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ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ
COVID-19

ΚΥΡΙΑ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ 2020

Δωρεά
8 κινητών
υγειονομικών
μονάδων καθώς
και υγειονομικού
εξοπλισμού
και υλικών

Οι Εταιρείες του Ομίλου συνεργάστηκαν με
περισσότερους από 6.500 προμηθευτές.

Δωρεά 50
αναπνευστήρων
πίεσης

Κανένα περιστατικό
μη-συμμόρφωσης
με περιβαλλοντική νομοθεσία,
κανονισμούς, πρότυπα και άδειες.
Περισσότερες από 38.000 ώρες

εκπαίδευσης εργαζομένων
στις εταιρείες του Ομίλου.

Ειδικοί κάδοι
για απόρριψη
μέσω ατομικής
προστασίας
Απολύμανση
κτηριακών
εγκαταστάσεων
σε τακτική
(εβδομαδιαία)
βάση από
πιστοποιημένη
εταιρεία

Χορήγηση
σε όλους τους
εργαζόμενους
μέσων ατομικής
προστασίας

2019-2020 πραγματοποιήθηκε

μείωση της κατανάλωσης
ηλεκτρικής ενέργειας κατά 15%.
Αύξηση
δρομολογίων
υπηρεσιακών
λεωφορείων
από και προς
την εταιρεία
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Δημιουργία
ειδικών
ενημερωτικών
εντύπων

Διενέργεια
προληπτικών
pcr & rapid tests

Επιδότηση καυσίμων
προσωπικού για
την μετακίνηση τους
από και προς
την εταιρία για
να μην συνωστίζονται
στα μέσα μεταφοράς
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ΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΑΣ
ΠΩΛΗΣΕΙΣ 2020

Μητρική εταιρεία ενός ομίλου κορυφαίων
εταιρειών με εξειδίκευση στους τομείς
των υπηρεσιών και λύσεων πληροφορικής
υψηλής τεχνολογίας, των προηγμένων
αμυντικών ηλεκτρονικών συστημάτων, των
σύνθετων κατασκευαστικών έργων, της
αξιοποίησης ακινήτων και της ενέργειας.

Ο όμιλος έχει
παρουσία μέσω

174.5

θυγατρικών

σε 16 χώρες.

εκατομμύρια

Δραστηριότητα
σε 70 χώρες

197.3

59

εκατομμύρια

εκατομμύρια

Φυσική παρουσία
σε 13 χώρες.

Δραστηριότητα
σε περισσότερες

Κορυφαία ευρωπαϊκή εταιρεία
στον τομέα των υπηρεσιών
πληροφορικής και επικοινωνιών

από 70 χώρες

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ: 3.131

Ένας από τους μεγαλύτερους
προμηθευτές αμυντικών ηλεκτρονικών
συστημάτων.

Δραστηριότητα
σε 13 χώρες

ΑΝΔΡΕΣ: 2.238

ΓΥΝΑΙΚΕΣ: 893

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ:

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ:

ΑΝΔΡΕΣ:

ΑΝΔΡΕΣ:

ΓΥΝΑΙΚΕΣ:

ΓΥΝΑΙΚΕΣ:

486

14

400

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ:

2.209

παρουσία σε

6 χώρες
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422

ΑΝΔΡΕΣ:

ΓΥΝΑΙΚΕΣ:

ΓΥΝΑΙΚΕΣ:

714

Μια από τις κορυφαίες δυνάμεις
του κατασκευαστικού
κλάδου της χώρας.

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ:

ΑΝΔΡΕΣ:

1.495

Φυσική

86

7

386
86

7
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ΜΗΝΥΜΑ ΙΔΡΥΤΗ & ΠΡΟΕΔΡΟΥ
Η INTRACOM HOLDINGS προσβλέπει σε
μακροχρόνια βιώσιμη ανάπτυξη και για τον
λόγο αυτό εντάσσει το παραγωγικό της
μοντέλο σε πλαίσιο πλήρους κανονιστικής
συμμόρφωσης, με έμφαση σε διαδικασίες
διαχείρισης κινδύνων, επενδύοντας στην
εταιρική κοινωνική ευθύνη, παράγοντες
που θα της εξασφαλίσουν την αύξηση της
ανταγωνιστικότητάς της διεθνώς.
Οι αρχές της εταιρικής υπευθυνότητας και
της βιώσιμης ανάπτυξης διέπουν τον Όμιλο
και τις δραστηριότητες του και αποτελούν
αναπόσπαστο μέρος της κουλτούρας του.
Για την τήρηση αυτών των αρχών, δεσμευόμαστε να διατηρούμε το μέγιστο δυνατό
επίπεδο επιχειρηματικής ηθικής και ακεραιότητας και να λειτουργούμε υπεύθυνα
προς το περιβάλλον και την κοινωνία.
Είμαστε αισιόδοξοι πως οι κλάδοι στους
οποίους δραστηριοποιούνται οι Εταιρείες
του Ομίλου μπορούν να συμβάλουν σε ένα
βιώσιμο μέλλον όχι μόνο για τους συγκεκριμένους επιχειρηματικούς τομείς, αλλά
και για την κοινωνία και του περιβάλλον γενικότερα. Σε αυτό το πλαίσιο προχωρήσαμε
στην έκδοση της πρώτης έκθεσης εταιρικής
υπευθυνότητας της INTRACOM HOLDINGS
με βάση τα πλέον αναγνωρισμένα πρότυπα διεθνώς του Global Reporting Initiative
(GRI Standards). Παράλληλα, έχουμε εντάξει στην Έκθεση δείκτες από τα πρότυπα
του Sustainability Standards Accounting
Board (SASB) που αφορούν τους κλάδους
των Εταιρειών του Ομίλου. Η προσήλωσή
μας στη βιώσιμη ανάπτυξη είναι εμφανής
και από την δέσμευση μας στους Στόχους
Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών
για το 2030, και ειδικά σε εκείνους που σχετίζονται άμεσα με τη δραστηριότητά μας.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ
ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ
Σκοπός
Σκοπός της Έκθεσης Εταιρικής Υπευθυνότητας είναι η πλήρης και ολοκληρωμένη
ενημέρωση των ενδιαφερόμενων μερών
του Ομίλου INTRACOM Holdings σχετικά
με τις δράσεις Εταιρικής Υπευθυνότητας
και Βιώσιμης Ανάπτυξης για το έτος 2020.

Εφαρμογή του Global
Reporting Initiative (GRI)
και των προτύπων SASB
Η παρούσα

Έκθεση Εταιρικής Υπευ-

θυνότητας βασίζεται στα πρότυπα του
Global Reporting Initiative (GRI) για την
έκδοση εκθέσεων Εταιρικής Υπευθυνότητας και πιο συγκεκριμένα στην έκδοση

νομίας και της κοινωνίας. Ενεργήσαμε άμεσα και αποτελεσματικά για την διαφύλαξη
των ανθρώπων και διαδικασιών μας από τις
επιπτώσεις της πανδημίας της COVID-19,
ενώ αναπροσαρμόσαμε τις δράσεις μας
ώστε να συμβάλλουμε στις προκλήσεις της
κοινωνίας. Παράλληλα, διατηρήσαμε τις
δράσεις και πολιτικές μας στα πλέον σημαντικά θέματα εταιρικής υπευθυνότητας
και βιώσιμης ανάπτυξης, όπως η υγεία και
ασφάλεια των εργαζομένων μας, η κατανάλωση ενέργειας και η διασφάλιση της λειτουργίας μας σε πλαίσιο ακεραιότητας και
συμμόρφωσης.
Η παρούσα Έκθεση αντικατοπτρίζει την
πεποίθησή μας ότι η ανάπτυξη του Ομίλου
μακροπρόθεσμα, προϋποθέτει υπευθυνότητα προς τους εργαζομένους μας και όλα
τα ενδιαφερόμενα μέρη, καθώς και προς
το περιβάλλον, με ένα ξεκάθαρο και αξιόπιστο τρόπο. Παράλληλα παρουσιάζει τη
στρατηγική μας και την επίδοση μας στα
πλέον σημαντικά θέματα εταιρικής υπευθυνότητας και βιώσιμης ανάπτυξης, καθώς
πιστεύουμε ότι είναι άμεσα συνδεδεμένα
με την ανάπτυξη και επιτυχία του Ομίλου.

Το 2020, αποτέλεσε μια χρονιά πρόκληση
για εμάς, όπως και για το σύνολο της οικο-
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Σωκράτης Π. Κόκκαλης
Πρόεδρος Δ.Σ.

Πεδίο και χρονική περίοδος
που καλύπτει ο Απολογισμός

Standards (Core Option) και στα πρότυπα

Η παρούσα Έκθεση είναι η πρώτη προσπάθεια του Ομίλου να αποτυπώσει τη
στρατηγική και τις ετήσιες δραστηριότητές του σε θέματα Εταιρικής Υπευθυνότητας και Βιώσιμης Ανάπτυξης. Η Έκθεση καλύπτει τη χρονική περίοδο από
1/1/2020 μέχρι 31/12/2020. Η Έκθεση
καλύπτει τις δραστηριότητες του Ομίλου
INTRACOM Holdings, όπως αυτές εκφράζονται από τις πολιτικές και επιδόσεις του
Ομίλου, αλλά και μέσω των θυγατρικών
της INTRAKAT, INTRACOM DEFENSE και
INTRASOFT International.

Board (SASB) που αφορούν τους επιχει-

του Sustainability Accounting Standards
ρηματικούς κλάδους των εταιρειών του
Ομίλου.

Επικοινωνία σχετικά
με τον Απολογισμό
Για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις σχετικά
με την Έκθεσης Εταιρικής Υπευθυνότητας για την περίοδο 2020, μπορείτε να
επικοινωνήσετε με:
ir@intracom.com
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Ο ΌΜΙΛΟΣ
INTRACOM
HOLDINGS
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44 χρόνια
ιστορίας
Η INTRACOM Holdings είναι η μητρική
εταιρεία ενός Ομίλου κορυφαίων εταιρειών με εξειδίκευση στους τομείς των
υπηρεσιών και λύσεων πληροφορικής
υψηλής τεχνολογίας, των προηγμένων
αμυντικών ηλεκτρονικών συστημάτων,
των σύνθετων κατασκευαστικών έργων,
της αξιοποίησης ακινήτων και της ενέργειας. Στα χρόνια που μεσολάβησαν από
την ίδρυσή της το 1977, η INTRACOM εξελίχθηκε σε κορυφαίο Όμιλο, στρατηγικά τοποθετημένο μέσω των θυγατρικών
του σε ραγδαία εξελισσόμενες αγορές,
με ισχυρό διεθνές αποτύπωμα. Τον Δεκέμβριο του 2005, μετασχηματίσθηκε
σε εταιρεία συμμετοχών υπό την επωνυμία INTRACOM Holdings. Η INTRACOM
Holdings, που εισήχθη στο Χρηματιστήριο Αθηνών το 1990, έχει ισχυρή παρουσία στην ελληνική και διεθνή αγορά, διατηρώντας 16 θυγατρικές στο εξωτερικό
και με διεθνή δραστηριότητα που εκτείνεται σε 70 χώρες.
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θυγατρικές
στο εξωτερικό

διεθνή δραστηριότητα
που εκτείνεται
σε
χώρες

70
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Οι βασικές εταιρείες του Ομίλου
κή, Ηνωμένο Βασίλειο, Ηνωμένα Αραβικά
Εμιράτα και Η.Π.Α.. Περισσότεροι από 500
οργανισμοί σε πάνω από 70 χώρες παγκοσμίως (Όργανα και Φορείς της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, Εθνικοί Κυβερνητικοί Οργανισμοί,
Δημόσιες Υπηρεσίες, Οικονομικά Ιδρύματα, Οργανισμοί Τηλεπικοινωνιών, και Ιδιωτικές Εταιρείες) έχουν εμπιστευτεί τις υπηρεσίες, τις λύσεις και τα καινοτόμα προϊόντα
της εταιρείας προκειμένου να καλύψουν
τις επιχειρηματικές τους ανάγκες.

Η INTRASOFT International είναι μια κορυφαία ευρωπαϊκή εταιρεία στον τομέα των
υπηρεσιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, που παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις,
προϊόντα και υπηρεσίες πληροφορικής
υψηλής ποιότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση,
Υπουργεία και Δημόσιους Οργανισμούς σε
εθνικό επίπεδο, Χρηματοοικονομικά Ιδρύματα, Τηλεπικοινωνιακούς Οργανισμούς
και μεγάλες επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα. Η έδρα της εταιρείας είναι στο Λουξεμβούργο, ενώ έχει φυσική παρουσία
μέσω γραφείων, υποκαταστημάτων και θυγατρικών σε 13 χώρες: Βέλγιο, Βουλγαρία,
Κύπρο, Δανία, Ελλάδα, Ιορδανία, Κένυα,
Λουξεμβούργο, Ρουμανία, Νότια Αφρι-

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 πολυεθνικού ομίλου
υψηλής τεχνολογίας INTRACOM Holdings,
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.
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νες 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.

