελεγκτή το συνολικό 

πεδίο εφαρμογής και τα σχέδια για τους αντίστοιχους ελέγχους τους. Η Επιτροπή συνεδρι ζει με τους 

εσωτερικούς ελεγκτές και τον ανεξ ρτητο ελεγκτή, με και χωρίς τη διοίκηση, για να συζητήσει τα αποτελέσματα 

του ελέγχου τους, και τη συνολική ακεραιότητα της ετήσιας χρηματοοικονομικής έκθεσης.  

  Επιτροπή Ελέγχου συνεδρι ζει τέσσερις   ) φορές κατ  ελ χιστο ετησίως, ενώ δύο  2) φορές το χρόνο 
συναντ  τον τακτικό ελεγκτή της Εταιρίας, χωρίς την παρουσία των μελών της Διοίκησης. Η Επιτροπή Ελέγχου 
δύναται να συνεδρι ζει και αυτόκλητα, εφόσον παρίστανται όλα τα μέλη της. Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου 
μπορεί να εκπροσωπείται στις συνεδρι σεις της με έγγραφη εξουσιοδότηση του μόνο από  λλο μέλος της ίδιας 
επιτροπής.  

Στην περίπτωση αυτή η Επιτροπή Ελέγχου συνεδρι ζει εγκύρως, εφόσον δυο τουλ χιστον από τα μέλη της 
παρίστανται αυτοπροσώπως και εκπροσωπείται το τρίτο. Τέλος, οι αποφ σεις της Επιτροπής Ελέγχου 
λαμ  νονται με απολυτή πλειοψηφία των μελών.  

 

Κατ  την περίοδο  από Ιούνιο 2021, έως και Απρίλιο 2022, η επιτροπή συνεδρίασε συνολικ  11 φορές , και 

συζήτησε για όλα τα θέματα που εμπίπτουν στους τομείς των αρμοδιοτήτων της, και ειδικ  για τον  Εξωτερικό  
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Έλεγχο και την  Χρηματοοικονομική  Πληροφόρηση  ετήσια και εξαμηνιαία , τον Εσωτερικό έλεγχο και το 

Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου. Επίσης συζητήθηκαν δι φορα  Οργανωτικ   έματα της Επιτροπής, και Λοιπ  

θέματα που σχετίζονται με τις αρμοδιότητες της Επιτροπής. 

 

Τα μέλη της επιτροπής ήταν παρόντες σε όλες τις συνεδρι σεις. Λόγω των περιορισμών που ισχύουν εξαιτίας 

της πανδημίας COVID αρκετές από τις συνεδρι σεις πραγματοποιήθηκαν με τηλεσυνδι σκεψη 

Η Επιτροπή δεν έχει γραμματέα. Για κ θε συνεδρίαση τηρείται από τα μέλη της  πρακτικό με τα θέματα που 

έχουν συζητηθεί . Τα πρακτικ  κοινοποιούνται στο ΔΣ, το οποίο λ μ ανει γνωση για όλα τα θέματα που εχει 

ασχολήθει η Επιτροπή  

 

 

Β1. Αναφορά της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρείας ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε. επί της ετήσιας οικονομικής 

έκθεσης της περιόδου 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2021 

Η Επιτροπή Ελέγχου επι λέπει τη διαδικασία χρηματοοικονομικής πληροφόρησης αναφορ ς της 

Εταιρείας εξ ονόματος του Διοικητικού Συμ ουλίου. Η διοίκηση της Εταιρείας έχει την πρωταρχική 

ευθύνη για τις οικονομικές καταστ σεις, για τη διατήρηση αποτελεσματικού εσωτερικού ελέγχου στη 

χρηματοοικονομική πληροφόρηση και για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του εσωτερικού 

ελέγχου της οικονομικής πληροφόρησης. Κατ  την  σκηση των εποπτικών αρμοδιοτήτων της, η 

Επιτροπή εξέτασε και συζήτησε τις ετήσιες οικονομικές καταστ σεις που περιλαμ  νονται  στην ετήσια 

χρηματοοικονομική έκθεση, της περιόδου  η Ιανουαρίου έως   ης Δεκεμ ρίου 2021,  

συμπεριλαμ ανομένης μιας συζήτησης για : 

 την ακεραιότητα  

 την αποδοχή των λογιστικών αρχών.  

 το εύλογο των σημαντικών κρίσεων  

 και τη σαφήνεια των γνωστοποιήσεων στις οικονομικές καταστ σεις. 

