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Προς: 

Το Διοικητικό Συμβούλιο και τους  

Μετόχους της εταιρείας  

PREMIA AE  

Αθήνα 27.5.2021 

 
Η παρούσα έκθεση αφορά τα  Πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου από τη 

συγκρότησή της σε σώμα την 28.7.2020, μέχρι την ημερομηνία σύγκλησης της 

τακτικής γενικής συνέλευσης για τη χρήση 2020 που θα συνέλθει εντός του 2021, 

σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1θ του άρθρου 44 του Ν. 4449/2020, προκειμένου 

να καταδειχθεί η ουσιώδης συμβολή και συνδρομή της Επιτροπής Ελέγχου στη 

συμμόρφωση της Εταιρείας με τις διατάξεις του ισχύοντος νομοθετικού και 

κανονιστικού πλαισίου. Περιλαμβάνει επίσης αναφορά στα πεπραγμένα της 

προηγούμενης Επιτροπής Ελέγχου. 

 
1. Σκοπός 

 
Σκοπός της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία είναι η 

υποστήριξη και συνδρομή του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την άσκηση των 

καθηκόντων του αναφορικά με τα εξής θέματα: 

 
 τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση (των ετήσιων και των εξαμηνιαίων 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων), 

  
 τον εσωτερικό έλεγχο,  

 
 την αξιολόγηση συστήματος εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης των εταιρικών 

κινδύνων,  

 
 την ανεξαρτησία και διαδικασία επιλογής των Ορκωτών Ελεγκτών– Λογιστών, 

  
 την παρακολούθηση του υποχρεωτικού ελέγχου, 

 
 την κανονιστική συμμόρφωση. 

 
2. Σύνθεση – Κανονισμός Λειτουργίας 
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Η Επιτροπή Ελέγχου της εταιρείας αποτελείται από τρία μέλη τα οποία είναι και μέλη 

του Διοικητικού Συμβουλίου της. Κατά τη διάρκεια τόσο του έτους 2020, όσο και του 

έτους 2021 μέχρι σήμερα, έγιναν τρεις αλλαγές των μελών της Επιτροπής, λόγω 

κυρίως των μεταβολών που επήλθαν στην εταιρεία και αφορούσαν τους βασικούς 

μετόχους, την αναδιάρθρωση του επιχειρηματικού και διοικητικού μοντέλου και τις 

σχεδιαζόμενες μεγάλες επενδύσεις, σημαντικό μέρος των οποίων έχει ήδη υλοποιηθεί 

και συνεχίζει να υλοποιείται.  

 
Η πρώτη Επιτροπή Ελέγχου, υπό τη νέα ιδιοκτησιακή και οργανωτική δομή της 

εταιρείας συγκροτήθηκε σε σώμα την 28.7.2020 με μέλη τους Βρουστούρη 

Παναγιώτη, Frank Roseen και Θεοδωρίδη Σωτήριο. Στη συνέχεια, την 30.10.2020, το 

μέλος Θεοδωρίδης Σωτήριος αντικαταστάθηκε από τον Μπάκο Γεώργιο.     

 
Σήμερα, μετά και την τελευταία αλλαγή που έλαβε χώρα την 19.5.2021, η Επιτροπή 

Ελέγχου αποτελείται από τους:   

 
Παναγιώτη Βρουστούρη του Κωνσταντίνου, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος του 

Διοικητικού Συμβουλίου, Πρόεδρο της Επιτροπής, 

 
Frank Roseen του Αναστασίου μη Εκτελεστικό Μέλος  του Διοικητικού Συμβουλίου, 

Μέλος της Επιτροπής και,  

 
Βασίλειο Ανδρικόπουλο του Φιλίππου, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος του 

Διοικητικού Συμβουλίου, Μέλος της Επιτροπής.  

 
Η πλειοψηφία των μελών της Επιτροπής, ήταν και είναι ανεξάρτητα από την 

Εταιρεία, καθόσον δύο μέλη της, διορίζονταν ως ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τους Ν. 3016/2002 και Ν. 

