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ΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΑΣ

ΜΗΝΥΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ESG 2021 

Ο ΟΜΙΛΟΣ INTRACOM HOLDINGS 

Οι βασικές εταιρείες του Ομίλου 

Η ιστορία μας 

Οικονομική Επίδοση 

Η Εταιρική μας Κουλτούρα 

Έρευνα και Καινοτομία 

Συμμετοχή σε φορείς 

Πιστοποιήσεις και Βραβεύσεις 

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 

Ελεγκτικοί Μηχανισμοί 

Υπεύθυνη Διαχείριση Κινδύνων και Ευκαιριών 

Υπεύθυνη Καταπολέμηση Διαφθοράς 

Υπεύθυνη Διαχείριση Αντί-ανταγωνιστικής Συμπεριφοράς 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ESG, ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Τα Ενδιαφερόμενα Μέρη μας 

Τα Ουσιαστικά Θέματα για τον Όμιλο 

Η Δέσμευσή μας στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών 

(Sustainable Development Goals) 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ 

Υγεία και Ασφάλεια Εργαζομένων 

Με σεβασμό στους Ανθρώπους μας 

 Πρόσθετες Παροχές εργαζομένων 

 Επαγγελματική Ανάπτυξη και Εκπαίδευση Εργαζομένων 

 Διαφορετικότητα και ίσες ευκαιρίες 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Περιβαλλοντικές Δράσεις Ομίλου 

Υπεύθυνη Κατανάλωση Ενέργειας 

Κλιματική Αλλαγή και Εκπομπές Αερίων του Θερμοκηπίου 

Υπεύθυνη Κατανάλωση Νερού 

Υπεύθυνη Διαχείριση Υλικών 

Υπεύθυνη Διαχείριση Αποβλήτων 

Περιβαλλοντική Συμμόρφωση 

Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις από Ανάπτυξη Έργων 

Επιπτώσεις Κτιρίων και Υποδομών καθ’ όλη τη Διάρκεια του Κύκλου Ζωής τους 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Κοινωνικές Δράσεις και Πρωτοβουλίες 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ 

Υπεύθυνη Εφοδιαστική Αλυσίδα 

Υγεία και Ασφάλεια Προϊόντων, Υπηρεσιών και Πελατών 

ΤΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ ΤΗΣ INTRASOFT INTERNATIONAL 

ESG Index 

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

SASB INDEX 

GRI INDEX 
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ΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΑΣ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΣΥΝΟΛΟ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

2020

2020

2.238 735

190

ΑΝΔΡΕΣ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

ΣΥΝΟΛΟ

893
3.131 925

2021

2021

59 εκατ. € 60 εκατ. €

174,5 εκατ. € 214,8 εκατ. €

Μητρική εταιρεία Oμίλου εταιρειών 
με εξειδίκευση στους τομείς 
των προηγμένων αμυντικών 
ηλεκτρονικών συστημάτων, των 
σύνθετων κατασκευαστικών έργων, 
της ενέργειας και της αξιοποίησης 
ακινήτων.

Ο Όμιλος έχει παρουσία 
μέσω θυγατρικών και 
υποκαταστημάτων σε 8 
χώρες. Δραστηριότητα μέσω 
πωλήσεων σε 20 χώρες

Δραστηριότητα σε 15 χώρες

Παρουσία σε 6 χώρες

Ένας από τους μεγαλύτερους 
προμηθευτές αμυντικών ηλεκτρονικών 
συστημάτων

Μια από τις κορυφαίες δυνάμεις του 
κατασκευαστικού κλάδου της χώρας

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

2020 2021

ΑΝΔΡΕΣ: 7

ΣΥΝΟΛΟ: 14

ΣΥΝΟΛΟ: 486

ΣΥΝΟΛΟ: 422

ΣΥΝΟΛΟ: 20

ΣΥΝΟΛΟ: 467

ΣΥΝΟΛΟ: 438

ΑΝΔΡΕΣ: 400

ΑΝΔΡΕΣ: 336

ΑΝΔΡΕΣ: 10

ΑΝΔΡΕΣ: 372

ΑΝΔΡΕΣ: 353

ΓΥΝΑΙΚΕΣ: 7

ΓΥΝΑΙΚΕΣ: 86

ΓΥΝΑΙΚΕΣ: 86

ΓΥΝΑΙΚΕΣ: 10

ΓΥΝΑΙΚΕΣ: 95

ΓΥΝΑΙΚΕΣ: 85
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ΜΗΝΥΜΑ 
ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ

“
“

Οι διεθνείς εξελίξεις και οι γεωπολιτικές συνθήκες που 
βιώνουμε, η πανδημία, η ενεργειακή κρίση, λειτουργούν 
ως επιταχυντές, καθιστούν τη βιώσιμη ανάπτυξη παγκόσμια 
προτεραιότητα και κάνουν ακόμα πιο επιτακτική την ανάγκη 
μετάβασης σε μοντέλο με περισσότερη ενεργειακή ασφάλεια.

Η INTRACOM HOLDINGS, ως μια από τις κορυφαίες 
ελληνικές εταιρίες, με πολύχρονη και υπεύθυνη παρουσία 
στον ελληνικό και διεθνή επιχειρηματικό χώρο, έχει βασίσει 
την ανάπτυξή της σε κριτήρια Εταιρικής Υπευθυνότητας 
και βιωσιμότητας. Μέσω αυτών αποσκοπεί σε βιώσιμη και 
μακροπρόθεσμη δημιουργία αξίας για τους μετόχους της, σε 
ισχυροποίηση των επιπέδων δέσμευσης των εργαζομένων 
της, σε ενίσχυση του θετικού αποτυπώματός της στην 
κοινωνία και το περιβάλλον.

Σε αυτό το πλαίσιο προχωρήσαμε στην έκδοση της 
δεύτερης ‘Εκθεσης Εταιρικής Υπευθυνότητας της 
INTRACOM, δηλώνοντας την πεποίθησή μας ότι η υπεύθυνη  
επιχειρηματικότητα αναπτύσσεται ισότιμα και παράλληλα με 
το περιβάλλον και την κοινωνία.
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ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ 
ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ  

ESG 2021
Σκοπός της Έκθεσης ESG είναι η πλήρης και ολοκληρωμένη 
ενημέρωση των ενδιαφερόμενων μερών του Ομίλου IN-
TRACOM HOLDINGS σχετικά με τις ESG δραστηριότητες και 
επιδόσεις του Ομίλου για το έτος 2021. 

Η παρούσα Έκθεση είναι η δεύτερη προσπάθεια του Ομίλου 
να αποτυπώσει τη στρατηγική και τις ετήσιες δραστηριότητές 
του σε θέματα ESG. Η Έκθεση καλύπτει τη χρονική περίοδο 
από 1/1/2021 μέχρι 31/12/2021. Η Έκθεση καλύπτει τις 
δραστηριότητες του Ομίλου INTRACOM HOLDINGS, όπως 
αυτές εκφράζονται από τις πολιτικές και επιδόσεις του 
Ομίλου, αλλά και μέσω των εταιρειών INTRAKAT και IDE. 

Η παρούσα Έκθεση ESG βασίζεται στα πρότυπα του Global 
Reporting Initiative (GRI) για την έκδοση εκθέσεων ESG και 
πιο συγκεκριμένα στην έκδοση Standards (Core Option) και 
στα πρότυπα του Sustainability Accounting Standards Board 
(SASB) που αφορούν τους επιχειρηματικούς κλάδους των 
εταιρειών του Ομίλου.

Για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις σχετικά με την Έκθεσης ESG 
για το έτος 2021, μπορείτε να επικοινωνήσετε με: 
ir@intracom.com



Ο ΟΜΙΛΟΣ 
INTRACOM HOLDINGS
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ΧΡΟΝΙΑ 
              ΙΣΤΟΡΙΑΣ

θυγατρικές στο εξωτερικό

διεθνή δραστηριότητα που εκτείνεται σε              χώρες

16 
70

45
Η Intracom ιδρύθηκε το 1977 από τον Πρόεδρό της κ. 
Σωκράτη Κόκκαλη, και γρήγορα εξελίχθηκε σε κορυφαίο 
όμιλο στην Ελλάδα, με στρατηγική θέση σε τομείς υψηλής 
ανάπτυξης, έντονη διεθνή παρουσία και εξαγωγική 
δραστηριότητα. Μέχρι τους τελευταίους μήνες του 2021 ο 
Ομιλος είχε διεθνή δραστηριότητα σε 70 χώρες.

Τον Δεκέμβριο του 2005, η μητρική εταιρεία 
μετασχηματίσθηκε σε εταιρία συμμετοχών υπό την 
επωνυμία Intracom Holdings, έχοντας στην ομπρέλα 
της κορυφαίες πολυεθνικές εταιρείες με εξειδίκευση 
στους τομείς των υπηρεσιών και λύσεων πληροφορικής 
υψηλής τεχνολογίας, των σύνθετων κατασκευαστικών 
έργων και των προηγμένων αμυντικών ηλεκτρονικών 
συστημάτων.

Η INTRACOM, πλέον,  σε συνέχεια πρόσφατων 
αποεπενδύσεων, εξελίσσεται σταδιακά σε επενδυτική 
εταιρεία στοχεύοντας στην επίτευξη υψηλών αποδόσεων, 
προσφέροντας διαχρονικά μεγαλύτερη αξία στους 
μετόχους της.
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ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 
ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ

Ο Όμιλος INTRAKAT είναι μία από τις κορυφαίες 
δυνάμεις του κατασκευαστικού κλάδου στην 
Ελλάδα, με σημαντική διεθνή παρουσία. 
Δραστηριοποιείται στους τομείς των δημοσίων 
έργων υποδομών, των ΣΔΙΤ, των παραχωρήσεων, 
των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας καθώς και της 
ανάπτυξης ακινήτων στον κλάδο του τουρισμού.

Βασικό μέλος του Ομίλου INTRACOM HOLD-
INGS, η INTRAKAT αναλαμβάνει σύνθετα 
κατασκευαστικά έργα μεγάλης κλίμακας στον 
ελληνικό και το διεθνή χώρο, αξιοποιώντας ένα 
δίκτυο εξειδικευμένων θυγατρικών εταιρειών 
και υποκαταστημάτων στην Ελλάδα, τη Ρουμανία, 
την Πολωνία, την Κύπρο, την Αλβανία και τη 
Βόρεια Μακεδονία. Η INTRAKAT έχει υιοθετήσει 
μια δυναμική αναπτυξιακή στρατηγική με 
άξονα το σύγχρονο «επιχειρείν», εστιάζοντας σε 
κατασκευαστικά έργα που χρηματοδοτούνται από 
την ΕΕ καθώς και από συμπράξεις του δημοσίου 
και του ιδιωτικού τομέα. Στόχος είναι η συνέχιση 
της επιτυχημένης πορείας του Ομίλου, η περαιτέρω 
επέκταση σε νέους εξειδικευμένους τομείς, η 
διείσδυση σε αγορές με μεγάλο επιχειρηματικό 
ενδιαφέρον και η αξιοποίηση ευκαιριών σ’ ένα 
ιδιαίτερα απαιτητικό και συνεχώς εξελισσόμενο 
διεθνές περιβάλλον.

Είναι ένας από τους μεγαλύτερους προμηθευτές 
ηλεκτρονικών πυραυλικών συστημάτων και 
τακτικών συστημάτων επικοινωνιών. Η IDE 
χρησιμοποιεί τεχνολογίες αιχμής στον σχεδιασμό 
και την ανάπτυξη προηγμένων προϊόντων 
στους τομείς των ηλεκτρονικών πυραύλων, των 
τακτικών επικοινωνιών IP, των ολοκληρωμένων 
συστημάτων C4I, των συστημάτων επιτήρησης, 
των υβριδικών ενεργειακών συστημάτων καθώς 
και μη επανδρωμένων οχημάτων. Η εταιρεία 
διατηρεί τη διεθνή της αναγνώριση μέσω της 
μακροχρόνιας συμμετοχής της σε προγράμματα 
ανάπτυξης νέων τεχνολογιών της Ευρώπης και του 
ΝΑΤΟ. Αξιοποιώντας τις προηγμένες δυνατότητες 
παραγωγής και την τεχνογνωσία διαχείρισης 
έργων μεγάλης κλίμακας, η IDE αποτελεί βασικό 
παράγοντα στον τομέα υψηλής τεχνολογίας της 
Ελληνικής Αμυντικής  Βιομηχανίας.

H IDE αποτελεί μια ευρέως αναγνωρισμένη 
εταιρεία αμυντικών συστημάτων, με ποσοστό 
εξαγωγών κοντά στο 98% σε πελάτες παγκοσμίως, 
πάντα με γνώμονα την ποιότητα. Με έδρα στην 
Ελλάδα, η εταιρεία έχει εξαγωγικές δραστηριότητες 
σε: Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο, 
Η.Π.Α., Κύπρο, Ινδονησία, Ισπανία, Ισραήλ, 
Λιθουανία, Σουηδία, Τσεχία, Φινλανδία.
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Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ
Οι σημαντικότερες χρονιές σταθμοί για τον Όμιλο INTRACOM 
Holdings, καθώς και κάποια βασικά στοιχεία για τις επενδύσεις 
και τις στρατηγικές ενέργειες που οδήγησαν στη σημερινή 
μορφή του Ομίλου, παρουσιάζονται παρακάτω.

Ίδρυση της INTRACOM από 
τον κ. Σωκράτη Κόκκαλη.

Μεταφορά της έδρας της 
εταιρείας σε νέες, ιδιόκτητες 
εγκαταστάσεις στην Παιανία.

Έναρξη του γιγαντιαίου έργου 
αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού 

του εθνικού τηλεπικοινωνιακού 
δικτύου στην Ελλάδα. Συμφωνία για 
την προμήθεια ψηφιακών κέντρων 

AXE10 στον ΟΤΕ, σε συνεργασία 
με την Ericsson. Συμφωνία με 
τον ΟΠΑΠ για την προμήθεια 
και εγκατάσταση προηγμένου 
συστήματος πληροφορικής.

Εισαγωγή της INTRACOM στο 
Χρηματιστήριο Αθηνών.

Δυναμική επέκταση στο 
σχεδιασμό, την ανάπτυξη 

και την παραγωγή 
τηλεπικοινωνιακών 

προϊόντων και συστημάτων. 
Επανεπένδυση έως και 80% 

των ετήσιων κερδών με 
στόχο την ανάπτυξη ιδίας 

τεχνολογίας και τεχνογνωσίας.

Δημιουργία προηγμένης 
υποδομής για την έρευνα, την 
ανάπτυξη και την παραγωγή 

τηλεπικοινωνιακών 
συστημάτων τεχνολογίας 

αιχμής. Επέκταση στον τομέα 
των ενεργειακών υποδομών

Εγκατάσταση στον ΟΤΕ του 
πρώτου ψηφιακού κέντρου 

στην Ελλάδα.

Η πρώτη ελληνική εταιρεία που 
πιστοποιείται σύμφωνα με το 

διεθνές πρότυπο ποιότητας ISO 
9001. Ανάπτυξη ενός σύγχρονου 
τηλεπικοινωνιακού δικτύου στον 

Πειραιά και υλοποίηση του πρώτου 
εθνικού συστήματος ενεργειακής 

διαχείρισης και ελέγχου για τη ΔΕΗ.

1977

1984

1988

1990

1977-1982

1985

1989

1991

Επέκταση στον τομέα των 
αμυντικών ηλεκτρονικών 
συστημάτων. Συμμετοχή 

στο μετοχικό κεφάλαιο της 
Panafon, της ελληνικής 
εταιρείας της Vodafone. 

Ίδρυση της Intralot και της 
INTRAKAT.

Ανάληψη μεγάλων αμυντικών 
έργων για τις Ελληνικές 

Ένοπλες Δυνάμεις.

Συμφωνία με την NDS, θυγατρικής 
της News Corp., για την ανάπτυξη 

δορυφορικών συστημάτων 
μετάδοσης δεδομένων και 

πρόσβασης στο Internet. Ίδρυση 
της INTRASOFT International στο 

Λουξεμβούργο.

Αναλαμβάνεται η εγκατάσταση 
της υποδομής δικτύων για τους 
παρόχους κινητής τηλεφωνίας 

Cosmorom και Cosmote. Σημαντική 
συμμετοχή σε προ γράμματα 

εκσυγχρονισμού των Ελληνικών 
Ενόπλων Δυνάμεων και ερευνητικά 

προγράμματα του ΝΑΤΟ και της 
WEAG.

1992

1994

1996

1999

Ίδρυση της INTRACOM στη Ρουμανία. 
Δημιουργία ενός υπερσύγχρονου 
κέντρου μικροηλεκτρονικής. Το 
κέντρο ανάπτυξης λογισμικού 

της εταιρείας παράγει και εξάγει 
τηλεπικοινωνιακές εφαρμογές. 

Εγκατάσταση του τηλεπικοινωνιακού 
δακτυλίου Αττικής. Αναλαμβάνεται 

η ανάπτυξη του εθνικού συστήματος 
φορολογίας (TAXIS).

Το κέντρο μικροηλεκτρονικής της 
INTRACOM αναγνωρίζεται ως εθνικό 

κέντρο βιομηχανικής έρευνας, 
σχεδιασμού και ανάπτυξης.

Ξεκινά η παραγωγή και πώληση του 
ISDN modem Netmod στην Ελλάδα 

και το εξωτερικό.

Αποκλειστική στρατηγική συνεργασία 
με τη Cisco Systems. Νέα έργα 

εκσυγχρονισμού των τηλεπικοινωνιακών 
δικτύων της Αρμενίας και της Μολδαβίας. 

Το λογισμικό IOS υιοθετείται από το 
Υπουργείο Παιδείας της Ιαπωνίας.

1993

1995

1998

2000
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Η πρώτη ελληνική εταιρεία που 
πιστοποιείται σύμφωνα με το 

πρότυπο ποιότητας ISO 9001:2000. 
Η INTRAKAT εισάγεται στο 

Ελληνικό Χρηματιστήριο Αθηνών.

Συμμετοχή σε κοινοπραξία που 
επιλέγεται ως αποκλειστικός 

προμηθευτής εξοπλισμού 
πληροφορικής για τους Ολυμπιακούς 

Αγώνες της Αθήνας το 2004.

Η INTRACOM μετατρέπεται 
σε εταιρεία συμμετοχών και 

μετονομάζεται σε INTRACOM Hold-
ings, μητρική των νέων θυγατρικών 

εταιρειών INTRACOM Telecom, 
INTRACOM ΙΤ Services και INTRA-
COM Defense Electronics (IDE). Η 

INTRAKAT απορροφά την INTRAMET  
Μεταλλικές και Ηλεκτρομηχανικές 

Κατασκευές Α.Ε.

Συμφωνία για την εξαγορά των 
Αττικών Τηλεπικοινωνιών από 

τη HOL. Συμφωνία συνεργασίας 
μεταξύ HOL και Vodafone.

Η IDE υπογράφει νέες συμφωνίες με 
τη Northrop Grumman, τη Raythe-

on και τις Στρατιωτικές Δυνάμεις των 
ΗΠΑ. Η INTRAKAT αναλαμβάνει νέα 
περιβαλλοντικά έργα και επεκτείνεται 
μέσω των θυγατρικών της στον τομέα 
των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Η συγχώνευση INTRACOM 
INTRASOFT δημιουργεί μια 

ισχυρή επιχειρηματική οντότητα 
με κύκλο εργασιών €1 δις. Ίδρυση 

μηκερδοσκοπικού κέντρου 
αριστείας Athens Information 

Technology (AIT).

Η INTRACOM βραβεύεται 
ως μία από τις 10 ελληνικές 
εταιρείες και μία από τις 100 
ευρωπαϊκές με το καλύτερο 

εργασιακό περιβάλλον. 
Εισαγωγή της INTRAMET 

στο Χ.Α.

Η INTRACOM Holdings εξαγοράζει 
πλήρως την HOL (Hellas On Line). Η 

INTRACOM IT SERVICES & 
INTRASOFT International ξεκινούν 

την συνεργασία τους στην Ν.Α. 
Ευρώπη, στη Μέση Ανατολή και στην 

Αφρική, με επίκεντρο το δημόσιο 
τομέα, τον τραπεζικό κλάδο και τα 

εξειδικευμένα έργα για επιχειρήσεις.

Η IDE υπογράφει συμφωνίες 
παραγωγής και υποστήριξης 

ύψους € 71εκατ. με τη Raytheon 
και τον Οργανισμό Εφοδιασμού και 

Συντήρησης του ΝΑΤΟ. Η INTRAKAT 
αναλαμβάνει νέα έργα στους τομείς 
των τηλεπικοινωνιών, της ενέργειας 
και των οπτικών ινών και αποκτά 7η 

Τάξη ΜΕΕΠ.

2001

2003

2005

2007

2010

2002

2004

2006

2009

Η INTRASOFT International 
παρέχει υπηρεσίες πληροφοριακών 

δεδομένων, τηλεπικοινωνιών και 
ανάπτυξης λογισμικού σε φορείς 

της ΕΕ και κρατικούς οργανισμούς 
στη Μέση Ανατολή και την Αφρική. 

Η INTRAKAT αναλαμβάνει νέα 
μεγάλα κατασκευαστικά και 

τηλεπικοινωνιακά έργα για το 
δημόσιο τομέα. Αποκτά θέση στις 
Top 5 Κατασκευαστικές εταιρείες 
στην Ελλάδα. Η IDE υπογράφει 

σημαντικές συμφωνίες ύψους € 
50εκατ., πιστοποιείται κατά ISO 

27001 και βραβεύεται με το Supplier 
Excellence Award από τη Raytheon.

Μετά από συμφωνία με τη Vodafone 
Panafon, η INTRACOM Holdings 

μεταβιβάζει τη συμμετοχή της στη 
HOL, η αξία της οποίας εκτιμήθηκε 

στα €311εκατ. Η INTRACOM 
Holdings προχωρά στην πώληση 

του ποσοστού συμμετοχής της 
(49%) στην INTRACOM Telecom με 

συνολικό όφελος €4 7 εκατ.

2012

2014

Η INTRAKAT αναλαμβάνει μεγάλα έργα 
σιδηροδρομικών υποδομών και οδοποιίας 

για το δημόσιο τομέα, είτε αυτόνομα είτε 
συμμετέχοντας σε κοινοπραξίες. Η INTRA-

SOFT International αναλαμβάνει μεγάλα έργα 
για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

και του ελληνικού κράτους. Η IDE υπογράφει 
νέες συμφωνίες με τις γερμανικές εταιρείες 

Diehl BGT Defense και RAMSys.

Η INTRACOM IT Services 
συγχωνεύεται με την INTRASOFT 

International.

Υπογραφή συμβάσεων ύψους € 357 
εκατ. μεταξύ INTRAKAT και Fraport 

Greece για τα κατασκευαστικά έργα σε 14 
περιφερειακά αεροδρόμια της Ελλάδας. Η 
INTRASOFT International, επιθυμώντας 

να συμβάλλει ενεργά στην ανάπτυξη 
των Ελληνικών νεοφυών επιχειρήσεων 
(startup) και τη διασύνδεσή τους με τη 

διεθνή αγορά, ενώνει τις δυνάμεις της με 
το MIT Enterprise Forum (MITEF) Greece 
και υποστηρίζει ενεργά τη διεξαγωγή του 

διαγωνισμού MITEF Greece
Startup Competition 2017.

2013

2011

2017
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Οι θυγατρικές του Ομίλου 
προχωρούν σε σημαντικές 

εμπορικές συμφωνίες στους 
τομείς δραστηριοποίησής τους.

Πώληση της θυγατρικής KWIND. 
Ο Όμιλος ανταποκρίνεται 

αποτελεσματικά στις επιπτώσεις 
της πανδημίας εξασφαλίζοντας 

την επιχειρησιακή συνέχεια των 
θυγατρικών εταιριών του.

Η IDE  υπογράφει σημαντικές συμφωνίες 
συνεργασίας με πρωτοπόρους της αγοράς 

παγκοσμίως (Marshall Aerospace and 
Defence Group, BOEING, Diehl, Rheinmetall)  
και εντείνει την παρουσία της στα ερευνητικά 

ευρωπαίκά προγράμματα.
H INTRAKAT, στο πλαίσιο της νέας στρατηγικής 

της, προχωρά σε απορρόφηση της ΓΑΙΑ 
ΑΝΕΜΟΣ, που δραστηριοποιείται στον χώρο των 
ΑΠΕ κατέχοντας άδειες παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας δυναμικότητας άνω των 1GW.
Η INTRADEVELOPMENT προχωράει σε 

πώληση της συμμετοχής της στην DEVENETCO 
και μέσω αυτής στο έργο στο Καλό Λιβάδι 
με απόδοση κοντά στο 200%. Τον Νοέμβριο 

ανακοινώνεται μια εξαιρετικά σημαντική 
συμφωνία, για την INTRACOM, η πώληση 
της INTRASOFT INTERNATIONAL στην 

NETCOMPANY. Η συγκεκριμένη συναλλαγή 
διαφοροποιεί το προφίλ της Εταιρείας 

διευρύνοντας τον επενδυτικό της ορίζοντα.

2019

2021

Αναδιοργάνωση της INTRAKAT: 
Επικέντρωση σε έργα Υποδομών  

Δικτύων (NGA) – ΣΔΙΤ & Παραχωρήσεων  
Περιβαλλοντικά. Η INTRACOM 

Defense Electronics (IDE) συμμετέχει 
στο πρόγραμμα OCEAN2020, το πρώτο 

παράδειγμα ενός Πανευρωπαϊκού 
αμυντικού ερευνητικού προγράμματος. Η 
INTRASOFT International, στα πλαίσια της 
στρατηγικής ανάπτυξης και συνεργασιών 
με τη νεοφυή επιχειρηματικότητα (start-

ups), ανακοινώνει την συμμετοχή της 
στην WeMetrix, η οποία αναπτύσσει data 
analytics λύσεις που εστιάζουν στο χώρο 

διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου.

2018

2020

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ
Οι Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου είναι 
αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Ομίλου (https://www.INTRA-
COM.com/el/ir/financialdata). Αντίστοιχα και των θυγατρικών 
του (https://www.INTRACOM.com/el/ir/subsidiaries). 

Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ 
ΜΑΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ
Ο Όμιλος INTRACOM HOLDINGS, προάγει την εταιρική του 
κουλτούρα, μέσα από αρχές, αξίες και πεποιθήσεις που 
ενδυναμώνουν την επικοινωνία μεταξύ των εταιρειών του 
και ενδυναμώνουν τους δεσμούς μεταξύ των ανθρώπων 
του. Αναγνωρίζουμε τη δημιουργικότητα και το ταλέντο των 
ανθρώπων μας και τους ενθαρρύνουμε να απελευθερώσουν 
το δυναμικό τους, να μη συμβιβάζονται με εύκολες λύσεις ή 
πεπατημένες επιλογές και να προχωρούν μπροστά, με τόλμη 
αλλά και σύνεση, με στόχο να αξιοποιούν τις επιχειρηματικές 
ευκαιρίες που εμφανίζονται και να δημιουργούν αξία. Ο Όμιλος 
διακρίνεται για το επιχειρηματικό του πνεύμα, την ικανότητα 
προσαρμογής και την προσήλωσή του στις απαιτήσεις των 
πελατών και των συνεργατών του, λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες 
των τοπικών κοινωνιών. Η INTRACOM HOLDINGS, επενδύει 
στην καινοτομία και την πρωτοποριακή σκέψη και δοκιμάζει 
νέους τρόπους διαχείρισης των προβλημάτων, μέσα από 
νέες ιδέες στις επιχειρησιακές της λειτουργίες. Στα πλαίσια 
της υιοθέτησης μιας σύγχρονης και δημιουργικής εταιρικής 
κουλτούρας, αναζητούμε βιώσιμες λύσεις που θα συνδράμουν 
στην διάσωση του πλανήτη και στην αναδυόμενη έξυπνη 
οικονομία, παγκοσμίως.
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ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
Η ΙΝΤRACOM HOLDINGS στηρίζει την καινοτομία και επενδύει στην 
αξία της, καθώς αποτελεί κύριο συστατικό στοιχείο του DNA της 
εταιρείας και αποτελεί προστιθέμενη αξία για αυτή τη στιγμή που η 
καινοτομία δρα καταλυτικά διαμορφώνοντας τις προοπτικές μας για 
ένα καλύτερο μέλλον.

45 ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ: 
THE CORE OF OUR BUSINESS

Οι σημαντικές επενδύσεις τόσο σε ιδιόκτητη έρευνα όσο και στο σχεδιασμό νέων προϊόντων, 
σε συνδυασμό με συνεργασίες με ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα, ερευνητικά κέντρα και 
τοπικές ομάδες καινοτομίας μας οδηγούν στο δρόμο της ανάπτυξης.