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 προηγμέ-

17

Ιστορική Αναδρομή

1991

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.

1977

Ίδρυση της INTRACOM από
τον κ. Σωκράτη Κόκκαλη.

1984
Μεταφορά της έδρας της εταιρείας
σε νέες, ιδιόκτητες εγκαταστάσεις
στην Παιανία.

1977-1982
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.

1985
1986
Συμμετοχή στον εκσυγχρονισμό και την
ψηφιοποίηση του ελληνικού εθνικού
τηλεπικοινωνιακού δικτύου. Το μεγαλύτερο μέρος των συστημάτων κατασκευάζεται στην Ελλάδα από Έλληνες
μηχανικούς.

Δημιουργία προηγμένης υποδομής
για την έρευνα, την ανάπτυξη και την
παραγωγή τηλεπικοινωνιακών συστημάτων τεχνολογίας αιχμής. Επέκταση στον
τομέα των ενεργειακών υποδομών.

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.

Έναρξη του γιγαντιαίου έργου αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού του εθνικού τηλεπικοινωνιακού δικτύου στην
Ελλάδα. Συμφωνία για την προμήθεια
ψηφιακών κέντρων AXE-10 στον ΟΤΕ,
σε συνεργασία με την Ericsson. Συμφωνία με τον ΟΠΑΠ για την προμήθεια και
εγκατάσταση προηγμένου συστήματος
πληροφορικής.

Πενταετές επενδυτικό πρόγραμμα
ύψους 5,5 δισ. δρχ. Η πρώτη εταιρεία
υψηλής τεχνολογίας στην Ελλάδα που
χρησιμοποιεί αυτοματοποιημένες μεθόδους βιομηχανικής παραγωγής. Ίδρυση
της INTRASOFT International.

1989
Εγκατάσταση στον ΟΤΕ του πρώτου
ψηφιακού κέντρου στην Ελλάδα.

1990
Εισαγωγή της INTRACOM
στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
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Επέκταση στον τομέα των αμυντικών
ηλεκτρονικών συστημάτων. Συμμετοχή
στο μετοχικό κεφάλαιο της Panafon,
της ελληνικής εταιρείας της Vodafone.
Ίδρυση της Intralot και της Intrakat.

1993
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).

1994
Ανάληψη μεγάλων αμυντικών έργων για
τις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις.

1995
Το κέντρο μικροηλεκτρονικής της
INTRACOM αναγνωρίζεται ως εθνικό
κέντρο βιομηχανικής έρευνας, σχεδιασμού και ανάπτυξης.

1987
1988

1992

1998
Ξεκινά η παραγωγή και πώληση του
ISDN modem Netmod στην Ελλάδα και
το εξωτερικό.

2000
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.

1996
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.

1999
Αναλαμβάνεται η εγκατάσταση της
υποδομής δικτύων για τους παρόχους
κινητής τηλεφωνίας Cosmorom και
Cosmote. Σημαντική συμμετοχή σε προγράμματα εκσυγχρονισμού των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων και ερευνητικά
προγράμματα του ΝΑΤΟ και της WEAG.
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2001
Η πρώτη ελληνική εταιρεία που πιστοποιείται σύμφωνα με το πρότυπο
ποιότητας ISO 9001:2000. Η Intrakat
εισάγεται στο Ελληνικό Χρηματιστήριο Αθηνών.

2003
Συμμετοχή σε κοινοπραξία που επιλέγεται ως αποκλειστικός προμηθευτής
εξοπλισμού πληροφορικής για τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας το 2004.

2012
2002
Η συγχώνευση INTRACOMINTRASOFT International δημιουργεί
μια ισχυρή επιχειρηματική οντότητα
με κύκλο εργασιών €1 δις. Ίδρυση
μη-κερδοσκοπικού κέντρου αριστείας
Athens Information Technology (AIT).

2004
Η INTRACOM βραβεύεται ως μία από
τις 10 ελληνικές εταιρείες και μία από
τις 100 ευρωπαϊκές με το καλύτερο
εργασιακό περιβάλλον.

2005
Η INTRACOM μετατρέπεται σε εταιρεία συμμετοχών και μετονομάζεται
σε INTRACOM Holdings, μητρική
των νέων θυγατρικών εταιρειών
INTRACOM Telecom, INTRACOM
ΙΤ Services και INTRACOM Defense
Electronics (IDE). Η Intrakat απορροφά την INTRAMET - Μεταλλικές και
Ηλεκτρομηχανικές Κατασκευές Α.Ε.

2006
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.

2007
Συμφωνία για την εξαγορά των Αττικών Τηλεπικοινωνιών από τη HOL.
Συμφωνία συνεργασίας μεταξύ HOL
και Vodafone.

2010
Η IDE υπογράφει νέες συμφωνίες με
τη Northrop Grumman, τη Raytheon
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 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.

2013
Η Intrakat αναλαμβάνει μεγάλα έργα
σιδηροδρομικών υποδομών και οδοποιίας για το δημόσιο τομέα, είτε αυτόνομα είτε συμμετέχοντας σε κοινοπραξίες. Η INTRASOFT 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.

2017
2014
Μετά από συμφωνία με τη VodafonePanafon, 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.

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
(start-up) 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.

2018
2009
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.

2011
Η INTRACOM IT Services συγχωνεύεται με την INTRASOFT International.
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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.

2019
Οι θυγατρικές του Ομίλου προχωρούν
σε σημαντικές εμπορικές συμφωνίες
στους τομείς δραστηριοποίησής τους.

2020
Πώληση της θυγατρικής K-WIND.
Ο Όμιλος ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις επιπτώσεις της πανδημίας
εξασφαλίζοντας την επιχειρησιακή
συνέχεια των θυγατρικών εταιριών του.
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Οικονομική Επίδοση
Η κρίση που προκλήθηκε από την COVID-19
είχε διαφορετικό βαθμό επίδρασης σε
κάθε τομέα του Ομίλου. Η σημαντικότερη
επίπτωση τόσο στις πωλήσεις αλλά κυρίως
στην κερδοφορία επήλθε στην κατασκευαστική δραστηριότητα. Η σημαντική βελτίωση στα βασικά μεγέθη των εταιριών του τεχνολογικού τομέα του Ομίλου, INTRASOFT
International και INTRACOM DEFENSE
απορρόφησε μέρος μόνο των απωλειών.

Το 2020 ήταν για την INTRASOFT
International ένα έτος σημαντικών επιδόσεων, με αύξηση σε πωλήσεις και κερδοφορία και υπογραφή σημαντικών νέων
συμβάσεων. Οι πωλήσεις της Εταιρείας
ανήλθαν σε € 197,3 εκατ., αυξημένες κατά
10,8% σε σχέση με το 2019. Η λειτουργική
κερδοφορία EBITDA διαμορφώθηκε στα
€ 18 εκατ. με αύξηση, ενώ τα κέρδη προ
φόρων διαμορφώθηκαν σε € 5,2 εκατ.

Η επίδραση της πανδημίας έγινε ιδιαίτερα
εμφανής στα μεγέθη της κατασκευαστικής δραστηριότητας του Ομίλου, με συμπίεση πωλήσεων αλλά και περιθωρίων.
Ωστόσο, παρά τη δυσμενή συγκυρία, τα
κεφάλαια από το Ταμείο Ανάκαμψης και
το νέο ΕΣΠΑ αναμένεται να οδηγήσουν
σε ανάκαμψη των μεγεθών και ανάκτηση
των απωλειών. Το 2020, οι ενοποιημένες
πωλήσεις του Ομίλου INTRAKAT διαμορφώθηκαν σε € 174,5 εκατ. από € 286 εκατ.
το 2019, μειωμένες κατά 39%. Αντίστοιχα
η λειτουργική κερδοφορία EBITDA διαμορφώθηκε στα € 1,7 εκατ.

Η IDE επέδειξε επίσης ανθεκτικότητα
στις επιπτώσεις της πανδημίας, με πωλήσεις που διαμορφώθηκαν σε € 59 εκατ.,
αυξημένες κατά 28% και λειτουργική κερδοφορία EBITDA στα € 4,4 εκατ.
Οι Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου είναι αναρτημένες στην
ιστοσελίδα του Ομίλου
(https://www.INTRACOM.com/el/ir/
financial-data).
Αντίστοιχα και των θυγατρικών του
(https://www.INTRACOM.com/el/ir/
subsidiaries).
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Η ΕΤΑΙΡΙΚΉ ΜΑΣ
ΚΟΥΛΤΟΎΡΑ
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Η Εταιρική μας Κουλτούρα
Η εταιρική κουλτούρα της INTRACOM
Holdings βασίζεται σε ένα σύνολο κοινά
αποδεκτών αρχών, αξιών και πεποιθήσεων που ενδυναμώνουν την επικοινωνία
μεταξύ των εταιρειών του Ομίλου και ενισχύουν τους δεσμούς που ενώνουν τους
ανθρώπους του.
Εκτιμούμε τη δημιουργικότητα, πιστεύουμε στο 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, ώστε να αξιοποιούν τις επιχειρηματικές ευκαιρίες που παρουσιάζονται
και να δημιουργούν αξία μεγιστοποιώντας
τα οφέλη των διαθέσιμων πόρων.
Ως εταιρεία που διακρίνεται για το επιχειρηματικό της πνεύμα, την ικανότητα προσαρμογής και την προσήλωσή της στις
απαιτήσεις των πελατών και των συνεργατών της, καθώς και τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών, η INTRACOM Holdings
πιστεύει στην ανοιχτή καινοτομία και την
πρωτοποριακή σκέψη, δοκιμάζοντας νέους τρόπους επίλυσης των προβλημάτων
και ενσωματώνοντας νέες ιδέες στις επιχειρησιακές της λειτουργίες.
Στην προσπάθειά μας να διαμορφώσουμε μια σύγχρονη και δημιουργική εταιρική
κουλτούρα, παραμένουμε προσηλωμένοι
στην εξεύρεση και διασφάλιση βιώσιμων
λύσεων προς όφελος του πλανήτη και
της αναδυόμενης, σε παγκόσμιο επίπεδο,
έξυπνης οικονομίας.

Έρευνα και Καινοτομία
Στην INTRACOM Holdings, στηρίζουμε
την καινοτομία και πιστεύουμε στην αξία
της. Η καινοτομία αποτελεί βασικό συστατικό στοιχείο του εταιρικού μας DNA

και αναγνωρίζουμε ότι οι πρωτοποριακές
ιδέες προσθέτουν αξία σε όλο το φάσμα
των δραστηριοτήτων μας. Η καινοτομία
δρα καταλυτικά διαμορφώνοντας τις ιδέες μας για ένα καλύτερο μέλλον.
Για περισσότερα από 40 χρόνια, η καινοτομία βρίσκεται στον πυρήνα του μοντέλου ανάπτυξης της εταιρείας. Υποστηρίζεται στρατηγικά μέσω σημαντικών
επενδύσεων σε ιδιόκτητη έρευνα και
ανάπτυξη, σχεδιασμό νέων προϊόντων και
εκτεταμένες συνεργασίες με ανώτερα
εκπαιδευτικά ιδρύματα, ερευνητικά κέντρα και τοπικές ομάδες καινοτομίας.
Σε έναν κόσμο όπου η συνδεσιμότητα αυξάνεται ραγδαία και η γνώση εξαπλώνεται με ταχείς ρυθμούς σε όλο τον κόσμο,
η εταιρεία υιοθετεί ένα μοντέλο ανοικτής
καινοτομίας.