4706/2020. 

 
Όλα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου διέθεταν και διαθέτουν επαρκή γνώση στον 

τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, ήτοι στον τομέα της Ακίνητης 

Περιουσίας, λόγω της επαγγελματικής τους ιδιότητας και εμπειρίας. Ειδικότερα: 

 
(α) Το ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, κ. Παναγιώτης Βρουστούρης, που ήταν 

εξ΄αρχής μέλος της Επιτροπής, διαθέτει επαρκή γνώση στην ελεγκτική και την 
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λογιστική λόγω της επιστημονικής του κατάρτισης και της επαγγελματικής του 

εμπειρίας. Είναι κάτοχος του τίτλου του Ορκωτού Λογιστή, Μέλος του Σώματος 

Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών από το 1984 και Πρόεδρος & Διευθύνων 

Σύμβουλος της εταιρείας MPI HELLAS ΑΕ στην Ελλάδα. Είναι Τακτικός 

Ελεγκτής και σύμβουλος σε θέματα Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής 

Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) σε οντότητες δημοσίου ενδιαφέροντος και λοιπές 

οντότητες του ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα. Έχει διατελέσει μέλος της 

Accounting Regulatory Committee (ARC) στην Ευρωπαϊκή Ένωση, του 

Συμβουλίου Λογιστικής Τυποποίησης (ΣΛΟΤ), του Εποπτικού Συμβουλίου του 

ΣΟΕΛ, του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος, της Επιτροπής 

Διαχείρισης Αφερεγγυότητας, καθώς και αρκετών νομοπαρασκευαστικών 

επιτροπών σε λογιστικά, ελεγκτικά και φορολογικά θέματα. 

 
(β)  Το μη εκτελεστικό μέλος, κ. Frank Roseen, που ήταν εξ΄αρχής μέλος της 

επιτροπής, είναι κάτοχος MBA του Πανεπιστημίου της Στοκχόλμης, και έχει 

διατελέσει επί σειρά ετών ως Γενικός και Οικονομικός Διευθυντής σε μεγάλες 

ευρωπαϊκές εταιρείες στο χώρο των ακινήτων. Σήμερα είναι εκτελεστικό μέλος 

του Διοικητικού Συμβουλίου της Γερμανικής εταιρείας Around town, που είναι 

μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στον κλάδο των ακινήτων στη Γερμανία. 

 
(γ) Το ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Βασίλειος 

Ανδρικόπουλος που ορίσθηκε το 2021, έχει σπουδάσει Οργάνωση και Διοίκηση 

Επιχειρήσεων στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με μετεκπαίδευση στο 

Harvard Business School και στο INSEAD σε θέματα Χρηματοοικονομικής 

Διοίκησης και Εξαγορών και Συγχωνεύσεων και διαθέτει 25 έτη εργασιακής 

εμπειρίας σε θέσεις υψηλής διοικητικής ευθύνης. Ειδικότερα, έχει αναλάβει 

θέσεις διευθύνοντος και αναπληρωτή διευθύνοντος συμβούλου σε διάφορες 

εταιρείες  (GREEN COLA HELLAS και ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΑ ΑΕ, 

μέλος του CΑRLSBERG GROUP και NOVAL PROPERTY, μέλος του ομίλου 

ΒΙΟΧΑΛΚΟ) η τελευταία εκ των οποίων δραστηριοποιείται στον κλάδο της 

ακίνητης περιουσίας. Επίσης, έχει διατελέσει Οικονομικός Διευθυντής Αγορών 

Δυτικής Ευρώπης στην εταιρεία DIAGEO Plc καθώς και ειδικός σύμβουλος του 

Πρωθυπουργού της Ελλάδος σε θέματα Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας.  
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Η θητεία της κατά τα ανωτέρω Επιτροπής Ελέγχου συμπίπτει με τη θητεία του 

Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας (τριετής). Κανονισμός Λειτουργίας της 

Επιτροπής είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα της Εταιρείας. Η Επιτροπή  

συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας ή μέσω τηλεδιάσκεψης και οι συζητήσεις και 

αποφάσεις της καταχωρίζονται σε σχετικά πρακτικά. 