Ο ‘Ομιλός μας και κατ’ επέκταση οι εταιρείες του, μέσα από την έρευνα και την ανάπτυξη 
της καινοτομίας και έχοντας αποκτήσει μεγάλη και πολύτιμη εμπειρία, οδηγούνται στο 
δρόμο της Βιώσιμης Ανάπτυξης. Στόχος του οράματός μας ο μετασχηματισμός της αξιακής 
αλυσίδας μας και η εκμετάλλευση νέων ευκαιριών της αγοράς. Οι στρατηγικές συνεργασίες 
που πραγματοποιούμε με τους πρωτοπόρους στο χώρο της καινοτομίας, τόσο σε  παγκόσμιο 
επίπεδο όσο και σε διαφορετικούς τομείς εξειδίκευσης, μας βοηθούν στη συνεχή βελτίωση 
των προϊόντων και των υπηρεσιών μας αξιοποιώντας την τεράστια εμπειρία μας στην 
τεχνική αριστεία και την αποδεδειγμένη μας ικανότητα στις υπηρεσίες outsourcing.

clients

start-ups

universities

research
centers

legal

local

global national

regional

institutional
players

partners

venture capital
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Γνώση

Επένδυση στον
Ανθρώπινο Παράγοντα

έσπευση
Έναντι Στόχων

Αξία στον 
πλανήτη

Ακεραιότητα

ΑΞΙΕΣ

Εταιρική 
Κοινωνική

Ευθύνη

Συνεχής Βελτίωση

ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ 
ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ
• Το όραμα του Ομίλου μας καθορίζεται από την καινοτομία, την ηγετική θέση 

στην τεχνολογία, την επένδυση στη γνώση, τη συνεχή αναζήτηση ευκαιριών 
ανάπτυξης και τις άριστες υπηρεσίες μας. Αυτοί είναι οι στρατηγικοί 
πυλώνες που μας οδηγούν στην Ανάπτυξη.

• Οι εταιρικές μας αξίες, παράλληλα, είναι αυτές που καθορίζουν το πώς 
λειτουργούμε και αναπτυσσόμαστε.

1. ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ
Διαφάνεια και αξιοπιστία. Με ηθικές επιχειρηματικές 
πρακτικές και σεβόμενοι τους νόμους και το 
κανονιστικό ρυθμιστικό πλαίσιο της χώρας, σε 
συνάρτηση και με τους διεθνείς κανόνες και 
δεσμεύσεις,  λειτουργούμε με υψηλό αίσθημα 
ευθύνης και δεοντολογίας. 

2. ΑΞΙΑ ΣΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ
Στόχος μας η επίτευξη αξιόπιστων λύσεων υψηλών 
προδιαγραφών που ανταποκρίνονται στις πιο 
απαιτητικές ανάγκες των πελατών μας ώστε να 
δημιουργούμε μακροχρόνιους και δυνατούς 
δεσμούς συνεργασίας, τόσο με τους πελάτες μας 
όσο και με τους προμηθευτές μας. 

3. ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΤΟΝ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ
Το βασικό κεφάλαιο της επιχειρηματικής μας 
επιτυχίας είναι το ανθρώπινο δυναμικό μας, 
οι άνθρωποί μας. Για το λόγο αυτό, η υγεία 
και ασφάλειά τους σε ένα προστατευμένο και 
σταθερό περιβάλλον είναι το κύριο μέλημά μας, 
ώστε όλοι οι εργαζόμενοι να παρακινούνται 
να είναι παραγωγικοί και προσανατολισμένοι 
στην επίτευξη του βέλτιστου αποτελέσματος, να 
αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες προς όφελος του 
εταιρικού συμφέροντος και να διαχειρίζονται την 
προσωπική τους εξέλιξη με ζήλο και ακεραιότητα. 
Η προσωπικότητα και οι ικανότητες είναι το βασικό 
κριτήριο για την τοποθέτησή τους στη θέση όπου 
η συνεισφορά και η δυνατότητα εξέλιξής τους θα 
είναι η μέγιστη δυνατή.

4. ΓΝΩΣΗ
Η απόκτηση υψηλής κατάρτισης σε όλους τους 
τομείς είναι η επιδίωξή μας με στόχο την αριστεία, τη 
συνεχή πρόοδο, την εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων 
επιχειρηματικής δράσης και ανάπτυξης, την υψηλή 
απόδοση και την επίτευξη άριστου αποτελέσματος. 
Κριτήριο για την τοποθέτησή τους στη θέση όπου 
η συνεισφορά και η δυνατότητα εξέλιξής τους θα 
είναι η μέγιστη δυνατή.

5. ΣΥΝΕΧΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ 
Ενθάρρυνση και ενίσχυση πρωτοβουλίας. Θέλοντας 
να ανταποκριθούμε στις άμεσες προκλήσεις 
θέτουμε τις βάσεις για το μέλλον με συνεχή βελτίωση 
της απόδοσής μας για την επίτευξη άριστου 
επιχειρηματικού αποτελέσματος. Επενδύοντας 
στην έρευνα και την ανάπτυξη, στις τεχνολογίες 
αιχμής, στην απόκτηση σύγχρονου εξοπλισμού με 
σκοπό την παραγωγή καινοτόμων προϊόντων και 
την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας. 

6. ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟΧΩΝ 
Οι στόχοι μας είναι ξεκάθαροι. Θέτουμε τα πιο 
υψηλά πρότυπα επιχειρηματικής δεοντολογίας 
προσδίδοντας προστιθέμενη αξία στις εταιρείες 
του Ομίλου και μεγιστοποιώντας την αξία για τους 
μετόχους και τους επενδυτές. 

7. ΕΤΑΙΡΙΚΗ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη είναι για εμάς 
πρακτική σε καθημερινή βάση. Κύριο μέλημά 
μας είναι η λειτουργία με ασφάλεια, η προστασία 
του περιβάλλοντος, η υποστήριξη των τοπικών 
κοινωνιών όπου και δραστηριοποιούμαστε. Η 
συμβολή μας είναι ενεργή στη βελτίωση της 
ποιότητας ζωής για όλους, εντός και εκτός της 
εταιρείας μας. Το βέλος του οράματός μας στοχεύει 
στη Βιώσιμη Ανάπτυξη.εταιρείας μας. Το βέλος του 
οράματός μας στοχεύει στη Βιώσιμη Ανάπτυξη.
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ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ
Ο Όμιλος και οι Εταιρείες του υποστηρίζουν και συνεργάζονται με διεθνείς και 
εθνικούς φορείς, οργανισμούς και συνδέσμους. Μέσω της συμμετοχής και 
υποστήριξης ο Όμιλος συμβάλλει έμπρακτα στην ανάπτυξη των κλάδων και στη 
βελτίωση των υπηρεσιών και προϊόντων που προσφέρουν οι Εταιρείες του Ομίλου.

Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ)
True Leader 2020

Διαχείρισης Ποιότητας (ISO 9001:2015)

Διαχείρισης Ποιότητας (ISO 9001:2015)

Περιβαλλοντική Διαχείριση (ISO 14001:2015)

Υγεία & Ασφάλεια (ISO 45001:2018)

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ISO 26000)

ΦΟΡΕΑΣ
ΒΡΑΒΕΙΑ

ΒΡΑΒΕΙΑ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος
Best Leaders in Greece 2021

Υγεία & Ασφάλεια (ISO 45001:2018)

Διαχείριση Ποιότητας για Αεροδιαστημικές και 
Αμυντικές Εφαρμογές (ΕΝ 9100: 2018)

Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας 
Πληροφοριών (ISO/IEC 27001)

Περιβαλλοντική Διαχείριση (ISO 14001:2015)

Ενεργειακή Διαχείριση (ISO 50001:2018)

Πανελλήνια Ένωση Διπλωματούχων Μηχανικών 
Εργοληπτών Δημοσίων Έργων

Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών
Ανάδειξη στο θεσμό Business Superbrands 
2021-22 ως κορυφαία εταιρική επωνυμία 
στην Ελλάδα

Eλληνο-Ρουμανικό Επιμελητήριο

Ένωση Ελληνικών Εταιρειών Αεροδιαστημικής 
Ασφάλειας και Άμυνας (ΕΕΛΕΑΑ)

ASD (AeroSpace and Defense Industries 
Association in Europe)

Ελληνοαμερικάνικο Εμπορικό Επιμελητήριο

Ελληνογαλλικό Εμπορικό και Βιομηχανικό 
Επιμελητήριο

Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό 
Επιμελητήριο

Ελληνοισραηλινό Επιμελητήριο Εμπορίου 
& Τεχνολογίας

Αστική μη κερδοσκοπικής εταιρεία 
“Ελληνική Παραγωγή – 
Συμβούλιο Βιομηχανιών για την Ανάπτυξη”. 
ΣΕΚΠΥ – Σύνδεσμος Ελλήνων 
Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού
Ομοσπονδία Βιομηχανιών Ασφάλειας και 
Άμυνας της Λετονίας

Ελληνο-Ιταλικό Επιμελητήριο

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
& ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ
Η INTRACOM HOLDING καθώς και οι εταιρείες της έχουν λάβει πλήθος 
διακρίσεων και βραβείων όχι μόνο για την ποιότητα των υπηρεσιών που 
παρέχουν, αλλά και και για την δέσμευσή τους προς τη βιώσιμη ανάπτυξη και 
την προστασία του περιβάλλοντος.

Η λήψη και διατήρηση πιστοποιήσεων αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 
στρατηγικής και της λειτουργίας των εταιρειών μας ώστε να διασφαλίζεται η 
ασφάλεια των πληροφοριών που διαχειριζόμαστε, η υγεία και ασφάλεια των 
εργαζομένων μας, η περιβαλλοντική διαχείριση, η ποιότητα των προϊόντων και 
των υπηρεσιών που παρέχουμε, καθώς επίσης και η συνολική μας προσέγγιση 
προς την βιώσιμη ανάπτυξη και την εταιρική υπευθυνότητα. 



ΕΤΑΙΡΙΚΗ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
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Το Διοικητικό Συμβούλιο επιβλέπει και 
καθοδηγεί τη διοίκηση σύμφωνα με την 
αποστολή της Εταιρείας και την αρχή της 
διαφάνειας. Ως σύνολο διαθέτει επαρκείς 
γνώσεις και εμπειρία για τις δραστηριότητες της 
Εταιρείας ώστε να έχει τη δυνατότητα άσκησης 
εποπτείας επί του συνόλου των λειτουργιών 
της. Στις 31/12/2021 το Διοικητικό Συμβούλιο 

Το ως άνω  Διοικητικό Συμβούλιο σε 
συνέχεια της από 02.03.2022 εκλογής του κ. 
Δημήτριου Σ. Θεοδωρίδη, ως νέου Μέλος του 
Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση του 
παραιτηθέντος Μη Εκτελεστικού Μέλους κ. 
Γεωργίου Αρ. Αννινου από του αξιώματος του 
Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, 
αλλά και από Μέλος αυτού, ανασυγκροτήθηκε 
σε σώμα την 02.03.2022, ως ακολούθως:

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

της INTRACOM HOLDINGS , το οποίο εξελέγη 
από την Τακτική Γενική Συνέλευση των 
μετόχων της 30ης Ιουνίου 2021,ήταν 9μελές, 
απαρτιζόμενο από δύο (2) Εκτελεστικά και 
επτά (7) Μη Εκτελεστικά μέλη. Από τα Mη 
Eκτελεστικά Mέλη, τρία (3) είναι Ανεξάρτητα 
κατά την έννοια του Ν. 4706/2020. Η σύνθεσή 
του αποτυπώνεται παρακάτω:

Τα Μέλη του Δ.Σ. διαθέτουν ατομική και 
συλλογική καταλληλότητα καλύπτοντας τα 
κριτήρια καταλληλότητας και αξιοπιστίας, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Πολιτική 
καταλληλότητας των Μελών Δ.Σ. της 
Εταιρείας και η σύνθεση του Δ.Σ. πληροί 
τις προϋποθέσεις των άρθρων 3 και 
5 του Ν. 4706/2020, περί επαρκούς 
εκπροσώπησης ανά φύλο και του 
συνολικού αριθμού των Ανεξάρτητων Μη 
Εκτελεστικών Μελών στο Δ.Σ.

ΣΩΚΡΑΤΗΣ Π. ΚΟΚΚΑΛΗΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ Σ. ΚΟΚΚΑΛΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡ. ΑΝΝΙΝΟΣ

ΠΕΤΡΟΣ Κ. ΣΟΥΡΕΤΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΤΣΟΥΜΑΣ

ΑΔΑΜΑΝΤΙΝΗ Κ. ΛΑΖΑΡΗ

ΔΙΟΝΥΣΙΑ Δ. ΞΗΡΟΚΩΣΤΑ

ΙΩΑΝΝΗΣ – ΜΙΧΑΗΛ Π. 
ΜΑΥΡΟΦΡΥΔΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡ. ΚΛΩΝΗΣ

Πρόεδρος Δ.Σ.

Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 
&  Διευθύνων 
Σύμβουλος

Εκτελεστικό Μέλος

Μη Εκτελεστικό Μέλος

Μη Εκτελεστικό Μέλος

Μη Εκτελεστικό Μέλος

Ανεξάρτητο 
Μη Εκτελεστικό Μέλος

Ανεξάρτητο 
Μη Εκτελεστικό Μέλος

Ανεξάρτητο 
Μη Εκτελεστικό Μέλος

Μη Εκτελεστικό Μέλος

Εκτελεστικό Μέλος

2021

ΣΩΚΡΑΤΗΣ Π. ΚΟΚΚΑΛΗΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ Σ. ΚΟΚΚΑΛΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ

ΠΕΤΡΟΣ Κ. ΣΟΥΡΕΤΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΤΣΟΥΜΑΣ

ΑΔΑΜΑΝΤΙΝΗ Κ. ΛΑΖΑΡΗ

ΔΙΟΝΥΣΙΑ Δ. ΞΗΡΟΚΩΣΤΑ

ΙΩΑΝΝΗΣ – ΜΙΧΑΗΛ Π. 
ΜΑΥΡΟΦΡΥΔΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡ. ΚΛΩΝΗΣ

Πρόεδρος Δ.Σ.

Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 
&  Διευθύνων 
Σύμβουλος

Εκτελεστικό Μέλος

Μη Εκτελεστικό Μέλος

Μη Εκτελεστικό Μέλος

Μη Εκτελεστικό Μέλος

Ανεξάρτητο 
Μη Εκτελεστικό Μέλος

Ανεξάρτητο 
Μη Εκτελεστικό Μέλος

Ανεξάρτητο 
Μη Εκτελεστικό Μέλος

Μη Εκτελεστικό Μέλος

Εκτελεστικό Μέλος

2022
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ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
Στο πλαίσιο βελτίωσης του οργανωτικού σχήματος 
της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει 
αναθέσει την εξέταση εξειδικευμένων θεμάτων 
στις ειδικές Επιτροπές του: την Επιτροπή Ελέγχου 
και την Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων. 
Παράλληλα, στην INTRAKAT πλέον των 
ως άνω Επιτροπών υπάρχουν και οι εξής 
Επιτροπές: Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασμού 
και Συντονιστική Επιτροπή Λειτουργίας και 
Προσφορών.

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ
Η INTRACOM HOLDINGS υιοθετεί τις σύγχρονες 
αρχές της Εταιρικής Διακυβέρνησης, ενός 
συστήματος νόμων, κανόνων, διαδικασιών 
και ορθών πρακτικών εταιρικής διοίκησης και 
ελέγχου, σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική 
νομοθεσία και τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές. 
Οι πολιτικές μας στον τομέα της Εταιρικής 
Διακυβέρνησης έχουν ως στόχο να προασπίσουν 
τα δικαιώματα των μετόχων μας και τα συμφέροντα 
όλων των ενδιαφερομένων μερών, με διαφάνεια 
και υψηλό αίσθημα ευθύνης στη διαδικασία λήψης 
των αποφάσεων, αποτελεσματικούς εσωτερικούς 
και λογιστικούς ελέγχους, κατάλληλη διαχείριση 
του χρηματοοικονομικού κινδύνου και έγκαιρη και 
σωστή πληροφόρηση προς κάθε ενδιαφερόμενο. 
Οι πολιτικές αυτές αντικατοπτρίζουν τη σταθερή 
προσήλωση της Εταιρείας στους κανόνες 
ηθικής και ευθύνης που διέπουν τις αποφάσεις 
των διευθυντικών της στελεχών, ώστε να 
διασφαλίζεται όχι μόνο η βιώσιμη ανάπτυξη της 
Εταιρείας αλλά και το συμφέρον των μετόχων και 
όλων των ενδιαφερομένων πλευρών σε βάθος 
χρόνου. Η Εταιρεία έχει υιοθετήσει οικειοθελώς 
τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης 
2021 (ΕΚΕΔ) του Ελληνικού Συμβουλίου Εταιρικής 
Διακυβέρνησης (ΕΣΕΔ).

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΙ 
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ
ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Η Εταιρεία έχει θεσπίσει ένα επαρκές και 
αποτελεσματικό Σύστημα Εσωτερικού 
Ελέγχου, το οποίο περιλαμβάνει το σύνολο των 
εσωτερικών ελεγκτικών μηχανισμών (δικλείδες 
ασφαλείας), Πολιτικών και διαδικασιών, 
συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης κινδύνων, 
του εσωτερικού ελέγχου και της κανονιστικής 
συμμόρφωσης, που καλύπτει σε συνεχή βάση 
κάθε δραστηριότητα της Εταιρείας και συντελεί 
στην ασφαλή και αποτελεσματική λειτουργία της. 
Σε αυτό το πλαίσιο η Εταιρεία έχει θεσπίσει και 
εφαρμόζει μια σειρά από πολιτικές, διαδικασίες 
και μηχανισμούς με σκοπό τη διασφάλιση της 
αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας 
των εταιρικών εργασιών, την αξιοπιστία της 
χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και τη 
συμμόρφωση με τους εφαρμοστέους νόμους 
και κανονισμούς καθώς επίσης υιοθετεί 
Σύστημα Διαχείρισης Κινδύνων και Σύστημα 
Κανονιστικής Συμμόρφωσης που καλύπτει όλες 
τις δραστηριότητες της Εταιρείας.

ΜΟΝΑΔΑ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Η Εταιρεία έχει συστήσει ανεξάρτητη οργανωτική 
Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου (Μ.Ε.Ε.) εντός της 
Εταιρείας, με σκοπό την παροχή συμβουλευτικών 
υπηρεσιών και υπηρεσιών διασφάλισης, 
εφαρμόζοντας αντικειμενική και ανεξάρτητη 
κρίση. Η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου έχει 
σχεδιαστεί έχοντας ως στόχο να προσθέτει αξία 
στην Εταιρεία, να παρακολουθεί και να βελτιώνει 
τις λειτουργίες και τις πολιτικές της αναφορικά με 
το ΣΕΕ. Η Μ.Ε.Ε. αποτελεί διακριτά την 3η γραμμή 
άμυνας της Εταιρείας και είναι ανεξάρτητη από τις 
υπόλοιπες οργανωτικές μονάδες της (Three Lines 
Defense Model). Συνεργάζεται άμεσα με όλες τις 
οργανωτικές μονάδες της Εταιρείας που αποτελούν 
την πρώτη και δεύτερη γραμμή άμυνας και έχουν 
παρόμοιους σκοπούς διασφάλισης με σκοπό την 
αποτελεσματική και αποδοτική κάλυψη όλων των 
περιοχών ελεγκτικού ενδιαφέροντος (λειτουργικών, 
χρηματοοικονομικών, συμμόρφωσης).

ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
Για να διασφαλίσει την ομαλή ροή των 
επιχειρησιακών της λειτουργιών, η INTRACOM 
HOLDINGS έχει θεσπίσει ειδικές διαδικασίες που 
ρυθμίζουν τον τρόπο λειτουργίας της Εταιρείας 
και ορίζουν το πλαίσιο των καθημερινών 
δραστηριοτήτων της. Ο Κανονισμός Λειτουργίας της 
INTRACOM HOLDINGS έχει καταρτισθεί σύμφωνα 
με τις απαιτήσεις του άρθρου 14 του Ν. 4706/2020. 
Οι πολιτικές Εταιρικής Διακυβέρνησης που έχουμε 
θεσπίσει αντικατοπτρίζουν τη σταθερή προσήλωση 
της Εταιρείας στους κανόνες ηθικής και ευθύνης 
που διέπουν τις αποφάσεις των διευθυντικών μας 
στελεχών, ώστε να διασφαλίζεται όχι μόνο η βιώσιμη 
ανάπτυξη της εταιρείας αλλά και το συμφέρον των 
μετόχων και όλων των ενδιαφερομένων μερών 
σε βάθος χρόνου. Η Εταιρεία έχει υιοθετήσει τον 
Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης 2021.

Βασικότερες Πολιτικές και Διαδικασίες:

• Διαδικασία Τακτικής Αξιολόγησης Συστήματος 
Εταιρικής Διακυβέρνησης

• Διαδικασία Κατάρτισης Χρηματοοικονομικών 
Και Μη Καταστάσεων

• Διαδικασία ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΚΙΝΔΥΝΩΝ

• Πολιτική και διαδικασία ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

• Διαδικασία ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

• Διαδικασία ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 
ΑΠΟ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

• Διαδικασία ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΧΕΣΕΩΝ 
ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΜΗ 
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

• Πολιτική και διαδικασία ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΜΕ 
ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

• Πολιτική και διαδικασία ΠΡΟΛΗΨΗΣ & 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ 
ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

• Διαδικασία ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΗΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΟΡΘΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 
ΚΟΙΝΟΥ

• Πολιτική ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. ΚΑΙ 
ΣΤΕΛΕΧΩΝ

• Πολιτική ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
• Πολιτική Ασφάλειας Δεδομένων 
• Πολιτική Αξιολόγησης Προμηθευτών με τη 

χρήση κριτηρίων ESG (υπό διαμόρφωση)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ
Βασική αποστολή της Επιτροπής Ελέγχου της 
Εταιρείας είναι η παροχή υποστήριξης στο 
Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με : 
• τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση 
• το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου 
• τη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου 
• τα συστήματα κανονιστικής συμμόρφωσης 

και διαχείρισης κινδύνων 
• -την εποπτεία του Τακτικού Ελεγκτή 

των εταιρικών και ενοποιημένων 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

Η Επιτροπή Ελέγχου παρακολουθεί και 
εξετάζει την αποτελεσματικότητα της Μονάδας 
Εσωτερικού Ελέγχου ανά τρίμηνο, όσον 
αφορά τη διαχείριση των κύριων κινδύνων 
που έχουν παρουσιαστεί, το οποίο σημαίνει 
όλους τους ελέγχους, συμπεριλαμβανομένων 
του οικονομικού και του επιχειρησιακού 
ελέγχου, των συστημάτων συμμόρφωσης και 
διαχείρισης κινδύνων. Παράλληλα, διασφαλίζει 
την ακεραιότητα των εταιρικών λογαριασμών, 
των συστημάτων κατάρτισης οικονομικών 
εκθέσεων και δημοσιοποιήσεων, καθώς και 
την αποτελεσματικότητα των συστημάτων 
εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων. 
Μέρος των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής είναι 
επίσης να έρχεται σε άμεση και τακτική επαφή 
με εξωτερικούς και εσωτερικούς ελεγκτές, 
προκειμένου να παραμένει ενημερωμένη σχετικά 
με τη δέουσα λειτουργία του συστήματος ελέγχου.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Οι εκθέσεις οικονομικών αποτελεσμάτων της 
INTRACOM HOLDINGS και οι οικονομικές 
καταστάσεις της πιστοποιούνται από έγκυρους και 
διεθνώς αναγνωρισμένους οργανισμούς.
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Το σύστημα διαχείρισης κινδύνων της Εταιρείας 
παρέχει τη δυνατότητα στο Διοικητικό Συμβούλιο 
και τη Διοίκηση της Εταιρείας να προχωρεί σε 
ενημερωμένες αποφάσεις που συμπεριλαμβάνουν 
εκτιμήσεις κινδύνου και απόδοσης (risk/re-
turn considerations). Η διαδικασία διαχείρισης 
κινδύνου αποσκοπεί στο να αναδείξει τη συνολική 
έκθεση της Εταιρείας έναντι του risk appetite 
που έχει ήδη προσδιοριστεί από την Διοίκηση, 
με τρόπο ώστε να εντοπίζονται ενδεχόμενες 
ευκαιρίες.  Η αποτελεσματική εφαρμογή του 
συστήματος διαχείρισης κινδύνων καταλήγει 
σε μια ολοκληρωμένη διαρκή και συστηματική 
διεργασία άρρηκτα συνδεδεμένη με τη στρατηγική 
και τους αντικειμενικούς σκοπούς της εταιρείας, 
σχεδιασμένη ώστε να αναγνωρίζει, να διαχειρίζεται 
και να αποκρίνεται σε υφιστάμενους αλλά και 
αναδυόμενους κινδύνους, με τελικό σκοπό να 
προσδώσει αξία στην Εταιρεία μέσω:

• της επίτευξης βελτιωμένων αποτελεσμάτων με 
τον περιορισμό, ταυτόχρονα, των απρόβλεπτων 
συνθηκών/ περιστατικών που επιφέρουν 
αρνητικές επιπτώσεις, 

• της διερεύνησης των ευκαιριών που 
ανακύπτουν από πιθανούς κινδύνους, 

• της πρόληψης και του έγκαιρου εντοπισμού 
αναδυόμενων κινδύνων, 

• της βελτίωσης διαχείρισης και ανάπτυξης πόρων, 
• του περιορισμού της μεταβλητότητας στα 

αποτελέσματα (θετική σταθεροποίηση)

Η λειτουργία του Συστήματος Διαχείρισης 
Κινδύνων στην Εταιρεία, ανατίθεται στον Υπεύθυνο 
Διαχείρισης Κινδύνων («Υπεύθυνος ΔΚ») ο 
οποίος είναι επικεφαλής της μονάδας διαχείρισης 
κινδύνων, οργανωτικά υπάγεται στον Διευθύνοντα 
Σύμβουλο και αναφέρεται στο ΔΣ και την Επιτροπή 
Ελέγχου της Εταιρείας. 

H ΙΝΤRΑΚΑΤ εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης 
Επιχειρησιακής Συνέχειας (ΣΔΕΣ) σύμφωνα με 
το πρότυπο ISO 22301:12. Το εφαρμοζόμενο πεδίο 
περιλαμβάνει τις δραστηριότητες που άπτονται στην 
κατασκευή τεχνικών και ενεργειακών έργων. Στη 
σημερινή εποχή, όπου οι απαιτήσεις της αγοράς 
αυξάνουν μέρα με τη μέρα και ο ανταγωνισμός 
για διάφορους λόγους (φιλελευθεροποίηση της 
αγοράς, εξειδίκευση προσωπικού, κατάργηση 
μέτρων προστασίας της εγχώριας αγοράς, κλπ.) 
είναι πολύ πιο σκληρός απ’ ότι στα προηγούμενα 
χρόνια, είναι φανερό ότι η σημασία της ποιότητας 
και συνέπειας 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 την 
δημιουργία μιας δυναμικά αναπτυσσόμενης αγοράς, 
στην οποία η INTRAKAT δραστηριοποιείται ενεργά, 
συνδυάζοντας όλες τις σύγχρονες απαιτήσεις, οι 
οποίες θεμελιώνονται από μια μακρόχρονη εμπειρία 
και πολύπλευρη παρουσία της στο χώρο αυτό. Η 
INTRAKAT κάνει αναγνώριση και αξιολόγηση όλων 
των κινδύνων που σχετίζονται με την λειτουργία 
της, προκειμένου να εντοπίσει εγκαίρως όλες τις 
πιθανές καταστάσεις που δύναται να αποτελέσουν 
εμπόδιο στην επίτευξη των στόχων επιχειρησιακής 
συνέχειας που έχει θέσει ώστε να εξασφαλίσει τους 
απαραίτητους πόρους και να λάβει εγκαίρως μέτρα 
διαχείρισης. Παράλληλα, εφαρμόζεται Μεθοδολογία 
Αξιολόγησης Επιχειρησιακών Επιπτώσεων (BIA) 
για την αναγνώριση και αξιολόγηση των κρίσιμων 
διεργασιών. Ο κεντρικός, οριζόντιος στόχος του ΣΔΕΣ 
είναι η προστασία της ανθρώπινης ζωής. Εξάλλου, 
ειδικά για την εκπλήρωση αυτού του στόχου, η IN-
TRAKAT έχει αναπτύξει και εφαρμόζει Σύστημα 
Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία. 
Επιπλέον τούτου το πλαίσιο για την καθιέρωση των 
στόχων του ΣΔΕΣ αποτυπώνεται στο:

• Να διασφαλίζεται η συνέχιση της λειτουργίας 
των κρίσιμων δραστηριοτήτων της εταιρείας σε 
περίπτωση εκδήλωσης κάποιου περιστατικού, 
στα επίπεδα που έχει ορίσει η Διοίκηση και 
σύμφωνα με τις ανάγκες των πελατών 

• Να μειώνεται κατά το δυνατόν ο χρόνος 
πλήρους αποκατάστασης της λειτουργίας σε 
αποδεκτά επίπεδα

• Να ελαχιστοποιούνται οι επιπτώσεις από 
περιστατικά διακοπής τόσο προς τον όμιλο όσο 
και προς τους Πελάτες

Το ΣΔΕΣ έχει σχεδιαστεί και εφαρμόζεται με τέτοιο 
τρόπο ώστε:

• Οι απαιτήσεις Επιχειρησιακής συνέχειας να 
σχεδιάζονται και αξιολογούνται με συστηματικό 
και αποτελεσματικό τρόπο,

• Να οδηγεί στην σύνταξη στρατηγικών ανάκαμψης 
μετά από περιστατικά και σε εφαρμογή 
συγκεκριμένων Σχεδίων Αντιμετώπισης 
Περιστατικών Επιχειρησιακής Συνέχειας. Τα 
σχέδια ανασκοπούνται και βελτιώνονται διαρκώς 
μέσω της δοκιμαστικής εφαρμογής τους

• Να εξασφαλίζεται το ελάχιστο αποδεκτό επίπεδο 
λειτουργίας των κρίσιμων δραστηριοτήτων της 
εταιρείας

• Να διαφυλάσσεται σε κάθε περίπτωση η Υγεία 
και η Ασφάλεια του προσωπικού και των 
συνεργατών

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ
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Με βάση τον κώδικα επιχειρηματικής δεοντολογίας 
της εταιρείας, επιτυγχάνεται μηδενισμός 
περιπτώσεων διαφθοράς, μέσω της διατύπωσης 
βασικών επιχειρηματικών πρακτικών που 
έχουν συνταχθεί με σκοπό τη διαμόρφωση μιας 
ορθής επιχειρηματικής συμπεριφοράς εντός της 
Εταιρείας. Αποτελεί δέσμευση και ευθύνη της 
Διοίκησης να διασφαλίζει ότι όλοι οι εργαζόμενοι, 
οι προμηθευτές, οι εργολάβοι και οι συνεργάτες 
της Εταιρείας μοιράζονται τις ίδιες επιχειρηματικές 
πρακτικές. Επίσης η απαίτηση συμμόρφωσης με 
τις εν λόγω πρακτικές περιλαμβάνει και όλους 
τους εργαζομένους, που εργάζονται με συμβάσεις 
μερικής απασχόλησης ή ορισμένου χρόνου ή στο 
πλαίσιο άλλων μορφών ευέλικτης απασχόλησης, 
καθώς και τους αντιπροσώπους της Εταιρείας. 
Τέλος, σε περίπτωση εξαγοράς νέας εταιρείας 
από τον Όμιλο καταρτίζονται το συντομότερο 
δυνατόν ειδικά προγράμματα για τη διάδοση, την 
εμπέδωση και την κατανόηση των πρακτικών 
αυτών. Τα μέτρα που λαμβάνονται για την πρόληψη 
και καταπολέμηση της διαφθοράς παρουσιάζονται 
παρακάτω:

Έκφραση 
προβληματισμών 

και αναφορά 
παραβιάσεων

Δώρα, παροχή 
διευκολύνσεων και 

δωροδοκίες

Σύγκρουση 
συμφερόντων

Εσωτερική πληροφόρηση
 και συναλλαγές 

εταιρικών στελεχών

Επιχειρηματική 
σχέση με το 

δημόσιο τομέα

Εμπιστευτικές 
πληροφορίες - 

Απόκτηση και χρήση 
πληροφοριών

ΥΠΕΥΘΥΝΗ 
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ 
ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ

!