λοντα σε βασικούς τομείς, από τον βιομηχανικό και τραπεζικό τομέα έως την ασφάλεια, την ενέργεια και την υγεία.
Μέσω στρατηγικών συνεργασιών με τους
πρωτοπόρους της καινοτομίας σε παγκόσμιο επίπεδο και σε διαφορετικούς τομείς εξειδίκευσης, από τα ηλεκτρονικά

National
Global

Venture
Capital

Σχηματίζουμε δίκτυα τα οποία συνδέουν επιχειρηματικά κεφάλαια, νεοφυείς
επιχειρήσεις (start-ups) και εκπαιδευτικά
κέντρα με καθιερωμένους διεθνείς και
περιφερειακούς οργανισμούς. Σε αυτή τη
διαδικασία, διαμορφώνουμε νέες ιδέες
και δημιουργούμε ευκαιρίες να προσαρμοστούμε σε αυτό το νέο καθεστώς, διαδραματίζοντας ηγετικό ρόλο.
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Clients

Partners

Research
Centers

Legal

Οι εταιρείες του Ομίλου μας έχουν αποκομίσει πολύτιμη εμπειρία στην έρευνα
και την ανάπτυξη της καινοτομίας. Προτεραιότητά μας είναι να τους επιτρέψουμε να προχωρήσουν δυναμικά προς την
κατεύθυνση της βιώσιμης ανάπτυξης, να
μετασχηματίσουν την αξιακή αλυσίδα
μας και να εκμεταλλευτούν νέες ευκαιρίες στην αγορά.
Μέσα από τις δραστηριότητες έρευνας και
καινοτομίας, προσπαθούμε να προσφέρουμε πρωτοποριακές λύσεις και υπηρεσίες. Αξιοποιώντας καινοτόμες τεχνολογίες,
αναπτύσσουμε εξαιρετικά ευφυή περιβάλ-

συστήματα και την πληροφορική έως τις
πρωτοποριακές «πράσινες» τεχνολογίες,
βελτιώνουμε συνεχώς τα προϊόντα και τις
υπηρεσίες μας, αξιοποιώντας την τεράστια εμπειρία μας στην τεχνική αριστεία
και την αποδεδειγμένη μας ικανότητα
στις υπηρεσίες outsourcing.

Start-ups

Institutional
players
Universites

Local
Regional
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Όραμα και
Εταιρικές Αξίες

σίες, η ηγετική θέση στην τεχνολογία, η

Η INTRACOM Holdings, μέσω διεθνών

ζήτηση ευκαιριών ανάπτυξης αποτελούν

επενδύσεων και στρατηγικών συνεργα-

τους κεντρικούς στρατηγικούς πυλώνες

σιών, στοχεύει στην κατάκτηση ηγετικής

ανάπτυξης του Ομίλου.

Αφρικής. Η καινοτομία, οι άριστες υπηρεεπένδυση στη γνώση και η συνεχής ανα-

θέσης στις αγορές των αναπτυσσόμενων
χωρών της ευρύτερης γεωγραφικής περι-

Παράλληλα, οι εταιρικές μας αξίες απο-

οχής που περιλαμβάνει την Κεντρική και

τελούν τον οδηγό μας και εκφράζουν

Ν.Α. Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και χώρες

τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούμε και

της Ανατολικής Μεσογείου και Βόρειας

αναπτυσσόμαστε.

Ακεραιότητα

Εταιρική
Κοινωνική
Ευθύνη

Αξία στον
Πλανήτη

Αξίες
Δέσμευση
Ένταντι Στόχων

Επένδυση
στον Aνθρώπινο
Παράγοντα

Συνεχής
Βελτίωση

Γνώση

1. Ακεραιότητα:
Λειτουργούμε με διαφάνεια και αξιοπιστία. Ακολουθούμε ηθικές επιχειρηματικές πρακτικές. Σεβόμαστε τους νόμους
και το κανονιστικό - ρυθμιστικό πλαίσιο
της χώρας, καθώς και τους διεθνείς κανόνες και δεσμεύσεις και δρούμε με υψηλό αίσθημα ευθύνης και δεοντολογίας.

2. Αξία στον πελάτη:

στεία, τη συνεχή πρόοδο, την εφαρμογή
καινοτόμων

μεθόδων

επιχειρηματικής

δράσης και ανάπτυξης, την υψηλή απόδοση και την επίτευξη άριστου αποτελέσματος.

5. Συνεχής βελτίωση:
Ενθαρρύνουμε την πρωτοβουλία. Ανταποκρινόμαστε στις προκλήσεις του παρόντος, θέτοντας σταθερές βάσεις για

Εστιάζουμε στην επίτευξη αξιόπιστων λύσεων υψηλών προδιαγραφών με σκοπό
την κάλυψη ακόμη και των πλέον απαιτητικών και σύνθετων αναγκών των πελατών μας, οικοδομώντας παράλληλα
μακροχρόνιες σχέσεις με τους πελάτες
αλλά και τους προμηθευτές μας.

το μέλλον. Επιδιώκουμε την συνεχή βελ-

3. Επένδυση στον ανθρώπινο

παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας.

παράγοντα:

Η επιχειρηματική μας επιτυχία στηρίζεται
στους ανθρώπους μας. Εστιάζουμε στην
υγεία και στην ασφάλεια των ανθρώπων
μας και παρέχουμε ένα περιβάλλον εργασίας που χαρακτηρίζεται από ασφάλεια
και σταθερότητα, 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. Διακρίνουμε την προσωπικότητα και τις ικανότητες των εργαζομένων και τους τοποθετούμε σε θέσεις όπου
θα συνεισφέρουν στο μέγιστο βαθμό και
θα έχουν τη δυνατότητα να διακριθούν.

4. Γνώση:
Εμπλουτίζουμε διαρκώς την εταιρική μας
γνώση. Αποκτούμε υψηλή κατάρτιση σε
Ε ΚΘ Ε Σ Η Ε ΤΑ Ι Ρ Ι Κ Η Σ Υ Π Ε ΥΘΥ Ν ΟΤ Η ΤΑ Σ 2 0 2 0

όλους τους τομείς. Επιδιώκουμε την αρι-

τίωση της απόδοσής μας για την επίτευξη
άριστου επιχειρηματικού αποτελέσματος.
Επενδύουμε στην έρευνα και την ανάπτυξη, στις τεχνολογίες αιχμής, στην απόκτηση σύγχρονου εξοπλισμού με σκοπό την
παραγωγή καινοτόμων προϊόντων και την

6. Δέσμευση έναντι στόχων:
Θέτουμε ξεκάθαρους στόχους. Λειτουργούμε με τα πιο υψηλά πρότυπα επιχειρηματικής δεοντολογίας. Προσδίδουμε
προστιθέμενη αξία στις εταιρείες του
Ομίλου και μεγιστοποιούμε την αξία για
τους μετόχους και τους επενδυτές.

7. Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη:
Ανάγουμε την εταιρική κοινωνική ευθύνη
σε καθημερινή πρακτική. Αναγνωρίζουμε
την υποχρέωση να λειτουργούμε με ασφάλεια, να προστατεύουμε το περιβάλλον και
να υποστηρίζουμε τις τοπικές κοινωνίες,
στις οποίες δραστηριοποιούμαστε. Επενδύουμε και συμβάλλουμε ενεργά στη
βελτίωση της ποιότητας ζωής για όλους,
εντός και εκτός της επιχείρησής μας.
Πρεσβεύουμε και στοχεύουμε στη βιώσιμη ανάπτυξη.
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Συμμετοχή σε φορείς

Πιστοποιήσεις και Βραβεύσεις

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.

Η INTRACOM Holdings έχει τιμηθεί με πλήθος διακρίσεων, βραβείων και πιστοποιήσεων ως
επιβεβαίωση των δεσμεύσεών της για κορυφαία ποιότητα και βιώσιμη ανάπτυξη με σεβασμό
στο περιβάλλον. Οι διακρίσεις αυτές αντικατοπτρίζουν επίσης τις συνεχείς προσπάθειες του
Ομίλου να διασφαλίσει τα συμφέροντα όλων των εμπλεκομένων μερών και να συμβάλλει στη
βελτίωση της ποιότητας ζωής των εργαζομένων της και την ευημερία των τοπικών κοινωνιών
μέσα στις οποίες δρα και αναπτύσσεται.

ΕΤΑΙΡΕΊΑ

ΦΟΡΈΑΣ
Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ)

ΕΤΑΙΡΕΊΑ

ΒΡΑΒΕΙΟ
True Leader 2019 για 3η συνεχόμενη χρονιά

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος
Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών
Πανελλήνια Ένωση Διπλωματούχων Μηχανικών
Εργοληπτών Δημοσίων Έργων
Ελληνο-Ρουμανικό Επιμελητήριο
Ελληνο-Ιταλικό Επιμελητήριο

Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ)
Σωματείο Επιχειρηματικότητας Νέων
Ομοσπονδία Τηλεπικοινωνιακών Μηχανικών
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (FITCA) Ελλάδος
Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών
Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής
& Επικοινωνιών Ελλάδας - ΣΕΠΕ

Ένωση Ελληνικών Εταιριών 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
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Συγκαταλέγεται μεταξύ των “Best Leaders in Greece
2020” και “Leading Employers in Greece”
Στα Επιχειρηματικά βραβεία ΧΡΗΜΑ διακρίθηκε με το
πρώτο βραβείο «Ανάκαμψης Αποτελεσμάτων» για τα
οικονομικά αποτελέσματα του 2019

Έργο της χρονιάς 2019: Αναβάθμιση Αεροδρομίου
Θεσσαλονίκης «Μακεδονία»
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ΕΤΑΙΡΕΊΑ

ΒΡΑΒΕΙΟ
2020 HR Platinum Awards για
το Leadership Academy “WeLead”
2020 HR Gold Awards για
το Leadership Academy “WeLead”
2020 HR Silver Awards για
το Coding Hive Academy στην Πάτρα

Η INTRACOM Holdings κατά το παρελθόν έχει λάβει πιστοποιήσεις για την
διαχείριση της ασφάλειας των πληροφοριών, την υγεία και ασφάλεια, την περιβαλλοντική διαχείριση, την διαχείριση

ΕΤΑΙΡΕΊΑ

ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών, και
την εταιρική κοινωνική ευθύνη. Πλέον,
δίνεται βαρύτητα στις πιστοποιήσεις των
εταιρειών του Ομίλου, όπως παρουσιάζονται παρακάτω.

ΠΙΣΤΟΠΟΊΗΣΗ
Διαχείρισης Ποιότητας (ISO 9001:2015)
Υγεία & Ασφάλεια (ISO 45001:2018)
Περιβαλλοντική Διαχείριση (ISO 14001:2015)

Supplier Excellence Award από την εταιρεία RAYTHEON
(2011 έως 2019)

Ενεργειακή Διαχείριση (ISO 50001:2018)

Golden Award for Export Excellence of Industrial Product
- Made in Greece (2019)

Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών
(ISO/IEC 27001)

Creative Greece Awards for High Percentage of Exports
(2018)
Περιοδικό Fortune: Περιλαμβάνεται στη λίστα των 30
Ταχύτερα Αναπτυσσόμενων Εταιρειών της Ελλάδας

Διαχείριση Παροχής Υπηρεσιών Πληροφορικής
(ISO 20000-1:2018)
Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών
(ISO 27001:2013)
Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας
(ISO 22301:2019)
Υπηρεσίες Μάθησης (ISO 29993:2017)
Υγεία και Ασφάλεια (ISO 45001:2018)
Περιβαλλοντική Διαχείριση (ISO 14001:2015)
EMAS (Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης
και Οικολογικού Ελέγχου)
Διαχείριση Ποιότητας (ISO 9001:2015)
Σύστημα ποιότητας συστημάτων και λογισμικού
(CMMI® V1.3 Maturity Level 3)

Διαχείρισης Ποιότητας (ISO 9001:2015)
Διαχείριση Ποιότητας για Αεροδιαστημικές
και Αμυντικές Εφαρμογές (ΕΝ 9100: 2018)
Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών
(ISO/IEC 27001)
Περιβαλλοντική Διαχείριση (ISO 14001:2015)
Υγεία & Ασφάλεια (ISO 45001:2018)
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ISO 26000)
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ΕΤΑΙΡΙΚΉ
ΔΙΑΚΥΒΈΡΝΗΣΗ
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Εταιρική Διακυβέρνηση
Διοικητικό Συμβούλιο
Το Διοικητικό Συμβούλιο επιβλέπει και καθοδηγεί τη διοίκηση σύμφωνα με την αποστολή
της Εταιρείας και την αρχή της διαφάνειας.