  
3. Συνεδριάσεις  

 
Κατά τη διάρκεια των ετών 2020 και 2021, από την συγκρότηση σε σώμα της πρώτης 

Επιτροπής Ελέγχου την 28.7.2020 μέχρι και σήμερα, έγιναν οι εξής συνεδριάσεις: 

 
Συνεδρίαση της  25ης Αυγούστου 2020, με θέματα  ημερήσιας διάταξης: 

  
(α) Τον καθορισμό των  συνεδριάσεων της Επιτροπής Ελέγχου για την περίοδο 

Αύγουστος - Δεκέμβριος 2020, όπου αποφασίσθηκε η διενέργεια τριών 

τουλάχιστον συνεδριάσεων κατά τους μήνες Σεπτέμβριο, Νοέμβριο και 

Δεκέμβριο. 

  
(β) Την έγκριση του προγράμματος ελέγχων της υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου της 

περιόδου Αύγουστος - Δεκέμβριος 2020, όπου αποφασίσθηκε ότι ο εσωτερικός 

έλεγχος, για το εν λόγω χρονικό διάστημα πρέπει να εστιασθεί στα θέματα της 

επισκόπησης και βελτίωσης των ενδιάμεσων και των ετήσιων οικονομικών 

καταστάσεων της χρήσεως 2020, καθώς και στην εξέταση του κυκλώματος των 

εσόδων - εισπράξεων της εταιρείας.    

 
Συνεδρίαση της  16ης Σεπτεμβρίου 2020, με θέματα  ημερήσιας διάταξης: 

 
(α)  Την εξέταση των οικονομικών καταστάσεων της περιόδου 01.01.2020 - 

30.06.2020 και την εισήγηση προς έγκρισή τους από το Διοικητικό Συμβούλιο 

της εταιρείας, όπου τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου ενέκριναν ομόφωνα τα 

σχέδια των  παρουσιασθεισών από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Οικονομικών 

Καταστάσεων  και της Έκθεσης Επισκόπησης από τον Ορκωτό Ελεγκτή και 

εισηγήθηκαν την έγκρισή τους από το Διοικητικό Συμβούλιο.  

 
(β) Την  παρουσίαση  του  προγράμματος   ελέγχου των ετησίων οικονομικών 

καταστάσεων της χρήσεως 2020, από τον Ορκωτό Ελεγκτή, ο οποίος ενημέρωσε 
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τα μέλη της Επιτροπής για τις διαδικασίες του ελέγχου, όπως τα θέματα της 

ανεξαρτησίας της ομάδας ελέγχου,  της επικαιροποίησης της κατανόησης της 

εταιρείας, της επισκόπησης της εργασίας των εσωτερικών ελεγκτών, του 

καθορισμού του ουσιώδους μεγέθους, των δοκιμασιών των εσωτερικών δικλίδων 

(internal controls), της αποστολής επιβεβαιωτικών επιστολών και των φυσικών 

καταμετρήσεων περιουσιακών στοιχείων.    

 
Συνεδρίαση της  1ης Οκτωβρίου 2020, με θέμα  ημερήσιας διάταξης: 

 
Την εισήγηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την πρόσληψη εσωτερικού ελεγκτή, 

όπου προτάθηκε η πρόσληψη ως εσωτερικού ελεγκτή της εταιρείας, της κ. Λοΐζου 

Αικατερίνης η οποία προέρχεται από το χώρο των ελεγκτικών εταιρειών και έχει 

μακρά εμπειρία στο αντικείμενο του ελέγχου μεγάλων και εισηγμένων εταιρειών.   