IDE: 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ 
ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ
Η IDE είναι εγκεκριμένος προμηθευτής του 
ΝΑΤΟ και κατέχει συμβόλαια με το ΝΑΤΟ, την 
Κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών της 
Αμερικής, καθώς και πολλές Αμερικάνικες και 
Ευρωπαϊκές εταιρείες άμυνας. Σε κάθε μια 
περίπτωση από τις ανωτέρω, η IDE πρέπει να 
περάσει επιτυχώς όλους του ελέγχους δέουσας 
επιμέλειας προκειμένου να της ανατεθούν οι 
αντίστοιχες συμβάσεις. Παράλληλα, η Εταιρεία 
έχει υπογράψει τις εξής αρχές και πρωτοβουλίες:

• The Common Industry Standards (CIS) and 
the European Aerospace and Defense Indus-
try Anti-Corruption Forum.

• The “Global Principles of Business Ethics for 
the Aerospace and Defense Industry”, devel-
oped by the Aero- space Industries Associa-
tion of America (AIA) and the AeroSpace and 
Defense Industries Association of Europe 
(ASD).

Για την διασφάλιση της επιχειρηματικής ηθικής, 
η IDE έχει δημιουργήσει και κοινοποιήσει τον 
Κώδικα Επιχειρηματικής Συμπεριφοράς και 
Ηθικής (διαθέσιμος στο https://intracomdefen-
secom.b-cdn.net/wp-content/uploads/2021/10/
Code_of_Business_Conduct_IDE-upd202110.
pdf), καθώς και τον Κώδικα Επιχειρηματικής 
Συμπεριφοράς Προμηθευτών (διαθέσιμος στο 
https://intracomdefensecom.b-cdn.net/wp-con-
tent/uploads/2019/10/IDE_Supplier_Code_of_
Conduct.pdf).

Παράλληλα, η εταιρεία έχει δημιουργήσει το 
πλάνο «IDE Combating Trafficking in Persons 
Compliance Plan» (διαθέσιμο στο https://intra-
comdefensecom.b-cdn.net/wp-content/up-
loads/2019/10/IDE-Combating-Human-Traffick-
ing-Compliance-Plan.pdf) σύμφωνα με τις αρχές 
της εθνικής νομοθεσίας και διεθνών προτύπων 
και οδηγιών, όπως:

• OECD Convention on Combating Bribery of 
Foreign Public Officials in International Busi-
ness Transactions,

• United Nations Convention Against Corrup-
tion (UNCAC),

• European Anti-Corruption Conventions
• U.S. Foreign Corrupt Practices Act,
• την Ελληνική νομοθεσία περί διαφθοράς

ΥΠΕΥΘΥΝΗ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΑΝΤΙ-ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ 
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ
Η INTRACOM HOLDINGS έχει σαν βασική της 
αρχή τον ελεύθερο ανταγωνισμό. Με σεβασμό 
και απόλυτη συμμόρφωση προς τις νομοθεσίες 
και τις κανονιστικές ρυθμίσεις περί ανταγωνισμού 
και καταπολέμησης των μονοπωλίων  («δίκαιο 
ανταγωνισμού»), ο Όμιλος πιστεύει ότι ο  
ελεύθερος ανταγωνισμός λειτουργεί προς όφελος 
των πελατών του, των μετόχων του, των εταίρων 
του, των επιχειρηματικών εργασιών του και της 
κοινωνίας γενικότερα. Η υπεύθυνη συμμόρφωση 
με τους κανόνες του δίκαιου ανταγωνισμού καθώς 
και η πλήρης κατανόησή τους ώστε να υπάρχει 
επαρκής αντίληψη και αναγνώριση καταστάσεων 
που τυχόν προκαλέσουν ζητήματα που θα 
σχετιστούν με τη νομοθεσία περί ελεύθερου και 
θεμιτού ανταγωνισμού, είναι υποχρέωση κάθε 
μέλους του Ομίλου.



ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ESG, 
ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 
ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
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H INTRACOM HOLDINGS είναι πλήρως 
εναρμονισμένη με τις δέκα αρχές του Οικουμενικού 
Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών στους τομείς 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της εργασίας, 
του περιβάλλοντος και της καταπολέμησης της 
διαφθοράς. Σταθερή στις αρχές και τις αξίες 
της, η εταιρεία 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, 
δίνοντας έμφαση στην καινοτομία και στη δια βίου 
μάθηση. Κύριο μέλημα της INTRACOM HOLD-
INGS κατά την άσκηση των επιχειρηματικών της 
δραστηριοτήτων είναι το υψηλό επίπεδο εταιρικής 
διακυβέρνησης, το υψηλό επίπεδο διαφάνειας και 
εταιρικής ευθύνης, ο απόλυτος σεβασμός προς 
το περιβάλλον, η διασφάλιση της ποιότητας, η 
εφαρμογή προληπτικών μέτρων για την προστασία 
του περιβάλλοντος, η εξασφάλιση άριστων 
συνθηκών εργασίας και η ευαισθητοποίησή της 
σε θέματα που αφορούν το κοινωνικό σύνολο. 

Η INTRACOM HOLDINGS, μία από τις πρώτες 
ελληνικές επιχειρήσεις που πιστοποιήθηκαν 
σύμφωνα με το Πρότυπο Κοινωνικής Ευθύνης 
SA 8000, εγγυάται την ύπαρξη ενός ασφαλούς 
εργασιακού περιβάλλοντος, το οποίο εφαρμόζει 
πολιτικές μη-διακρίσεων και προσφέρει ίσες 
ευκαιρίες σε όλους τους εργαζόμενους ανεξάρτητα 
από το φύλο, την ηλικία ή την εθνικότητά τους. Τα 
συνδικαλιστικά δικαιώματα των εργαζομένων 
είναι απολύτως σεβαστά και υπάρχει εν 
ισχύ Σωματείο εργαζομένων. Παράλληλα, τα 
δικαιώματα των μετόχων και τα συμφέροντα όλων 
των ενδιαφερομένων πλευρών διασφαλίζονται 
μέσω της διαφάνειας και της λογοδοσίας για 
όλες τις ενέργειες και τις επιχειρηματικές μας 
συναλλαγές.

IDE
Η INTRACOM DEFENSE (IDE) επενδύει στην 
ανάπτυξη της εγχώριας τεχνολογίας, συμμετέχει σε 
σημαντικά διεθνή προγράμματα και συνεισφέρει 
στη στήριξη της ελληνικής βιομηχανίας αναθέτοντας 
σημαντικές υπεργολαβίες σε Ελληνικές εταιρείες. 
Με τη συμμετοχή της σε προγράμματα ανάπτυξης 
αμυντικών συστημάτων καθώς και μέσω της 
δυναμικής εξαγωγικής της δραστηριότητας, 
εξοικονομεί συνάλλαγμα για τη χώρα. Η IDE 
προσβλέποντας στην αποτροπή διαφυγής στο 
εξωτερικό του υπάρχοντος επιστημονικού 
δυναμικού (brain drain) και στον επαναπατρισμό 
Ελλήνων επιστημόνων, διατηρεί τις   υπάρχουσες 
θέσεις εργασίας ενώ παράλληλα δημιουργεί νέες 
θέσεις υψηλής εξειδίκευσης. Με βάση   την αρχή 
της «ισότητας ευκαιριών» εφαρμόζει σύστημα 
προσλήψεων βάσει αντικειμενικών κριτήριων και 
προάγει τη δια βίου μάθηση. Η συμβολή της στην 
κοινωνία πραγματοποιείται με σημαντικές δράσεις 
και πρωτοβουλίες, όπως:

Η IDE έχει αξιολογηθεί από ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης κατά ISO 26000, πρότυπο 
που αφορά στην Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και παρέχει καθοδήγηση στην επιτυχή 
υλοποίηση της κοινωνικά υπεύθυνης συμπεριφοράς της*

Aιμοδοσία, η οποία πραγματοποιείται δύο φορές 
ετησίως από εθελοντές εργαζομένους της IDE, 

σε συνεργασία με το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών 
«ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»

Εθελοντική προσφορά αιμοπεταλίων από 
δότες του προσωπικού σε συνεργασία με το 

Νοσοκομείο Παίδων «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ».

Προσφορές σε εκπαιδευτικά ιδρύματα και 
αθλητικά σωματεία 

Προσφορές σε εκπαιδευτικά ιδρύματα και 
αθλητικά σωματεία 

Δράσεις προστασίας του περιβάλλοντος 
μέσω ανακύκλωσης. Η IDE έχει αναπτύξει 
και εφαρμόσει Σύστημα Περιβαλλοντικής 

Διαχείρισης πιστοποιημένο από ανεξάρτητο 
φορέα σύμφωνα με το πρότυπο ISO 

14001:2015.
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ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

METOXOI-ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ

ΠΕΛΑΤΕΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

ΜΜΕ

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΗΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΡΜΟΔΙΟΙ 
ΚΡΑΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

ΤΡΑΠΕΖΕΣ – 
ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ 

ΙΔΡΥΜΑΤΑ

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Οι εργαζόμενοι επιθυμούν  να εργάζονται σε 
ένα ασφαλές περιβάλλον, να ανταμείβεται η 
εργασία τους, να απολαμβάνουν ευκαιρίες 
εξέλιξης, καθώς και να εργάζονται σε ένα 
αξιοκρατικό περιβάλλον που σέβεται τα 
δικαιώματα τους. Παράλληλα, επιθυμούν 
να ενημερώνονται για τις ενέργειες και 
δράσεις του Ομίλου και των Εταιρειών.

Ενδιαφέρονται για την κερδοφορία 
του Ομίλου, την ανάπτυξη νέων και 
καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών που 
ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς, 
καθώς και για την επίδοση του Ομίλου σε 
κοινωνικά και περιβαλλοντικά θέματα. 
Παράλληλα, δίνουν μεγάλη βαρύτητα στην 
εφαρμογή αυστηρών αρχών και προτύπων 
Εταιρικής Διακυβέρνησης.

Οι πελάτες ενδιαφέρονται για την εξασφάλιση 
μιας άριστης συνεργασίας, καθώς και για την 
παράδοση ποιοτικών προϊόντων/υπηρεσιών 
στους συμφωνημένους χρόνους.

Οι προμηθευτές επιζητούν την διασφάλιση 
μιας σταθερής, επικερδούς και μακροχρόνιας 
συνεργασίας.

Ενημέρωση για τις δραστηριότητες της 
εταιρείας.

Οι εκπρόσωποι της τοπικής κοινωνίας 
ενδιαφέρονται για ευκαιρίες απασχόλησης, 
καθώς και για τις ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ενέργειες 
και δράσεις του Ομίλου και των Εταιρειών 
του που σχετίζονται με την περιβαλλοντική 
προστασία και την στήριξη κοινωνικών 
αναγκών.

Ενδιαφέρονται για την έννομη και 
υπεύθυνη δραστηριοποίηση του Ομίλου, 
την προστασία του περιβάλλοντος, τις 
κοινωνικές δράσεις, το σεβασμό και την 
προστασία των εργαζομένων, καθώς και 
την Υγεία και Ασφάλεια των εργαζομένων.

Οι τράπεζες και τα χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα που συνεργάζεται ο Όμιλος 
επιθυμούν να έχουν έγκαιρες ενημερώσεις 
σχετικά με οικονομικές και λειτουργικές 
εξελίξεις και αλλαγές. Παράλληλα, 
δίνουν μεγάλη βαρύτητα στην εφαρμογή 
αυστηρών αρχών και προτύπων Εταιρικής 
Διακυβέρνησης.

Βασικό ενδιαφέρον των ρυθμιστικών 
αρχών αποτελεί η συμμόρφωση με τους 
κανόνες και τη νομοθεσία, καθώς και η 
ορθή λειτουργία της αγοράς.

Μέσω έκτακτων και τακτικών 
συναντήσεων. Μέσω συμμετοχής σε 
δραστηριότητες και εκπαιδεύσεις που 
διοργανώνονται από τις ρυθμιστικές αρχές.

Μέσω email και εσωτερικού web-
site. Αναφορά παραπόνων μέσω 
υποβολής έγγραφης αναφοράς, μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μέσω 
προσωπικών συνεντεύξεων.

Μέσω των Επενδυτικών Σχέσεων, 
τις συνελεύσεις μετόχων, τις ετήσιες 
εκθέσεις, τις παρουσιάσεις προς 
αναλυτές, τη συμμετοχή σε ημερίδες 
και events που διοργανώνονται από το 
Ελληνικό Χρηματιστήριο, προσωπικών 
συναντήσεων με αρμόδια στελέχη της 
Εταιρείας.

Άμεση επικοινωνία μέσω των 
υπεύθυνων έργων και περιοχών 
δραστηριοποίησης, σε συνεχή βάση 
και όποτε προκύπτει ανάγκη.

Επικοινωνία με τη Διεύθυνση Προμηθειών

Μέσω ανακοινώσεων δελτίων τύπου, τα 
οποία αναρτώνται στην ιστοσελίδα και στα 
social media της εταιρείας.

Συνεχής επικοινωνία με τοπικούς φορείς 
και υπεύθυνους έργων σε τοπικό επίπεδο, 
μέσω δελτίων τύπου και ετήσιες εκθέσεις.

Ανακοινώσεις, δελτία τύπου και 
παρουσιάσεις, ετήσιες εκθέσεις, άμεση 
επικοινωνία και συναντήσεις με τη 
Διοίκηση και τα στελέχη του Ομίλου.

Ανακοινώσεις, δελτία τύπου και 
παρουσιάσεις, ετήσιες εκθέσεις, άμεση 
επικοινωνία και συναντήσεις με τη 
Διοίκηση και τα στελέχη του Ομίλου.

ΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ 
ΜΕΡΗ ΜΑΣ
Ένα από τα σημεία στα οποία η INTRACOM HOLDINGS δίνει ιδιαίτερη σημασία 
είναι η διασφάλιση της διαφάνειας σε όλο το φάσμα των επιχειρηματικών 
της δραστηριοτήτων. Αυτό επιτυγχάνεται τόσο μέσω του θεσμικού πλαισίου 
λειτουργίας μας όσο και από τις ενέργειες και συμπεριφορές των ίδιων των 
ανθρώπων μας.

H συστηματική και ουσιαστική αμφίδρομη επικοινωνία με τα ενδιαφερόμενα 
μέρη μας αποτελεί το γνώμονα αξιολόγησης και σχεδιασμού των δράσεων 
και πρακτικών της. Η εταιρεία αναγνωρίζει ως ενδιαφερόμενα μέρη τις 
ομάδες εκείνες που επηρεάζουν και επηρεάζονται, άμεσα ή έμμεσα, από τη 
δραστηριότητά της.

Τα ενδιαφερόμενα μέρη ανήκουν είτε στο εσωτερικό περιβάλλον του 
Ομίλου (Εργαζόμενοι, Μέτοχοι, Επενδυτές) είτε στο εξωτερικό περιβάλλον 
(Προμηθευτές, Πελάτες, Συνεργάτες, ΜΜΕ, Τοπική Κοινωνία, Κυβέρνηση, 
Τράπεζες/Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα, Ρυθμιστικές Αρχές).
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ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΘΕΜΑ ΟΝΤΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ 
ΤΟ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΘΕΜΑ

Οικονομική Επίδοση

Καταπολέμηση Διαφθοράς

Αντί-ανταγωνιστική Συμπεριφορά

Ενέργεια

Κλιματική Αλλαγή και Εκπομπές

Απόβλητα

Περιβαλλοντική Συμμόρφωση

Απασχόληση ΟΜΙΛΟΣ 
INTRACOM 
HOLDINGSΥγεία και Ασφάλεια Εργαζομένων

Εκπαίδευση Εργαζομένων

Διαφορετικότητα και Ίσες Ευκαιρίες

Υγεία και Ασφάλεια Προϊόντων, Υπηρεσιών και Πελατών

Ιδιωτικότητα, Προσωπικά Δεδομένα και Ασφάλεια Δεδομένων

Επιχειρηματική Ηθική

Υλικά

Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις από Ανάπτυξη Έργων

Δομική Ακεραιότητα και Ασφάλεια

Επιπτώσεις Κτιρίων και Υποδομών καθ’ όλη τη Διάρκεια του 
Κύκλου Ζωής τους

Τα ουσιαστικά θέματα για τον Όμιλο έχουν αναγνωριστεί μέσω:
• Ανάλυσης των απαιτήσεων και προσδοκιών των ενδιαφερόμενων μερών
• Ανάλυση των κλάδων των επιμέρων εταιρειών του Ομίλου
• Των προτύπων GRI και SASΒ

ΤΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ 
ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ

Η ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΜΑΣ 
ΣΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ 
(SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS)

Το 2020 αποφασίσαμε την υιοθέτηση και ενεργό δέσμευσή μας στην 
Ατζέντα των Ηνωμένων Εθνών για το 2030, όπως αυτή εκφράζεται από 
τους 17 Στόχους της Βιώσιμης Ανάπτυξης για το 2030 (Sustainable Devel-
opment Goals). Η συνεισφορά στους Στόχους που συνδέονται άμεσα με τις 
δραστηριότητες και προκλήσεις του Ομίλου και των Εταιρειών του αποτελεί 
προτεραιότητα του Ομίλου. Οι στόχοι αυτοί είναι:

Στον πίνακα GRI παρουσιάζονται αναλυτικά τα ουσιαστικά θέματα και οι 
ενότητες της Έκθεσης που συνδέονται με αυτούς τους στόχους.



ΥΠΕΥΘΥΝΗ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

Ο Όμιλος θέτει σαν βασικό στόχο του και στρατηγική προτεραιότητά του το 
σεβασμό, την προστασία, την υποστήριξη και την ανάπτυξη του ανθρώπινου 
δυναμικού, καθώς αποτελεί την κινητήριο δύναμη της υπάρχουσας ανάπτυξης 
και της επιτυχημένης πορείας του. Αυτός είναι και ο λόγος όπου δίνεται 
ιδιαίτερη σημασία στις διαδικασίες επιλογής, επιμόρφωσης, αξιολόγησης 
και ανταμοιβής του προσωπικού. Πολιτική του Ομίλου είναι η προσέλκυση 
προσωπικού υψηλού επιπέδου για την κάλυψη των αναγκών του, η δημιουργία 
ενός ασφαλούς και δίκαιου περιβάλλοντος εργασίας, η θέσπιση αντικειμενικών 
κριτηρίων αξιολόγησης με ταυτόχρονη ανάπτυξη και εξέλιξη των εργαζομένων. 
Η προσφορά ικανοποιητικών αμοιβών και παροχών, καθώς και η πρόσθετη 
ασφαλιστική νοσοκομειακή και εξωνοσοκομειακή κάλυψη για όλους τους 
εργαζόμενους είναι ένα επιπλέον δείγμα της φιλοσοφίας του.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Ο συνολικός αριθμός εργαζομένων του Ομίλου (INTRACOM HOLDINGS, IN-
TRAKAT, IDE) ανήλθε για το 2021 στα 925 άτομα. Το επιστημονικό προσωπικό 
αποτελεί την πλειονότητα των εργαζομένων. 100% των εργαζομένων 
καλύπτονται από συλλογικές συμβάσεις. 

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Η Υγεία και Ασφάλεια των εργαζομένων αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα για 
όλες τις δραστηριότητες του Ομίλου. Έχοντας αντίληψη της σοβαρότητας  των 
επιπτώσεων των ατυχημάτων στον άνθρωπο, στο περιβάλλον, στην κοινωνία και 
στην ίδια την εταιρεία, καθώς και την κοινωνική ευθύνη που έχει κάθε εταιρεία 
σε κάθε τομέα παραγωγικής διαδικασίας, οραματιζόμαστε και θέτουμε σα στόχο 
ένα εργασιακό περιβάλλον χωρίς ανεπιθύμητα συμβάντα, τραυματισμούς και 
ατυχήματα. Έχουμε  θεσπίσει  αντικειμενικούς  σκοπούς στον τομέα της Υγείας 
και Ασφάλειας, στοχεύοντας στο συνεχή έλεγχο και στην παρακολούθηση για 
αναγνώριση νέων ενδεχόμενων κινδύνων στις δραστηριότητές μας και άμεση 
εφαρμογή μέτρων αναίρεσης ή ελαχιστοποίησης της επικινδυνότητας αυτών. 
Ενδεικτικά λαμβάνουμε μέτρα πρόληψης:

• έναντι ατυχήματος στους εργαζόμενους και τους τρίτους,
• έναντι φθοράς ή ρύπανσης στο περιβάλλον,
• έναντι φθοράς, απώλειας ή καταστροφής σε εγκαταστάσεις, κατασκευές, 

υλικά, παραγωγή και εξοπλισμό,
• από τις δραστηριότητες του Ομίλου
• οι εργαζόμενοι της INTRACOM HOLDINGS καλύπτονται με υπηρεσίες 

Τεχνικού Ασφαλείας καθ’ όλο το διάστημα παρουσίας τους στο χώρο της 
εργασίας, στις εγκαταστάσεις της εταιρείας και καθ’ υπέρβαση ως προς 
το βέλτιστο, των ελάχιστων απαιτήσεων και προβλέψεων της σχετικής 
νομοθεσίας.

2020 2021ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 
ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ

ΑΝΔΡΕΣ ΑΝΔΡΕΣΓΥΝΑΙΚΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ

7

400

336

745

10

372

353

735

10

95

85

190

7

86

86

179

14

486

442

942

20

467

438

925

20212020ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΥΜΒΑΣΗ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
(2020-2021)

ΑΝΔΡΕΣΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΥΝΟΛΟΣΥΝΟΛΟ

107Μισθωτοί (Πλήρους 
Απασχόλησης)

Μισθωτοί (Πλήρους 
Απασχόλησης)

Μισθωτοί

Αυτοαπασχολούμενοι 
(ΔΠΥ)

173

199

219 

181

353336

107

65

30

68

18

8586

2014

238

229

287

199

438422
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2020 2021ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

ΑΡΙΘΜOΣ ΘΑΝAΤΩΝ ΑΡΙΘΜOΣ ΘΑΝAΤΩΝΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ

0

0

0

0

0

0

0

0*

0

0

3

0

*Αφορά lost time injuries μόνο για μισθωτούς και όχι υπεργολάβους

ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ 
COVID-19

Συνεχής στόχος της εταιρείας είναι μηδενικά 
ατυχήματα σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων 
της. Κάθε συμβάν, το οποίο έχει ως αποτέλεσμα 
τραυματισμό προσωπικού της Εταιρείας, 
Υπεργολάβων της, τρίτων, ή παρ’ ολίγον 
τραυματισμό ή ακόμη και ζημιές χωρίς 
τραυματισμό ή συνδυασμό των παραπάνω 
καταγράφεται και αναλύεται ώστε να αποφευχθεί 
η εμφάνιση παρόμοιων συμβάντων στο μέλλον.

Δεν υπάρχουν θάνατοι και σοβαροί τραυματισμοί 
στην εταιρεία μας ως αποτέλεσμα της εργασίας. 
Παρ’ όλα αυτά, υπάρχει σχετική διαδικασία για την 
αντιμετώπιση περιπτώσεων Ιατρικών Εκτάκτων 
Αναγκών (θάνατος, ατύχημα ή αιφνίδια ασθένεια 
εργαζόμενου ή τρίτου), τόσο εντός του ωραρίου 
λειτουργίας, όσο και εκτός αυτού.

Η έλευση της πανδημίας ανέδειξε ως προτεραιότητα 
κάθε σχεδιασμού, την ανάγκη διασφάλισης της 
υγείας εργαζομένων και συνεργατών. Τέθηκε σε 
εφαρμογή από την INTRACOM HOLDINGS ως 
μητρική εταιρεία διαδικασία διαχείρισης κρίσεων 
σε επίπεδο Ομίλου, με τη σύσταση συντονιστικής 
ομάδας COVID-19. Η ομάδα συνεδρίαζε υπό 
την Προεδρία του CEO του Ομίλου, αρμοδίων 
στελεχών της μητρικής εταιρείας, των επικεφαλής 
Ανθρωπίνου Δυναμικού των θυγατρικών 
και παρουσία του γιατρού, προκειμένου να 
διαμορφωθούν κοινές κατευθυντήριες γραμμές, οι 
οποίες ανά εταιρεία διαφοροποιήθηκαν ανάλογα με 
τις επιμέρους ανάγκες.

• Εφαρμογή τηλεργασίας σύμφωνα με τις 
κυβερνητικές κατευθυντήριες οδηγίες.

• Αντικατάσταση των ταξιδιών και συσκέψεων 
με τηλεδιασκέψεις και εξ αποστάσεως 
συναντήσεις

• Παροχή σε όλους τους εργαζόμενους self-test, 
μασκών και απολυμαντικών για προσωπική 
χρήση

• Εγκατάσταση ανέπαφων θερμόμετρων στις 
εισόδους των διευθύνσεων και απολυμαντικών 
σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους.

• Αύξηση δρομολογίων υπηρεσιακών 
λεωφορείων από και προς την εταιρεία

• Συνεχής ενημέρωση των εργαζομένων ως 
προς την αντιμετώπιση κρουσμάτων εντός και 
εκτός εργασιακού χώρου.

Τα μέτρα που λάβαμε για την αποτελεσματική 
και άμεση προστασία των εργαζομένων είναι τα 
παρακάτω:
• Επιδότηση κόστους καυσίμων στο προσωπικό 

για τη μετακίνησή τους από και προς την 
εταιρεία ώστε  να αποφεύγεται ο συνωστισμός 
στα μέσα μαζικής μεταφοράς.

• Απολύμανση κτηριακών εγκαταστάσεων σε 
τακτική (εβδομαδιαία) βάση από πιστοποιημένη 
εταιρεία.

• Παροχή δωρεάν μοριακού τεστ Covid-19 για 
όλους τους εργαζομένους.

• Παροχή σε όλους τους εργαζόμενους μασκών 
προστασίας προσώπου και γαντιών μίας 
χρήσεως.

• Τοποθέτηση έξω από τους χώρους υγιεινής 
αλκοολούχου αντισηπτικού διαλύματος για 
απολύμανση χεριών.