ΣΩΚΡΆΤΗΣ Π. ΚΌΚΚΑΛΗΣ

ΔΗΜΉΤΡΗΣ ΧΡ. ΚΛΏΝΗΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ Σ. KΌΚΚΑΛΗΣ

Στις 31.12.2020, το Διοικητικό Συμβούλιο της
INTRACOM Holdings ήταν 9μελές, απαρτιζόμενο από δύο Εκτελεστικούς και επτά Μη
Εκτελεστικούς Συμβούλους, εκ των οποίων
δύο ανεξάρτητοι, ως ακολούθως:

θώς και πληροφορίες για τις αμοιβές και
παροχές των μελών του. Το ισχύον 9μελές
Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εξελέγη με απόφαση της από 30.06.2021 Τακτικής
Γενικής Συνέλευσης και απαρτίζεται από
δύο Εκτελεστικούς και επτά Μη Εκτελεστικούς Συμβούλους, εκ των οποίων τρείς ανεξάρτητοι, ως ακολούθως

ΣΩΚΡΆΤΗΣ Π. ΚΌΚΚΑΛΗΣ

Πρόεδρος Δ.Σ.,

Eκτελεστικό Μέλος

ΔΗΜΉΤΡΗΣ ΧΡ. ΚΛΏΝΗΣ

Αντιπρόεδρος Δ.Σ. &
Διευθύνων Σύμβουλος

Eκτελεστικό Μέλος

ΚΩΝ/ΝΟΣ Σ. ΚΟΚΚΑΛΗΣ

Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

Μη Εκτελεστικό Μέλος

ΓΕΏΡΓΙΟΣ ΑΡ. ΆΝΝΙΝΟΣ

Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

Μη Εκτελεστικό Μέλος

Πρόεδρος Δ.Σ., Εκτελεστικό Μέλος

Α ΄Αντιπρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων
Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος

Β ΄Αντιπρόεδρος Δ.Σ.,
Μη Εκτελεστικό Μέλος

ΓΕΏΡΓΙΟΣ ΑΡ. ΆΝΝΙΝΟΣ

Γ΄Αντιπρόεδρος Δ.Σ.,
Μη Εκτελεστικό Μέλος

ΚΩΝ/ΝΟΣ Γ. ΑΝΤΩΝΌΠΟΥΛΟΣ

Μη-εκτελεστικό Μέλος

ΠΈΤΡΟΣ Κ. ΣΟΥΡΈΤΗΣ

Μη-εκτελεστικό Μέλος

IΩΆΝΝΗΣ – ΜΙΧΑΉΛ
Π. ΜΑΥΡΟΦΡΎΔΗΣ

Είχε δε εκλεγεί με απόφαση της από
22.10.2020 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης με πενταετή θητεία, δηλαδή μέχρι τις
22.10.2025. Στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση
χρήσης 2020 περιγράφονται λεπτομερώς η
σύνθεση και η θητεία του ως άνω Διοικητικού Συμβουλίου, οι αρμοδιότητες αυτού,
πληροφορίες για τις συνεδριάσεις του κα-

ΠΈΤΡΟΣ Κ. ΣΟΥΡΈΤΗΣ

Μη Εκτελεστικό Μέλος

ΙΩΆΝΝΗΣ - ΜΙΧΑΉΛ
Π. ΜΑΥΡΟΦΡΎΔΗΣ

Μη Εκτελεστικό Μέλος

ΙΩΆΝΝΗΣ Κ. ΤΣΟΎΜΑΣ

Ανεξάρτητο
Μη Εκτελεστικό Μέλος

ΑΔΑΜΑΝΤΊΝΗ Κ. ΛΆΖΑΡΗ

Ανεξάρτητο
Μη Εκτελεστικό Μέλος

ΔΙΟΝΥΣΊΑ Δ. ΞΗΡΌΚΩΣΤΑ

Ανεξάρτητο
Μη Εκτελεστικό Μέλος

Μη-εκτελεστικό Μέλος

IΩΆΝΝΗΣ ΕΜ. ΚΑΛΛΈΡΓΗΣ

Ανεξάρτητο, Μη-εκτελεστικό Μέλος

IΩΆΝΝΗΣ Κ. ΤΣΟΎΜΑΣ

Ανεξάρτητο, Μη-εκτελεστικό Μέλος

Η θητεία του ως άνω Δ.Σ. είναι τετραετής, δηλ. μέχρι 30.06.2025.
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Επιτροπές
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 Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων. Παράλληλα, στην Intrakat πλέον των
ως άνω Επιτροπών υπάρχουν και οι εξής
Επιτροπές: Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασμού και Συντονιστική Επιτροπή Λειτουργίας και Προσφορών.

Διαφάνεια και
Υπευθυνότητα
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 αντιμετώπιση θεμάτων που αφορούν
τον εσωτερικό και λογιστικό έλεγχο, τη

μεταφορά πληροφοριών και τη μείωση
των επιχειρηματικών και χρηματοοικονομικών κινδύνων συνάδουν με τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης για
τις εισηγμένες εταιρείες του Ελληνικού
Συμβουλίου Εταιρικής Διακυβέρνησης
(ΕΣΕΔ).

ΣΎΣΤΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΎ ΕΛΈΓΧΟΥ CARES
Συμμόρφωση (Compliance): με πολιτικές, κανόνες,
κανονισμούς και νόμους.

Εξουσιοδότηση (Authorization): προσήκων έλεγχος και
έγκριση.

Εταιρικές Διαδικασίες
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. Το
«Εγχειρίδιο Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας» της INTRACOM Holdings έχει
καταρτισθεί σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία (νόμος 3016) «Περί Εταιρικής Διακυβέρνησης».

Ελεγκτικοί Μηχανισμοί
Εσωτερικός Έλεγχος
Η INTRACOM Holdings έχει δημιουργήσει Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου, η
οποία συνιστά ανεξάρτητη οργανωτική
Μονάδα της INTRACOM Holdings, προκειμένου να βοηθήσει την εταιρεία να
εκπληρώνει τους στόχους της, να διαφυλάσσει τις επενδύσεις και τα περιουσιακά στοιχεία, καθώς και να εντοπίζει
και να επιλύει σημαντικούς κινδύνους,
παρουσιάζοντας μια συστηματική και
πειθαρχημένη προσέγγιση για την αξιολόγηση και τη βελτίωση των διαδικασιών
διαχείρισης κινδύνων, εσωτερικού ελέγχου και εταιρικής διακυβέρνησης. Το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου αποτελείται
από διαδικασίες τις οποίες υλοποιούν το
Διοικητικό Συμβούλιο, η Διεύθυνση και
οι εργαζόμενοι, για να διασφαλίζεται η
αποτελεσματικότητα και η αποδοτικότητα των εταιρικών λειτουργιών, η ακρίβεια
των Οικονομικών Καταστάσεων και η
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ΕΣΩΤΕΡΙΚΌΣ
ΈΛΕΓΧΟΣ

Αξιοπιστία (Reliability) και ακρίβεια δεδομένων:
τα δεδομένα είναι ακριβή, επίκαιρα, χρήσιμα, αξιόπιστα
και συναφή.

CARES
Αποτελεσματικότητα (Effectiveness) και αποδοτικότητα:
οι λειτουργίες είναι αποτελεσματικές και
αποδοτικές και προσθέτουν αξία. Επιτυγχάνουμε και
παρακολουθούμε τους στόχους μας.

Διασφάλιση (Safeguarding) περιουσιακών στοιχείων:
τα περιουσιακά στοιχεία προστατεύονται από κλοπή,
κατάχρηση και/ή καταστροφή.

συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία και τους κανονισμούς.
Η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου είναι ανεξάρτητη, καθώς δεν συνδέεται με άλλη
ιεραρχία οργανωτικών μονάδων, ενώ από
λειτουργικής απόψεως λογοδοτεί στην
Επιτροπή Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου και από διοικητική (π.χ. καθημερινές λειτουργίες) στον Διευθύνοντα
Σύμβουλο.
Η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου, η οποία
πληροί ή υπερβαίνει τα Διεθνή Πρότυπα για την επαγγελματική πρακτική του
Εσωτερικού Ελέγχου (IPPF), εξετάζει και
αξιολογεί την επάρκεια και την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών εσωτερικού
ελέγχου, διαχείρισης επιχειρησιακών κινδύνων και εταιρικής διακυβέρνησης της
εταιρείας, σύμφωνα με τις πολιτικές και

τις διαδικασίες του, καθώς και σύμφωνα
με την ισχύουσα νομοθεσία, τα πρότυπα
λειτουργίας και τις αρχές της εταιρικής
διακυβέρνησης, προκειμένου να διασφαλίζει ότι η Εταιρεία:


Εντοπίζει και διαχειρίζεται τους αναδυόμενους κινδύνους.



Προστατεύει και χρησιμοποιεί αποδοτικά τους πόρους του.



Παρέχει ακριβείς, αξιόπιστες και ενημερωμένες οικονομικές και διαχειριστικές εκθέσεις.



Διατηρεί τη συμμόρφωση των εργαζομένων προς τις πολιτικές, τις διαδικασίες και τα πρότυπα της Εταιρείας.



Συμμορφώνεται με το κανονιστικό
πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία του.

39

Η Επιτροπή Ελέγχου
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.

Εξωτερικός Έλεγχος
Οι εκθέσεις οικονομικών αποτελεσμάτων
της INTRACOM Holdings και οι οικονομικές καταστάσεις της πιστοποιούνται από
έγκυρους και διεθνώς αναγνωρισμένους
οργανισμούς.

Υπεύθυνη Διαχείριση
Κινδύνων και Ευκαιριών
Η Εταιρεία εκτίθεται σε διάφορους κινδύνους, για το λόγο αυτό με συνεχή παρακολούθηση προσπαθεί να προβλέψει το
ενδεχόμενο τέτοιων κινδύνων προκειμένου να ενεργήσει έγκαιρα ώστε να περιοριστούν οι τυχόν επιπτώσεις τους.

Χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι
Ο Όμιλος INTRACOM Holdings εκτίθεται

σε χρηματοοικονομικούς κινδύνους όπως
κινδύνους αγοράς (μεταβολές σε συναλλαγματικές ισοτιμίες, κίνδυνο ταμειακών
ροών και κίνδυνο εύλογης αξίας από μεταβολές επιτοκίων και κίνδυνο τιμών),
πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο ρευστότητας. Το γενικό πρόγραμμα διαχείρισης
κινδύνων του Ομίλου επιδιώκει να ελαχιστοποιήσει την ενδεχόμενη αρνητική
επίδραση της μεταβλητότητας των χρηματοπιστωτικών αγορών στη χρηματοοικονομική απόδοση του Ομίλου.
Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις του
Ομίλου αποτελούνται από βραχυπρόθεσμα δάνεια, μακροπρόθεσμα δάνεια,
ομολογιακά δάνεια και συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης. Με τα ανωτέρω
προϊόντα χρηματοδοτούνται οι ανάγκες
σε κεφάλαιο κίνησης, οι επενδύσεις κεφαλαιουχικού εξοπλισμού και νέα έργα που
αναλαμβάνει ο Όμιλος.
Επιπρόσθετα ο Όμιλος έχει υπό διαχείριση
χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού,
κυρίως με τη μορφή βραχυχρόνιων καταθέσεων που προέρχονται από τη λειτουργική και επενδυτική του δραστηριότητα.

Περιβαλλοντικοί Κίνδυνοι
Οι περιβαλλοντικές υποχρεώσεις μπορούν δυνητικά να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στη λειτουργία και τα αποτελέσματα του Ομίλου. Ο Όμιλος υπόκειται σε
ευρωπαϊκούς και ελληνικούς νόμους και
κανονισμούς προστασίας του περιβάλλοντος. Η περιβαλλοντική ευθύνη είναι
συνυφασμένη με τη δραστηριότητα του
Ομίλου και των θυγατρικών της και ο Όμιλος δεσμεύεται να διατηρήσει μια περιβαλλοντικά ευαίσθητη και υπεύθυνη θέση
και να διαχειριστεί ανάλογα τις δραστηριότητές του, εφαρμόζοντας προληπτικά
μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος και ελαχιστοποιώντας τις όποιες
αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις
ενδέχεται να προκύψουν.
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Η πανδημία COVID-19
Η Διοίκηση του Ομίλου INTRACOM Holdings,
εστιάζοντας στην υγεία και ασφάλεια των
εργαζομένων και των συνεργατών της, αλλά
και στην ελαχιστοποίηση της αναπόφευκτης
επίδρασης στην οικονομική του απόδοση,
εφάρμοσε αμέσως ένα πλάνο μέτρων και
ενεργειών για τη διαμόρφωση ενός ασφαλούς περιβάλλοντος εργασίας για τους
υπάλληλους της, παράλληλα με την υιοθέτηση πολιτικών εξ αποστάσεως εργασίας
όπου αυτό κρίθηκε εφικτό και αναγκαίο, την
πραγματοποίηση τηλεδιασκέψεων (βιντεοκλήσεων), καθώς και σύγχρονων, ευέλικτων
τρόπων εργασίας.
Σε κάθε περίπτωση, η όποια αβεβαιότητα διαμορφώνεται για το επιχειρηματικό
περιβάλλον στην Ελλάδα και διεθνώς,
λόγω των επιπτώσεων του COVID - 19 και
η οποία θα μπορούσε να επηρεάσει τις
δραστηριότητες του Ομίλου στο μέλλον,
δεν κρίνεται ως ουσιώδης.
Επιπρόσθετα, η κεφαλαιακή επάρκεια
τόσο σε εταιρικό όσο και σε ενοποιημένο επίπεδο είναι τέτοια ώστε να εγγυάται
την απρόσκοπτη δραστηριότητα της Εται-

ρείας και του Ομίλου στο άμεσο μέλλον
σε κάθε επίπεδο. Η Διοίκηση της εταιρείας παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις
όσον αφορά το υγειονομικό πρόβλημα
και είναι σε ετοιμότητα, στην περίπτωση
που απαιτηθεί, να ληφθούν πρόσθετα μέτρα, πλέον αυτών που έχουν υιοθετηθεί
έως σήμερα.