 
Συνεδρίαση της  10ης Νοεμβρίου 2020, με θέμα  ημερήσιας διάταξης: 

 
Την Έκθεση του Εσωτερικού Ελέγχου για το Δ΄ τρίμηνο του 2020, όπου ο 

εσωτερικός έλεγχος παρουσίασε την διενεργηθείσα εργασία του επί του κυκλώματος 

των εσόδων – εισπράξεων.  Από την εξέταση της έκθεσης εσωτερικού ελέγχου τα  

μέλη τα Επιτροπής κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η διαχειριστική κατάσταση της 

εταιρείας, αναφορικά με τα εν λόγω  θέματα είναι ικανοποιητική και αποφάσισαν την 

διαβίβαση της έκθεσης στο Διοικητικό Συμβούλιο προς ενημέρωσή του.  

 
Συνεδρίαση της  11ης  Δεκεμβρίου  2020, με θέμα  ημερήσιας διάταξης: 

 
Την εξέλιξη της πορείας του ελέγχου του 2020, όπου ο ελεγκτής ενημέρωσε την 

Επιτροπή για την  εξέλιξη του ελέγχου μέχρι την εν λόγω ημερομηνία, καθώς και για 

την προβλεπόμενη πορεία στο επόμενο διάστημα και μέχρι την οριστικοποίησή του, 

εντός του 2021. Τα μέλη της Επιτροπής έκριναν την ενημέρωση που τους 

παρασχέθηκε και  την εξέλιξη του ελέγχου  ικανοποιητική και ζήτησαν από τον 

ελεγκτή να είναι σε διαρκή επαφή μαζί τους για την επίλυση οποιουδήποτε θέματος 

προκύψει. 

 
Συνεδρίαση της  7ης Ιανουαρίου  2021, με θέματα  ημερήσιας διάταξης: 
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(α) Καθορισμός συνεδριάσεων Επιτροπής Ελέγχου περιόδου 2021 (Ιανουάριος - 

Δεκέμβριος 2021), όπου αποφασίσθηκε η σύγκληση τεσσάρων τουλάχιστον 

συνεδριάσεων της Επιτροπής, χωρίς να προταθούν συγκεκριμένες ημερομηνίες 

λόγω των πολλών και απρόβλεπτων παραγόντων που θα μπορούσαν να 

αναβάλλουν τυχόν προκαθορισμό τους. Σε κάθε περίπτωση αποφασίσθηκε όπως 

υπάρχει πενθήμερη ειδοποίηση πριν τις συνεδριάσεις, τα δε θέματα που κυρίως θα 

συζητηθούν σε αυτές θα αφορούν, την εξέταση των ετησίων οικονομικών 

καταστάσεων της χρήσεως 2020, την επιλογή των ελεγκτών της χρήσεως 2021, 

την εξέταση των ενδιάμεσων (εξαμηνιαίων) οικονομικών καταστάσεων της 

χρήσεως 2021, την εξέλιξη του ελέγχου της χρήσεως 2021 και την εποπτεία του 

εσωτερικού ελέγχου της εταιρείας.      

  
(β) Έγκριση Προγράμματος Ελέγχων της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου περιόδου 

2021 (Ιανουάριος - Δεκέμβριος 2021), στο οποίο αποφασίσθηκε ότι  τα θέματα 

στα οποία θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση αφορούν: τα θέματα της κανονιστικής 

συμμόρφωσης και της σύνταξης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της 

χρήσεως 2020 για το Α΄ τρίμηνο του 2021, τη συνέχιση της εξέτασης των 

κανονιστικών θεμάτων, του κυκλώματος των αγορών και προμηθειών καθώς και 

των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 2021 για το Β΄ τρίμηνο 

της χρήσεως 2021, τα θέματα του προσωπικού για το Γ΄ τρίμηνο του 2021 και τα 

θέματα του χρηματοοικονομικού  κυκλώματος για το Δ΄ τρίμηνο του 2021.  