 

Η Επιτροπή εξέτασε με τον ανεξ ρτητο ελεγκτή, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τη διατύπωση γνώμης, 

σχετικ  με τη συμμόρφωση των χρηματοοικονομικών καταστ σεων με τις γενικ  αποδεκτές λογιστικές 

αρχές των διεθνών λογιστικών προτύπων, τις κρίσεις της ως προς την ακεραιότητα και όχι μόνο, την 

αποδοχή των λογιστικών αρχών της Εταιρείας και  λλα θέματα που πρέπει να συζητηθούν με την 

Επιτροπή.  

Σχετικ  με τον έλεγχο των οικονομικών καταστ σεων ενημερώθηκε από τον ανεξ ρτητο ελεγκτή  για τα 

παρακ τω: 

• Χρονοδι γραμμα ετήσιου ελέγχου χρήσης 202  

• Προσδιορισμός εύρους ελέγχου και ουσιώδους μεγέθους 

• Αναγνώριση σημαντικών κινδύνων 
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• Παρουσίαση ελεγκτικών διαδικασιών για την απόκτηση καταλλήλων και επαρκών τεκμήριων 

Στις συζητήσεις με τους ορκωτούς ελεγκτές, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στα  Σημαντικότερα θέματα 

ελέγχου» όπως αυτ  προσδιορίστηκαν από τους ορκωτούς ελεγκτές, και τον τρόπο με τον οποίο 

αντιμετωπίστηκαν  στον έλεγχό τους.    

 

Οι  «Σημαντικές περιοχές ελέγχου    πως ανα έρονται στην έκθεση ελέγχου  αποτυπ νονται κατωτέρω:  

 Κύκλος εργασιών και εμπορικές απαιτήσεις, οπου το κυρι τερα θέμα που απασχ λησε τους 

ελεγκτές  ηταν η ανακτησιμ τητα των εμπορικ ν απαιτήσεων και τα ποσά των προβλέψεων 

που έχουν σχηματισθεί για την κάλυψη του κινδυνου μη είσπραξης  

 Αποθέματα, και πιο συγκεκριμένα η αποτίμηση των αποθεμάτων στην πραγματική αξία  

 Δανειακές υποχρεώσεις  

 

   πιτροπή ε έτασε και συ ήτ σε αναλυτικ  τα αν τέρ  θέματα με τους ορκ τούς ελεγκτές  χ ρ ς τ ν 

παρουσ α  ιευθυντικών στελεχών τ ν οικονομικών υπ ρεσιών τ ς  ταιρε ας.  

Βασιζόμενη στην προαναφερθείσα επισκόπηση και συζητήσεις που πραγματοποίησε, η Επιτροπή 

συνέστησε στο Διοικητικό Συμ ούλιο να εγκρίνει τις οικονομικές καταστ σεις και όλες τις σημειώσεις, 

καθώς επίσης και την έκθεση διαχείρισης που συμπεριλαμ  νονται στην ετήσια χρηματοοικονομική 

έκθεση, της περιόδου  η Ιανουαρίου έως   η Δεκεμ ρίου 2021 . 

Β2. Αποτελεσματικότητα τμήματός εσωτερικού ελέγχου 

Η επιτροπή ελέγχου κατ  το τελευταίο έτος συνεδρίασε  αρκετές φορές με αντικείμενο την αξιολόγηση 

του συστήματος εσωτερικού ελέγχου. Έκανε προτ σεις για  ελτίωση των εσωτερικών διαδικασιών, 

παρακολούθησε την διενέργεια κ ποιων ελέγχων (μεταξύ αυτών και  απογραφή αποθεμ των), 

συνέ αλε στον σχεδιασμό του ετήσιου πλ νου εσωτερικού ελέγχου.  

Μεταξύ  λλων επισκόπησέ και επικαιροποίησε τα παρακ τω : 

 Χ ρτη κίνδυνου (risk assessment)  

 Το Πλ νο Εσωτερικών Ελέγχων, Χρονοδι γραμμα και κριτήρια Κατ ρτισης. 

 Τριμηνιαίες Εκθέσεις Εσωτερικών Ελέγχων- Ευρήματα –κατ  τη δι ρκεια του έτους 2020 και 

παρακολούθηση των δραστηριοτήτων της μον δας Εσωτερικού Ελέγχου.  