Υπεύθυνη Καταπολέμηση
Διαφθοράς
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
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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:

1.

Έκφραση προβληματισμών
και αναφορά παραβιάσεων
Οι εργαζόμενοι ενθαρρύνονται να εκφράζουν τους προβληματισμούς και τις
τυχόν απορίες τους για το αν μία πρακτική ή συμπεριφορά είναι συμβατή με τις
αρχές και τις αξίες του Κώδικα και μπορούν προς τούτο να συμβουλεύονται τον
Προϊστάμενο της οικείας Διεύθυνσης, τη
Διοίκηση ή τη Διεύθυνση Νομικής Υπηρεσίας.
Η Εταιρεία παρέχει πληθώρα δυνατοτήτων και μεθόδων επικοινωνίας (τηλεφωνικώς, μέσω υποβολής έγγραφης
αναφοράς, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κ.λπ.) για την αναφορά περιστατικών όπου υπάρχουν υπόνοιες δεοντολογικών παραβάσεων. Όλες οι αναφορές,
ανεξαρτήτως από το εάν έχουν υποβληθεί ανώνυμα ή άλλως, θα αντιμετωπίζονται ως εμπιστευτικές και η γνωστοποίησή τους θα περιορίζεται στις επιταγές
της διεξαγωγής ενδελεχούς έρευνας της
προβαλλόμενης παράβασης, της λήψης
κατάλληλων πειθαρχικών ή διορθωτικών
μέτρων ή της συμμόρφωσης προς τις νομικές υποχρεώσεις.

2. Εμπιστευτικές πληροφορίες
- Απόκτηση και χρήση
πληροφοριών

Εμπιστευτικές ή απόρρητες είναι οι πληροφορίες, οι οποίες δεν έχουν γνωστοποιηθεί ή δεν είναι διαθέσιμες για το
ευρύ κοινό, όπως για παράδειγμα οικονομικά-τεχνικά στοιχεία, τεχνογνωσία,
ανάπτυξη νέων προϊόντων, συμβάσεις,
προσωπικά δεδομένα υπαλλήλων, πλάνα για εξαγορές/συγχωνεύσεις, πληροφορίες για σημαντικές διοικητικές
αλλαγές ή πληροφορίες που αφορούν
στην ανάπτυξη και στρατηγική του Ομίλου, πληροφορίες που έχουν σχέση με
τα πνευματικά δικαιώματα, σχέδια για
νέα προϊόντα, στρατηγικούς στόχους,
οποιεσδήποτε μη δημοσιευμένες χρηματοοικονομικές πληροφορίες ή πληροφορίες τιμολόγησης, κατάλογοι πελατών
και προμηθευτών, πληροφορίες σχετικές
με απαιτήσεις, επιχειρηματικές επιλογές
ή συνήθειες και σχέδια πελατών, πληροφορίες σχετικά με τις επιχειρησιακές
δραστηριότητες της εταιρείας και ιδίως
αυτές που αναφέρονται σε επιχειρησιακές στρατηγικές, ειδικές συμφωνίες,
οικονομικά αποτελέσματα και άλλα οικονομικά δεδομένα και προβλέψεις, δεδομένα ανθρώπινου δυναμικού, πληροφορίες απόκτησης ή πώλησης ακινήτων και
εξοπλισμού, επιχειρησιακές παραγγελίες, εισαγωγή νέων προϊόντων, βελτιώσεις προϊόντων και ο,τιδήποτε σχετίζεται
με την ανάπτυξη, την τεχνογνωσία και το
οικονομικό όφελος της εταιρείας.
Η χρήση ή η δημοσίευση τέτοιων πληροφοριών απαγορεύεται, εκτός εάν υπάρχει
σχετική έγκριση ή νομική υποχρέωση.
Οι εργαζόμενοι που χρησιμοποιούν συστήματα πληροφορικής πρέπει να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή σε θέματα
εμπιστευτικότητας όσον αφορά την προστασία και την ασφάλεια των δεδομένων.
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Κάθε επιχειρηματική πληροφορία της
Εταιρείας πρέπει να προστατεύεται.

3.
Δώρα, παροχή
διευκολύνσεων και δωροδοκίες
Απαγορεύεται η προσφορά, η προτροπή
ή η αποδοχή δώρων, δωρεών σε μετρητά
ή σε οποιαδήποτε άλλη μορφή καθώς και
κάθε άλλης ωφέλειας που σχετίζεται με
την εκτέλεση των καθηκόντων των εργαζομένων της Εταιρείας.
Επιτρέπεται μόνο η αποδοχή μη χρηματικών δώρων μικρής αξίας στα πλαίσια
της συνήθους επιχειρηματικής πρακτικής.
Δωρεές εκ μέρους της Εταιρείας επιτρέπονται μόνο εφόσον τηρείται με απόλυτη
διαφάνεια η ισχύουσα νομοθεσία. Όλες οι
συναλλαγές της Εταιρείας πρέπει να διενεργούνται με τρόπο νόμιμο και δεοντολογικό.
Οι εργαζόμενοι ή οι εκπρόσωποι της Εταιρίας απαγορεύεται να προσφέρουν, να
παρέχουν ή να υπόσχονται, άμεσα ή έμμεσα, οποιοδήποτε μη οφειλόμενο οικονομικό ή άλλο όφελος, σε δημόσιο ή/και ιδιωτικό υπάλληλο, με σκοπό την εξασφάλιση
ευνοϊκής μεταχείρισης ή επιχειρηματικού
πλεονεκτήματος.
Στον εργαζόμενο ή στο συνεργάτη που
διαπράττει το αδίκημα της δωροδοκίας
κατά την άσκηση των καθηκόντων του, ενδέχεται να καταλογιστεί αστική και ποινική
ευθύνη σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και να λυθεί η σχέση εργασίας του με την Εταιρεία.

4.
Επιχειρηματική σχέση
με το δημόσιο τομέα
Η Εταιρεία είναι απολύτως ενήμερη και
συμμορφώνεται πλήρως με την οικεία νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων (προμηθειών, έργων, υπηρεσιών, παραχωρήσε-

ων κλπ). Ο δημόσιος τομέας περιλαμβάνει
τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου καθώς και τους φορείς του ευρύτερου δημοσίου τομέα, ακόμα και εάν οι τελευταίοι
λειτουργούν υπό τη μορφή νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου. Το νομικό καθεστώς, το οποίο διέπει τις υποχρεώσεις σε
συνάρτηση με πελάτες του δημοσίου τομέα, επιβάλλει επιχειρηματικές πρακτικές
οι οποίες διαφέρουν σημαντικά και είναι
πολύ αυστηρότερες σε σχέση με τους πελάτες του ιδιωτικού τομέα. Η Εταιρεία έχει
ως γενική και αδιαπραγμάτευτη αρχή να
μην προσφέρει θέσεις εργασίας σε κυβερνητικά στελέχη, αξιωματούχους ή υπάλληλους του δημοσίου τομέα οι οποίοι εμπλέκονται στη διαδικασία κατακύρωσης και
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Τέλος, η
Διοίκηση της Εταιρείας δεσμευόμενη για
την τήρηση διαφάνειας σε όλο το φάσμα
των δραστηριοτήτων του απαγορεύει την
παροχή ή λήψη οποιονδήποτε παράνομων
προμηθειών, δωροδοκιών ή πληρωμών οιουδήποτε τύπου καθώς και προσωπικών
διευκολύνσεων σε οποιοδήποτε δημόσιο
ή κυβερνητικό στέλεχος.

5. Σύγκρουση συμφερόντων
Οι επιχειρηματικές αποφάσεις πρέπει να
λαμβάνονται σύμφωνα με τα συμφέροντα της Εταιρείας συνολικά και όχι βάσει προσωπικών συμφερόντων, σχέσεων
ή ωφελειών. Η Εταιρεία απαιτεί από το
σύνολο των εργαζομένων, ήτοι εργατοτεχνικό και διοικητικό προσωπικό, διευθυντικά και ανώτερα στελέχη καθώς και
μέλη της Διοίκησης να αποφεύγουν κατά
την εκτέλεση των καθηκόντων τους δραστηριότητες οι οποίες αποβλέπουν στην
εξυπηρέτηση ιδίων οικονομικών συμφερόντων ή άλλων προσωπικών ωφελειών
και οι οποίες παραβιάζουν την πίστη
τους έναντι της Εταιρείας και δεν συνάδουν με την επαγγελματική τους δραστηριότητα στην Εταιρεία. Σε περίπτωση
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που ο εργαζόμενος αντιληφθεί ότι τυχόν
προσωπικά συμφέροντα του ιδίου, μελών
του οικογενειακού περιβάλλοντός του ή
συνδεδεμένων με αυτόν νομικών προσώπων, ενδέχεται να τον επηρεάσουν ή
να τον αποτρέψουν από τη λήψη αντικειμενικής απόφασης, οφείλει να απευθυνθεί το συντομότερο δυνατό στον
Προϊστάμενό του ή στη Διεύθυνση Νομικής Υπηρεσίας της Εταιρείας, προκειμένου να επιλυθεί η όποια αμφισβήτηση
περί της ύπαρξης ή μη σύγκρουσης συμφερόντων.

6.
Εσωτερική πληροφόρηση
και συναλλαγές εταιρικών

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 Industry Anti-Corruption Forum.


The “Global Principles of Business Ethics for the Aerospace and Defense
Industry”, developed by the Aerospace Industries Association of America (AIA) and the AeroSpace and Defense Industries Association of Europe
(ASD).

στελεχών

Η Εταιρεία συμμορφώνεται πλήρως με
την ισχύουσα χρηματιστηριακή νομοθεσία και τις σχετικώς εκδοθείσες αποφάσεις, εγκυκλίους και οδηγίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
Στα πλαίσια αυτά παρακολουθεί συστηματικά τις συναλλαγές που πραγματοποιούν
σε μετοχές της Εταιρείας τα πρόσωπα
που απασχολεί με σύμβαση εργασίας και
τα οποία έχουν πρόσβαση σε προνομιακές πληροφορίες καθώς και τα πρόσωπα
που ασκούν διευθυντικά καθήκοντα και οι
έχοντες δεσμό με αυτά τα πρόσωπα. Κανένα κρούσμα διαφθοράς δεν έχει εντοπιστεί.

Διαχείριση περιπτώσεων
διαφθοράς για την Εταιρεία IDE
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

Υπεύθυνη Διαχείριση
Αντι-ανταγωνιστικής
Συμπεριφοράς
Ο ελεύθερος ανταγωνισμός αποτελεί
αρχή του Ομίλου. Η INTRACOM Holdings
σέβεται και συμμορφώνεται απόλυτα με τη
νομοθεσία και τις κανονιστικές ρυθμίσεις
περί ανταγωνισμού και καταπολέμησης
των μονοπωλίων («δίκαιο ανταγωνισμού»).
Στον Όμιλο πιστεύουμε ότι ο ελεύθερος
ανταγωνισμός λειτουργεί προς όφελος
των πελατών μας, των μετόχων μας, των
εταίρων μας, των επιχειρηματικών εργασιών μας και της κοινωνίας γενικότερα.
Κάθε μέλος του Ομίλου είναι υπεύθυνο
για τη συμμόρφωση με τους κανόνες του
δίκαιου ανταγωνισμού και για την από μέρους του επαρκή κατανόηση αυτών των
κανόνων, ώστε να είναι σε θέση να αναγνωρίζει καταστάσεις οι οποίες ενδέχεται
να προκαλέσουν ζητήματα που να σχετίζονται με τη νομοθεσία περί ελεύθερου
και θεμιτού ανταγωνισμού.

Ε ΚΘ Ε Σ Η Ε ΤΑ Ι Ρ Ι Κ Η Σ Υ Π Ε ΥΘΥ Ν ΟΤ Η ΤΑ Σ 2 0 2 0
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ΕΤΑΙΡΙΚΉ
ΥΠΕΥΘΥΝΌΤΗΤΑ
ΚΑΙ ΒΙΏΣΙΜΗ
ΑΝΆΠΤΥΞΗ
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Εταιρική Υπευθυνότητα
και Βιώσιμη Ανάπτυξη
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 Holdings
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.