 
 Συνεδρίαση της  3ης Μαρτίου  2021, με θέμα  ημερήσιας διάταξης: 

 
Την εξέταση των οικονομικών καταστάσεων της περιόδου 01.01.2020 - 31.12.2020 

και την εισήγηση προς έγκρισή τους από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. Η 

Επιτροπή ελέγχου έλαβε σχέδιο των Οικονομικών Καταστάσεων από την οικονομική 

διεύθυνση της εταιρείας, καθώς και σχέδια της Έκθεσης Ελέγχου και της 

Συμπληρωματικής Έκθεσης Ελέγχου από τον Ελεγκτή.  Κατόπιν εξέτασης των εν 

λόγω σχεδίων και λήψης των αναγκαίων επεξηγήσεων που ζητήθηκαν,  τα μέλη της 

Επιτροπής Ελέγχου έκριναν ότι οι Οικονομικές Καταστάσεις  έχουν την πληρότητα  

που απαιτείται σύμφωνα με τις  Λογιστικές Αρχές και τα  Λογιστικά Πρότυπα, 

απεικονίζουν εύλογα τη χρηματοοικονομική θέση, τις επιδόσεις και τις ταμειακές 

ροές  της εταιρείας και του ομίλου για τη χρήση 2020, και έχουν ελεγχθεί βάσει των 
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ισχυόντων Διεθνών Ελεγκτικών Προτύπων από τον Ορκωτό Ελεγκτή. Ως εκ τούτου 

εισηγήθηκαν την έγκρισή τους από το Διοικητικό Συμβούλιο.  

 
Συνεδρίαση της  21ης Απριλίου  2021, με θέμα  ημερήσιας διάταξης: 

 
Την έγκριση της έκθεσης εσωτερικού ελέγχου του πρώτου τριμήνου του έτους 2021 

και την υποβολή της στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.  

 
Η έκθεση του εσωτερικού ελέγχου του Α΄ τριμήνου του 2021 είχε ως αντικείμενο την 

εξέταση διαφόρων θεμάτων  εταιρικής διακυβέρνησης, όπως η πολιτική και οι 

αποδοχές της διοίκησης, οι γνωστοποιήσεις των συναλλαγών των υποχρεών 

προσώπων,   η διαδικασία πρόσληψης και αξιολόγησης Διευθυντικών Στελεχών,  η 

συμμόρφωση με τις διατάξεις του νέου Ν. 4706/2020, τα θέματα της τήρησης της 

διαδικασίας που αφορά την παρακολούθηση των δραστηριοτήτων των μελών της 

διοίκησης για τον εντοπισμό πιθανής σύγκρουσης συμφερόντων, καθώς και τα 

θέματα πληρότητας της σύνταξης και δημοσίευσης των οικονομικών καταστάσεων 

της χρήσεως 2020.  Η Επιτροπή Ελέγχου εξέτασε την έκθεση και αποφάσισε την 

διαβίβασή της στο Διοικητικό Συμβούλιο προς ενημέρωσή του και λήψη αποφάσεων 

επί των προτάσεων για βελτίωση των συστημάτων και των διαδικασιών.  

 
Συνεδρίαση της 25ης Μαίου  2021 με θέμα  ημερήσιας διάταξης: 

 
Την πρόταση επιλογής ελεγκτή της χρήσεως 2021. Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη 

τις  έκτακτες συνθήκες, όπως η πανδημία του covid 19 και η διαρκής και την διαρκή 

με σημαντικές επενδύσεις ανάπτυξη της εταιρείας, καθώς και δύο προσφορές που 

έλαβε από ελεγκτικές εταιρείες, αποφάσισε όπως εισηγηθεί στο Διοικητικό 

Συμβούλιο, να προτείνει στην επερχόμενη Γενική Συνέλευση της εταιρείας την 

εκλογή της ΣΟΛ ΑΕ ως ελεγκτή για τη χρήση 2021. 

 
Η προηγούμενη Επιτροπή Ελέγχου της εταιρείας, αποτελούμενη από τους: (α) 

Θεόδωρο Αποστολίδη Πρόεδρο, (β) Λοίζου Αικατερίνη μέλος και (γ) 

Παπαναστασίου Παναγιώτα μέλος, συνεδρίασε εντός του 2020 όπως προκύπτει από 

τα σχετικά πρακτικά, ως εξής: 

 
Συνεδρίαση της 10ης Ιανουαρίου 2020, με θέμα τον ορισμό του Προέδρου της 

Επιτροπής. 
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Συνεδρίαση της 28ης Φεβρουαρίου 2020, με θέμα την ενημέρωση για τα 

αποτελέσματα του ελέγχου της χρήσεως 2019, από τον Ορκωτό Ελεγκτή της 

εταιρείας κ. Τσιώλη Γεώργιο. 