 Διορθωτικές ενέργειες της Διοίκησης στον εσωτερικό κανονισμό  

 

 

Β3. Ορισμός  ορκωτού ελεγκτή- λογιστή 

Μια  ασική αρμοδιότητα της επιτροπής, είναι η επιλογή του τακτικού ελεγκτή.  

Η επιτροπή ελέγχου αφού αξιολόγησε το έργο του Ορκωτού Λογιστή Ελεγκτή Γεωργίου Παναγοπουλου 

της ελεγκτικής εταιρίας Grant Thornton, συνέστησε στην διοίκηση να αναθέσει τον έλεγχο και της 

χρήσης     2022-31/12/2022, στον παραπ νω ελεγκτή. 
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Η Επιτροπή οφείλει να διασφαλίζει ότι ο τακτικος ελεγκτης διατηρεί την ανεξαρτησία και την 

αντικειμενικότητ  του και είναι αποτελεσματικός στη διενέργεια του τακτικού ελέγχου. Για το 202  οι 

ορκωτοι ελεγκτες υπέ αλαν στην Επιτροπή τη δήλωση ανεξαρτησίας από την Εταιρεία σύμφωνα με τον 

Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με 

τον έλεγχο των οικονομικών καταστ σεων.  

Β4. Λοιπά θέματα 

Η επιτροπή εκτος των παραπ νω , συνεδρίασε και για τα παρακ τω θέματα : 

 Συγκρότηση σε σώμα μετα την εκλογη της  

 Έγκριση αμοι ών προς τους εξωτερικούς ελεγκτές για μη ελεγκτικές υπηρεσίες  

 Ενημέρωση από την διοίκηση για τις επιπτώσεις από την ενεργειακή κριση 

 Συμμόρφωση της Εταιρίας με το ν.  0  

 

 

 

 

 

Γ. Πολιτική Βιώσιμης ανάπτυξης  

Σε ότι αφορ  την πολιτική  ιώσιμης αν πτυξης, με το  ρθρο    παρ.   περ. ι , του Ν. 4706/2020 ορίζεται ότι ο 

Κανονισμός Λειτουργίας της Εταιρείας πρέπει να περιλαμ  νει πολιτική  ιώσιμης αν πτυξης όπου απαιτείται 

και σε συνδυασμό το  ρθρο  5  του Ν.  5   20  , σύμφωνα με το οποίο οι μεγ λες ανώνυμες εταιρείες οι 

οποίες αποτελούν οντότητες δημόσιου ενδιαφέροντος, κατ  την έννοια του Παραρτήματος Α΄ του ν.   0  20  , 

και οι οποίες, κατ  την ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού τους, υπερ αίνουν το μέσο αριθμό των 

πεντακοσίων  500) εργαζομένων κατ  τη δι ρκεια του οικονομικού έτους, περιλαμ  νουν στην έκθεση 

διαχείρισης μία μη χρηματοοικονομική κατ σταση που περιέχει πληροφορίες, στο  αθμό που απαιτείται για την 

κατανόηση της εξέλιξης, των επιδόσεων, της θέσης και του αντίκτυπου των δραστηριοτήτων της, σε σχέση, 

τουλ χιστον, με περι αλλοντικ , κοινωνικ  και εργασιακ  θέματα, το σε ασμό των δικαιωμ των του 

ανθρώπου, την καταπολέμηση της διαφθορ ς και με θέματα σχετικ  με τη δωροδοκία, συν γεται ότι η Πολιτική 

Βιώσιμης Αν πτυξης εφαρμόζεται στις περιπτώσεις των μεγ λων εταιρειών κατ  την ανωτέρω έννοια.  

 

Η Εταιρία αναγνωρίζει την αν γκη για συνεχή  ελτίωση της περι αλλοντικής επίδοσης με   ση τις αρχές 

αειφόρου αν πτυξης και σε συμμόρφωση με την νομοθεσία και τα διεθνή πρότυπα στοχεύει σε μια 

ισορροπημένη οικονομική αν πτυξη σε αρμονία με το φυσικό περι  λλον. 