Επιπλέον, τα συνδικαλιστικά δικαιώματα
των εργαζομένων είναι απολύτως σεβαστά και οι κανόνες υγιεινής και ασφάλειας
ακολουθούνται πιστά. 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.

Τα Ενδιαφερόμενα
Μέρη 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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ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ
ΜΕΡΗ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΡΓΑΖΌΜΕΝΟΙ

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.

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

ΜΈΤΟΧΟΙ/
ΕΠΕΝΔΥΤΈΣ

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.

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.

ΠΕΛΆΤΕΣ

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

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

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΈΣ

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

Επικοινωνία με τη Διεύθυνση
Προμηθειών.

Ενημέρωση για τις δραστηριότητες
της εταιρείας.

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

ΕΚΠΡΌΣΩΠΟΙ
ΤΟΠΙΚΉΣ
ΚΟΙΝΩΝΊΑΣ

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

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

ΑΡΜΌΔΙΟΙ
ΚΡΑΤΙΚΟΊ ΦΟΡΕΊΣ

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.

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

ΤΡΆΠΕΖΕΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΆ ΙΔΡΎΜΑΤΑ

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.

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

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΈΣ
ΑΡΧΈΣ

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.

ΜΜΕ
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Τα Ουσιαστικά Θέματα για τον Όμιλο
Μια από τις πιο σημαντικές και θεμελιώδεις κατευθυντήριες αρχές του GRI είναι
η αρχή της ουσιαστικότητας. Για την κάλυψη των απαιτήσεων τις συγκεκριμένης
αρχής θα πρέπει να υπάρχει μια διαδικασία αναγνώρισης των θεμάτων αυτών που
προκαλούν τις πιο σημαντικές οικονομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις, καθώς και εκείνων των θεμάτων
που θεωρούνται ως πιο σημαντικά από τα
εσωτερικά και εξωτερικά ενδιαφερόμενα
μέρη του Ομίλου.
Για την αναγνώριση και προτεραιοποίηση των ουσιαστικών θεμάτων του Ομίλου

έγινε ανάλυση των απαιτήσεων, προσδοκιών και θεμάτων ενδιαφέροντος των
ενδιαφερόμενων μερών, όπως αποτυπώνεται από την τακτική και έκτακτη επικοινωνία μαζί τους.
Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε έρευνα
σε εκθέσεις εταιρικής υπευθυνότητας και
βιώσιμης ανάπτυξης εταιρειών, από την
Ελλάδα και το εξωτερικό, που ανήκουν
στους επιμέρους κλάδους των εταιρειών
του Ομίλου. Επίσης, χρησιμοποιήθηκαν τα
GRI Standards και τα SASB Standards των
επιχειρηματικών κλάδων των εταιρειών
του Ομίλου.

Η Δέσμευσή μας
στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών
(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 Development 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:

Από την παραπάνω διαδικασία προέκυψαν τα εξής ουσιαστικά θέματα:
ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΌ ΘΈΜΑ

ΟΝΤΌΤΗΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΆ
ΤΟ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΌ ΘΈΜΑ

Οικονομική Επίδοση
Όμιλος

Καταπολέμηση Διαφθοράς

INTRACOM
HOLDINGS

Αντι-ανταγωνιστική Συμπεριφορά
Υλικά

INTRAKAT, INTRACOM DEFENSE

Ενέργεια
Κλιματική Αλλαγή και Εκπομπές
Απόβλητα
Περιβαλλοντική Συμμόρφωση
Απασχόληση
Όμιλος INTRACOM HOLDINGS
Υγεία και Ασφάλεια Εργαζομένων

Όμιλος
INTRACOM
HOLDINGS

Εκπαίδευση Εργαζομένων
Διαφορετικότητα και Ίσες Ευκαιρίες
Υγεία και Ασφάλεια Προϊόντων,
Υπηρεσιών και Πελατών
Ιδιωτικότητα, Προσωπικά Δεδομένα
και Ασφάλεια Δεδομένων
Επιχειρηματική Ηθική
Διαχείριση Συστημικών Ρίσκων
από Τεχνολογικές Διαταραχές

INTRASOFT International,
INTRACOM HOLDINGS

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

Δομική Ακεραιότητα και Ασφάλεια
Επιπτώσεις Κτιρίων και Υποδομών καθ’
όλη τη Διάρκεια του Κύκλου Ζωής τους
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ΥΠΕΎΘΥΝΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΓΙΑ ΤΟΥΣ
ΕΡΓΑΖΌΜΕΝΟΥΣ
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Υπεύθυνη Πολιτική
για τους Εργαζόμενους
Βασικός στόχος και στρατηγική προτεραιότητα του Ομίλου είναι ο σεβασμός, η
προστασία, η υποστήριξη και η ανάπτυξη
του ανθρώπινου δυναμικού μας.
Ένα από τα δυνατά σημεία μας είναι η ποιότητα του ανθρώπινου δυναμικού μας, το
οποίο αποτελεί την κινητήριο δύναμη της
ανάπτυξής μας και στο οποίο πιστώνεται
μεγάλο μερίδιο για την ως τώρα επιτυχημένη πορεία μας. Για το λόγο αυτό αποδίδουμε ιδιαίτερη σημασία στις διαδικασίες
επιλογής, επιμόρφωσης, αξιολόγησης και
ανταμοιβής του προσωπικού. Πολιτική μας
είναι η προσέλκυση προσωπικού υψηλού
επιπέδου για την κάλυψη των αναγκών
μας, η δημιουργία ενός ασφαλούς και δίκαιου περιβάλλοντος εργασίας, η θέσπιση
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αντικειμενικών κριτηρίων αξιολόγησης με
ταυτόχρονη ανάπτυξη και εξέλιξη των εργαζομένων. Επίσης, προσφέρουμε ικανοποιητικές αμοιβές και παροχές καθώς και
πρόσθετη ασφαλιστική νοσοκομειακή και
εξωνοσοκομειακή κάλυψη για όλους τους
εργαζόμενους.

Στοιχεία Ανθρώπινου
Δυναμικού
Ο συνολικός αριθμός εργαζομένων του Ομίλου (INTRACOM HOLDINGS, INTRASOFT
International, INTRAKAT, IDE) ανήλθε για
το 2020 στα 3054 άτομα. Το επιστημονικό
προσωπικό αποτελεί την πλειονότητα των
εργαζομένων.

ΆΝΤΡΕΣ

ΓΥΝΑΊΚΕΣ

ΣΎΝΟΛΟ

7

7

14

1.495

714

2.209

400

86

486

336

86

422

2.238

893

3.131
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ΣΎΜΒΑΣΗ
ΕΡΓΑΣΊΑΣ

7
ΆΝΤΡΕΣ

7

14

ΓΥΝΑΊΚΕΣ

ΣΎΝΟΛΟ

Αορίστου

1.485

708

2.193

Ορισμένου

10

6

16

ΓΥΝΑΊΚΕΣ

ΣΎΝΟΛΟ

ΤΎΠΟΣ
ΑΠΑΣΧΌΛΗΣΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΌΣ ΑΡΙΘΜΌΣ ΕΡΓΑΖΟΜΈΝΩΝ ΚΑΤΆ ΦΎΛΟ ΓΙΑ ΤΟ ΈΤΟΣ 2020

ΣΥΝΟΛΟ

Μισθωτοί
(Πλήρους
Απασχόλησης)

ΆΝΤΡΕΣ

Πλήρους
Απασχόλησης

1.488

701

2189

Μερικής
Απασχόλησης

7

13

20

Μισθωτοί

219

68

287

Αυτοαπασχολούμενοι (ΔΠΥ)

181

18

199

Μισθωτοί
(Πλήρους
Απασχόλησης)

336

86

422

Υγεία και Ασφάλεια
Εργαζομένων
Αντιλαμβανόμενοι τη σοβαρότητα των
επιπτώσεων των ατυχημάτων στον άνθρωπο, στο περιβάλλον, στην κοινωνία
και στην ίδια την εταιρεία, και συναισθανόμενοι την κοινωνική ευθύνη που έχει
κάθε εταιρεία σε κάθε τομέα παραγωγικής διαδικασίας, θέτουμε την Υγεία και
Ασφάλεια των Εργαζομένων ως απόλυτη
προτεραιότητα σε όλες τις δραστηριότητές μας. Όραμά μας είναι ένα εργασιακό
περιβάλλον χωρίς ανεπιθύμητα συμβάντα, τραυματισμούς και ατυχήματα.
Έχουμε θεσπίσει αντικειμενικούς σκο-

πούς 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
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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.






Σύστημα Διαχείρισης
Υγείας & Ασφάλειας
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.

Διαδικασίες και δράσεις για
την Υγεία και Ασφάλεια
INTRAKAT
Τοποθέτηση πυροσβεστήρων και σημάνσεων για την εύκολη πρόσβαση σε αυτούς.






Η διασφάλιση της παροχής των ανωτέρω
υπηρεσιών, καθώς και η απρόσκοπτη πρόσβαση των εργαζομένων σε αυτές, αποτελούν εγγύηση της Εταιρείας.

IDE









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.
Ενδεικτικά:
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.





Διενέργεια εσωτερικών επιθεωρήσεων εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας στην
Εργασία (ΣΔΥΑΕ) της εταιρείας.
Μεθοδολογία για τη μέτρηση και παρακολούθηση των παραγόντων που
σχετίζονται με τις συνθήκες Υγείας
και Ασφάλειας στην Εργασία (ΥΑΕ).
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
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Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία.
Καθορισμός της επάρκειας, της εκπαίδευσης και της ευαισθητοποίησης
του προσωπικού για θέματα ΥΑΕ.
Λειτουργία Ιατρείου και επίβλεψη της
υγείας των εργαζομένων: Καθημερινά εξετάζονται εργαζόμενοι στους
οποίους δίδονται ιατρικές οδηγίες
και θεραπευτική αγωγή (κατά περίπτωση).

Εκπαιδευτικά Προγράμματα
σχετικά με την Υγεία και
Ασφάλεια
INTRAKAT
Η εταιρεία προσφέρει στους εργαζομένους τη δυνατότητα εκπαίδευσης στις
πρώτες βοήθειες εντός των εγκαταστάσεών 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).

Γενική Εκπαίδευση:










Αναφορικά με θέματα ασφάλειας και
υγείας στην εργασία από εξωτερικούς
αδειοδοτημένους φορείς.
Αναφορικά με θέματα πυρασφάλειας
(χρήση πυροσβεστικών μέσων) από
την πυροσβεστική υπηρεσία.
Πραγματοποιείται σε ετήσια βάση η
άσκηση εγκατάλειψης κτηρίου.
Πραγματοποιούνται σε τακτική βάση σεμινάρια πρώτων βοηθειών από γιατρό.
Πραγματοποιείται σε τακτική βάση
ημερίδα για σεισμούς και ασφαλή
εγκατάλειψη. κτηρίων από την πυροσβεστική υπηρεσία.
Πραγματοποιείται ημερίδα για την
ασφαλή οδήγηση.

Ειδική εκπαίδευση:




Σεμινάριο ασφαλούς οδήγησης στους
οδηγούς της εταιρείας
Σεμινάριο εργασίας σε ύψος (εναερίτες)
Εκπαίδευση στο αντικείμενο «Safety»

Αντικείμενο Safety:
Αναφορικά με τις ώρες εκπαίδευσης αντικειμένου Safety για το έτος 2020 τα στοιχεία έχουν ως ακολούθως:



Συνολικές ώρες εκπαίδευσης:
521 ώρες
Προσωπικό που εκπαιδεσύτηκε:
83 άτομα (Άνδρες:78, Γυναίκες: 5)

INTRASOFT International
Όλοι οι υπάλληλοι της INTRASOFT
International συμμετέχουν σε προγράμματα κατάρτισης στον τομέα της υγείας και
της ασφάλειας, τα οποία είναι υποχρεωτικά και καθορισμένα σύμφωνα με το σύστημα διαχείρισης που διαθέτουμε.

Υπεύθυνη ανταπόκριση σε
κινδύνους υγείας και ασφάλειας
INTRAKAT
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 εργα-
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σιών (εναεριτών) με παραπομπή από
Ιατρό Εργασίας.
Πλήρης καταγραφή στην ΓΕΕΚ τόσο
των σχετικών κινδύνων όσο και των
αντίστοιχων μέτρων πρόληψης ανά
κλάδο εργασίας.

IDE
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.

Ατυχήματα
ΣΥΝΟΛΙΚΌΣ ΑΡΙΘΜΌΣ
ΑΤΥΧΗΜΆΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2020
Αριθμός
Θανάτων

Εργατικά
Ατυχήματα

INTRACOM
HOLDINGS

0

0

INTRAKAT

0

3

INTRASOFT
International

0

6

IDE

0

0

IDE



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.