 
Συνεδρίαση της 13ης Απριλίου 2020, με θέμα την εξέταση των ετήσιων οικονομικών 

καταστάσεων της περιόδου 01.01.2019 – 31.12.2019, όσον αφορά την μορφή 

παρουσίασης καθώς και την ορθότητα και πληρότητά τους βάσει των προβλεπομένων 

από το χρηματοοικονομικό πλαίσιο αναφοράς των Δ.Π.Χ.Α.. 

 

Συνεδρίαση της 26ης Μαΐου  2020, με θέμα την παραλαβή και αποδοχή της 

Συμπληρωματικής Έκθεσης Ελέγχου  της χρήσεως 2019, από τον Ορκωτό Ελεγκτή 

της εταιρείας κ. Τσιώλη Γεώργιο 

 
Συνεδρίαση της 6ης Ιουλίου 2020, με θέμα την εξέταση της εργασίας του εσωτερικού 

ελέγχου για το δεύτερο τρίμηνο της χρήσεως 2020. 

 
4. Σύστημα εσωτερικού ελέγχου και διαχείριση κινδύνων 

 
Κατά τη διάρκεια της θητείας της η Επιτροπή Ελέγχου ασχολήθηκε ιδιαιτέρως με τα 

εν λόγω θέματα και συγκεκριμένα με: 

 
 Την παρακολούθηση, εξέταση και αξιολόγηση της επάρκειας και της 

αποτελεσματικότητας του συνόλου των πολιτικών, διαδικασιών και εσωτερικών 

δικλείδων της εταιρείας αναφορικά με το σύστημα εσωτερικού ελέγχου, ώστε να 

διασφαλίζεται ότι οι κυριότεροι κίνδυνοι που είναι ο πιστωτικός κίνδυνος, ο 

κίνδυνος ρευστότητας, ο κίνδυνος επιτοκίου, ο  κίνδυνος τιμών και ο κίνδυνος μη 

συμμόρφωσης με την ισχύουσα νομοθεσία που διέπει την εταιρεία, 

προσδιορίζονται, αντιμετωπίζονται, εφαρμόζονται και δημοσιοποιούνται κατά τα 

ισχύοντα και την διεθνή πρακτική. 

 
 Τη στελέχωση της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου, τον προγραμματισμό και την 

παρακολούθηση του έργου της κατά τα αναφερόμενα στην παράγραφο 3 ανωτέρω, 

την γενικότερη αξιολόγηση της υπηρεσίας, δίνοντας έμφαση και οδηγίες 

αναφορικά με την τήρηση των επαγγελματικών προτύπων, την εκπαίδευση και την 

συγγραφή των εκθέσεων ελέγχου και κυρίως την ανεξαρτησία, η οποία δεν 
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επηρεάστηκε ούτε στο ελάχιστο από την κατά τα ανωτέρω παρακολούθηση και 

εποπτεία της Επιτροπής. 

 
 Ιδιαίτερα για την κανονιστική συμμόρφωση, η Επιτροπή έδωσε ιδιαίτερη έμφαση 

στην εφαρμογή όλων των νομοθετημάτων που διέπουν τη λειτουργία της εταιρείας 

και συγκεκριμένα, την εφαρμογή των Δ.Π.Χ.Α., της φορολογικής και εργατικής 

νομοθεσίας, του εταιρικού νόμου 4548/2018 και  της νομοθεσίας της επιτροπής 

κεφαλαιαγοράς με ιδιαίτερη έμφαση στην προετοιμασία της για την εφαρμογή του 

νέου νόμου 4706/2020 περί εταιρικής διακυβέρνησης.   