• Τοποθέτηση έξω από τους χώρους υγιεινής 
κάδων απορριμμάτων για απόρριψη 
χρησιμοποιημένων μασκών, γαντιών κτλ.

• Προμήθεια και τοποθέτηση ειδικού 
μηχανήματος θερμομέτρησης και παράλληλης 
ρίψης αντισηπτικού υγρού στην είσοδο 
του κτηρίου, όπως και στις εισόδους κάθε 
τμήματος.

• Αύξηση δρομολογίων υπηρεσιακών 
λεωφορείων από και προς την εταιρεία.

• Υπενθύμιση για τήρηση καταλλήλων 
αποστάσεων ασφαλείας με κατάλληλη 
σήμανση.

• Εφαρμόζεται η τηλεργασία από το 50% του 
συνολικού προσωπικού.
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Όσον αφορά στην αντιμετώπιση του 
COVID -19 η εταιρεία διατήρησε 
την πλήρη και συνεχή λειτουργία 
της λαμβάνοντας τα κάτωθι 
μέτρα και δημιουργία αντίστοιχων 
πρωτοκόλλων σχετικών με:         
                                                                                                                                                            

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
 (Οδηγίες στην περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων, 
Τήρηση αποστάσεων, Σωστή υγιεινή, Καλός και συχνός 
αερισμός των χώρων).

2. ΟΔΗΓΙΕΣ 
ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ – 
ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
(Χρήση Μέσων Μαζικής Μεταφοράς , Χρήση ιδιωτικού 
οχήματος, Χρήση Εταιρικού Πούλμαν)

3. ΧΩΡΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

4. ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

5. ΧΩΡΟΙ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 
ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

6. ΦΥΛΑΞΗ-ΥΠΟΔΟΧΗ

7. ΟΔΗΓΟΙ 
ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ

8. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ  
ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ

9. ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

10. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΩΝ 
PCR & RAPID TESTS,  ΜΟΙΡΑΣΜΑ 
ΜΑΣΚΩΝ , ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΩΝ, 
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΕΧΩΝ 
ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΩΝ

STOP 
COVID-19

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Οι εταιρείες του Ομίλου εφαρμόζουν ένα Σύστημα 
Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας με κύριους 
στόχους την ελαχιστοποίηση ατυχημάτων, φθορών-
απωλειών, περιβαλλοντικών επιπτώσεων, καθώς 
και επαγγελματικών ασθενειών των εργαζομένων. 
Παράλληλα, το Σύστημα ορίζει τις ελάχιστες 
απαιτήσεις για τους εργολάβους, μελετητές, 
προμηθευτές, συμβούλους και επισκέπτες. Το 
Σύστημα Υγείας και Ασφάλειας της κάθε εταιρείας 
αναπτύσσεται με βάση το πρότυπο ISO 45001:2018 
το οποίο πιστοποιείται από εξωτερικό φορέα.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ 
ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ 
ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Η Εταιρεία, 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.
Η εταιρεία έχει θεσπίσει αντικειμενικούς σκοπούς 
στον τομέα της Υγείας και Ασφάλειας, και στοχεύει 
στον συνεχή έλεγχο και παρακολούθηση για 
αναγνώριση νέων ενδεχόμενων κινδύνων στις 
δραστηριότητές της και άμεση εφαρμογή μέτρων 
αναίρεσης ή ελαχιστοποίησης της επικινδυνότητας 
αυτών.

H INTRAKAT στο πλαίσιο της γενικότερης 
ευαισθητοποίησης πάνω στο θέμα αυτό, εφαρμόζει 
μία Πολιτική Ασφάλειας, με την οποία δεσμεύεται 
αφενός μεν για πλήρη συμμόρφωση με τις 
απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας για την υγεία 
και ασφάλεια στην εργασία καθώς και προς άλλες 
απαιτήσεις, που αφορούν σε κινδύνους υγείας 
και ασφάλειας στην εργασία και υποχρεούται να 
ακολουθεί , 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.

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

• την παροχή ασφαλών και υγειών συνθηκών 
εργασίας για την πρόληψη από εργατικούς 
τραυματισμούς και ασθένειες

• την διαβούλευση και συμμετοχή των 
εργαζομένων 
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ΕΠΙΤΕΥΞΗ

ΕΠΙΤΕΥΞΗ

ΕΠΙΤΕΥΞΗ

ΕΠΙΤΕΥΞΗ

ΕΠΙΤΕΥΞΗ

ΕΠΙΤΕΥΞΗ

ΕΠΙΤΕΥΞΗ

ΕΠΙΤΕΥΞΗ

Μηδέν σημαντικά ατυχήματα σε χώρους εργασίας 
(Γραφεία,  & Εργοτάξια)

Mέχρι 100 near miss (incidents)  σε χώρους εργασίας 
(Γραφεία,  & Εργοτάξια)

Μηδέν απώλειες ημερών εργασίας λόγω ατυχημάτων  σε 
χώρους εργασίας (Γραφεία,  & Εργοτάξια)

Ποσοστό εργαζόμενων στα έργα, που έχουν εκπαιδευτεί σε 
θέματα ασφαλείας τουλάχιστον σε 65% για το 2021

Μία τουλάχιστον επιθεώρηση ασφάλειας ανά έργο ανά έτος

Αριθμός Εκπαιδευόμενων εργαζομένων (ετησίως)/ Αριθμός 
Εργαζομένων > 0.2

Το 90% των πελατών μας παραλαμβάνουν σχέδια AS BUILT

Κανένα κλείσιμο εργοταξίου λόγω κρουσμάτων covid19 – 
σχετική διαχείριση / ιχνηλάτιση / ενέργειες

ΣΤΟΧΟΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ INTRAKAT 2021
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ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ, 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ, ΕΡΓΑ, 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ 
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΠΟΥ 
ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ 
ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

• Τοποθέτηση πυροσβεστήρων και σημάνσεων 
για την εύκολη πρόσβαση σε αυτούς.

• Τοποθέτηση φωτεινών ενδείξεων για τις 
εξόδους κινδύνου ώστε να επιτευχθεί 
η γρήγορη εκκένωση του κτηρίου σε 
καταστάσεις κινδύνου ( φωτιά, σεισμός).

• Ύπαρξη Γραπτής Εκτίμησης Επαγγελματικού 
Κινδύνου «ΓΕΕΚ».

• Διανομή ΜΑΠ (Μέσων Ατομικής Προστασίας) 
στο προσωπικό.

• Πιστοποιητικά ανυψωτικής ικανότητας 
μηχανημάτων έργων.

• Άδειες χειριστών - άδεια μηχανημάτων - 
ασφάλεια μηχανημάτων.

• Σεμινάριο Πρώτων Βοηθειών.
• Κάλυψη όλου του προσωπικού της εταιρείας 

(Εγκαταστάσεις και εργοτάξια) με υπηρεσίες 
Τεχνικού Ασφαλείας, Συντονιστή Ασφαλείας & 
Ιατρού εργασίας.

• Όλοι οι εργαζόμενοι της εταιρείας (και τα 
προστατευόμενα μέλη των οικογενειών 
τους) καλύπτονται με ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη και διαγνωστικές εξετάσεις από 
ομαδικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

• Εθελοντικές υπηρεσίες προώθησης της 
υγείας, καθώς και προγράμματα που 
παρέχονται στους εργαζόμενους που 
σχετίζονται με σημαντικά, μη εργασιακά, 
ρίσκα για την υγεία. 

• Η εταιρεία προσφέρει την δυνατότητα στους 
εργαζομένους για εκπαίδευση πρώτων 
βοηθειών εντός των εγκαταστάσεων της 
με την ύπαρξη Ιατρείου που υποστηρίζεται 
από εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό και η 
επικοινωνία μαζί τους παρέχεται καθόλο το 
24ωρο. Με τον τρόπο αυτό δίνεται η δυνατότητα 
στους εργαζόμενους της να εφαρμόζουν τις 
γνώσεις τους για παροχή πρώτων βοηθειών 
σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων τους 
(ακόμα και εκτός εργασιακού ωραρίου).

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

• Σεμινάριο ασφαλούς οδήγησης στους οδηγούς 
της εταιρείας

• Σεμινάριο εργασίας σε ύψος (εναερίτες)
• Εκπαίδευση στο αντικείμενο «Safety»

Ο εντοπισμός των κινδύνων γίνεται μέσω της 
Γραπτής Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου 
(ΓΕΕΚ), η οποία εφαρμόζεται στις δραστηριότητες 
της Εταιρείας που εκτελούνται από το προσωπικό 
της. Η προσέγγιση της εταιρείας είναι να προστατέψει 
τους εργαζομένους από οποιεσδήποτε επιπτώσεις 
στην ασφάλεια και στην υγεία πράττοντας τα 
παρακάτω, όσο και εφαρμόζοντας τις ελάχιστες 
απαιτήσεις που επιβάλει η νομοθεσία.
• Δωρεάν προληπτικές εξετάσεις όλων των 

εργαζομένων (ετήσιο checkup)
• Ετήσιο δωρεάν τεστ ΠΑΠ και μαστογραφίας.
• Ειδικά τεστ σε ομάδες ειδικών εργασιών 

(εναεριτών) με παραπομπή από Ιατρό 
Εργασίας.

• Πλήρης καταγραφή στην ΓΕΕΚ τόσο των 
σχετικών κινδύνων όσο και των αντίστοιχων 
μέτρων πρόληψης ανά κλάδο εργασίας.

Οι εργαζόμενοι συμμετέχουν στις διαδικασίες 
λήψης αποφάσεων για θέματα που άπτονται της 
υγείας και ασφάλειας μέσω εκπροσώπου στην 
ετήσια διαβούλευση παίρνοντας αποφάσεις για 
θέματα ασφάλειας και υγείας, που λαμβάνουν 
υπόψη τους την εκπροσώπηση εργαζομένων 
(όπως ορίζεται και από την σχετική νομοθεσία).

• Αιμοδοσία & πρόσβαση σε τράπεζα αίματος,
• Ύπαρξη και στελέχωση δομής Ιατρείου εντός 

των κτηριακών εγκαταστάσεων καθ’ όλη την 
διάρκεια του εργασιακού ωραρίου για παροχή 
πρώτων βοηθειών.

Η διασφάλιση της παροχής των ανωτέρω 
υπηρεσιών, καθώς και η απρόσκοπτη πρόσβαση 
των εργαζομένων σε αυτές, αποτελούν εγγύηση 
της Εταιρείας. Η εταιρεία προσφέρει στους 
εργαζομένους τη δυνατότητα εκπαίδευσης στις 
πρώτες βοήθειες εντός των εγκαταστάσεων 
της, με την ύπαρξη Ιατρείου που υποστηρίζεται 
από εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό, με το 
οποίο υπάρχει δυνατότητα επικοινωνίας καθ’ 
όλο το 24ωρο. Με τον τρόπο αυτό προσφέρεται 
μια σημαντική γνώση στους εργαζομένους για 
παροχή πρώτων βοηθειών σε όλο το φάσμα 
των δραστηριοτήτων τους (ακόμα και εκτός 
εργασιακού ωραρίου).

ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

• Εκπαίδευση πυρασφάλειας
• Εκπαίδευση επικεφαλής επιθεωρητής υγείας 

και ασφάλειας (ISO 45001)
• Μ.Α.Π.
• Πυρασφάλεια-Πρώτες βοήθειες, ασφαλής 

εκκένωση κτιρίου από σεισμό
• Εκπαίδευση σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας 

(πρώτες βοήθειες και χρήση εξωτερικού 
απινιδωτή)

• Οδική Ασφάλεια-ασφαλής οδήγηση
• Ιατρικές Εξετάσεις των εργαζομένων
• Αντικατάσταση του παλαιωμένου στόλου των 

αυτοκινήτων των  συνεργείων
• Αποφυγή συνωστισμού  εργαζομένων στα 

Μ.Μ.Μ.- επιδότηση κόστους μετακίνησης
• Αποφυγή συνωστισμού εργαζομένων στα 

εταιρικά λεωφορεία – αύξηση δρομολογίων
• Αποφυγή συνωστισμού εργαζομένων στις 

εταιρικές εγκαταστάσεις – τηλεργασία 
 

Αντιλαμβανόμενοι τη σοβαρότητα των επιπτώσεων 
των ατυχημάτων στον άνθρωπο, στο περιβάλλον, 
στην κοινωνία και στην ίδια την εταιρεία, θέτουμε 
την ΥΑΕ σαν απόλυτη προτεραιότητα σε όλες 
τις δραστηριότητές μας (Safety First). Όραμά 
μας είναι ένα εργασιακό περιβάλλον χωρίς 
ανεπιθύμητα συμβάντα, τραυματισμούς και 
ατυχήματα. Για να πετύχουμε το όραμά μας, η 
εταιρεία εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Υγείας 
& Ασφάλειας στην Εργασία σύμφωνα με το 
πρότυπο ISO 45001:2018. Υπάρχει διαδικασία 
για την αναγνώριση των κινδύνων όσον αφορά 
την ΥΑΕ, κατά την σχεδίαση, την ανάπτυξη, την 
παραγωγή, την προμήθεια, την εγκατάσταση, την 
θέση σε λειτουργία και την τεχνική υποστήριξη 
στις δραστηριότητες που ασκεί η εταιρεία, καθώς 
επίσης την αξιολόγηση της διακινδύνευσης της 
ΥΑΕ από τους αναγνωρισμένους κινδύνους. 
Υπάρχουν δύο διαδικασίες που συμβάλουν στην 
αναγνώριση των κινδύνων και στην προσπάθεια 
μείωσης της διακινδύνευσης.

• Διαδικασία, η οποία καθορίζει την διενέργεια 
εσωτερικών επιθεωρήσεων εφαρμογής του 
ΣΔΥΑΕ της εταιρείας και

• Διαδικασία, η οποία περιγράφει την μεθοδολογία 
για τη μέτρηση και παρακολούθηση των 
παραγόντων που σχετίζονται με τις συνθήκες 
ΥΑΕ.
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Παράλληλα, υπάρχουν συγκεκριμένες διαδικασίες 
για:
• καθιέρωση και σύγκλιση διαβούλευσης με 

συμμετοχή εκπροσώπων των εργαζομένων 
για την ανάπτυξη, το σχεδιασμό, την εφαρμογή, 
την αποτίμηση επιδόσεων και τις ενέργειες 
βελτίωσης του Συστήματος Διαχείρισης Υγείας 
& Ασφάλειας στην Εργασία (ΣΔΥΑΕ). Μια φορά 
το έτος συγκαλείται το Συμβούλιο Υγείας, 
Ασφάλειας & Περιβάλλοντος (ΣΥΑΠΕ), όπου 
συμμετέχουν ο εκπρόσωπος της διοίκησης 
για το ΣΔΥΑΕ, εκπρόσωποι της Επιτροπής 
Υγείας & Ασφάλειας των Εργαζομένων, ο 
Τεχνικός Ασφαλείας και ο Ιατρός Εργασίας.

• καθορισμός επάρκειας, η εκπαίδευση 
και η ευαισθητοποίηση του προσωπικού 
για θέματα ΥΑΕ. Η εκπαίδευση σχετίζεται 
με την διακινδύνευση των εργασιών και 
λαμβάνεται υπόψη η ευθύνη, η ικανότητα, η 
γλωσσομάθεια και η μόρφωση του καθένα.

• Την περιγραφή της λειτουργίας του Ιατρείου 
και την επίβλεψη της υγείας των εργαζομένων. 
Καθημερινά εξετάζονται εργαζόμενοι στους 
οποίους δίδονται ιατρικές οδηγίες και 
θεραπευτική αγωγή (κατά περίπτωση).

Δεν υπάρχουν θάνατοι και σοβαροί τραυματισμοί 
στην εταιρεία μας σαν αποτέλεσμα της εργασίας. 
Παρ’ όλα αυτά υπάρχει σχετική διαδικασία για την 
αντιμετώπιση περιπτώσεων Ιατρικών Εκτάκτων 
Αναγκών (θάνατος, ατύχημα ή αιφνίδια ασθένεια 
εργαζόμενου ή τρίτου), τόσο εντός του ωραρίου 
λειτουργίας, όσο και εκτός αυτού. O ανθρώπινος 
παράγοντας αποτελεί στοιχείο καθοριστικής 
σημασίας για την εταιρεία, δεδομένου ότι η 
εκπλήρωση των στόχων και επιδιώξεών της 
έχει στηριχθεί σε μεγάλο βαθμό στην ύπαρξη 
εξειδικευμένου και έμπειρου ανθρώπινου 
δυναμικού. Στο πλαίσιο αυτό η εταιρεία έχει τμήμα 
Ανθρώπινου Δυναμικού που μεριμνά μεταξύ 
άλλων για την:  

• παροχή ενός άριστου εργασιακού 
περιβάλλοντος. (π.χ. εξαιρετικές κτηριακές 
υποδομές , εξοπλισμός, εστιατόρια, εταιρικά 
λεωφορεία κλπ.)

• δια βίου μάθηση των εργαζομένων της με σκοπό 
την εξασφάλιση της απασχολησιμότητάς τους.

• βελτίωση της ποιότητας ζωής των εργαζομένων
• ισότητα ευκαιριών
• καλλιέργεια περιβάλλοντος ανοιχτής αμφίδρομης 

επικοινωνίας (εσωτερικό web-site,  open door 
policy, επικοινωνία με σωματείο εργαζομένων)

• υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων  (ιατρείο 
εργασίας, νοσοκόμα)                                          

• Προστασία του περιβάλλοντος                                                                                                                                    
                                                                                                                                                      
    

Υπάρχει διαδικασία για την αναγνώριση των 
κινδύνων όσον αφορά την Υγεία και Ασφάλεια των 
Εργαζομένων, κατά τη σχεδίαση, την ανάπτυξη, 
την παραγωγή, την προμήθεια, την εγκατάσταση, 
τη θέση σε λειτουργία και την τεχνική υποστήριξη 
στις δραστηριότητες που ασκεί η εταιρεία.

• Περιγραφή της μεθοδολογίας που ακολουθεί 
η Εταιρεία για την αναγνώριση κινδύνων και 
την αξιολόγηση της διακινδύνευσης για την 
ΥΑΕ σε δραστηριότητες που αφορούν “νέο 
έργο”. Νέο έργο θεωρείται:

α) Οι δραστηριότητες που αφορούν την ανέγερση ή 
την επέκταση ή την τροποποίηση ή τη  συντήρηση  
εγκαταστάσεων,
β) Η τροποποίηση ή η εφαρμογή νέων διεργασιών 
που σχετίζονται με την ανάπτυξη, παραγωγή, 
έλεγχο, συσκευασία και αποθήκευση προϊόντων, 
καθώς και τη συντήρηση του αντίστοιχου 
εξοπλισμού,
γ) Νέες δραστηριότητες της εταιρείας στο πεδίο,
δ) Νέες δραστηριότητες που αφορούν την 
προμήθεια και χρήση νέων υλικών,
ε) Νέες δραστηριότητες που αφορούν την 
προμήθεια, εγκατάσταση και χρήση νέου 
εξοπλισμού.
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ΜΕ ΣΕΒΑΣΜΟ 
ΣΤΟΥΣ 
ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΜΑΣ
Η εκπλήρωση των στόχων μας βασίζεται σε μεγάλο 
βαθμό στο εξειδικευμένο και έμπειρο ανθρώπινο 
δυναμικό μας, καθώς ο ανθρώπινος παράγοντας 
αποτελεί στοιχείο καθοριστικής σημασίας για τον 
Όμιλό μας. Η INTRACOM HOLDINGS ξεπερνώντας 
τις δυσκολίες στα χρόνια της κρίσης διατήρησε τις 
θέσεις εργασίας της, ενώ παράλληλα δημιουργεί 
εκ νέου θέσεις υψηλής εξειδίκευσης. Αυτό έχει 
σαν αποτέλεσμα  αφενός να συνεισφέρει στην 
αποτροπή διαφυγής στο εξωτερικό του υπάρχοντος 
επιστημονικού δυναμικού (brain-drain) και 
αφετέρου να βοηθήσει στον επαναπατρισμό 
Ελλήνων επιστημόνων. Με γνώμονα την αρχή 
της «ισότητας ευκαιριών», εφαρμόζουμε 
σύστημα προσλήψεων χωρίς διακρίσεις βάσει 
μόνο αντικειμενικών κριτηρίων, όπως είναι 
η επιστημονική κατάρτιση του υποψηφίου, η  
ακεραιότητά του και η δυνατότητα ενσωμάτωσής 
του στις ομάδες εργασίας. Στο πλαίσιο αυτό και με 
όραμα τη Βιώσιμη Ανάπτυξη ο Όμιλος επενδύει 
στους ανθρώπους του και μέσα από το εργασιακό 
περιβάλλον που προσφέρει, μεριμνά για την Υγεία 
και Ασφάλεια των εργαζομένων, την εκπαίδευση 
και την ανάπτυξή τους, τις ίσες ευκαιρίες και τη 
στήριξη της διαφορετικότητας.

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Έχοντας σαν βασικό γνώμονα την ευημερία και 
την επιβράβευση των εργαζομένων, καθώς 
και τη δημιουργία ενός θετικού εργασιακού 
περιβάλλοντος, εξασφαλίζουμε επιπλέον 
πλεονεκτήματα για τους εργαζομένους μας, πέραν 
όσων ορίζει η νομοθεσία.

Η INTRACOM HOLDINGS συνεργάζεται με μεγάλη 
ασφαλιστική εταιρεία και προσφέρει σε όλους 
τους εργαζόμενους:
• Ασφάλεια ζωής και ατυχημάτων.
• Ασφάλεια νοσοκομειακής - εξωνοσοκομειακής 

περίθαλψης (αμοιβές ιατρών, φάρμακα, 
διαγνωστικές εξετάσεις) Ασφάλιση ζωής.

• Ασφάλιση μόνιμης ολικής ανικανότητας από 
ασθένεια.

• Ασφάλιση θανάτου ή μόνιμης ανικανότητας 
από ατύχημα.

• Ασφάλιση απώλειας εισοδήματος από 
ατύχημα ή ασθένεια.

• Ασφάλιση επαγγελματικών ταξιδιών.

Επιπλέον, όλοι οι εργαζόμενοι στις εγκαταστάσεις 
της Παιανίας μπορούν να κάνουν χρήση εταιρικών 
λεωφορείων για μετάβαση από και προς την 
εταιρεία.

• Ιατρός εργασίας.
• Ομαδικό ιατροφαρμακευτικό - νοσοκομειακό 

πρόγραμμα ασφάλισης ζωής.
• Εξοπλισμός - laptop - εταιρικό τηλέφωνο.
• Κάλυψη εξόδων μετακίνησης και μίσθωσης 

κατοικίας για όσους εργάζονται εκτός έδρας.
• Προφυλάξεις κατά της COVID-19 – παροχή 

avel kit & μέσων ατομικής προστασίας.
• Παροχή αυτοκινήτων σε στελέχη με κάλυψη 

καυσίμων.
• Εξασφάλιση προσφορών από προμηθευτές.

• Χρήση εταιρικών λεωφορείων για τη δωρεάν 
μετακίνηση των εργαζομένων από και προς 
την εταιρεία.

• Λειτουργία πλήρως εξοπλισμένου εστιατορίου 
με προνομιακές τιμές καθώς και χώρους 
εστίασης για δωρεάν παρασκευή καφέ και 
αφεψημάτων.

• Χορήγηση ατομικών δανείων σε περίπτωση 
ανάγκης.

• Εκπτωτικές προσφορές σε συνεργασία με 
διάφορες επιχειρήσεις.

2020 2021

53Αριθμός Εκπαιδευόμενων

Αριθμός Εκπαιδευόμενων

121

25,15 9,4

13,96Μέσος Όρος Εκπαίδευσης 
Ανδρών

Μέσος Όρος Εκπαίδευσης 
Γυναικών

0

144

26Άνδρες

Άνδρες

86 (71,07%)

1.042 1.134Συνολικές Ώρες Εκπαίδευσης

Συνολικές Ώρες Εκπαίδευσης

27Γυναίκες

Γυναίκες

35 (28,93%)

123

363Ώρες Εκπαίδευσης Ανδρών 805 h

679Ώρες Εκπαίδευσης Γυναικών 329

21

2.419

ΩΡΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Κύριο σημείο εστίασης της φιλοσοφίας της INTRACOM HOLDINGS είναι η 
συνεχής ανάπτυξη και βελτίωση των ικανοτήτων των εργαζομένων της (δια βίου 
μάθηση), επεκτείνοντας τις γνώσεις και την τεχνογνωσία των υπαλλήλων όλου 
του Ομίλου παρέχοντάς τους κατάλληλες ευκαιρίες μάθησης και επιμόρφωσης 
που θα ενισχύσουν τις δεξιότητές τους με στόχο την προσωπική τους ανάπτυξη 
και τη διατήρηση της απασχολησιμότητάς τους.
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ INTRAKAT

Πραγματοποιούνται τα παρακάτω προγράμματα:
• Business Continuity
• Lead auditor ISO 45001 Safety
• Α Βοήθειες
• Ασφάλιση Τεχνικών Έργων
• Δίκαιο ανταγωνισμού
• Information Security
• Εσωτερική εκπαίδευση ΣΔΠ
• GDPR - Γενικός Κανονισμός Προστασίας 

Προσωπικών Δεδομένων
• Εμπορική διεύθυνση - Business English
• Προμήθειες - Ασφάλιση Τεχνικών Έργων, 

Οικονομική SAP, διοίκηση GDPR κ.α.

Στόχος είναι η εκπαίδευση του προσωπικού 
σε νέες νομοθεσίες/τεχνολογίες/ γνωστικά 
αντικείμενα για την ανάπτυξη της εταιρείας 
προς συμμόρφωση σε νέες θεσμοθετημένες 
οδηγίες (π.χ. GDPR, ηλεκτρονικά βιβλία, εργατική 
νομοθεσία, περιβάλλον).

Πραγματοποιούνται τα παρακάτω προγράμματα:
• Employee orientation στους νεοπροσληφθέντες.
• Οn-the-job training σε όλα τα επίπεδα 

των εργαζομένων (συνεχής διαδικασία 
εκπαίδευσης).

• Job rotation που στοχεύει στον εμπλουτισμό 
των γνώσεων και των εμπειριών των 
εργαζομένων μέσω της μετακίνησης.

• Εκπαιδευτικά προγράμματα εντός εταιρείας 
από εργαζόμενους ή από εξωτερικούς 
συνεργάτες.

• Σεμινάρια υψηλής εξειδίκευσης στην Ελλάδα 
και το εξωτερικό, ανάλογα με τις ανάγκες της 
θέσης εργασίας των εργαζομένων.

• Εκπαιδεύσεις για απόκτηση πιστοποιήσεων.
• Εκπαιδεύσεις υψηλής τεχνικής κατάρτισης.
• Διοικητικο-οικονομικές εκπαιδεύσεις.
• Εκπαίδευση και επιμόρφωση συγκεκριμένων 

ομάδων εργαζομένων:
• Εκπαίδευση βασικών γνώσεων ηλεκτρονικής 

σε τεχνικούς παραγωγής και τεχνικής 
υποστήριξης.

• Σεμινάρια για θέματα Υγιεινής και Ασφάλειας.
• Εκπαίδευση ομάδων πυρασφάλειας
• Σεμινάρια διασφάλισης ποιότητας.

Ο ‘Ομιλος INTRACOM, εν τη γενέσει του, είχε μια 
πολύ δυναμική και εξωστρεφή παρουσία μέσω των 
θυγατρικών του που έδιναν το παρόν σε πληθώρα 
χωρών στον κόσμο. Η επαφή, η συνεργασία και η 
συνύπαρξη ανθρώπων με διαφορετική εθνικότητα, 
θρήσκευμα και κουλτούρα δημιούργησε ένα 
πνεύμα αναγνώρισης, σεβασμού και ενθάρρυνσης 
της διαφορετικότητας, και παράλληλα ανέδειξε 
τα πολλαπλά οφέλη συνεργασίας με ένα ευρύ 
φάσμα διαφορετικών ανθρώπων. Με γνώμονα 
τη διαφορετικότηρα και τις ίσες ευκαιρίες, η IN-
TRACOM HOLDINGS ως μητρική εταιρεία και ο 
Όμιλος γενικότερα, μεριμνά για την αμερόληπτη 
αντιμετώπιση όλων των εργαζομένων παρέχοντας 
ίσες ευκαιρίες και διαμορφώνοντας συνθήκες που 
διασφαλίζουν το σεβασμό της διαφορετικότητας και 
της αξιοπρέπειας κάθε εργαζόμενου και συνεργάτη.

ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ 
ΚΑΙ ΙΣΕΣ 
ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

• Προσλήψεις: η περιγραφή της θέσης 
εργασίας δεν αποκλείει ενδιαφερόμενους 
λόγω φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, 
θρησκευτικών πεποιθήσεων, φύλου, 
γενετήσιου προσανατολισμού, ηλικίας ή 
αναπηρίας.

• Η εταιρεία δεν περιορίζει τη δραστηριότητά της 
στην εγχώρια αγορά αλλά και στο εξωτερικό.