INTRASOFT International

Μέτρα προστασίας από
την πανδημία Covid-19
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.

INTRACOM HOLDINGS


INTRAKAT
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.









Εφαρμογή τηλεργασίας σύμφωνα με τις
κυβερνητικές κατευθυντήριες οδηγίες.
Αντικατάσταση των ταξιδιών και συσκέψεων με τηλεδιασκέψεις και εξ
αποστάσεως συναντήσεις
Παροχή σε όλους τους εργαζόμενους
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
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Συνεχής ενημέρωση των εργαζομένων ως προς την αντιμετώπιση κρουσμάτων εντός και εκτός εργασιακού
χώρου.

Συνεχίζουμε να παρακολουθούμε στενά
την πανδημία του κορονοϊού. Η προστασία των εργαζομένων μας έρχεται πάντα
πρώτη, και θα συνεχίσουμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να διασφαλίσουμε
την ασφάλειά τους και να τους υποστηρίξουμε σε αυτήν τη δύσκολη στιγμή.
Αναπτύξαμε γρήγορα ψηφιακές λύσεις
στον χώρο εργασίας ώστε να επιτρέψουμε στους ανθρώπους μας να εργάζονται
απομακρυσμένα, με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα.
Οι εργαζόμενοί μας εργάζονται σκληρά
για να διατηρήσουν την επιχειρησιακή
συνέχεια και να αποφύγουν κινδύνους
ασφάλειας στον κυβερνοχώρο για τους
πελάτες μας σε αυτήν τη δύσκολη στιγ-

μή. Για να ανταποκριθούμε αποτελεσματικά και έγκαιρα στις προκλήσεις που
προκάλεσε η πανδημία, πήραμε τα ακόλουθα μέτρα:











Εξ αποστάσεως εργασία σύμφωνα
με τις κυβερνητικές κατευθυντήριες
οδηγίες (ανά χώρα).
Παροχή λεπτομερών οδηγιών σχετικά με τις συνθήκες εργασίας και τα
τεχνικά θέματα τηλεργασίας.
Εντατικός καθαρισμός και συχνή απολύμανση σε όλες τις εγκαταστάσεις.
Αντικατάσταση των ταξιδιών με τηλεδιασκέψεις και εξ αποστάσεως συναντήσεις.
Αναδιαρρύθμιση των γραφείων ώστε
να εξασφαλιστεί η απόσταση μεταξύ
των εργαζομένων.
Ανακοίνωση γενικών κανόνων και
οδηγιών για όλους τους κοινόχρηστους χώρους και τον εξοπλισμό,
όπως οδηγίες για τη χρήση φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων, τουαλε-
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τών και ανελκυστήρων.
Διάθεση ενός νέου εργαλείου SAP
μέσω του ESS για την καταγραφή της
παρουσίας των εργαζομένων.
Παροχή safety kit σε όλους τους εργαζόμενους (τρεις μάσκες και απολυμαντικά για προσωπική χρήση) για
την περαιτέρω διασφάλιση της υγείας και ασφάλειας στην εργασία.
Μετατροπή υπάρχοντος δωματίου σε
ειδική περιοχή απομόνωσης πιθανού
περιστατικού COVID-19.
Εγκατάσταση ανέπαφων θερμόμετρων στις εισόδους της εταιρείας.
Διαδικτυακά εργαστήρια για τηλεργασία, απομακρυσμένη συνεργασία,
διαχείριση εικονικών ομάδων, προσωπική ανάπτυξη, εργονομία.
Συνεχής επικοινωνία με τους εργαζόμενους.

Επιπλέον το 2020 διεξήγαμε την πρώτη
μας έρευνα COVID-19 για να κατανοήσουμε καλύτερα πώς οι υπάλληλοί μας
αντιμετωπίζουν μεμονωμένα την πανδημία και την εργασία από το σπίτι.

INTRAKAT
Τα μέτρα που λάβαμε για την αποτελεσματική και άμεση προστασία των εργαζομένων είναι τα παρακάτω:
 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.
Επιδότηση καυσίμων προσωπικού για
τη μετακίνησή τους από και προς την
εταιρεία για να μην συνωστίζονται
στα μέσα μεταφοράς.
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.

IDE
Για τη διαχείριση της πανδημίας COVID-19
διαμορφώθηκε η σχετική διαδικασία και
θεσπίστηκαν ρόλοι και άτομα επικοινωνίας. Εξασφαλίστηκε η δυνατότητα τηλεργασίας και τηλεδιασκέψεων, διασφαλίζοντας την επιχειρησιακή συνέχεια και
προστατεύοντας το κοινωνικό σύνολο.
Ακόμα συντάχθηκαν και κυκλοφόρησαν
άμεσα έντυπα οδηγιών προς τους εργαζόμενους για:
 Περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων.
 Τήρηση απoστάσεων.
 Σωστή υγιεινή.
 Καλός και συχνός αερισμός των χώρων.
 Προσέλευση στην εργασία – Είσοδος
στην εταιρεία.
 Χώρους εστίασης εντός της επιχείρησης.
 Φύλαξη – Υποδοχή.
 Οδηγούς εισερχόμενων φορτηγών.
 Εσωτερική διακίνηση υλικών.
 Επισκέπτες.
 Διενέργεια προληπτικών pcr & rapid
tests, μοίρασμα μασκών, αντισηπτικών, διενέργεια συνεχών προληπτικών απολυμάνσεων.
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Με σεβασμό στους
Ανθρώπους μας
Για εμάς στον Όμιλο, ο ανθρώπινος παράγοντας αποτελεί στοιχείο καθοριστικής σημασίας, καθώς η εκπλήρωση των
στόχων μας βασίζεται σε μεγάλο βαθμό
στο εξειδικευμένο και έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό μας.
Για το λόγο αυτό, η INTRACOM Holdings
διατήρησε στα χρόνια της κρίσης τις
θέσεις εργασίας της, ενώ παράλληλα
δημιουργεί νέες θέσεις υψηλής εξειδίκευσης. Ως αποτέλεσμα, αφενός συνεισφέρει στην αποτροπή διαφυγής στο
εξωτερικό του υπάρχοντος επιστημονικού δυναμικού (brain-drain) και αφετέρου στον επαναπατρισμό Ελλήνων επιστημόνων.
Στο ανωτέρω πλαίσιο και με γνώμονα την
αρχή της «ισότητας ευκαιριών», εφαρμόζουμε σύστημα προσλήψεων χωρίς διακρίσεις βάσει μόνο αντικειμενικών κριτήριων, όπως την επιστημονική κατάρτιση
του υποψηφίου, την ακεραιότητά του και
τη δυνατότητα ομαδικής εργασίας του.
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.

με μεγάλη ασφαλιστική εταιρία και προσφέρει σε όλους τους εργαζόμενους:








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

INTRAKAT










Πρόσθετες Παροχές
εργαζομένων
Με 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

Ασφάλεια ζωής και ατυχημάτων.
Ασφάλεια νοσοκομειακής - εξωνοσοκομειακής περίθαλψης (αμοιβές
ιατρών, φάρμακα, διαγνωστικές εξετάσεις) Ασφάλιση ζωής.
Ασφάλιση μόνιμης ολικής ανικανότητες από ασθένεια.
Ασφάλιση θανάτου ή μόνιμης ανικανότητας από ατύχημα.
Ασφάλιση απώλειας εισοδήματος
από ατύχημα ή ασθένεια.
Ασφάλιση επαγγελματικών ταξιδιών.

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.

INTRASOFT International


Παροχή εσωτερικού intranet portal
(#WeAre) για τη βελτίωση της εσωτερικής επικοινωνίας και ενημέρωσης στην Εταιρεία. Μέσω της πλατφόρμας παρέχεται η δυνατότητα
στους εργαζόμενους να αλληλοεπιδρούν, και να αυξάνουν την παραγωγικότητα τους.
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Πλήρης πρακτική διαχείρισης επιδόσεων (performance management), η
οποία ευθυγραμμίζεται με την ευέλικτη στρατηγική της Εταιρείας.
Καινοτόμο
πρόγραμμα
διαχείρισης «We Lead» το οποίο απευθύνεται στα στελέχη του middle & upper
management και έχει σχεδιαστεί για
να οικοδομήσει μια ενοποιημένη προσέγγιση και κουλτούρα διαχείρισης σε
όλες τις χώρες δραστηριοποίησης.
Τηλεδιασκέψεις για την προστασία
της ψυχικής και σωματικής υγείας
(Wellness Days) και ψηφιακές δραστηριότητες για την ενίσχυση της
ομαδικής συνεργασίας (teambuilding
activities).
Χρήση εταιρικών λεωφορείων για
δωρεάν μετακίνηση των εργαζομένων από και προς την Εταιρεία.
Λειτουργία πλήρως εξοπλισμένου
εστιατορίου με προνομιακές τιμές.
Εκπτωτικές προσφορές σε συνεργασία με διάφορες επιχειρήσεις.
Ιατρός εργασίας, ομαδικό ιατροφαρμακευτικό και νοσοκομειακό πρόγραμμα ασφάλισης.
Εταιρικό αυτοκίνητο, επίδομα καυσί-

μων, εταιρικό κινητό τηλέφωνο ανάλογα με το επίπεδο εργασίας των
εργαζομένων και φορητό υπολογιστή
σε όλα τα επίπεδα εργαζομένων.

IDE







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.

Επαγγελματική Ανάπτυξη
και Εκπαίδευση
Εργαζομένων
Η φιλοσοφία της INTRACOM Holdings εστιάζεται στη συνεχή ανάπτυξη και βελτίωση
των ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού (διά βίου μάθηση) ώστε διαρκώς να
εξασφαλίζεται η απασχολησιμότητά του.

Επεκτείνουμε τις γνώσεις και την τεχνογνωσία των υπαλλήλων όλου του Ομίλου
παρέχοντάς τους κατάλληλες ευκαιρίες
μάθησης και επιμόρφωσης που θα ενισχύσουν τις δεξιότητές τους και την προσωπική τους ανάπτυξη.

Εκπαιδευτικά Προγράμματα
INTRAKAT
Πραγματοποιούνται τα παρακάτω προγράμματα:
 Business English
 SAP -SAP AADE E-BOOKS
 AUTOCAD 2D
 Aσφάλιση Τεχνικών Έργων
 Λογιστική & Φορολογία
 Μηχανογραφημένη Μισθοδοσία
 PMP Project Management
 GDPR - Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
Εξειδικευμένα σεμινάρια για εταιρικά
τμήματα:
 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).

INTRASOFT International
Η INTRASOFT εφαρμόζει ένα σύστημα
διαχείρισης μάθησης και εκπαίδευσης
Learning Management System (LMS),
το Success Factors, που υποστηρίζεται από το SAP. Μέσω του συστήματος
αυτού διευρύνονται οι γνώσεις και η
τεχνογνωσία των εργαζομένων, καθώς
τους παρέχονται καλύτερες ευκαιρίες
εκπαίδευσης που ενισχύουν τις δεξιόΕ ΚΘ Ε Σ Η Ε ΤΑ Ι Ρ Ι Κ Η Σ Υ Π Ε ΥΘΥ Ν ΟΤ Η ΤΑ Σ 2 0 2 0

τητες τους, προωθούν την προσωπική
ανάπτυξη και την αυτοβελτίωσή τους.
Μέσω αυτού του μοναδικού εκπαιδευτικού συστήματος, η εταιρεία παρέχει σε
κάθε εργαζόμενο απεριόριστες ευκαιρίες μάθησης καθώς δίνεται πρόσβαση
σε περισσότερα από 5.000 τεχνικά διαδικτυακά μαθήματα. Τα εκπαιδευτικά
προγράμματα επικεντρώνονται, μεταξύ
άλλων, στην υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων και στην ανάπτυξη τεχνικών,
καθώς και οριζόντιων (soft skills) δεξιοτήτων. Το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού
της εταιρείας αξιολογεί την αποτελεσματικότητα των μαθησιακών δραστηριοτήτων μέσω των Learning Effectiveness
Assessment Forms, με στόχο τη διατήρηση της κορυφαίας ποιότητας των μαθησιακών δραστηριοτήτων.

IDE
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 συγκε-
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κριμένων ομάδων εργαζομένων:
Εκπαίδευση βασικών γνώσεων ηλεκτρονικής σε τεχνικούς παραγωγής
και τεχνικής υποστήριξης.
Σεμινάρια για θέματα Υγιεινής και
Ασφάλειας.
Εκπαίδευση ομάδων πυρασφάλειας
Σεμινάρια διασφάλισης ποιότητας.

ντας ίσες ευκαιρίες και διαμορφώνοντας
συνθήκες που διασφαλίζουν το σεβασμό
της διαφορετικότητας και της αξιοπρέπειας κάθε εργαζομένου και συνεργάτη.