 
5. Πολιτική βιώσιμης ανάπτυξης 

 
Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, τόσο από τη θέση τους αυτή όσο και  από τη θέση 

τους ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, συνέβαλλαν ενεργά στην 

πολιτική βιώσιμης ανάπτυξης της Εταιρείας, δηλαδή σε ανάπτυξη που στοχεύει 

μακροπρόθεσμα, στηρίζεται σε γερές και υγιείς βάσεις και προσανατολίζεται σε 

επενδύσεις αιχμής με προοπτική και διατηρησιμότητα, αποφεύγοντας τις ευκαιριακές 

επιχειρηματικές κινήσεις.  

 
Στα πλαίσια αυτά τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου παρακολούθησαν και είχαν ενεργό 

ρόλο στις αποφάσεις της διοίκησης για τις νέες και ιδιαίτερα σημαντικές επενδύσεις, 

στους διαρκώς αναπτυσσόμενους τομείς των logistics και των σχολικών υποδομών 

μέσω συμβάσεων παραχώρησης με το Ελληνικό Δημόσιο. Η συγκυρία της πανδημίας 

του covid - 19 που έπληξε με ιδιαίτερη ένταση τον τομέα των ακινήτων στη χώρα 

μας, κατέδειξε ότι ο προσανατολισμός των επενδύσεων της εταιρείας στους εν λόγω 

τομείς, είναι απόλυτα επιτυχής, εξασφαλίζοντας σταθερές μακροπρόθεσμες και 

σχετικά υψηλές χρηματοροές. Σημαντικός επίσης παράγοντας που ενισχύει την 

πολιτική της βιώσιμης ανάπτυξης της εταιρείας είναι η χρηματοδότηση των εν λόγω 

επενδύσεων που γίνεται με ισορροπημένη κατανομή μεταξύ των ιδίων και ξένων 

κεφαλαίων, κινούμενη πάντοτε στα σχετικά πρότυπα (benchmarks), των διεθνών 

αγορών.    

 
Η Επιτροπή αναμείχθηκε ενεργά και συνέδραμε τη διοίκηση στις  διαδικασίες 

διαχείρισης των  ανθρωπίνων  πόρων (Human Resources) που είναι καθοριστικοί για 

τη βιώσιμη ανάπτυξη της εταιρείας. Ειδικότερα, αντικείμενο της Επιτροπής στα 
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πλαίσια των καθηκόντων της υπήρξε η εφαρμογή της ισχύουσας εργατικής 

νομοθεσίας, η τήρηση των προβλέψεων ασφάλειας και υγιεινής και η προώθηση ίσων 

ευκαιριών για όλους ανεξαρτήτως πεποιθήσεων, φύλλου και διαφορετικότητας. 

 
Τέλος, αντικείμενο της Επιτροπής επίσης, υπήρξε η τήρηση της περιβαλλοντικής 

νομοθεσίας, διαπιστώνοντας ότι σε όλα τα ακίνητα της εταιρείας εφαρμόζονται 

αυστηρά όλες οι ρυθμίσεις για την προστασία του περιβάλλοντος.  

     
6. Συμπεράσματα  

 
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, η Επιτροπή Ελέγχου είναι πεπεισμένη ότι η 

Διοίκηση της Εταιρείας ενεργεί με υπευθυνότητα, σέβεται τους κανόνες της αγοράς, 

επενδύει σε τομείς αιχμής, θέτει στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος τις σχέσεις 

εμπιστοσύνης με τους πελάτες, τους προμηθευτές, τους δανειστές και τους 

συνεργάτες της, επιδιώκοντας το μεγαλύτερο  δυνατό όφελος για όλους, 

λειτουργώντας πάντα εντός των πλαισίων της υπεύθυνης επιχειρηματικής και 

βιώσιμης ανάπτυξης. 

  
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύεται η συνεδρίαση. 

 

Ο Πρόεδρος Το Μέλος Το Μέλος 

 

 

 

 

 

 
 

Βρουστούρης Παναγιώτης Frank Roseen Βασίλειος Ανδρικόπουλος 

 

 