 

Στο πλαίσιο αυτό η Εταιρεία αναλαμ  νει δρ σεις που περιορίζουν τις  μεσες και έμμεσες επιπτώσεις που 

προκαλούνται από την λειτουργία της  
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Δ. Βιογραφικά σημειώματα μελών επιτροπής ελέγχου 

Μιχαήλ Ζερβογιαννάκης του Νικολάου– Πρόεδρος  
 
Είναι κ τοχος πτυχίου Bachelor στη Διοίκηση Επιχειρήσεων με εξειδίκευση στην Λογιστική και τα 
Χρηματοοικονομικ  από το Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλ δας  Deree College).Επίσης, κατέχει δίπλωμα στα 
Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφορ ς (IFRS) από το Association of International Accountants (AIA). 
Έχει εργαστεί ως Assurance services manager στην Ernst & Young, ως group financial controller στην Τεχνική 
Ολυμπιακή, ως finance manager στην McCann Erickson Advertising S.A./Universal Media S.A., καθώς και ως 
Οικονομικός Διευθυντης  στην General Electric Healthare A.E. Από το Μ ρτιο 2013 μέχρι σήμερα είναι 
managing partner και co-founder της HBPO PC Consultants και από τον Απρίλιο 2014 μέχρι σήμερα είναι Vice 
President της HEIDELBERG HELLAS S.A. 
 
Γεώργιος Ροζάκης του Σταυρου – Μέλος  
 
Γεννήθηκε στην Αθήνα το  9  , το  9   τελείωσε την Ανωτέρα Σχολή Πλοι ρχων Εμπορικού Ναυτικού και το 
1993 αποφοίτησε από το Οικονομικό Τμήμα της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
 εσσαλονίκης, κατεύθυνση Οικονομικής των Επιχειρήσεων. Ξεκίνησε το  99  ως υπ λληλος λογιστηρίου στην 
εταιρία AVIS και στη συνέχεια εργ στηκε ως προ στ μενος λογιστηρίου σε εταιρίες όπως τα super market 
EXTRA, οι ιχθυοκαλλιέργειες SEAFARM IONIAN και η  ιομηχανία ειδικού προφίλ αλουμινίου SANLEV 
CALIBRE. Στη συνέχεια το  999 μεταπήδησε στο επ γγελμα του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή μέσω της εταιρίας 
BDO, όπου για χρόνια ήταν εκ των επικεφαλής του φορολογικού τμήματος. Κατ  την επαγγελματική του 
σταδιοδρομία στο χώρο του ελέγχου ο κ. Ροζ κης διεκπεραίωσε μεγ λο αριθμό ελεγκτικών έργων σε εταιρίες 
όπως οι MERCEDES - BENZ ΕΛΛΑΣ, Όμιλος SANYO, ALTEC, ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ, EUROPA 
PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ κ.α. Στην BDO παρέμεινε έως το έτος 20  , το έτος 20   συνεργ σθηκε με την ελεγκτική 
εταιρία ΕΥ ΥΝΟΙ ΟΡΛΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΕ και το έτος 20   εντ χθηκε στην ADVISORY PLUS IKE 
 εταιρεία συμ ούλων επιχειρήσεων) στην οποία είναι διαχειριστής και ασχολείται πρωτίστως με φορολογικ  
θέματα εταιριών, αναδιοργ νωση των συστημ των εσωτερικού τους ελέγχου και παροχή συμ ουλευτικών 
υπηρεσιών προς τη Διοίκηση τους. 
 
Στέφανος Διαλετής του Σπυρίδωνα – Ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος 
 
Γεννήθηκε στην Αθήνα το  9 0 και σπούδασε Γενική Βιολογία  Biologia Generale) στο Universita degli studi di 
Sassari (1979- 9  ). Επίσης σπούδασε Computer Science, Informatiques στο Universita degli studi di Roma 
(1984- 9 5) και System Programming, System Analysis στο ΕΛΚΕΠΑ   9  - 9  ). Έχει παρακολουθήσει 
σεμιν ρια σε sales techniques, local area networks, multimedia, κ.α. Έχει πολυετή εμπειρία ως Managing 
Director, Retail Operations Manager, Director στην Εταιρεία MEDIA – SATURN S.A., στην εταιρεία ERICSSON 
 ELLAS SA ως sales supervisor, sales manager, indirect channel commercial manager και ERICSSON 
AUSTRIA ως Country manager για την Ελλ δα σε Enterprise products, καθώς και στην AMSTRAD  ELLAS SA 
ως key account & sales manager. Μιλ ει Αγγλικ   fluent), Ιταλικ   fluent), Γαλλικ   good) και Σουηδικ  
(Elementary good). 

 

Για την επιτροπή ελέγχου 

      11 Απριλίου 2022 

Μιχαήλ Ζερ ογιανν κης  Στεφανος Διαλετης Γιωργος Ροζακης 

Πρόεδρος         Μέλος        Μέλος 

 

 

 