• Η μέτρηση αποδόσεων πραγματοποιείται 
ανεξάρτητα από φυλετική ή εθνοτική 
καταγωγή, χρώμα δέρματος, φύλο, θρησκεία.

• Η IDE εφαρμόζει αντικειμενικό σύστημα 
προσλήψεων (χωρίς διακρίσεις), έχοντας ως 
βασικά αντικειμενικά κριτήρια την επιστημονική 
κατάρτιση, την ακεραιότητα, τη δυνατότητα 
ομαδικής εργασίας κλπ. Αποδεικνύοντας την 
προσήλωσή της στην πολιτική μη διακρίσεων η 
εταιρεία απασχολεί περίπου 40 εργαζόμενους 
που ανήκουν σε κατηγορίες όπως γονείς ή μέλη 
πολύτεκνων οικογενειών, συγγενείς ατόμων 
με ειδικές ανάγκες, άτομα που ανήκουν σε 
ευπαθείς ομάδες.

• Η εταιρεία εφαρμόζει αντικειμενικό σύστημα 
αμοιβών βασισμένο στη θέση απασχόλησης 
και την αξιολόγηση. Επί- σης απασχολεί 
εργαζόμενους, οι οποίοι ανήκουν σε 
κατηγορίες όπως γονείς ή μέλη πολύτεκνων 
οικογενειών, συγγενείς ατόμων με ειδικές 
ανάγκες κλπ.

• Η εταιρεία διαθέτει εγκεκριμένο Εσωτερικό 
Κανονισμό Εργασίας, με τον οποίο 
ρυθμίζονται τα δικαιώματα, τα καθήκοντα 
και οι υποχρεώσεις των εργαζομένων στην 
εταιρεία και ο οποίος βρίσκεται ανηρτημένος 
στο εσωτερικό portal της εταιρείας, όπως 
και Κώδικα Δεοντολογίας που οριοθετεί τα 
πρότυπα της εταιρείας όσον αφορά την ηθική 
επιχειρηματική συμπεριφορά.

Η IDE αναγνωρίζει το ISO 26000 ως βασικό 
κείμενο αναφοράς που παρέχει καθοδήγηση στην 
επιτυχή υλοποίηση της κοινωνικά υπεύθυνης 
συμπεριφοράς της, για την οποία αξιολογείται από 
ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης.

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΜΗ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ 
ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ



ΥΠΕΥΘΥΝΗ
 ΠΟΛΙΤΙΚΗ

 ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
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Με το βλέμμα σε ένα υγιές και ζωτικό μέλλον για όλους, λειτουργούμε με γνώμονα τις 
αξίες της περιβαλλοντικής ευθύνης και επιδιώκουμε συστηματικά την, όσο το δυνατόν, 
μικρότερη επίδρασή μας στο περιβάλλον. Η πεποίθησή μας αυτή εδράζεται στα  πρώτα 
χρόνια λειτουργίας του Ομίλου, καθώς η  ανάληψη πρωτοβουλιών για την προστασία 
του περιβάλλοντος ήταν έμπρακτο δείγμα της συνεισφοράς του. Κοινό πεδίο αντίληψης 
αποτελεί το γεγονός ότι οι εταιρείες υψηλής τεχνολογίας διαδραματίζουν σημαντικό 
ρόλο στην προστασία των οικοσυστημάτων, εφόσον παρέχουν τη δυνατότητα μιας 
βιώσιμης εναλλακτικής λύσης στη διαδικασία της φυσικής μεταφοράς. Ο Όμιλος IN-
TRACOM HOLDINGS δεσμεύεται για το λόγο αυτό να διατηρήσει μια περιβαλλοντικά 
ευαίσθητη και υπεύθυνη θέση και να διαχειριστεί ανάλογα τις δραστηριότητές του, 
ελαχιστοποιώντας τις όποιες αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις ενδέχεται να 
προκύψουν. Για το σκοπό αυτό, οι εταιρείες του Ομίλου έχουν αναπτύξει και εφαρμόζουν 
Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ) τα οποία παρέχουν μια καλά δομημένη 
προσέγγιση στα περιβαλλοντικά ζητήματα και εξασφαλίζουν τη συνεχή βελτίωση των 
περιβαλλοντικών επιδόσεων μέσω της θέσπισης συγκεκριμένων περιβαλλοντικών 
στόχων και της τεκμηρίωσης και παρακολούθησης προγραμμάτων που επιδιώκουν 
την υλοποίηση των στόχων αυτών. Στο πλαίσιο αυτό έχουν καθοριστεί και τεκμηριωθεί 
οι μέθοδοι προσδιορισμού και αξιολόγησης όλων των περιβαλλοντικών ζητημάτων 
που προκύπτουν από τις δραστηριότητες των Εταιρειών, καθώς και των σχετικών 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Η αξιολόγηση γίνεται με βάση προκαθορισμένα κριτήρια 
συμπεριλαμβανομένων και των ισχυουσών νομοθετικών και άλλων κανονιστικών 
απαιτήσεων. Η συνεχής ενημέρωση σχετικά με τις εξελίξεις και τις μελλοντικές τάσεις 
της εθνικής και κοινοτικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας επιτυγχάνεται με την πρόσβαση 
σε βάσεις νομικών δεδομένων.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ
Σε όλες τις εταιρείες του Ομίλου τίθεται ως βασική προτεραιότητα η ελαχιστοποίηση της 
περιβαλλοντικής επιβάρυνσης, με άξονα τους παρακάτω τομείς:

Διαχείριση αποβλήτων

Ανακύκλωση

Χρήση φιλικότερων προς το περιβάλλον υλικών

Εξοικονόμηση φυσικών πόρων

Σχεδίαση οικολογικών προϊόντων

Περιβάλλον και τοπικές κοινωνίες
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Μέσα από τον ευρύτερο περιβαλλοντικό προσανατολισμό του Ομίλου, 
καταβάλλονται συνεχείς προσπάθειες ορθολογικής διαχείρισης των 
καταναλώσεων κάθε μορφής ενέργειας.

Η αύξηση της κατανάλωσης της ηλεκτρικής ενέργειας της οφείλεται στους 
ακόλουθους λόγους:
• Το καθολικό lock down το 2020 σε σχέση με το ήπιο μέτρο της τηλε-εργασίας 

το 2021 είχε ως συνέπεια την πλήρη λειτουργία των εγκαταστάσεων της 
εταιρείας το 2021 και την αυξημένη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας.

• Μέρος της αύξησης οφείλεται επίσης και σε περιβαλλοντικές συνθήκες.
• Τέλος και όσον αφορά την INTRAKAT, Στις μετρήσεις κατανάλωσης  

ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας οι νέες εγκαταστάσεις της αποθήκης 
στην Θήβα προσμετρήθηκαν μόνο για 5 μήνες το 2020, αντί 12 μήνες το 2021, 
δεδομένης της ημερομηνίας ενσωμάτωσης / αγοράς των εγκαταστάσεων, 
τον Ιούλιο του 2020.

Συγκεκριμένες δράσεις, διαδικασίες, έργα, 
προγράμματα και πρωτοβουλίες που αφορούν τους 
σχετικούς δείκτες:
• Τοποθέτηση καζανακίων διπλής ροής 
• Τοποθέτηση μειωτήρων νερού
• Συντήρηση υδραυλικών εγκαταστάσεων 
• Πότισμα περιβάλλοντος χώρου Β5 από 

αδειοδοτούμενες γεωτρήσεις. 
• Πλύσιμο οχημάτων σε μεγαλύτερο χρονικό 

διάστημα και με ελαχιστοποίηση κατανάλωσης 
νερού

Η εταιρεία μας συνεχίζει την υπεύθυνη χρήση 
της ενέργειας και την  αναζήτηση και εξάλειψη 
κάθε τομέα ενεργειακής σπατάλης στο σύνολο 
των λειτουργιών της με παράλληλη διατήρηση του 
ποιοτικού επιπέδου των έργων και του επιπέδου 
υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων. Στο πλαίσιο 
αυτό:

• Συνεχίστηκε  η αντικατάσταση των φωτιστικών 
σωμάτων  εξωτερικών και εσωτερικών χώρων. 

• Πραγματοποιήθηκε μελέτη εγκατάστασης 
μετρητών ενέργειας σε κάθε κτίριο. Υπολογίζεται 
ότι θα λειτουργήσουν  εντός του α τριμήνου 2022

• Πραγματοποιήθηκε μελέτη για εγκατάστασης  
ΦΒ πάρκου ισχύος  500 KW με ενεργειακό 
συμψηφισμό  και κατατέθηκε η σχετική αίτηση 
σύνδεσης, στο ΔΕΔΔΗΕ. 

• Έγιναν μετρήσεις καταναλώσεων του 
πεπιεσμένου αέρα και προγραμματίστηκε 
βάση αυτών αναδιάταξη των υφιστάμενων 
αεροσυμπιεστών. 

• Προχωρήσαμε σε παραγγελία νέου συστήματος 
κεντρικού κλιματισμού με τα υψηλότερα 
ενεργειακά standards στο παλαιότερο  κτίριο 
του συγκροτήματος. 

• Αξιοποιούμε  το  νερό  της γεώτρηση του 
συγκροτήματος για για το πότισμα των χώρων  
πρασίνου

• Φροντίζουμε για τη αποφυγή ρύπανσης του 
περιβάλλοντος, φροντίζοντας την ασφαλή  και 
περιβαλλοντικά ορθή απόρριψής τους,

2021 2020

396.972,48 Kwh 559,381 Kwh

742,020.21 Kwh 653,925,86 Kwh

3.526.025  Kwh

IDE (ενέργεια εκτός οργανισμού): 100.000 Kwh

3.208.000 Kwh

Κατανάλωση Ηλεκτρικής 
Ενέργειας

2021

28.500 λίτρα

44.454 λίτραΚατανάλωση Πετρελαίου 
Θέρμανσης

Κατανάλωση Πετρελαίου

Κατανάλωση Βενζίνης

1,085,003 λίτρα

90,705 λίτρα

98.400 λίτρα

Κατανάλωση Πετρελαίου
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Η διοίκηση της εταιρείας δεσμεύεται στα ακόλουθα:

• Εφαρμογή, διατήρηση και διαρκής βελτίωση 
της ενεργειακής επίδοσης και του Συστήματος 
Ενεργειακής Διαχείρισης σύμφωνα με το 
πρότυπο ISO  50001:2018

• Τήρηση της σχετικής νομοθεσίας και άλλων 
απαιτήσεων που σχετίζονται με την ενεργειακή 
απόδοση, την χρήση και την κατανάλωση 
ενέργειας

• Παροχή όλων των απαιτούμενων πληροφοριών 
και πόρων για την λειτουργία του Συστήματος 
και την επίτευξη των ενεργειακών σκοπών και 
στόχων

• Υποστήριξη των δραστηριοτήτων σχεδιασμού 
που λαμβάνουν υπόψη τη βελτίωση της 
ενεργειακής απόδοσης

• Προμήθεια ενεργειακά αποδοτικών προϊόντων 
και υπηρεσιών, που επηρεάζουν θετικά την 
ενεργειακή απόδοση

• Θέσπιση και περιοδική ανασκόπηση 
ενεργειακών σκοπών και στόχων

• Μέτρηση των επιδόσεων Συστήματος 
Ενεργειακής Διαχείρισης με χρήση κατάλληλων 
δεικτών

• Οι στόχοι του Συστήματος να είναι απολύτως 
συμβατοί με την στρατηγική κατεύθυνση και την 
ενεργειακή πολιτική της εταιρείας

• Διασφάλιση της συνεργασίας με κάθε 
ενδιαφερόμενο μέρος για θέματα ενεργειακής 
διαχείρισης

• Υιοθέτηση διεργασιοκεντρικής προσέγγισης 
σε όλα τα επίπεδα της εταιρείας, ώστε να 
επιτευχθούν τα επιθυμητά αποτελέσματα και οι 
στόχοι του Συστήματος

• Ιεράρχηση στρατηγικών κινήσεων και δράσεων 
για την επίτευξη των στόχων του Συστήματος

• Κοινοποίηση και ενημέρωση για την 
σπουδαιότητα ενός αποτελεσματικού 
Συστήματος σε όλα τα επίπεδα της εταιρείας

• Διασφάλιση ότι οι στόχοι του Συστήματος 
ελέγχονται ως προς την επίτευξη τους και 
εφαρμογή μέτρων για την επίτευξή τους σε 
περίπτωση αστοχιών

Για τη μείωση του ενεργειακού αποτυπώματός 
της η INTRAKAT πραγματοποίησε τις ακόλουθες 
ενέργειες:
• αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων φθορισμού 

με καινούρια τεχνολογίας led, 
• σταδιακή αντικατάσταση οχημάτων παλαιότερης 

τεχνολογίας, με αυτοκίνητα τεχνολογίας euro 6 ή 
και υβριδικής τεχνολογίας. 

• αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης και 
κλιματισμού με νέα χαμηλου ενεργειακού 
αποτυπώματος

• υιοθέτησε πολιτική σύμφωνα με την οποία τα νέα 
αυτοκίνητα των στελεχών  που θα εκμισθώνει 
η εταιρεία θα είναι υβριδικής τεχνολογίας με 
χαμηλές εκπομπές ρύπων με μεσορπόθεσμο 
στόχο τα αυτοκίνητα που θα εκμισθώνονται 
μελλοντικά να είναι όλα μηδενικών εκπομπών 
ρύπων (αμιγώς ηλεκτρικά).

• Κατανομή απαιτούμενων υπευθυνοτήτων και 
αρμοδιοτήτων σε επαρκή και ικανό προσωπικό 
για την εφαρμογή του Συστήματος

• Διασφάλιση διαρκούς εκπαίδευσης 
εμπλεκομένων σε θέματα Ενεργειακής 
Διαχείρισης, με την παροχή σχετικών κινήτρων

Η εφαρμογή και πιστοποίηση Συστήματος 
Ενεργειακής Διαχείρισης προσφέρει στον οργανισμό 
τα παρακάτω οφέλη:

• μείωση του ενεργειακού κόστους.
• αναγνώριση, αποτύπωση, αξιολόγηση και 

διαχείριση όλων των κινδύνων και ευκαιριών 
που αφορούν την ενεργειακή διαχείριση.

• επίτευξη συνεχούς βελτίωσης της ενεργειακής 
επίδοσης της εταιρείας.

• συστηματική παρακολούθηση και εφαρμογή 
της νομοθεσίας που αφορά την ενεργειακή 
κατανάλωση και διαχείριση.

Πιο συγκεκριμένα, στο κτίριο Β5 έγινε αντικατάσταση 
187 τμχ φωτιστικών σωμάτων φθορισμού 
με καινούρια τεχνολογίας led με συνολική 
εξοικονόμηση ενέργειας 42.000 KWh. Παράλληλα, 
πραγματοποιήθηκε αντικατάσταση 16 οχημάτων με 
τεχνολογίας euro 6 . 

Η εταιρεία δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στα θέματα των 
καταναλώσεων ενέργειας και καυσίμων. Καταγράφει 
τις καταναλώσεις και προωθεί πολιτικές μείωσή 
τους, χρησιμοποιώντας  την τεχνολογία. Λειτουργεί 
πρόγραμμα αντικατάστασης  ενεργοβόρων 
συσκευών, βελτιστοποιείται η λειτουργία  των 
μηχανημάτων υποστήριξης κτιριακών υποδομών 
χωρίς να επηρεάζεται η άνεση του προσωπικού 
και προωθείται η λύση  Ενεργειακού συμψηφισμού 
μέσω  εγκατάστασης Φωτοβολταϊκού σταθμού. 
Το 2021 συντάχθηκε μελέτη σκοπιμότητας 
εγκατάστασης φωτοβολταϊκού συστήματος και 
υποβλήθηκε αίτηση εγκατάστασης φωτοβολταϊκού 
συστήματος. Συνεχίσθηκε η αντικατάσταση 
λαμπτήρων φθορισμού με λαμπτήρες τύπου LED 
σε εσωτερικούς χώρους της εταιρείας (μια ενέργεια 
που ξεκίνησε το 2020 και μέσω αυτή έχουμε πετύχει 
εξοικονόμηση ενέργειας άνω των 110.000 Kwh). 
Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε  αντικατάσταση 
των παλαιών ενεργοβόρων κλιματιστικών  με νέα  
υψηλότερης ενεργειακής κλάσης.
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Ο Όμιλος INTRACOM HOLDINGS παρακολουθεί συστηματικά και καταγράφει 
τις εκπομπές αερίων από τη λειτουργία του, ως αναπόσπαστο κομμάτι της 
περιβαλλοντικής πολιτικής του και με στόχο τη σταθερή μείωσή τους. Έχει τεθεί 
στόχος καταγραφής του ανθρακικού αποτυπώματος από τη λειτουργία των 
γραφείων, και διερεύνησης τρόπων μείωσης και αντιστάθμισης των εκπομπών. 

Το 2021 η εταιρεία προχώρησε στην καταγρφή του ανθρακικού 
αποτυπώματός από τη λειτουργία της. Η συγκεκριμένη μέτρηση 
αφορά εκπομπές Scope 1, Scope 2 και Scope 3. 

Οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου ανά τετραγωνικό μέτρο για το κτίριο της 
INTRACOM HOLDINGS ανήλθαν σε 0,11 t CO2/m

2

Οι εκπομπές αερίων 
του θερμοκηπίου 
ανά τετραγωνικό 

μέτρο για το κτίριο 
της IDE ανήλθαν σε 

0,052 t CO2/m2

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ 
ΚΑΙ ΕΚΠΟΜΠΕΣ 
ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ 
ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ

2021

2,842 tn CO2Εκπομπές από κατανάλωση 
πετρελαίου κίνησης

Εκπομπές από κατανάλωση 
πετρελαίου θέρμανσης

Εκπομπές από κατανάλωση 
βενζίνης

131,58 tn CO2

216,78 tn CO2

Εκπομπές

Ενδεικτικά μέτρα που λαμβάνονται καθ’ όλη τη 
διάρκεια λειτουργίας της Εταιρείας:
• Απόσυρση οχημάτων με υψηλές εκπομπές 

ρύπων με νέα χαμηλότερων εκπομπών.
• Τακτική συντήρηση των οχημάτων, έτσι ώστε να 

λειτουργούν στο βέλτιστο επίπεδο.
• Αντικατάσταση λαμπτήρων με νέους 

υψηλότερης ενεργειακής απόδοσης
• Τακτική συντήρηση των καυστήρων και 

λεβητών στις εγκαταστάσεις της, έτσι ώστε να 
λειτουργούν στο βέλτιστο επίπεδο.

• Τακτική συντήρηση των συστημάτων 
κλιματισμού στις εγκαταστάσεις της, έτσι ώστε 
να λειτουργούν στο βέλτιστο επίπεδο.

• Τακτική συντήρηση των ανελκυστήρων στις 
εγκαταστάσεις της, έτσι ώστε να λειτουργούν στο 
βέλτιστο επίπεδο.

• Παροχή της δυνατότητας στους εργαζομένους 
για μετακίνηση με τα υπηρεσιακά λεωφορεία 
από και προς την εταιρεία, αποφεύγοντας την 
χρήση ιδιωτικών μέσων μετακίνησης.

Η εταιρεία παρακολουθεί την ενεργειακή 
κατανάλωση των εγκαταστάσεων της, τις 
καταγράφει και θέτει ρεαλιστικούς στόχους μείωσης 
των εκπομπών με βάση το πρότυπο EN ISO 50001 
& EN ISO 14001:2015. Το αποτύπωμα άνθρακα 
της εταιρείας INTRAKAT για το 2021, σε μονάδα 
μέτρησης μάζας, είναι: 61,769 μετρικοί τόνοι.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΨΗΛΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ 
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙ ΔΡΑΣΕΙΣ 
ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ 
ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ.

• Συγκεκριμένα τo 2021 απέσυρε  4 οχήματα και τα 
αντικατέστησε με νέα χαμηλότερων εκπομπών, 
όπως επίσης και προσέθεσε 12 οχήματα νέας 
αντιρυπαντικής τεχνολογίας.

• Συντηρεί τακτικά τα οχήματά  της έτσι ώστε να 
λειτουργούν στο βέλτιστο επίπεδο

• Αντικατέστησε λαμπτήρες με νέους υψηλότερης 
ενεργειακής απόδοσης

• Συντηρεί τακτικά τους καυστήρες-λέβητες στις 
εγκαταστάσεις της έτσι ώστε να λειτουργούν στο 
βέλτιστο επίπεδο

• Συντηρεί τακτικά τα συστήματα κλιματισμού στις 
εγκαταστάσεις της έτσι ώστε να λειτουργούν στο 
βέλτιστο επίπεδο

• Συντηρεί τακτικά τους ανελκυστήρες στις 
εγκαταστάσεις της έτσι ώστε να λειτουργούν στο 
βέλτιστο επίπεδο

• Παρέχει δωρεάν στους υπαλλήλους της, την 
δυνατότητα για μετακίνηση με τα υπηρεσιακά 
λεωφορεία από και προς την εταιρεία 
αποφεύγοντας την χρήση ιδιωτικών μέσων 
μετακίνησης.

• Η εταιρεία παρακολουθεί την ενεργειακή 
κατανάλωση των εγκαταστάσεων της, τις 
καταγράφει και θέτει ρεαλιστικούς στόχους  
μείωσης των εκπομπών.

Το 2021 η εταιρεία προχώρησε στην καταγραφή του 
ανθρακικού αποτυπώματος από τη λειτουργία της. Η 
συγκεκριμένη μέτρηση αφορά εκπομπές Scope 1, 
Scope 2 και Scope 3. 

Πηγή Εκπομπές (τόνοι CO2-e)Πεδίο (Scope)

Πεδίο 1 (Scope 1)

Πεδίο 3 (Scope 3)

Πεδίο 2 (Scope 2)

Σύνολο

Πετρέλαιο Θέρμανσης 68,95

Μέσα Μεταφοράς 61,83

Κατανάλωση Ηλεκτρικής Ενέργειας 141,83

278,39

Αεροπορικά Ταξίδια 5,76

Απόβλητα 0,72

Πηγή Εκπομπές (τόνοι CO2-e)Πεδίο (Scope)

Πεδίο 1 (Scope 1)

Πεδίο 3 (Scope 3)

Πεδίο 2 (Scope 2)

Σύνολο

Πετρέλαιο Θέρμανσης 249,95

Μέσα Μεταφοράς 158,42

Κατανάλωση Ηλεκτρικής Ενέργειας 1.123,8

1.648,80

Αεροπορικά Ταξίδια 79,69

Μεταφορές Προϊόντων

Απόβλητα

36,37

0,57
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Η εταιρεία συνεχίζει κανονικά  και συντηρεί το αρχείο κλιματιστικών  συσκευών 
σύμφωνα με την νομοθεσία. Σταδιακά  αντικαθιστά  τις μονάδες που περιέχουν 
τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου/ουσίες που καταστρέφουν την στιβάδα 
του όζον (φρέον) με νέα οικολογικότερα. Συντηρεί τα υπάρχοντα συστήματα 
κλιματισμού έτσι ώστε να μην υπάρχουν βλάβες και  διαρροές ψυκτικών υγρών. 
Για το 2021 είχαμε εκπομπές CO2 από καυστήρες πετρελαίου (δείκτης αιθάλης 
0-1) και από επαγγελματικά αυτοκίνητα. Ο προμηθευτής μας ηλεκτρικής ενέργειας  
δηλώνει ότι στο σύνολο της κατανάλωσής μας  έχει  ανακαλέσει ΕΠ 100% από ΑΠΕ. 
Για την πραγματοποίηση του οράματος ενός βιώσιμου ενεργειακού μέλλοντος 
στο συνεχώς αναπτυσσόμενο λειτουργικό περιβάλλον για τις εφαρμογές άμυνας, 
ασφάλειας και κυβερνητικές εφαρμογές, η εμπειρία της IDE στην ενσωμάτωση 
συστημάτων και στην εξελιγμένη τεχνολογία στους τομείς της αποθήκευσης 
ενέργειας και της «Έξυπνης Ενέργειας (Smart Energy)» έχει εφαρμοστεί σε λύσεις 
υβριδικής τεχνολογίας, με την εφαρμογή συμβατικών και ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας. Μέσω των πρωτοποριακών προϊόντων Hybrid Electric Power System 
(HEPS), η IDE αντιμετωπίζει τους περιορισμούς των συμβατικών συστημάτων 
παραγωγής ενέργειας, παρέχοντας υψηλές επιδόσεις, εξοικονόμηση καυσίμων, 
λειτουργικά πλεονεκτήματα και χαμηλά κόστη καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ
Ο Όμιλος λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία και την ορθή 
διαχείριση των υδάτινων πόρων σε κάθε του έργο ή δραστηριότητα.

2021 2020

240 m3 1.254,60 m3

981 m3 936 m3

6.680 m3 6.054 m3

Κατανάλωση Νερού

Η INTRAKAT παραγματοποιεί άντληση νερού για να καλύψει τις ανάγκες 
άρδευσης του περιβάλλοντος χώρου από  αδειοδοτημένες γεωτρήσεις. Το δίκτυο 
της ΕΥΔΑΠ χρησιμοποιείται για πόσιμο νερό και για τις λειτυργικές ανάγκες των 
κτιρίων. Νερό απορρίπτεται μέσω των λυμάτων από τις κουζίνες και των wc 
σε στεγανούς βόθρους (ελλείψει αποχετευτικού δικτύου), το περιεχόμενο των 
οποίων καταλήγει σε αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων της 
ΕΥΔΑΠ. Σχετικά με τις επιπτώσεις που δημιουργούνται από τις δραστηριότητες 
της INTRAKAΤ, φροντίζουμε ώστε στα εργοτάξια όταν ο υδροφόρος φορέας έχει 
ψηλή στάθμη, αντί να απορριφθεί η πλεονάζουσα ποσότητα στο αποχετευτικό 
δίκτυο, το νερό αποθηκεύεται για να χρησιμοποιηθεί για τις λειτουργικές ανάγκες 
του. Οι ελάχιστες προϋποθέσεις για την ποιότητα των λυμάτων που απορρίπτονται 
παρουσιάζονται παρακάτω:

• Έλεγχος υπεργολάβου για την απόρριψη των λυμάτων σε αδειοδοτημένο 
φορέα (ΕΥΔΑΠ) και όχι ανεξέλεγκτα

• Δεν απορρίπτονται λάδια στα λύματα
• Ανακύκλωση λιπαντικών και αποτροπή απόρριψης λαδιών σε λύματα
• Φιλτράρισμα και καθάρισμα νερού πλυσίματος μηχανημάτων έργου
Θέσπιση μέτρων για τη ορθολογική κατανάλωση νερού:
• Τοποθέτηση καζανακίων διπλής ροής
• Τοποθέτηση μειωτήρων νερού - Συντήρηση υδραυλικών εγκαταστάσεων
• Πότισμα περιβάλλοντος χώρου Β5 από αδειοδοτούμενες γεωτρήσεις.
• Πλύσιμο οχημάτων σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και με ελαχιστοποίηση 

κατανάλωσης νερού.
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΛΙΚΩΝ
Ο Όμιλος λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ορθή διαχείριση και 
ανακύκλωση των υλικών που χρησιμοποιεί σε κάθε του έργο ή δραστηριότητα.

Ο Τομέας Έργων & Υποδομών δεν υφίσταται διαχείριση πρωτογενών φυσικών 
πόρων παρά μόνο διαχείριση ημι-έτοιμων ή έτοιμων προϊόντων σύμφωνα με 
συγκεκριμένα σχέδια και διαδικασίες για το κάθε έργο, που προσδιορίζουν 
ακριβώς τη χρήση του κάθε υλικού, τον τρόπο μεταποίησης και την ακριβή 
θέση και λειτουργία του. Βασική αρχή της εταιρείας είναι να χρησιμοποιούνται 
ανακυκλώσιμα υλικά ή να υπάρχει προτροπή για χρήση τέτοιων υλικών κατά 
τη φάση σχεδιασμού των έργων που υλοποιεί. Όσον αφορά στις αιτήσεις 
προσφορών και στις συμβάσεις με προμηθευτές υλικών και εξοπλισμού, 
υπάρχει ειδικός όρος για συμμόρφωσή τους με τις απαιτήσεις του προτύπου 
ISO 14001 και συγκεκριμένα για τη μη χρήση επικίνδυνων για το περιβάλλον 
υλικών καθώς και για τη χρήση ανακυκλώσιμων υλικών στο μέγιστο βαθμό. 
Οι προμηθευτές/υπεργολάβοι αξιολογούνται μεταξύ άλλων και με κριτήρια 
που άπτονται της συμμόρφωσής τους σε θέματα σχετικά με την προστασία του 
περιβάλλοντος και γενικότερα με τη χρήση ανακυκλώσιμων υλικών.

Στόχος μας είναι ώστε τα υλικά που προμηθευόμαστε να πληρούν τις περιβαλλοντικές 
(π.χ REACH, OZON free) και κανονιστικές απαιτήσεις με στόχο το ελάχιστο δυνατό 
ενεργειακό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα. To ποσοστό ανακυκλωμένων υλικών 
εισροής που χρησιμοποιείτε για την παραγωγή των κύριων προϊόντων και 
υπηρεσιών του οργανισμού προσδιορίζεται στο 2,6% (2,511 tn).

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Ο Όμιλος λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για συλλογή, ανακύκλωση, επαναχρησιμοποίηση και ελαχιστοποίηση 
των πάσης φύσεως αποβλήτων που παράγονται από τις δραστηριότητες και τη λειτουργία των Εταιρειών του.

2020 2021

15,35

5

6,2

2,0

Mεικτή συσκευασία

Επικίνδυνα απόβλητα

Bιοαποικοδομήσιμα απόβλητα

Μη επικίνδυνα απόβλητα

Χαλκός/ Καλώδια

Oγκώδη απόβλητα

Συσσωρευτές Μπαταρίες

Ξύλο

Ποσοστό αποβλήτων που οδηγείται 
προς ανακύκλωση

Χαρτί

Πλαστικό

ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΒΛΗΤΟΥ ΤΟΝΟΙ ΤΟΝΟΙ

Ποσοστό αποβλήτων που οδηγείται 
προς ταφή

Toner

Χημικά απόβλητα

Ποσότητα αποβλήτων για το ΗΜΑ

Μέταλλα

Υγρά χημικά απόβλητα

Συνολικός όγκος αποβλήτων

Απόβλητα Ηλεκτρονικού/ 
Ηλεκτρολογικού Εξ.

Συνολικός όγκος αποβλήτων που 
εκτρέπονται από απόρριψη

22,14

8,4

96,67%

3,0

1,5

4,38

26,56

0,3

0,06

-

6,32

18,6

0,5

3,00%

0,01

3,0

8,66

1,2

1,0

14,4

-

1,4

31,56 (26,56 τόνοι 
μη επικίνδυνα και 
5 τόνοι επικίνδυνα 
απόβλητα)

12,54*

1,1

1,2

41

6,0

4,3

272 m3

6,5

27 (18,6 τόνοι μη 
επικίνδυνα και 8,4 
τόνοι επικίνδυνα 
απόβλητα).

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

* Δεν υπολογίστηκαν τα απόβλητα στα οποία η εταιρεία κάνει συλλογή και μεταφορά βάση αδειοδοτημένων φορτηγών  και δεν είναι δικά της 

2020 2021

6.1

22

ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ 
ΣΥΝΟΛΙΚΑ (tn)

ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΧΑΡΤΙ ΓΕΝΙΚΗΣ 
ΧΡHΣΗΣ (tn)

ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΧΑΡΤΙ (tn)

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (tn)

ΣΙΔΗΡΟΣ (tn)

ΠΛΑΣΤΙΚΟ (tn)

ΞΥΛΟ (tn)

4.5

5.8

7.3

45

5.9

7.3

5.1

-

-

6.5

2.5

63

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΥΛΙΚΩΝ (2020-2021)
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Η παραγωγή αποβλήτων συμβάλει στην κλιματική 
αλλαγή και στην ατμοσφαιρική ρύπανση και επηρεάζει 
άμεσα πολλά οικοσυστήματα και είδη. Πιθανές 
επιπτώσεις θα υπήρχαν αν ο τελικός αποδέκτης δεν 
ήταν νόμιμος, ούτε μη αδειοδοτημένος. Κάτι τέτοιο 
δεν ισχύει αφού η εταιρεία συνεργάζεται μόνο με 
νομίμως υφιστάμενα αδειοδοτημένα συστήματα. Τα 
απόβλητα παράγονται από τις εξής δραστηριότητες:
• Εκτέλεση έργων
• Λύματα προσωπικού από την χρήση των 

κτηρίων 
• Εκπομπές αερίων από την χρήση  μηχανών 

εσωτερικής καύσης 
• Λιπαντικά από συντήρηση μηχανημάτων έργου/ 

οχημάτων 
• ΑΕΚΚ από την κατασκευή 
• Μέταλλα & Scrap από την κατασκευή
• Απόβλητα ηλεκτρονικού εξοπλισμού από τη 

λειτουργία της εταιρείας 
• Συσσωρευτές από την κατασκευή /έργα/ 

λειτουργία

Για την αποφυγή παραγωγής αποβλήτων, καθώς και 
για την αποφυγή επιπτώσεων που σχετίζονται με την 
παραγωγή αποβλήτων, πραγματοποιούνται οι εξής 
ενέργειες:
• Αγορά εξοπλισμού (ΜΕ) για επαναχρησιμοποίηση 

της ασφάλτου.
• Βελτιστοποίηση  διατομής εκσκαφής χαντακίου  

με την αγορά / χρήση ΜΕ ειδικού τροχού για την 
εισαγωγή οπτικών ινών 

• Χρήση αποβλήτων εκσκαφών-κατεδαφίσεων 
ως υλικό  υπόβασης οδοποιίας όπου αυτό 
προβλέπεται από τις σχετικές ΜΠΕ  

• Επαναχρησιμοποίηση χωματουργικών 
προϊόντων εντός του οικοπέδου σαν υλικό 
επανεπίχωσης όπου αυτό είναι δυνατό 

• Εγγραφή στο ΗΜΑ και χρήση της πλατφόρμας 
του ΥΠΕΚΑ

• Εκπαίδευση - ευαισθητοποίηση εργαζομένων 
σε θέματα προστασίας περιβάλλοντος.

• Συνεργασία μόνο με αδειοδοτημένες εταιρείες 
που διαχειρίζονται απόβλητα 

• Πραγματοποίηση ανακύκλωσης μικροσυσσωρευτών, 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού  και χαρτιού από τα 
κεντρικά της εταιρείας.

 Συντήρηση των πιστοποιήσεων.
• Τήρηση της νομοθεσίας.
• Δημιουργία ειδικών σχετικών όρων στις 

συμβάσεις υπεργολαβιών.

Αναφορικά με τον έλεγχο για τη μη-συμμόρφωση 
με την περιβαλλοντική νομοθεσία, ακολουθείται 
η σχετική διαδικασία του συστήματος διαχείρισης 
και καταγράφεται η μη συμμόρφωση, ο τρόπος 
άμεσης αντιμετώπισης (διορθωτική ενέργεια) και οι 
ενέργειες αποφυγής επανεμφάνισης. Βάσει ελέγχου, 
δεν υπάρχει κανένα περιστατικό μη-συμμόρφωσης 
με περιβαλλοντική νομοθεσία, κανονισμούς, 
πρότυπα και άδειες.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 
ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΡΓΩΝ
Βασική προτεραιότητα του Ομίλου είναι η 
ελαχιστοποίηση των επιβαρυντικών επιπτώσεων 
στο περιβάλλον από την εκπόνηση κάθε έργου που 
εκτελεί σε οποιαδήποτε περιοχή. Η διασφάλιση 
της βέλτιστης περιβαλλοντικής διαχείρησης των 
έργων κατά το σχεδιασμό και την εκτέλεσή τους, 
ενσωματώνεται στις κάτωθι αρχές που έχει 
υιοθετήσει  ο Όμιλος:

• Ενσωμάτωση αρχών βιώσιμης ανάπτυξης σε 
όλη τα στάδια υλοποίησης του έργου, από τη 
σύλληψη και το σχεδιασμό έως την κατασκευή 
και λειτουργία.

• Εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών και 
εκθέσεων εκτίμησης περιβαλλοντικού ρίσκου 
πριν την εκτέλεση του έργου.

• Συμμόρφωση με την εθνική και περιβαλλοντική 
νομοθεσία, τους περιβαλλοντικούς όρους του 
εκάστοτε έργου και την περιβαλλοντική πολιτική 
της εταιρείας βάσει του ISO 14001:2015.

• Προστασία των οικοσυστημάτων και σεβασμός 
των περιβαλλοντικών ιδιαιτεροτήτων των 
περιοχών εγκατάστασης των έργων.

Υπάρχουν εγκατεστημένα συστήματα ανίχνευσης 
διαρροών τα οποία συντηρούνται και λειτουργούν 
καλά και απρόσκοπτα. Δεν υπήρξε καμμιά διαρροή 
εντός του 2021. Η εταιρεία εφαρμόζει Σύστημα 
Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο 
ISO 14001:2015 και είναι πιστοποιημένη για αυτό. Στο 
πλαίσιο αυτό, καταβάλλει συνεχείς προσπάθειες 
για την αξιολόγηση και την ελαχιστοποίηση των 
αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον, που 
μπορεί να προκληθούν από τις δραστηριότητές 
της. Οι πιο σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις 
που προκύπτουν είναι: υποβάθμιση ατμόσφαιρας, 
υποβάθμιση εδάφους, υποβάθμιση επιφανειακού 
υδάτινου φορέα, υποβάθμιση υπόγειου υδάτινου 
φορέα, αύξηση θορύβου. Με την ορθή διαχείριση 
των αποβλήτων, σύμφωνα με α) την ελληνική και 
ευρωπαϊκή νομοθεσία και β) τις απαιτήσεις του 
ISO 14001:2015, οι επιπτώσεις από τα παραγόμενα 
απόβλητα ελαχιστοποιούνται.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ 
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ
Με όραμα τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, ο Ομιλος θεωρεί 
βασικό πυλώνα της λειιτουργίας του την προστασία 
του Περιβάλλοντος,  Έχοντας αυτό σα στόχο, οι 
εταιρείες εφαρμόζουν Συστήματα Περιβαλλοντικής 
Διαχείρισης και πολιτικές προκειμένου να 
διασφαλιστεί η πλήρης περιβαλλοντική συμμόρφωση. 
Το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης της IN-
TRAKAT και της IDE είναι πιστοποιημένο σύμφωνα 
με το πρότυπο ISO 14001:2015, ενώ για την 
περιβαλλοντική συμμόρφωση λαμβάνονται τα εξής 
μέτρα και ενέργειες:

• Εκτέλεση εσωτερικών και εξωτερικών 
επιθεωρήσεων κατά την ανάπτυξη του έργου

• Συνεργασία με αρμόδιους εξωτερικούς φορείς 
για την τακτική επιθεώρηση του εταιρικού 
συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης.

• Λήψη μέτρων και εκπόνηση σχεδίων πρόληψης 
ρύπανσης.

• Εκπόνηση σχεδίων έκτακτων περιβαλλοντικών 
περιστατικών και εκπαίδευση προσωπικού 
για την άμεση διαχείρισή τους και τη λήψη 
επανορθωτικών μέτρων.

• Υλοποίηση σχεδίου διαχείρισης υγρών και 
στερεών αποβλήτων βάσει των κείμενων 
διατάξεων και των βέλτιστων πρακτικών.

• Ορθή αποθήκευση επικίνδυνων και μη 
υλικών και αποβλήτων για την αποφυγή 
περιβαλλοντικού ρίσκου.

• Λήψη μέτρων για την κατά το δυνατόν μείωση 
του ενεργειακού αποτυπώματος των έργων.

• Τακτική εσωτερική αναφορά σχετικά με τις 
δυνατότητες βελτιστοποίησης του εταιρικού 
συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης.

• Δέσμευση τήρησης εταιρικής περιβαλλοντικής 
πολιτικής και βέλτιστων πρακτικών από 
όλους τους συνεργάτες και υπεργολάβους της 
εταιρείας.
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Η INTRAΚΑΤ εταιρεία δραστηριοποιείται :

• Στο σχεδιασμό, αδειοδότηση, κατασκευή, 
εγκατάσταση, έλεγχος, τεχνική υποστήριξη, 
συντήρηση, διαχείριση και λειτουργία , πώληση: 
φωτοβολταϊκών και αιολικών σταθμών 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας – Εμπορία 
υλικών σχετικών με την παραγωγή και 
αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας

• Στο σχεδιασμό, αδειοδότηση, κατασκευή, 
εγκατάσταση, τεχνική υποστήριξη, διαχείριση, 
λειτουργία και συντήρηση: Μονάδων / 
εγκαταστάσεων / έργων  ΧΥΤΑ/Υ, Επεξεργασίας 
απορριμμάτων, επεξεργασίας λυμάτων και 
στραγγισμάτων 

• Στην εγκατάσταση , αδειοδότηση και εμπορία: 
σύνθετων βαρέων και ελαφρών μεταλλικών 
κατασκευών, προκατασκευασμένων 
οικίσκων , ιστών τηλεπικοινωνιών, πύργων 
μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και ιστών 
ηλεκτροφωτισμού 

• Στη συλλογή , μεταφορά και διαχείριση μη 
επικίνδυνων στερεών αποβλήτων 

• Στη μελέτη, προμήθεια , εγκατάσταση, 
συντήρηση, και λειτουργία ψηφιακών 
εφαρμογών και καινοτόμων λύσεων / 
συστημάτων , για εφαρμογές έξυπνων 
πόλεων (έξυπνων συστημάτων φωτισμού, 
έξυπνων συστημάτων ελέγχου, επιτήρησης και 
μέτρησης , έξυπνων χώρων στάθμευσης) και 
εξοικονόμησης ενέργειας . 

Η εταιρεία δεσμεύεται σε σχέση με τις δραστηριότητες 
της για τα παρακάτω:

• Να αναγνωρίζει και να συμμορφώνεται 
πλήρως με την Περιβαλλοντική Νομοθεσία 
(Ελληνική, Ευρωπαϊκή, Διεθνή) που διέπει τις 
δραστηριότητες της εταιρείας. 

• Να αναγνωρίζει και να αξιολογεί τις 
Περιβαλλοντικές Πλευρές των δραστηριοτήτων 
της.

• Να αναγνωρίζει τις Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις 
που προκύπτουν από τις Περιβαλλοντικές 
Πλευρές και να λαμβάνει κάθε απαιτούμενη 
ενέργεια για την ελαχιστοποίηση αυτών.

• Να παρακολουθεί και να μετρά τις Σημαντικές 
Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις.

• Να βελτιώνει συνεχώς τις περιβαλλοντικές 
επενδύσεις της.

• Να θέτει σαφείς, μετρούμενους επιτεύξιμους, 
ρεαλιστικούς, και χρονικά καθορισμένους 
Σκοπούς και Στόχους, και να λαμβάνει κάθε 
απαιτούμενη ενέργεια για την επίτευξη αυτών.

• Να εκπαιδεύει και ευαισθητοποιεί όλους 
τους εργαζόμενους της εταιρείας σε θέματα 
Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και για την 
επίτευξη των Περιβαλλοντικών Σκοπών και 
Στόχων.

• Να παρέχει τους απαιτούμενους πόρους για την 
εφαρμογή του Συστήματος Περιβαλλοντικής 
Διαχείρισης και Προστασίας του Περιβάλλοντος 
και για την επίτευξη των Περιβαλλοντικών 
Σκοπών και Στόχων.

• Να εφαρμόζει και να βελτιώνει συνεχώς 
το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης 
(σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 14001:2015).

• Να χρησιμοποιεί ορθά και βιώσιμα τους πόρους 
της.

• Να περιορίζει την επίδραση και την προσαρμογή 
της κλιματικής αλλαγής.

• Να προστατεύει τη βιοποικιλότητα και τα 
οικοσυστήματα.

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 
ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
ΚΑΘ’ ΟΛΗ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ 
ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΤΟΥΣ

H μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και 
φυσικών πόρων αποτελούν πρωταρχικό στόχο της 
εταιρείας στο πλαίσιο της υιοθέτησης στρατηγικής 
βιώσιμης ανάπτυξης. Το σύστημα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης της εταιρείας  στο οποίο βασίζεται αυτός 
ο στόχος είναι το ISO 14001:2015. Η υλοποίηση προς 
την κατεύθυνση αυτή πραγματοποιείται, αρχής 
γενομένης, από το στάδιο της σύλληψης και του 
σχεδιασμού των έργων ως εξής: 

• Αυστηρή τήρηση των διατάξεων της κείμενης 
ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας σχετικά 
με την εξοικονόμηση ενέργειας και φυσικών 
πόρων.

• Στοχεύοντας στη μείωση της έκλυσης αερίων 
του θερμοκηπίου, η εταιρεία επενδύει στον 
κλάδο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, 
συμβάλλοντας έτσι στην προστασία των 
φυσικών πόρων.

• Επιλογή εξοπλισμού κατάλληλων 
προδιαγραφών τόσο ιδιόκτητου, όσο και 
εξοπλισμού υπεργολάβων, ο οποίος πληροί 
τις απαιτήσεις των κείμενων διατάξεων περί 
έκλυσης αερίων εκπομπών.

• Τακτική συντήρηση εγκαταστάσεων και 
εξοπλισμού, με παράλληλη επένδυση στην 
αντικατάσταση παλαιού εξοπλισμού με νεότερο, 
όπου αυτό είναι εφικτό.

• Εφαρμογή προγράμματος περιβαλλοντικής 
παρακολούθησης σύμφωνα με τις απαιτήσεις 
των περιβαλλοντικών όρων στα έργα που 
αναλαμβάνει και λήψη κατάλληλων μέτρων για 
τη μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος.

• Αντικατάσταση των ορυκτών καυσίμων με 
ανανεώσιμες πηγές, όπου είναι εφικτό.

• Επεξεργασία και επαναχρησιμοποίηση νερού 
από εν λειτουργία εγκαταστάσεις της εταιρείας, 
όπου είναι εφικτό, σύμφωνα με τις απαιτούμενες 
μεθόδους επεξεργασίας και τα απαιτούμενα 
ποιοτικά χαρακτηριστικά που ορίζουν οι 
κείμενες διατάξεις.

Πρωταρχικός στόχος της INTRAKAT είναι 
η κατασκευή κτιρίων με βάση τις αρχές του 
βιοκλιματικού σχεδιασμού ούτως ώστε να 
δημιουργείται κάθε φορά ένα ενεργειακό - 
«πράσινο» κτιρίο. Η εμπειρία της εταιρείας έγκειται  
στην κατασκευή κτιρίων, τα οποία από τη φάση της 
μελέτης έως και της τελικής παράδοσης ακολουθούν 
συγκεκριμένα πρότυπα και προδιαγραφές LEED. 

Απόδειξη του ανωτέρω αποτελεί η πιστοποίηση 
με LEED Platinum του Νηπιαγωγείου «Ιωάννης 
Καρράς» του Αμερικάνικου Κολλεγίου Αθήνας το 
2014, κατασκευής της εταιρείας INTRAKAT, το οποίο 
είναι το πρώτο κτίριο στην Ελλάδα που πήρε τη 
συγκεκριμένη πιστοποίηση. Αντίστοιχη πιστοποίηση 
LEED Platinum έχει λάβει και το κτίριο του Ναυτικού 
Ομίλου Αγγελικούση, επίσης κατασκευής της IN-
TRAKAT. Το LEED (Leadership in Energy & Environ-
mental Design) είναι ένα πρόγραμμα πιστοποίησης 
οικολογικής δόμησης που αναγνωρίζει τις βέλτιστες 
στρατηγικές και πρακτικές στην κατασκευή. 

Νηπιαγωγείο «Ιωάννης Καρράς»,
Αμερικάνικου Κολλεγίου Αθήνας 

Ναυτικός Όμιλος Αγγελικούση 



ΥΠΕΥΘΥΝΗ
 ΠΟΛΙΤΙΚΗ

 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
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Ευαισθησία και Υπευθυνότητα. Δύο στρατηγικής 
προτεραιότητας χαρακτηριστικά του Ομίλου με 
βάση τα οποία δραστηριοποιείται και επιχειρεί 
απέναντι στην Κοινωνία, βασικό πυλώνα της 
Βιώσιμης Ανάπτυξης, με στόχο να αυξήσει το θετικό 
της αντίκτυπο και να δημιουργήσει κοινωνική 
αξία. Ο Όμιλος INTRACOM HOLDINGS σχεδιάζει 
και υποστηρίζει κοινωνικά προγράμματα και 
δράσεις, σαν αποτέλεσμα της έρευνας νέων 
τρόπων αξιολόγησης και μέτρησης της κοινωνικής 
αξίας που επιφέρουν. Ο Όμιλος, για το λόγο αυτό, 
συμμετέχει ενεργά στις τοπικές κοινωνίες όπου 
δραστηριοποιείται, με ενέργειες που ανταποκρίνονται 
σε πάγιες αλλά και έκτακτες ανάγκες της τοπικής 
κοινωνίας. Τα τελευταία χρόνια οι δράσεις τις 
οποίες υιοθετεί αφορούν στην υγεία, στην ποιοτική 
εκπαίδευση, στην προώθηση του πολιτισμού και 
του αθλητισμού, στην καταπολέμηση της φτώχειας, 
της πείνας και των διακρίσεων, στην προστασία 
του περιβάλλοντος και στην ενίσχυση τοπικών 
υποδομών. Οι δράσεις αυτές, ειδικά την τελευταία 
περίοδο λόγω των συνθηκών που όλοι βιώνουμε, 
αποκτούν ιδιαίτερη σημασία, τόσο σε εγχώριο όσο 
και σε παγκόσμιο επίπεδο.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ 
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ
Ο Όμιλος υλοποιεί προγράμματα με άξονα την 
ουσιαστική υποστήριξη των κοινωνικών ομάδων 
που έχουν ανάγκη και παράλληλα ευαισθητοποιούν 
τους εργαζομένους.

• Δωρεές – χορηγίες.
• Συμμετοχή των εργαζομένων σε εθελοντική 

αιμοδοσία.
• Ενίσχυση προγράμματος υποτροφιών Ιδρύματος 

Fulbright.

• Δωρεές – χορηγίες.
• Ανθρωπιστικές δράσεις 
        (αντιμετώπιση επιπτώσεων της COVID-19).
• Ενίσχυση του ΜΚΟ του έργου του Α.Ο. 

Κάλλιστος με το οποίο αγωνίζονται οι χρυσοί 
Παραολυμπιονίκες & παγκόσμιοι recrdmen, 
Αθανάσιο Γκαβέλας και Σωτήρης Γκαραγκάνης, 
για κάλυψη των προπονητικών τους αναγκών.

• Δωρεά προς το Δήμο Θεσσαλονίκης στα πλαίσα 
του εορτασμού των εορτών των Χριστουγέννων 
2020-2021.

• Δωρεά προς τον Αθλητικό Όμιλο «ΑΡΙΣΤΩΝ 
ΠΑΙΑΝΙΑΣ» μέσω αγοράς, προμήθειας και 
δωρεάν ενός (1) φορητού υπολογιστή και ενός 
πολυμηχανήματος. 

• Δωρεά προς τη Φιλόπτωχη Αδελφότητα του 
Ιερού Ναού Παναγίας Βλαχερνών Παλλήνης για 
την οικονομική ενίσχυση επείγουσας νοσηλείας 
στο εξωτερικό.

• Ενίσχυση του προγράμματος σίτισης του ΜΚΟ 
«Μαζί για το Παιδί». 

• Ενίσχυση του προγράμματος αερομεταφοράς 
για τους δημότες Άνδρου (σε συνεργασία με την 
INTERAMERICAN). 

• Συμμετοχή στο «4th Athens Investment Forum 
/ TEE»

• Συμμετοχή στο «3rd European Regional Con-
ference of IAEG/EUROENGEO 2020 /  3ο 
Ευρωπαϊκό Συνέδριο της Διεθνούς Ένωσης 
Τεχνικής Γεωλογίας (IAEG)»

• Συμμετοχή στο «Green Deal Greece 2021 / ΤΕΕ»
• Συμμετοχή «THESSALONIKI 2021 8th Inter-

national Conference on Sustainable Solid 
Waste Management / ΕΜΠ, GLOBAL WtERT 
COUNCIL»

Η IDE συμμετέχει σε σημαντικά διεθνή προγράμματα 
και συνεισφέρει σημαντικά στην ανάπτυξη της 
εγχώριας τεχνολογίας και στη στήριξη της ελληνικής 
βιομηχανίας, αναθέτοντας σημαντικές υπεργολαβίες 
σε Ελληνικές εταιρείες. Παράλληλα εξοικονομεί 
συνάλλαγμα για τη χώρα αφενός συμ- μετέχοντας 
σε προγράμματα ανάπτυξης αμυντικών συστημάτων 
και αφετέρου μέσω της ισχυρής εξαγωγικής της 
δραστηριότητας. Με σκοπό τη συμβολή της στην 
κοινωνία, η IDE αναλαμβάνει επίσης σημαντικές 
πρωτοβουλίες και λαμβάνει μέρος σε σχετικές 
δράσεις, όπως φαίνεται παρακάτω:

• Η IDE προσφέρει ένα άριστο εργασιακό 
περιβάλλον, στοχεύοντας στην βελτίωση της 
ποιότητας της ζωής των εργαζομένων της 
και παρέχοντας πλήρως εξοπλισμένο ιατρείο, 
επανδρωμένο με το κατάλληλο προσωπικό 
και εξοπλισμό.

• Για την διαχείριση της πανδημίας COVID-19 
συντάχθηκαν και κυκλοφόρησαν έντυπα 
οδηγιών προς τους εργαζόμενους, 
διαμορφώθηκε η διαδικασία ενεργειών σε 
περίπτωση ασθένειας και θεσπίστηκαν ρόλοι 
και άτομα επικοινωνίας. Εξασφαλίστηκε η 
δυνατότητα τηλεργασίας και τηλεσυσκέψεων, 
διασφαλίζοντας την επιχειρησιακή συνέχεια 
και προστατεύοντας το κοινωνικό σύνολο.

• Επεκτάθηκαν οι γραμμές των εταιρικών 
λεωφορείων για την όσο το δυνατόν αποφυγή 
χρήσης των μέσων μαζικής μεταφοράς από 
τους εργαζόμενους.

• Πραγματοποιήθηκαν συχνοί προληπτικοί 
έλεγχοι rapid tests στους εργαζόμενους.

• Στις περιπτώσεις εμφάνισης κρουσμάτων, η 
εταιρεία βοήθησε την αποχή από την εργασία 
για προληπτικούς λόγους, χωρίς αναπλήρωση 
ημερών εργασίας από τους εργαζόμενους όπως 
προβλέπει ο νόμος, και με την καταβολή όλων 
των αποδοχών.

• Aιμοδοσία δύο φορές εντός του έτους από 
εθελοντές εργαζομένους της IDE σε συνεργασία 
με το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»

• Εθελοντική προσφορά αιμοπεταλίων από 
δότες του προσωπικού σε συνεργασία με το 
Νοσοκομείο Παίδων «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

• Ενίσχυση προγράμματος υποτροφιών του 
Ιδρύματος Fulbright

• Η IDE υποστηρίζει την φοιτητική ομάδα ASAT 
του ΑΠΘ, την μεγαλύτερη φοιτητική ομάδα 
αεροναυπηγικής στην Ελλάδα για την ανάπτυξη 
της επιστήμης της

• Η IDE έχει συμπεριλάβει τρία ακαδημαϊκά 
ιδρύματα στα Ευρωπαϊκά Aναπτυξιακά 
Προγράμματα στα οποία συμμετέχει: ΑΠΘ, 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

• H IDE, στο πλαίσιο των δράσεων της για την 
εξέλιξη της επιστήμης και την ενίσχυση της 
άμυνας της χώρας, υποστήριξε τόσο μέσω 
mentoring όσο και με ευγενική χορηγία της, 
τον 1ο Διαγωνισμό Καινοτομίας και Τεχνολογίας 
του ΥΠΕΘΑ για την ανάδειξη λύσεων, ιδεών και 
εφαρμογών στον τομέα της άμυνας.

• Δωρεά στο Αθλητικό Σωματείο «Α.Ο. 
ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ» για κάλυψη των αναγκών  με 
σκοπό την στήριξη της αθλητικής οικογένειας 
και την συνέχιση των διακρίσεων

• Υποστήριξη του σωματείου Σύλλογος Γονιών 
Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια «Η 
Φλόγα»

• Χορηγία στο μη κερδοσκοπικό σωματείο “ΕΛΙΖΑ”  
που έχει στόχο την προστασία των παιδιών που 
έχουν υποστεί ή κινδυνεύουν από κακοποίηση 
ή παραμέληση

• Δράσεις προστασίας του περιβάλλοντος: Σημεία 
ανακύκλωσης εντός του χώρου εργασίας σε 
συνεργασία με την Ένωση Μαζί για το Παιδί και 
την ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ, φορέα μη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα εγκεκριμένου από 
το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας

• H IDE στο πλαίσιο των δράσεων της για την 
προστασία του περιβάλλοντος καθώς και της 
υγείας των εργαζομένων της,  ανέλαβε το σχετικό 
κόστος με σκοπό την κατάργηση των πλαστικών 
μιας χρήσης εντός της εταιρείας και την 
αντικατάστασή τους με σκεύη ατομικής χρήσης 
(μπουκάλι θερμός, ποτήρι, κουτάλι και καλαμάκι 
ΙΝΟΧ) τα οποία διένειμε σε όλο της το προσωπικό 
εντός του 1ου τριμήνου του 2022. Παράλληλα, 
προβλέφθηκε το απαραίτητο απόθεμα για την 
κάλυψη των νεοπροσληφθέντων εντός του 
2022.



ΥΠΕΥΘΥΝΗ
 ΠΟΛΙΤΙΚΗ

 ΓΙΑ ΤΗΝ  ΑΓΟΡΑ
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Ο Όμιλος έχει σαν προτεραιότητα και βασικό στόχο την  υπεύθυνη διαχείρηση και 
αντιμετώπιση απέναντι στην αγορά, παρέχοντας υπηρεσίες υψηλού επιπέδου, με 
συνέπεια, ευθύνη και διαφάνεια στις απαιτήσεις της.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ 
ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ
Οι θεμελιώδεις αρχές της αμεροληψίας, της αντικειμενικότητας, της εντιμότητας 
και του αμοιβαίου σεβασμού είναι τα ουσιαστικά σημεία τομής των σχέσεων 
της INTRACOM HOLDINGS με τους προμηθευτές της. Οι ισότιμες ευκαιρίες που 
παρέχει στους προμηθευτές και οι διαφανείς συναλλαγές τους είναι υψίστης και 
ουσιώδους σημασίας για τη σταθερότητα και μακροβιωσιμότητα των σχέσεων 
του Ομίλου με αυτούς.  Η ποιότητα των παρεχομένων προϊόντων και υπηρεσιών, 
η άμεση και άρτια εξυπηρέτηση, η τιμολογιακή πολιτική, η οικονομική 
φερεγγυότητα, η χρονική συνέπεια στην παράδοση των προϊόντων και των 
υπηρεσιών, η συμμόρφωση με τις βασικές αρχές προστασίας του περιβάλλοντος 
και ασφάλειας, η ύπαρξη κατάλληλης τεχνολογικής υποδομής σύμφωνα με 
τις εκάστοτε ανάγκες του Ομίλου και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών, 
καθώς και η εμπειρία και η ακεραιότητα ενός προμηθευτή,  αποτελούν τα 
αντικειμενικά κριτήρια πάνω στα οποία βασίζονται όλες οι αποφάσεις του Ομίλου. 
Κατόπιν τούτου, ο Όμιλος προβαίνει σε διακοπή της συναλλακτικής του σχέσης 
με οποιοδήποτε προμηθευτή εφόσον διαπιστώσει ότι εφαρμόζει παράνομες 
πρακτικές ή πρακτικές που αντιβαίνουν στην καλή πίστη και στα χρηστά ήθη. 
Από τη στιγμή που ο Όμιλος φροντίζει να είναι συνεπής ως προς την προσήκουσα 
και εμπρόθεσμη εκπλήρωση των υποχρεώσεών του έναντι των προμηθευτών 
του, αναμένει και από αυτούς να συμμορφώνονται με τις ηθικές και νομικές τους 
υποχρεώσεις στις επιχειρηματικές τους συναλλαγές.

2020 2021

197 208

934 935

3.500 3.580

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 
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Στόχος της IDE είναι η διασφάλιση ότι όλες οι 
επιχειρηματικές της δραστηριότητες είναι πλήρως 
εναρμονισμένες με την τοπική νομοθεσία και τους 
κανονισμούς. Αντίστοιχο επίπεδο συμμόρφωσης 
απαιτεί και από όλους τους προμηθευτές της. Η 
Εταιρεία ζητάει από τους προμηθευτές της να 
εφαρμόζουν την αρχή της πρόληψης σε όλες τις 
περιβαλλοντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν, 
και ενθαρρύνει την ανάπτυξη και τη διαχείρηση 
περιβαλλοντικά φιλικών τεχνολογιών. Από το 2014 
η IDE έχει λάβει πιστοποίηση ως Εγκεκριμένος 
Οικονομικός Φορέας (Authorized Economic Op-
erator – AEO) στην κατηγορία «Τελωνειακές 
Απλουστεύσεις / Ασφάλεια και Προστασία», όπως 
ορίζεται από τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Στο πλαίσιο αυτό, η IDE θεωρείται ένας 
ασφαλής συνεργάτης στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Η επιλογή προμηθευτών για την INTRAKAT γίνεται 
μα συγκεκριμένα και αυστηρά κριτήρια. Όλοι οι 
προμηθευτές υπόκεινται σε ετήσια αξιολόγηση με 
αυστηρά κριτήρια επιλογής που έχουν να κάνουν 
με τις επιδόσεις τους σε ποιότητα, περιβαλλοντικές 
δεσμεύσεις, ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων 
τους, διασφάλιση πληροφοριών, ενεργειακή 
κατανάλωση. Η Διεύθυνση Προμηθειών συντηρεί 
Πίνακα αξιολόγησης αποδεκτών προμηθευτών.

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ 
ΠΕΛΑΤΩΝ
Η διασφάλιση της υγείας και η ασφάλεια των 
προϊόντων, των υπηρεσιών και των πελατών 
του Ομίλου  αποτελούν το βασικό γνώμονα για 
την υιοθέτηση του συνόλου των νομοθετικών 
και κανονιστικών απαιτήσεων και όλων των 
απαραίτητων προδιαγραφών.

ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ, 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ 
ΔΕΔΟΜΕΝΑ 
ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Στην INTRACOM HOLDINGS δεσμευόμαστε να 
προστατεύουμε τις απόρρητες πληροφορίες 
των πελατών μας, ακολουθώντας την ισχύουσα 
νομοθεσία και έχοντας ένα δομημένο σύστημα 
διαδικασιών.

Η INTRAKAT θεωρεί ύψιστης σημασίας την 
ιδιωτικότητα των προσωπικών δεδομένων των 
πελατών, τα οποία αποτελούν εμπιστευτικές ή 
απόρρητες πληροφορίες, που δεν γνωστοποιούνται 
ή δεν γίνονται διαθέσιμες για το ευρύ κοινό (π.χ. 
κατάλογοι πελατών, πληροφορίες σχετικές με 
απαιτήσεις, επιχειρηματικές επιλογές ή συνήθειες 
και σχέδια πελατών). Απαγορεύεται αυστηρά η 
χρήση ή η δημοσίευση τέτοιων πληροφοριών, εκτός 
εάν υπάρχει σχετική έγκριση ή νομική υποχρέωση. 

Η INTRAKAT λαμβάνοντας υπόψη της τις απαιτήσεις 
των πελατών της εξασφαλίζει ότι:
• Δεν έρχονται σε αντίθεση με την επικείμενη 

νομοθεσία.
• Έχουν ενσωματωθεί στα συμβατικά τεύχη με 

τρόπο που εξασφαλίζεται η κατανόησή τους.
• Τηρούνται στο σύνολό τους.
• Το Σύστημα Υγιεινής και Ασφάλειας κάθε έργου 

που εμπλέκεται η Εταιρεία πρέπει να λαμβάνει 
υπόψη στο σχεδιασμό του τις απαιτήσεις και 
οδηγίες του πελάτη, είτε είναι ο κύριος του 
έργου είτε ο ανάδοχος (όταν η Εταιρεία έχει 
αναλάβει μέρος του έργου) για την Ασφάλεια και 
Υγεία στο έργο.

Δεν υπάρχουν αρνητικές επιπτώσεις από την 
ορθή  χρήση των προϊόντων & των υπηρεσιών 
της εταιρείας. Τα ακόλουθα μέτρα προστασίας 
λαμβάνονται για την υγεία και την ασφάλεια των 
πελατών:

• Παράδοση Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας 
(ΦΑΥ) κατά την παραλαβή του έργου 

• Εκπόνηση Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) 
πριν την έναρξη των εργασιών

• Η εταιρεία ακολουθεί κατά γράμμα την 
εγκεκριμένη  μελέτη του έργου

• Παράδοση  AS BUILT σχέδια (Σχεδίων 
Υπάρχουσας Κατάστασης). Το 90% των πελατών 
μας παραλαμβάνουν σχέδια AS BUILT.

• Πραγματοποιείται Commissioning and Training 
κατά την παράδοση του έργου 

• Παράδοση Δελτίων Δεδομένων Ασφαλείας 
(MSDS) και Manual Η/Μ εξοπλισμού 

Δέσμευση της IDE είναι να ερευνά και να εφαρμόζει 
όλες τις προβλεπόμενες προδιαγραφές για την 
ασφάλεια των προϊόντων της, σύμφωνα με το 
πρότυπο AS/ EN9100, με το οποίο έχει πιστοποιηθεί 
από το 2014. Οι προδιαγραφές και απαιτήσεις 
σχετικά με την υγεία και ασφάλεια των προϊόντων 
(συμπεριλαμβανομένων κανονιστικών και νομικών) 
αναγνωρίζονται και αναλύονται κατά τη διαδικασία 
της ανάπτυξης των προϊόντων και αφορούν σε όλο 
τον κύκλο ζωής του προϊόντος.

Οι εργαζόμενοι που χρησιμοποιούν συστήματα 
πληροφορικής πρέπει, και επιδεικνύουν ιδιαίτερη 
προσοχή σε θέματα εμπιστευτικότητας όσον αφορά 
στην πρoστασία και στην ασφάλεια των δεδομένων. 
Κάθε εργαζόμενος κατά την άσκηση των καθηκόντων 
του, όσο και σε κάθε είδους συναλλαγές ή σχέσεις 
του με τρίτους, συμπεριλαμβανομένων των μελών 
του οικογενειακού και φιλικού του περιβάλλοντος, 
καθ’ όλη τη διάρκεια της εργασιακής του σχέσης με 
την Εταιρεία, αλλά και κατόπιν της λήξης αυτής με 
οποιοδήποτε τρόπο:
• Δεν γνωστοποιεί ούτε καθιστά διαθέσιμες με 

οποιοδήποτε τρόπο πληροφορίες που είναι 
εμπιστευτικές ή απόρρητες.

• Τηρεί εχεμύθεια και κάνει χρήση των 
πληροφοριών μόνο για εξουσιοδοτημένους 
σκοπούς.

• Δεν χρησιμοποιεί τέτοιες πληροφορίες 
για προσωπικό όφελος, πριν αυτές 
δημοσιοποιηθούν.  

• Δεν κάνει κατάχρηση πληροφοριών σχετικά με 
άλλες τρίτες εταιρείες με τις οποίες έχει εμπλακεί 
εμπιστευτικά   στα πλαίσια του έργου του.

• Δεν κοινοποιεί ή ανακοινώνει τέτοιες 
πληροφορίες σε συναδέλφους ή τρίτους, εκτός 
εάν αυτά τα άτομα είναι ειδικά εξουσιοδοτημένα 
να λαμβάνουν αυτές τις πληροφορίες.

Η IDE, έχοντας λάβει πιστοποίηση από το 2012 από 
το πρότυπο ISO 27001, λαμβάνοντας υπόψη της τις 
απαιτήσεις που αυτό συνεπάγεται, δεσμεύεται στην 
πλήρη διερεύνηση περιστατικών και στην εφαρμογή 
όλων των σχετικών προδιαγραφών για την ασφάλεια 
των πληροφοριών. Στο συγκεκριμένο πρότυπο 
περιγράφονται η διαχείριση της ιδιωτικότητας των 
πελατών και της ασφάλειας δεδομένων, καθώς 
και η ασφάλεια προσωπικών πληροφοριών. Κατά 
τη διάρκεια του 2021 δεν υπήρξαν περιστατικά 
παραπόνων για παραβιάσεις ιδιωτικότητας πελατών, 
καθώς και περιστατικά διαρροών, κλοπής ή 
απώλειας πληροφοριών πελατών.



ΤΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ
ΤΗΣ  INTRASOFT
INTERNATIONAL
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ΤΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ ΤΗΣ 
INTRASOFT 
INTERNATIONAL
Η διασφάλιση της υγείας και η ασφάλεια των προϊόντων, των υπηρεσιών και 
των πελατών του Ομίλου  αποτελούν το βασικό γνώμονα για την υιοθέτηση 
του συνόλου των νομοθετικών και κανονιστικών απαιτήσεων και όλων των 
απαραίτητων προδιαγραφών.

Συνολικές Πωλήσεις (εκ. €)

Αριθμός Προμηθευτών

Περιστατικά αντί-
ανταγωνιστικής 
συμπεριφοράς 2021

Περιστατικά παραβίασης 
προσωπικών δεδομένων 
2021

Πιστοποιήσεις και 
Πολιτικές

€169,294,873.18

1.438

0

0

• ΙΤ Service Management (ISO 20000-
1:2018)

• Information Security Management System 
(ISO 27001:2013)

• Business Continuity Management System 
(ISO 22301:2019)

• Training Services (ISO 29993:2017)
• Occupational Health & Safety (ISO 

45001:2018)
• Environmental Management (ISO 

14001:2015)
• EMAS (Eco-Management & Audit Scheme)
• Quality Management of Products and Ser-

vices (ISO 9001:2015)
• CMMI® (Capability Maturity Model Integra-

tion) Level 3, v1.3

ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ 
ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ 
2021

BITE AWARDS 2021

• Integrator of the Year
• Gold βραβείο στην κατηγορία Cloud για τον 

σχεδιασμό και την υλοποίηση του Κόμβου 
G-Cloud της ΓΓΠΣ (Γενικής Γραμματείας 
Πληροφορικών Συστημάτων Δημόσιας 
Διοίκησης).

• Gold βραβείο στην κατηγορία Big Data για την 
πρωτοποριακή εφαρμογή Real Time Contextual 
Campaign, για λογαριασμό της Alpha Bank.

• Gold βραβείο στην κατηγορία Blockchain για 
την καινοτόμα εφαρμογή Wallee, μια Fin-
tech εφαρμογή συναλλαγών και υποστήριξης 
συλλογικών κοινωνικών δράσεων σε καινοτόμα 
πλατφόρμα τεχνολογίας Blockchain.

• Silver βραβείο στην κατηγορία Blockchain για 
την υλοποίηση του IP Register on Blockchain 
για λογαριασμό του EU Intellectual Property Of-
fice (EUIPO).

• Silver βραβείο στην κατηγορία Έργα 
Πληροφορικής Μεγάλης Εμβέλειας για την 
υλοποίηση των κατανεμημένων συστημάτων 
AES και NCTS-P5, για λογαριασμό της Γενικής 
Διεύθυνσης Φορολογίας και Τελωνειακής 
Ένωσης (DG TAXUD) της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής.

• Silver βραβείο στην κατηγορία Συμμετοχή 
σε R&D έργα και αξιοποίηση τους για τον 
σχεδιασμό και υλοποίηση της Streamhandler, 
μιας πρωτοποριακής πλατφόρμας Big Data και 
Analytics για λογαριασμό της Vodafone Innovus, 
που αποσκοπεί στην ασφάλεια, προγνωστική 
συντήρηση του στόλου της, ανίχνευση 
ανωμαλιών, βελτίωση χρόνου απόκρισης, 
μείωση κόστους του στόλου κ.ά.

• Bronze βραβείο στην κατηγορία Συμμετοχή 
σε R&D έργα και αξιοποίηση τους για τον 
σχεδιασμό και υλοποίηση της εφαρμογής QAR-
MA, που αφορά τη χρήση business intelligence 
σε συνδυασμό με αλγορίθμους για εξαγωγή 
ποσοτικών κανόνων συσχέτισης από big data

HR AWARDS 2021

• Gold Award, “INTRASOFT International: Our 
people drive the change!”, category: Best Em-
ployee Engagement Strategy

• Gold Award, “INTRASOFT International: Rede-
signing our workplace -  It’s good to have you 
back, let’s all keep safe!”, category: Most Inno-
vative Workplace Redesign

• Bronze Award, “INTRASOFT International: 
Working Apart but closer than ever!”, category: 
Best Flexible Working Strategy

ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ 
ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

• Ελληνο-Αμερικάνικο Εμπορικό Επιμελητήριο 
(American-Hellenic Chamber of Commerce)

• Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο 
Αθηνών (Athens Chamber of Commerce (ACCI)

• Chamber of Commerce Luxembourg
• CSR Hellas
• Χάρτα Διαφορετικότητας Ελλάδας (Diversity 

Charter Greece by KEAN)
• Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Economic 

Chamber of Greece)
• Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & 

Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ) (Federation of 
Hellenic Information Technology & Communi-
cations, Enterprises (SEPE))

• FITCHE Hellas
• Σύνδεσμος Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού 

Στελεχών Ελλάδας (ΣΔΑΔΕ) (Greece People 
Management Association (SDADE))

• Ελληνο-Αφρικανικό Επιμελητήριο Εμπορίου 
και Ανάπτυξης (Hellenic African Chamber of 
Commerce & Development)

• Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών 
(ΣΕΒ) (Hellenic Federation of Enterprise (SEV))

• Information & Communication Technology (ICT)
• Junior Achievement Greece
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ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 2021

Η στρατηγική για τον χώρο εργασίας βασίζεται στους εξής πυλώνες:
• Προώθηση κοινής κατανόησης, ενσυναίσθησης και σεβασμού
• Παροχή ενός ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος
• Προώθηση  κουλτούρας συνεχούς ανάπτυξης και δια βίου μάθησης
• Αναγνώρισης της επίδοσης και επιβράβευση εργαζομένων
• Ανταγωνιστικά πακέτα αμοιβών και παροχών 

Παράλληλα, στοχεύουμε στην δημιουργία κουλτούρας “ανοιχτών θυρών”, όπου ο κάθε εργαζόμενος 
ενθαρρύνεται να μοιράζεται τις σκέψεις του, τους προβληματισμούς του και τις απόψεις του. 

• Οι πρόσθετες παροχές προς τους εργαζόμενους περιλαμβάνουν:
• Ασφαλιστήρια προγράμματα ζωής και υγείας
• Προληπτικές εξετάσεις υγείας (check-up) κάθε τρία χρόνια
• Πρόγραμμα νοσοκομειακής περίθαλψης 
• Εθελοντικό πλάνο συνταξιοδότησης
• Επιδότηση γευμάτων
• Εργασία εξ’ αποστάσεως
• Κάλυψη μετακίνησης με εταιρικά λεωφορεία 
• Δράσεις προώθησης υγείας και ευμάρειας εργαζομένων

Ανθρώπινο Δυναμικό

ΣΥΝΟΛΟ 2,250 εργαζόμενοι*
(επιπλέον 603 εξωτερικοί συνεργάτες)

ΑΝΔΡΕΣ: 67%**
ΓΥΝΑΙΚΕΣ: 33%**

* Αφορά τους εργαζόμενους σε Ελλάδα, Βέλγιο, Λουξεμβούργο, Ρουμανία, Δανία, 
Κένυα, Νότια Αφρική και Ιορδανία. 
** Αφορά μόνο τους εργαζόμενους και όχι τους εξωτερικούς συνεργάτες

ΑΝΔΡΕΣ

ΑΝΔΡΕΣ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ

12

6

740

733

1490

1496

8

15

2230

2229

6

6

20

21

0

Σύμβαση Εργασίας

Τύπος Απασχόλησης

Αορίστου

Πλήρους Απασχόλησης

Εργατικά Ατυχήματα

Συνολικός Αριθμός Ατυχημάτων

Ορισμένου

Μερικής Απασχόλησης

Θάνατοι

1.991Συνολικός Αριθμός Εκπαιδευόμενων

17,03

38.325

Μέσος Όρος Ωρών Εκπαίδευσης Σύνολο

Μέσος Όρος Ωρών Εκπαίδευσης Ανδρών

Μέσος Όρος Ωρών Εκπαίδευσης Γυναικών

0

1.344Αριθμός Εκπαιδευόμενων Ανδρών

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ 2021

Αριθμός Ωρών Εκπαίδευσης Ανδρών

Αριθμός Ωρών Εκπαίδευσης Γυναικών

Αριθμός Εκπαιδευόμενων Γυναικών

18,92

13,25

Σύνολο Ωρών Εκπαίδευσης

28.145

647

9.910
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ΔΡΑΣΕΙΣ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 2021 
(Π.Χ., ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ, ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ, 
ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ)  

ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
Προωθούμε μια εργασιακή κουλτούρα υγείας και ευεξίας μέσω της υιοθέτησης 
μιας ολιστικής προσέγγισης για την βελτίωση της υγείας των εργαζομένων. 
Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2021, τα καθιερωμένα προγράμματα υγείας 
αναβλήθηκαν λόγω της πανδημίας του COVID-19. Αντί αυτών επικεντρωθήκαμε 
στην ενθάρρυνση των εργαζομένων να συμμετέχουν σε διαδικτυακά 
προγράμματα (virtual yoga, ανάπτυξη ομαδικότητας). Επιπρόσθετα, όλοι 
οι εργαζόμενοι μας εμπλέκονται σε εκπαιδευτικά προγράμματα υγείας και 
ασφάλειας, τα οποία είναι υποχρεωτικά, και καθορίζονται από το σύστημα 
διαχείρισης μας (ασφάλεια στη εργασία, πρώτες βοήθειες, πυρασφάλεια). 
Τα γραφεία και εγκαταστάσεις μας είναι σχεδιασμένα έχοντας την ασφάλεια 
των εργαζομένων σαν προτεραιότητα, ενώ έχει δοθεί ιδιαίτερη επικέντρωση 
στις προκλήσεις που είναι οι πλέον σχετικές με τις δραστηριότητες μας (όπως 
πτώσεις, εργονομικός σχεδιασμός). 

Η ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ COVID-19
Ο σχεδιασμός για την επιστροφή στην εργασία περιλαμβάνει διάφορες 
παρεμβάσεις σε όλο το χώρο εργασίας:

1. Νέοι κανόνες λειτουργίας: Παροχή διαρκούς ενημέρωσης και οδηγίες 
σχετικά με την ορθή χρήση των κοινόχρηστων χώρων. Νέα διαρρύθμιση 
λειτουργιών σε κλειστούς χώρους. 

2. Αλλαγές σε εγκαταστάσεις
• Θέσπιση ασφαλών αποστάσεων μεταξύ εργαζομένων
• Τοποθέτηση διαχωριστικών plexiglass στους χώρους υποδοχής των 

κτιρίων
• Χρήση ανέπαφων θερμόμετρων στις εισόδους των κτιρίων
• Δημιουργία χώρου αντιμετώπισης πιθανών κρουσμάτων
• Ανακαίνιση της κλινικής εντός της εταιρείας για την εξυπηρέτηση 

αυξημένου αριθμού ασθενών
• Εγκατάσταση εξοπλισμού απολύμανσης στις τουαλέτες, καθώς επίσης 

και ανέπαφες βρύσες και αυτόματους διακόπτες φωτισμού
• Τακτικός εντατικός καθαρισμός τον μονάδων κλιματισμού
• Τοποθέτηση απολυμαντικών σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους
• Τοποθέτηση ενημερωτικού υλικού σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους

3. Καθαριότητα: συστηματικός καθαρισμός σε όλα τα γραφεία

4. Τεχνολογία: εφαρμογή συστήματος καθορισμού και παρακολούθησης 
των εργαζομένων που είναι εντός του χώρου εργασίας και των γραφείων 
που χρησιμοποιούν. Χρήση του intranet για την παροχή πληροφοριών και 
χρήσιμων οδηγιών. 

5. Εταιρικά Προνόμια: Εφαρμογή εταιρικών λεωφορείων για την ασφαλή 
μεταφορά των εργαζομένων. Παροχή σεμιναρίων για εργασία εξ’ αποστάσεως, 
διαχείριση ψηφιακών ομάδων, προσωπική ανάπτυξη, διαχείριση χρόνου. 

Προσπαθούμε διαρκώς να εξαλείφουμε/μειώνουμε το περιβαλλοντικό μας 
αποτύπωμα, ενώ παράλληλα διερευνούμε τις δυνατότητες επέκτασης και 
εφαρμογής των περιβαλλοντικών δράσεων. Η δέσμευση μας στην προστασία 
του περιβάλλοντος επιτυγχάνεται και μέσω του πιστοποιημένου Συστήματος 
Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ISO14001:2015) που καλύπτει τα γραφεία μας 
σε Ελλάδα, Λουξεμβούργο, Βέλγιο και Ρουμανία. Κατά τη διάρκεια του 2021, 
όπως και τα προηγούμενα χρόνια, εφαρμόσαμε το σύστημα EMAS για την 
αξιολόγηση, αναφορά και βελτίωση της περιβαλλοντικής μας επίδοσης. 

Η προσέγγιση μας στην περιβαλλοντική προστασία επικεντρώνεται σε 
πέντε τομείς: ενεργειακή αποδοτικότητα, διαχείριση εκπομπών διοξειδίου 
του άνθρακα, διαχείριση αποβλήτων, μείωση κατανάλωσης νερού, και 
ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ*

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 2021

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Κατανάλωση Ηλεκτρικής Ενέργειας (KWh)

Κατανάλωση Νερού

Διαχείριση Αποβλήτων

Ποσότητα κατανάλωσης χαρτιού (μονάδες)

Ποσότητα κατανάλωσης toner (αριθμός toner)

 1.742 MWh

5,8 m3   ανά εργαζόμενο πλήρης απασχόλησης

-

462.561

15

* Βέλγιο, Ελλάδα, Λουξεμβούργο, και Ρουμανία

* Βέλγιο, Ελλάδα, Λουξεμβούργο, και Ρουμανία

* Βέλγιο, Ελλάδα, Λουξεμβούργο, και Ρουμανία



INTRACOM HOLDINGS ΕΚΘΕΣΗ ESG 2021

102 103

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΕΙΣ 2021
1. Ψηφιακά προγράμματα ευεξίας για την ενίσχυση των εργαζομένων και της 
εταιρικής κουλτούρας. 

2. Διαφορετικότητα: υπογραφή της «Χάρτας Διαφορετικότητας», μιας 
πρωτοβουλίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που στοχεύει στην αύξηση 
της επίγνωσης για την σημασία της διαφορετικότητας και της ένταξης στο 
επιχειρηματικό περιβάλλον και στην κοινωνία. 

3. Εκπαίδευση και Ανάπτυξη: Κατά το 2021 συνεχίσαμε να υποστηρίζουμε την 
ανάπτυξη των εργαζομένων παρέχοντας πρόσβαση σε περισσότερα από 5000 
διαδικτυακά προγράμματα. 

4. Αθλητισμός εργαζομένων: ομάδες καλαθοσφαίρισης και ποδοσφαίρου, 
αντισφαίρισης

5. Δραστηριότητες ανάπτυξης ομοδικότητας: διοργάνωση διαδικτυακών 
δραστηριοτήτων στις οποίες συμμετείχαν περισσότεροι από 200 εργαζόμενοι. 

6. Εκπαίδευση: διοργάνωση του σεμιναρίου «I Love Coding» σε συνεργασία 
με τη Σχολή Ι.Μ. Παναγιωτοπούλου, συνεργασία με το Πανεπηστίμιο Πάτρας, 
υποστήριξη του Συνεδρίου Φοιτητών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών 
Υπολογιστών (ΣΦΗΜΜΥ), υποστήριξη του διαγωνισμού ρομποτικής «First Lego 
League of Greece», υποστήριξη του διαγωνισμού IGEM NOUS, διοργάνωση 
συναντήσεων μεταξύ της Netcompany-Intrasoft και Πανεπηστημίων, συνεργασία 
με την ΜΚΟ «Μέλαθρον» και The Tipping Point, διοργάνωση ψηφιακών 
ξεναγήσεων για Ελληνικά Πανεπιστήμια, παροχή υποτροφιών. 

7. Συμμετοχή σε δρομικές εκδηλώσεις με στόχο την συμβολή σε φιλανθρωπικές 
οργανώσεις και σκοπούς. 

8. Συνεισφορά στο περιβάλλον: συνέχιση των δραστηριοτήτων αναδάσωσης, 
συνέχιση της καμπάνιας κατάργησης πλαστικών, συνεργασία με την Ανταποδοτική 
Ανακύκλωση για την αύξηση της ανακύκλωσης και συνεισφορά στην ΜΚΟ «Μαζί 
για το Παιδί».  
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ESG INDEX

Governance - Διακυβέρνηση

Social – Κοινωνία/Εργαζόμενοι

Πωλήσεις (εκατ. €) (INTRAKAT & IDE)

Αριθμός εργαζομένων INTRACOM HOLDINGS

Αριθμός εργατικών ατυχημάτων

Αριθμός θανάτων

Ποσοστό γυναικών INTRACOM HOLDINGS

Συνολικό ποσοστό γυναικών (INTRACOM HOLDINGS & INTRAKAT 
& IDE)

Σύνολο εργαζόμενων (INTRACOM HOLDINGS & INTRAKAT & 
IDE)

Αριθμός πιστοποιήσεων

Αριθμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου

Αριθμός ουσιαστικών θεμάτων

Αριθμός Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών που 
υποστηρίζονται

Αριθμός περιστατικών ανάκλησης προϊόντων

Αριθμός παραβίασης προσωπικών δεδομένων πελατών

Αριθμός περιστατικών πλαστών (ή ύποπτων) μερών στις διαδικασίες 
της εταιρείας

Αριθμός επιβεβαιωμένων περιστατικών διαφθοράς

Αριθμός περιστατικών μη-συμμόρφωσης με νομοθέσια και 
κανονισμούς σχετικά με την ασφάλεια των προϊόντων

Αριθμός περιστατικών αντί-ανταγωνιστικής συμπεριφοράς

Έσοδα από χώρες στην κατηγορία “E” ή “F” του Δείκτη Transparency 
International’s Government Defense Anti-corruption Index.

Αριθμός επιτροπών Διοικητικού Συμβουλίου 
INTRACOM HOLDINGS

Αριθμός ανεξάρτητων, μη εκτελεστικών μελών Διοικητικού 
Συμβουλίου

Αριθμός μη εκτελεστικών μελών Διοικητικού Συμβουλίου

274.8

10

0

0

50%

21%

925

7

9

17

9

0

0

0

0

0

0

0

2

3

7

2021

2021

Environment – Περιβάλλον

Κατανάλωση ενέργειας INTRACOM HOLDINGS

Κατανάλωση πετρελαίου INTRACOM HOLDINGS

Συνολική κατανάλωση πετρελαίου (INTRACOM HOLDINGS & 
INTRAKAT & IDE)

Κατανάλωση Βενζίνης (INTRAKAT)

Κατανάλωση Πετρελαίου Θέρμανσης (INTRAKAT)

Εκπομπές από κατανάλωση πετρελαίου κίνησης (INTRAKAT)

Ποσοστό αποβλήτων που οδηγείται προς ανακύκλωση (INTRAKAT)

Εκπομπές από κατανάλωση πετρελαίου θέρμανσης (INTRAKAT)

Συνολικός όγκος αποβλήτων (INTRAKAT)

Εκπομπές από κατανάλωση βενζίνης (INTRAKAT)

Συνολικός όγκος αποβλήτων (IDE)

Κατανάλωση νερού INTRACOM HOLDINGS

Αριθμός περιστατικών μη-συμμόρφωσης με περιβαλλοντική 
νομοθεσία

Συνολική κατανάλωση νερού (INTRACOM HOLDINGS & INTRAKAT 
& IDE)

Συνολική κατανάλωση ενέργειας (INTRACOM HOLDINGS & 
INTRAKAT & IDE)

Συνολικές ώρες εκπαίδευσης (IDE & INTRAKAT)

Ώρες εκπαίδευσης ανά εργαζόμενο (IDE & INTRAKAT)

Ποσοστό γυναικών στα όργανα διακυβέρνησης (IDE)

Αριθμός περιστατικών διακρίσεων

Αριθμός προμηθευτών INTRACOM HOLDINGS

Συνολικός αριθμός προμηθευτών (INTRACOM HOLDINGS & IN-
TRAKAT & IDE)

396.972,48 Kwh

28.500 λίτρα

1.211.903 λίτρα

90.705 λίτρα

104.597 λίτρα

2.842 tn CO2

96.67%

131,58 tn CO2

272 m3

216,78 tn CO2

27 τόνοι

240 m3

0

7,901 m3

4.765.017.69 Kwh

3553

3.93

18%

0

208

4723

2021



ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΙ
ΣΤΟΧΟΙ
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ΠΥΛΩΝΑΣ ΠΡΟΟΔΟΣΣΤΟΧΟΣ 2022 ΣΤΟΧΟΣ 2023-2025

Περιβάλλον

Μέτρηση ανθρακικού 
αποτυπώματος γραφείων 
INTRACOM HOLDINGS, 
και πιστοποίηση από 
ανεξάρτητο φορέα. 

Δημιουργία πολιτικής 
αξιολόγησης και 
επιλογής κοινωνικών 
προγραμμάτων.

Αύξηση ωρών 
εκπαίδευσης.

Ανάπτυξη corporate portal 
για την INTRACOM 
HOLDINGS.

Αντικατάσταση εταιρικών 
αυτοκινήτων με υβριδικά/
ηλεκτρικά οχήματα. 

Αλλαγή συστήματος 
κλιματισμού του κτηρίου.

Το 2021 η INTRACOM 
HOLDINGS, καθώς και 
η IDE, ολοκλήρωσαν την 
καταγραφή του ανθρακικού 
τους αποτυπώματος από τη 
λειτουργία των γραφείων.

Σε εξέλιξη.

O στόχος δεν επετεύχθη 
το 2021. Προσδιορίζεται εκ 
νέου για το 2022.

Μερική επίτευξη.
Διαμορφώθηκε κοινό 
πεδίο στο εσωτερικό 
δίκτυο της εταιρείας που 
περιλαμβάνει τις βασικές 
διαδικασίες και πολιτικές, 
με πρόσβαση σε όλους 
τους εργαζομένους.

Σε εξέλιξη.

Ολοκληρώθηκε η 
αντικατάσταση του 
συστήματος κλιματισμού 
με αυτόνομο σύστημα 
VRV στο σύνολο των 
εγκαταστάσεων της 
Παιανίας, με σκοπό τη 
μείωση κατανάλωσης 
ηλεκτρικής ενέργειας και 
πετρελαίου θέρμανσης.

Πιστοποίηση της 
λειτουργίας των γρσφείων 
της INTRACOM HOLDINGS 
ως κλιματικά ουδέτερων

Ολοκλήρωση και 
κοινοποίηση πολιτικής 
και κριτηριών για 
την αξιολόγηση και 
επιλογή κοινωνικών 
προγραμμάτων που θα 
υποστηρίζει η INTRACOM 
HOLDINGS.

Εντοπισμός και ιεράρχιση 
των εκπαιδευτικών 
αναγκών ώστε να 
επιτευχθεί αύξηση των 
ωρών εκπαίδευσης ανά 
εργαζόμενο.

Συνέχιση ανάπτυξη 
εταιρικού portal ώστε 
να παρέχει όλες τις 
πληροφορίες που 
απαιτούνται για την 
αποτελεσματική εκτέλεση 
καθηκόντων, καθώς 
και την ολοκληρωμένη 
ενημέρωσή τους για 
θέματα που σχετίζονται, 
άμεσα και έμμεσα, με το 
αντικείμενο εργασίας τους. 

Ολοκλήρωση 
προγράμματος 
αντικατάσταση εταιρικών 
αυτοκινήτων με υβριδικά/
ηλεκτρικά οχήματα. 

Εγκατάσταση 
φωτοβολταικού 
συστήματος στις 
εγκαταστάσεις της 
Παιανίας για περαιτέρω 
εξοικονόμηση ηλεκτρικής 
ενέργειας.

Κοινωνία

Εργαζόμενοι

ΠΥΛΩΝΑΣ ΠΡΟΟΔΟΣΣΤΟΧΟΣ 2022 ΣΤΟΧΟΣ 2023-2025

Ένταξη κριτηρίων ESG 
στα κριτήρια επιλογής και 
αξιολόγησης προμηθευτών 
της INTRACOM 
HOLDINGS.

Συμμετοχή της εταιρείας 
σε διευρυμένο φάσμα 
φορέων που προάγουν τη 
βιωσιμότητα και
την υπεύθυνη 
επιχειρηματικότητα.

Μείωση κατανάλωσης 
χαρτιού μέσω ψηφιακών 
υπογραφών και 
web banking.

Η εταιρεία εξετάζει 
δημιουργία Στρατηγικής 
ESG για την περίοδο 
2022-2027.

Μηδενικά ατυχήματα.

Η λειτουργία των 
προμηθειών της 
Εταιρείας έχει ανατεθεί σε 
συνεργαζόμενη εταιρεία. 
Η INTRACOM HOLD-
INGS έχει εξασφαλίσει 
ότι η διαδικασία  επιλογής 
και αξιολόγησης της 
συνεργαζόμενης 
εταιρείας περιλαμβάνει 
κριτήρια ESG.

Σε εξέλιξη.

Διαρκής προσπάθεια 
μείωσης κατανάλωσης 
χαρτιού.

Μετατίθεται για το 2023.

Επετεύχθη. 

Σχεδιασμός 
εξειδικευμένων κριτηρίων 
ανάλογα με την κατηγορία 
προμηθευτή. Δημιουργία 
πλάνου ελέγχου και 
εμπλοκής με τους 
προμηθευτές για την 
βελτίωση των 
επιδόσεων της.

Συμμετοχή στον Εθνικό 
Δείκτη Εταιρικής 
Υπευθυνότητας (Corporate 
Responsibility Index).

Συνέχιση επέκτασης 
προγράμματος 
εξεικονόμησης πόρων, και 
μείωσης περιβαλλοντικού 
αποτυπώματος.

Ολοκλήρωση, κοινοποίσης 
και δημοσιοποίησης 
ολοκληρωμένης 
στρατηγικής ESG/
Βιώσιμης Ανάτυξης η 
οποία θα περιλαμβάνει 
δείκτες (KPIs) για την 
ποσοτική παρακολούθηση 
των στόχων σε κάθε 
ουσιαστικό θέμα.

Μηδενικά ατυχήματα.

Αγορά 
(Προμηθευτές
& Προϊόντα/
Ύπηρεσίες)

Εταιρική 
Υπευθυνότητα

Διαρκείς 
Στόχοι

Ο Όμιλος INTRACOM HOLDINGS, στο πλαίσιο της Βιώσιμης Ανάπτυξης, έχει δεσμευτες στους παρακάτω στόχους. Οι 
στόχοι βασίζονται στη στρατηγική του Ομίλου σχετικά με θέματα που αφορούν τους εργαζομένους της, την κοινωνία όπου 
δραστηριοποιείται, το περιβάλλον και την αγορά.



INDEXES



INTRACOM HOLDINGS

112

ATHEX ESG REPORTING GUIDE INDEX 

ΠεριγραφήΔείκτης

Άμεσες εκπομπές (Scope 1) Σελ. 74-76C-E1

Έμμεσες ενεργειακές εκπομπές (Scope 2) Σελ. 74-76C-E2

Κατανάλωση και παραγωγή ενέργειας Σελ. 71-73, 101C-E3

C-S1

C-S2

C-S3

C-S4

C-S5

C-S6

C-S7

C-S8

C-G1

C-G2

C-G3

C-G4

C-G5

C-G6

Πολιτική ανθρωπίνων δικαιωμάτων Σελ. 42

Συλλογικές συμβάσεις εργασίας Σελ. 50

Αξιολόγηση προμηθευτών Σελ. 90-92

Πολιτική βιώσιμης ανάπτυξης

Η INTRACOM 
HOLDINGS είναι σε 
διαδικασία διαμόρφωσης 
μιας ολοκληρωμένης 
στρατηγικής και πολιτικής 
βιώσιμης ανάπτυξης

Ουσιαστικότητα Σελ. 46

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Σελ. 32-33

Πολιτική επιχειρηματικής πολιτικής Σελ. 32-37

Γυναίκες εργαζόμενοι σε διευθυντικές θέσεις
Σελ. 32-33 
(γυναίκες στο 
Διοικητικό Συμβούλιο)

Εποπτεία βιώσιμης ανάπτυξης Σελ. 32-35

Πολιτική προστασίας δεδομένων Σελ. 32-37

Προσλήψεις και αποχωρήσεις εργαζόμενων

Στην έκθεση 
καλύπτεται η συνολική 
διακύμανση του 
αριθμού εργαζομένων

Εκπαίδευση εργαζομένων Σελ. 63-64, 99

Γυναίκες εργαζόμενοι Σελ. 50-51, 98

Εμπλοκή με τα ενδιαφερόμενα μέρη Σελ. 44-45

Αναφορά

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι δείκτες του Οδηγού ESG (ESG Reporting Guide 2022) του Χρηματιστηρίου 
Αθηνών καθώς και η κάλυψη τους στην παρούσα έκθεση.
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Στην παρούσα Έκθεση έχουμε εντάξει δείκτες από τα Πρότυπα SASB (SASB Standards) των επιχειρηματικών κλάδων στους 
οποίους ανήκουν οι Εταιρείες INTRAKAT και IDE, για τους οποίους το 2021 υπήρχε διαθέσιμη η πληροφορία.

SASB INDEX
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ΔΕΙΚΤΗΣ

ΔΕΙΚΤΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΑΝΑΦΟΡΑ

ΑΝΑΦΟΡΑ

Environmental 
Impacts of Project 
Development

Energy 
Management

Lifecycle Impacts 
of Buildings and 
Infrastructure

Data Security

Business Ethics

Product Safety

Workforce Health 
and Safety

Hazardous Waste 
Management

Κατά τη χρονική περίοδο που 
καλύπτει η παρούσα έκθεση 
δεν υπήρξαν περιστατικά 
μη-συμμόρφωσης με την 
περιβαλλοντική νομοθεσία

Σελ. 71-73 
(συνολική κατανάλωση ενέργειας)

Σελ. 81-83

Κατά τη χρονική περίοδο που 
καλύπτει η παρούσα έκθεση 
δεν υπήρξαν περιστατικά μη-
συμμόρφωσης σχετικά με 
διαφθορά, δωροδοκία ή αντί-
ανταγωνιστική συμπεριφορά

Σελ. 52

Κατά τη χρονική περίοδο που 
καλύπτει η παρούσα έκθεση δεν 
υπήρξαν σημαντικές διαρροές

Σελ. 81-82

Σελ. 79-80

Σελ. 81-83

Σελ. 38-39

Κατά τη χρονική περίοδο που 
καλύπτει η παρούσα έκθεση δεν 
υπήρξαν περιστατικά παραβίασης 
προσωπικών δεδομένων

Σελ. 93

Κατά τη χρονική περίοδο που 
καλύπτει η παρούσα έκθεση δεν 
υπήρξαν ανακλήσεις προϊόντων 
που να σχετίζονται με την 
ασφάλεια των προϊόντων.

Κατά τη χρονική περίοδο που 
καλύπτει η παρούσα έκθεση δεν 
υπήρξαν περιστατικά.

Κατά τη χρονική περίοδο που 
καλύπτει η παρούσα έκθεση δεν 
εντοπίστηκαν πλαστά εξαρτήματα 
στις διαδικασίες της εταιρείας.

Κατά την χρονική περίοδο που καλύπτει 
η παρούσα έκθεση δεν υπήρξαν 
χρηματικές απώλειες ως αποτέλεσμα 
νομικών διαδικασιών σχετικά με την 
ασφάλεια των προϊόντων. Παράλληλα, 
καμία σχετική διαδικασία δεν ξεκίνησε 
κατά την ίδια χρονική περίοδο.

Number of incidents of non- compliance 
with environmental permits, standards 
and regulations (IF-EN-160a.1)

Total energy consumed, percentage 
grid electricity, percentage renew-
able (RT-AE-130a.1)

Number of commissioned projects 
certified to a third-party multi-attribute 
sustainability standard and active projects 
seeking such certification (IF-EN-410a.1)

Number of data breached, percent-
age involving confidential information 
(RT-AE-230a.1)

Total amount of monetary losses as a 
result of legal proceedings associated 
with charges of bribery or corruption and 
anti-competitive practices (IF-EN-510a.2)

Number of recalls issued, total 
unites recalled (RT-AE-250a.1)

Number of Airworthiness Directives 
received, total units affected 
(RT-AE-250a.3)

Total recordable incident rate (TRIR) and 
fatality rate for direct employees and con-
tract employees (IF-EN-320a.2)

Amount of hazardous waste 
generated; percentage recycled 
(RT-AE-150a.1)

Discussion of processes to assess and 
manage environmental risks associated 
with project design, sitting, and construc-
tion (IF-EN-160a.1)

Number and aggregate quantity of 
reportable spills, quantity recovered 
(RT-AE-150a.2)

Discussion of process to incorporate oper-
ational-phase energy and water efficiency 
consideration into project planning and 
design (IF-EN-410a.2

Description of approach to identifying 
and addressing data security risks 
in company operations and products 
(RT-AE-230a.2)

Description of policies and practices for 
prevention of bribery and corruption, and 
anti-competitive behavior in the project 
bidding processes (IF-EN-510a.3)

Number of counterfeit parts detected, 
percentage avoided (RT-AE-250a.2)

Total amount of monetary losses as 
a result of legal proceedings 
associated with product safety 
(RT-AE-250a.4)
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ΔΕΙΚΤΗΣΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ

Fuel Economy 
and Emissions in 
Use-Phase

Materials 
Sourcing

Business Ethics

Σελ. 76

Σελ. 78, 80

Κατά τη χρονική περίοδο που καλύπτει 
η παρούσα έκθεση δεν υπήρξαν 
περιστατικά διαφθοράς, δωροδοκίας και 
παραβίασης κανόνων διεθνούς εμπορίου

Σελ. 26-27, 34-39

Description of approach and discus-
sion of strategy to address fuel econ-
omy and greenhouse gas emissions 
of products (RT-AE-410a.2)

Description of the management of 
risks associated with the use of criti-
cal materials (RT-AE-440a.1)

Total amount of monetary losses 
as a result of legal proceedings 
associated with incidents of corrup-
tion, bribery and/or illicit international 
trade (RT-AE-510a.1)

Discussion of processes to manage 
business ethics risks throughout the 
value chain (RT-AE-510a.3)
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Δείκτης 
GRI 

Standards

Δείκτης 
GRI 

Standards

GRI 102-1

GRI 102-4

GRI 102-5

GRI 102-6

GRI 102-7

GRI 102-3

GRI 102-2

GRI 102-8

GRI 102-9

GRI 102-11

GRI 102-12

GRI 102-13

GRI 102-14

GRI 102-10

Στόχοι 
Βιώσιμης

Ανάπτυξης

Στόχοι 
Βιώσιμης

Ανάπτυξης

Περιγραφή Δείκτη

Περιγραφή Δείκτη

Ονομασία εταιρείας

Τοποθεσία δραστηριοτήτων Σελ. 14-15

Ιδιοκτησία και νομική μορφή Σελ. 23

Αγορές που εξυπηρετούνται Σελ. 16

Μέγεθος εταιρείας Σελ. 4-5, 96

Τοποθεσία έδρας

Δραστηριότητες, προϊόντα και 
υπηρεσίες

Βασικές πληροφορίες εργαζομένων Σελ. 4-5, 97

Σελ. 90-92

Σελ. 29, 35, 96

Σελ. 28, 39, 47, 86-87

Σελ. 28, 97

Σελ. 9

Εφοδιαστική αλυσίδα

Εφαρμογή της αρχής της πρόληψης

Εξωτερικές πρωτοβουλίες

Συμμετοχή σε φορείς

Δήλωση Διοίκησης

Σημαντικές αλλαγές στην εταιρεία και 
στην εφοδιαστική αλυσίδα

GENERAL DISCLOSURES

Προφίλ Εταιρείας

Στρατηγική

Αναφορά

Αναφορά

INTRACOM S.A. HOLDINGS

INTRACOM S.A. HOLDINGS

19o χλμ. Λεωφ. Μαρκοπούλου
19002 Παιανία
Αττική, Ελλάδα

Σελ. 4, 16

Κατά τη χρονική περίοδο που καλύπτει 
η παρούσα έκθεση δεν σημειώθηκαν 
σημαντικές αλλαγές στην εταιρεία και 
στην εφοδιαστική αλυσίδα.

GRI 102-18

GRI 102-40

GRI 102-46

GRI 102-47

GRI 102-50

GRI 102-51

GRI 102-52

GRI 102-53

GRI 102-42

GRI 102-44

GRI 102-45

GRI 102-43

GRI 102-41

GRI 102-48

GRI 102-49

Δομή διακυβέρνησης

Λίστα ενδιαφερόμενων μερών

Καθορισμός περιεχομένου έκθεσης

Λίστα ουσιαστικών θεμάτων

Περίοδος αναφοράς

Ημερομηνία προηγούμενης έκθεσης

Κύκλος έκθεσης

Επικοινωνία σχετικά με την έκθεση

Αναγνώριση και επιλογή 
ενδιαφερόμενων μερών

Βασικά ενδιαφέροντα και ανησυχίες 
ενδιαφερόμενων μερών

Οντότητες που περιλαμβάνονται στις 
οικονομικές καταστάσεις

Εμπλοκή με τα ενδιαφερόμενα μέρη

Συλλογικές συμβάσεις

Αναθεωρήσεις πληροφοριών

Αλλαγές στην έκθεση

Διακυβέρνηση

Ενδιαφερόμενα Μέρη

Δεν υπάρχουν αναθεωρήσεις 
πληροφοριών που σχετίζονται με την 
INTRACOM HOLDINGS ή την IDE

Σε σχέση με την προηγούμενη έκθεση 
το αποτύπωμα και οι πληροφορίες που 
αφορούν την Intrasoft International 
αφορούν την περίοδο 
1/1/2021 – 31/10/2021

1/1/2021 – 31/12/2021

2020

Σελ. 11

Ετήσιος

Η παρούσα Έκθεση είναι η δεύτερη Έκθεση ESG του Ομίλου INTRACOM HOLDINGS και στοχεύει στην αποτύπωση 
και επικοινωνία τις επίδοσης του Ομίλου σε καίρια θέματα βιώσιμης ανάπτυξης κατά το 2021. Το Κέντρο Αειφορίας και 
Αριστείας (CSE) αξιολόγησε την έκθεση και πιστοποιεί ότι συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του προτύπου GRI STAN-
DARDS (in accordance core). 

GRI INDEX

GRI 102-16 Αρχές, αξίες, πρότυπα και κώδικες 
συμπεριφοράς

Ηθική και Ακεραιότητα

Σελ. 23, 26-27, 34-35, 55, 68

Σελ. 32-33

Σελ. 45

Σελ. 50

Σελ. 44-45

Σελ. 44-45

Σελ. 44-45

Σελ. 23

Σελ. 46

Σελ. 46
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GRI 102-55

GRI 301-1

GRI 302-1

GRI 302-4

GRI 305-1

GRI 306-3

GRI 306-4

GRI 305-2

GRI 306-1

GRI 306-2

GRI 305-4

GRI 305-3

GRI 201-1

GRI 205-1

GRI 206-1

GRI 205-1

GRI 103

GRI 103

GRI 103

GRI 103

GRI 103

GRI 103

GRI 103

GRI 102-56

GRI 301-2

Πίνακας GRI Σελ. 118-123

Χρήση υλικών

Κατανάλωση ενέργειας εντός του 
οργανισμού

Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας

Άμεσες (scope 1) εκπομπές

Παραγωγή αποβλήτων

Απόβλητα που εκτρέπονται από 
απόρριψη

Ενεργειακές έμμεσες (scope 2) 
εκπομπές

Παραγωγή αποβλήτων και σημαντικές 
επιπτώσεις

Διαχείρισης επιπτώσεων παραγωγής 
αποβλήτων

Ένταση εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου

Άλλες έμμεσες (scope 3) εκπομπές

Άμεση οικονομική αξία που παράγεται 
και διανέμεται

Δραστηριότητες που έχουν 
αξιολογηθεί ως προς το ρίσκο 
διαφθοράς

Επιβεβαιωμένες νομικές ενέργειες για 
αντι-ανταγωνιστική συμπεριφορά

Επιβεβαιωμένα περιστατικά 
διαφθοράς και αντιμετώπιση

Management Approach

Management Approach

Management Approach

Management Approach

Management Approach

Management Approach

Management Approach

Εξωτερική διασφάλιση

Χρήση ανακυκλωμένων υλικών

SPECIFIC DISCLOSURES

Οικονομική Επίδοση

Καταπολέμηση Διαφθοράς

Αντι-ανταγωνιστική  Συμπεριφορά

Υλικά

Ενέργεια

Εκπομπές

Απόβλητα

103-1: Σελ. 23
103-2: Σελ. 23
103-3: Σελ. 23

Σελ. 23

Σελ. 38-39

103-1: Σελ. 38-39
103-2: Σελ. 38-39
103-3: Σελ. 38-39

103-1: Σελ. 39
103-2: Σελ. 39
103-3: Σελ. 39

103-1: Σελ. 78
103-2: Σελ. 78
103-3: Σελ. 78

103-1: Σελ. 68, 74-76
103-2: Σελ. 68, 74-76, 108
103-3: Σελ. 68, 74-76

Σελ. 78

Σελ. 78

Σελ. 71, 101

Σελ. 71-73

Σελ. 74-75

Σελ. 74-75

Σελ. 74-75

Σελ. 74-75

Σελ. 79-80

Σελ. 79-80

Σελ. 79, 101

Σελ. 79

103-1: Σελ. 68, 74-76
103-2: Σελ. 68, 74-76, 108
103-3: Σελ. 68, 74-76

103-1: Σελ. 79-80
103-2: Σελ. 79-80
103-3: Σελ. 79-80

Κατά τη χρονική περίοδο που καλύπτει 
η παρούσα έκθεση δεν υπήρξαν 
περιστατικά διαφθοράς

Κατά τη χρονική περίοδο που καλύπτει 
η παρούσα έκθεση δεν υπήρξαν 
περιστατικά μη-συμμόρφωση λόγω 
αντί-ανταγωνιστικής συμπεριφοράς.

Η παρούσα έκθεση δεν έχει 
διασφαλιστεί εξωτερικά

GRI 102-54 Επίπεδο εφαρμογής του προτύπου 
GRI STANDARD

This report has been prepared in 
accordance with the GRI Standards: 
core option

Δείκτης 
GRI 

Standards

Δείκτης 
GRI 

Standards

Στόχοι 
Βιώσιμης

Ανάπτυξης

Στόχοι 
Βιώσιμης

Ανάπτυξης
Περιγραφή Δείκτη Περιγραφή ΔείκτηΑναφορά Αναφορά

GRI 306-5
Απόβλητα που καταλήγουν σε 
απόρριψη

Σελ. 79
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GRI 103

GRI 103

GRI 103

GRI 307-1

GRI 401-2

Management Approach

Management Approach

Management Approach

Μη-συμμόρφωση με 
περιβαλλοντική νομοθεσία

Παροχές προς τους εργαζόμενους 
πλήρης απασχόλησης

Περιβαλλοντική  Συμμόρφωση

Απασχόληση

Ύγεία και Ασφάλεια  Εργαζομένων

103-1: Σελ. 68-83
103-2: Σελ. 68-83
103-3: Σελ. 68-83

103-1: Σελ. 50-51, 62
103-2: Σελ. 50-51, 62, 108
103-3: Σελ. 50-51, 62

Σελ. 62, 99

103-1: Σελ. 51-61, 100
103-2: Σελ. 51-61, 100, 109
103-3: Σελ. 51-61, 100

Κατά τη χρονική περίοδο που καλύπτει 
η παρούσα έκθεση δεν υπήρξαν 
περιστατικά μη-συμμόρφωσης με τη 
περιβαλλοντική νομοθεσία

GRI 403-1

GRI 403-2

GRI 403-5

GRI 403-6

GRI 403-4

GRI 403-3

GRI 403-7

Σύστημα διαχείρισης υγείας και 
ασφάλειας

Κίνδυνοι, ρίσκα, διερεύνηση 
περιστατικών

Εκπαίδευση εργαζομένων στην υγεία 
και ασφάλεια

Προώθηση της υγείας των 
εργαζομένων

Συμμετοχή, διαβούλευση, επικοινωνία

Υπηρεσίες εργασιακής υγείας

Πρόληψη και μείωση Σελ. 51-61

GRI 403-9 Τραυματισμοί και ατυχήματα Σελ. 52

GRI 404-2

GRI 405-1

GRI 416-1 Σελ. 92

GRI 406-1

GRI 418-1

GRI 416-2

GRI 103

GRI 103

GRI 103

GRI 103

Προγράμματα ανάπτυξης δεξιοτήτων 
εργαζομένων

Σύνθεση οργάνων διακυβέρνησης και 
εργαζομένων

Επιπτώσεις στην υγεία και ασφάλεια 
των πελατών

Περιστατικά διάκρισης

Επιβεβαιωμένα περιστατικά 
παραβίασης ιδιωτικότητας

Μη-συμμόρφωση με νόμους και 
κανονισμούς σχετικά με την υγεία και 
ασφάλεια των πελατών

Management Approach

Management Approach

Management Approach

Management Approach

Εκπαίδευση Εργαζομένων

Διαφορετικότητα και Ίσες Ευκαιρίες

Ύγεία και Ασφάλεια Πελατών

Ιδιωτικότητα και Προσωπικά Δεδομένα

103-1: Σελ. 63-64
103-2: Σελ. 63-64, 108
103-3: Σελ. 63-64

103-1: Σελ. 64-65
103-2: Σελ. 64-65
103-3: Σελ. 64-65

Σελ. 32-33

103-1: Σελ. 92
103-2: Σελ. 92
103-3: Σελ. 92

103-1: Σελ. 93
103-2: Σελ. 93
103-3: Σελ. 93

Κατά τη χρονική περίοδο που καλύπτει 
η παρούσα έκθεση δεν υπήρξαν 
περιστατικά διάκρισης

Κατά τη χρονική περίοδο που καλύπτει 
η παρούσα έκθεση δεν υπήρξαν 
περιστατικά παραβίασης προσωπικών 
δεδομένων

Κατά τη χρονική περίοδο που καλύπτει 
η παρούσα έκθεση δεν υπήρξαν 
περιστατικά μη-συμμόρφωσης με 
νόμους και κανονισμούς σχετικά με την 
υγεία και ασφάλεια των πελατών

GRI 404-1 Μέσος όρος ωρών εκπαίδευσης Σελ. 63, 99

Σελ. 64

Δείκτης 
GRI 

Standards

Δείκτης 
GRI 

Standards

Στόχοι 
Βιώσιμης

Ανάπτυξης

Στόχοι 
Βιώσιμης

Ανάπτυξης
Περιγραφή Δείκτη Περιγραφή ΔείκτηΑναφορά Αναφορά

Σελ. 55

Σελ. 53-54, 58, 100

Σελ. 59-61

Σελ. 58-59

Σελ. 53-54, 58, 100

Σελ. 55, 59-61
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Η παρούσα Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 
υλοποιήθηκε σε συνεργασία με το 

Κέντρο Αειφορίας (CSE).
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