Πολιτικές μη διακρίσεων και
εφαρμογής ίσων ευκαιριών
INTRAKAT

ΏΡΕΣ ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗΣ
INTRASOFT International
Συνολικός Αριθμός
Εκπαιδευόμενων
Αριθμός εκπαιδευόμενων
Ανδρών
Αριθμός εκπαιδευόμενων
Γυναικών
Σύνολο Ωρών εκπαίδευσης
Αριθμός ωρών εκπαίδευσης
ανδρών
Αριθμός ωρών εκπαίδευσης
γυναικών
Μέσος όρος ωρών
εκπαίδευσης σύνολο
Μέσος όρος ωρών
εκπαίδευσης αντρών
Μέσος όρος ωρών
εκπαίδευσης γυναικών
INTRAKAT

1.803

1248

27.832

17,61
19,26
14,21
2020

Ώρες Εκπαίδευσης Άνδρες

363
13,96

Γυναίκες

27

Ώρες Εκπαίδευσης Γυναίκες

679

Συνολικές Ώρες Εκπαίδευσης

25,15
1.042

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.

INTRASOFT International

9.960
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Γυναικών



37.792

Άνδρες

Μέσος Όρος Εκπαίδευσης



555

53

Ανδρών



2020

Αριθμός Εκπαιδευόμενων

Μέσος Όρος Εκπαίδευσης



Διαφορετικότητα
και ίσες ευκαιρίες
Ο Όμιλος INTRACOM είχε από την αρχή
της δημιουργίας του ένα ισχυρά εξωστρεφές προφίλ, με παρουσία μέσω θυγατρικών σε πληθώρα χωρών του κόσμου. Η
συνεργασία και η συνύπαρξη ανθρώπων
διαφορετικών εθνικοτήτων, θρησκεύματος και κουλτούρας διαμόρφωσε εξαρχής πνεύμα αναγνώρισης, σεβασμού και
ενθάρρυνσης της διαφορετικότητας, και
ανέδειξε τα πολλαπλά οφέλη συνεργασίας με ένα ευρύ φάσμα διαφορετικών ανθρώπων και της συμπεριληψιμότητας.
Σε αυτό το πνεύμα η INTRACOM
HOLDINGS ως μητρική εταιρεία και ο Όμιλος μεριμνά για την αμερόληπτη αντιμετώπιση όλων των εργαζομένων, παρέχο-
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Οι σχέσεις μεταξύ των εργαζομένων της
Εταιρείας βασίζονται στον αμοιβαίο σεβασμό όλων των τύπων διαφορετικότητας
και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Ο Κώδικας Δεοντολογίας της Εταιρείας διασφαλίζει τις ίσες ευκαιρίες εργασίας και
το σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα
σε όλες τις δραστηριότητες της Εταιρείας.
Παράλληλα, συμπεριφορές διάκρισης και
παρενόχλησης δεν είναι αποδεκτές και ως
εκ τούτου η εταιρεία έχει θεσπίσει μια διαδικασία για την αναφορά τέτοιων περιστατικών και τη διερεύνησή τους.

IDE


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. Επίσης 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.
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ΥΠΕΎΘΥΝΗ
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Υπεύθυνη Πολιτική για το Περιβάλλον
Βασικός στόχος μας και στρατηγική μας
προτεραιότητα είναι να λειτουργούμε με
προσήλωση στις αξίες της περιβαλλοντικής
ευθύνης και να επιδιώκουμε συστηματικά
την όσο το δυνατόν μικρότερη επίδραση
στο περιβάλλον. Η πεποίθηση αυτή επιβεβαιώνεται και από το γεγονός ότι ο Όμιλος,
από τα πρώτα χρόνια λειτουργίας του, πρωταγωνίστησε στην ανάληψη πρωτοβουλιών
με στόχο την έμπρακτη συνεισφορά του
στην προστασία του περιβάλλοντος.
Αποτελεί κοινή πεποίθηση ότι οι εταιρείες υψηλής τεχνολογίας διαδραματίζουν
σημαντικό ρόλο στην προστασία των οικοσυστημάτων, επειδή προσφέρουν μια
βιώσιμη εναλλακτική λύση στη διαδικασία της φυσικής μεταφοράς. Ο Όμιλος
INTRACOM Holdings δεσμεύεται να διατηρήσει μια περιβαλλοντικά ευαίσθητη και
υπεύθυνη θέση και να διαχειριστεί ανάλογα τις δραστηριότητές του, ελαχιστοποιώντας τις όποιες αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις ενδέχεται να προκύπτουν.
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 να υλοποιήσουν τους
στόχους αυτούς.
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 βάσει
προκαθορισμένων κριτηρίων μεταξύ των
οποίων περιλαμβάνονται και οι ισχύουσες

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

νομοθετικές και άλλες κανονιστικές απαιτήσεις. 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.

Περιβαλλοντικές
Δράσεις Ομίλου
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

Υπεύθυνη
Κατανάλωση Ενέργειας
Μέσα από τον ευρύτερο περιβαλλοντικό
προσανατολισμό του Ομίλου, καταβάλλονται συνεχείς προσπάθειες ορθολογικής
διαχείρισης των καταναλώσεων κάθε μορφής ενέργειας.

INTRAKAT
Η εταιρεία έχει σχεδιάσει, εγκαταστήσει και
εφαρμόζει Σύστημα Ενεργειακής Διαχείρι-
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ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ

559.381 kWh

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

26.881 ΛΤ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ

653.925,86 kWh

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ

4,393 MWh

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ

3.208.000 kWh

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

998.000 kWh

(Γραφεία σε Ελλάδα, Λουξεμβούργο, Βέλγιο και Ρουμανία)

σης, με βάση το πρότυπο ISO 50001:2018
με στόχο να βελτιώνει διαρκώς την ενεργειακή της επίδοση, στην οποία συμπεριλαμβάνεται η ενεργειακή απόδοση καθώς
και η χρήση και κατανάλωση της ενέργειας.




Η Διοίκηση της εταιρείας δεσμεύεται στα
ακόλουθα:
 Τήρηση της σχετικής νομοθεσίας και
άλλων απαιτήσεων που σχετίζονται
με την ενεργειακή απόδοση.
 Υποστήριξη των δραστηριοτήτων σχεδιασμού που λαμβάνουν υπόψη τη
βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης.
 Προμήθεια ενεργειακά αποδοτικών
προϊόντων και υπηρεσιών, που επηρεάζουν θετικά την ενεργειακή απόδοση.
 Μέτρηση των επιδόσεων Συστήματος
Ενεργειακής Διαχείρισης με χρήση
κατάλληλων δεικτών.
 Υιοθέτηση διεργασιοκεντρικής προσέγγισης σε όλα τα επίπεδα της εταιρείας.
Η εφαρμογή και πιστοποίηση Συστήματος Ενεργειακής Διαχείρισης προσφέρει
στον οργανισμό τα παρακάτω οφέλη:
 μείωση του ενεργειακού κόστους.
 αναγνώριση, αποτύπωση, αξιολόγη-

ση 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.

Για τη μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος της INTRAKAT έγινε αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων φθορισμού
με καινούρια τεχνολογίας led, καθώς και
αντικατάσταση οχημάτων παλαιότερης
τεχνολογίας, με τεχνολογία euro 5 ή 6.
Συνολικά, το διάστημα 2019-2020 πραγματοποιήθηκε μείωση της κατανάλωσης
ηλεκτρικής ενέργειας κατά 15%.

INTRASOFT International
Η εταιρεία έχει ως στόχο να βελτιώνει
συνεχώς την ενεργειακή της απόδοση
στις εγκαταστάσεις της. Η Εταιρεία έχει
μερικώς ανακαινίσει τα γραφεία της για
να επιτύχει χαμηλότερη κατανάλωση
ενέργειας. Έχει αλλάξει τον φωτισμό στα
γραφεία της σε LED, ενώ παράλληλα έχει
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αναβαθμίσει τις μονάδες θέρμανσης.
Πέρα από τις εγκαταστάσεις της Εταιρείας, υπάρχει στενή συνεργασία με τους
πελάτες, τους συνεργάτες και τις αρχές
για την επίτευξη μεγαλύτερης ενεργειακής εξοικονόμησης, καθώς και για την
ευθυγράμμιση με τις βέλτιστες πρακτικές.

Οι ενέργειες και δράσεις της Εταιρείας
για την αποδοτικότερη χρήση της ενέργειας περιλαμβάνουν:
 Ανακαίνιση γραφείων για χαμηλότερη ενεργειακή κατανάλωση.
 Αναβάθμιση εξοπλισμού φωτισμού
σε LED.
 Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης.
 Αποδοτική εφαρμογή εσωτερικής καμπάνιας που περιλαμβάνει αυτοκόλλητα σε συσκευές υψηλής ενεργειακής
κατανάλωσης, αυτόματους διακόπτες
φωτισμού σε χώρους όπου δεν απαιτείται συνεχής φωτισμός και σήμανση
εξοπλισμού που θα πρέπει να απενεργοποιείται κατά το πέρας της εργασίας.

IDE
Η εταιρεία υπέβαλλε Έκθεση Ενεργειακού
Ελέγχου εντός του 2019 και η πολιτική της
εντός του 2020 στηρίχθηκε στις υποδείξεις του ως άνω Ελέγχου.
Η εταιρεία προχώρησε σε ενεργειακό
έλεγχο στις εγκαταστάσεις της, πραγματοποίησε καταγραφή και καταχώρηση του
Ψυκτικού/Κλιματιστικού εξοπλισμού στο
ΥΠΕΝ, και σταδιακά αντικατέστησε τα
φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου και τις
ουσίες που καταστρέφουν την στιβάδα
του όζοντος (φρέον) με νέα οικολογικότερα υλικά. (R22->R407).
Το 2020 έγινε αντικατάσταση του 20% του
φωτισμού με λάμπες τύπου LED ισοδύναμης φωτεινότητας, ενώ συνολικά πραγματοποιήθηκε μείωση καταναλισκόμενης
ενέργειας κατά 106.000 Kwh, σε σχέση με
το 2019.

Κλιματική Αλλαγή και
Εκπομπές Αερίων του
Θερμοκηπίου
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.

INTRAKAT
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.
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Το αποτύπωμα άνθρακα της εταιρείας
INTRAKAT για το 2020, σε μονάδα μέτρησης μάζας, είναι: 61,769 μετρικοί τόνοι.

INTRASOFT International
H INTRASOFT International στοχεύει διαρκώς στη μείωση των εκπομπών αερίων του
θερμοκηπίου. Για αυτό το λόγο, λαμβάνονται μέτρα διασφάλισης ότι οι ρύποι από
την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και από τα
εταιρικά οχήματα παραμένουν στο χαμηλότερο δυνατό επίπεδο, ενώ αναζητούνται
διαρκώς τρόποι περαιτέρω μείωσης. Στην
Εταιρεία στοχεύουμε στη διατήρηση των
ανθρακικών εκπομπών σε επίπεδα χαμηλότερα των 2 τόνων ανά εργαζόμενο. Παράλληλα, γίνεται συστηματική μέτρηση της
συγκέντρωσης ρύπων εντός των γραφείων
μας στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη.

IDE
Για το 2020 είχαμε εκπομπές CO2 από
καυστήρες πετρελαίου (δείκτης αιθάλης

0-1) και από επαγγελματικά αυτοκίνητα.
Επίσης φθοριούχα αέρια από κλιματιστικές μονάδες.
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.
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Υπεύθυνη
Κατανάλωση Νερού
Ο Όμιλος λαμβάνει όλα τα απαραίτητα
μέτρα για την προστασία και την ορθή
διαχείριση των υδάτινων πόρων σε κάθε
του έργο ή δραστηριότητα.
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ 2020 (m³)
INTRAKAT
INTRACOM
HOLDINGS
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1.254,60

INTRASOFT
International
(Γραφεία σε Ελλάδα,
Λουξεμβούργο,
Βέλγιο και Ρουμανία)

12,51 (ανά
εργαζόμενο)

INTRAKAT
Η εταιρεία αντλεί νερό για να καλύψει τις
ανάγκες άρδευσης περιβάλλοντος χώρου
από αδειοδοτημένες γεωτρήσεις τόσο στη
Θήβα, όσο και στις εγκαταστάσεις στην
Παιανία. Για πόση και λειτουργικές ανάγκες των κτηρίων, χρησιμοποιεί το δίκτυο
της ΕΥΔΑΠ. Απορρίπτει νερό μέσω των λυμάτων από τις κουζίνες και τα wc σε στεγανούς βόθρους (ελλείψει αποχετευτικού
δικτύου) το περιεχόμενο των οποίων καταλήγει σε αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις
επεξεργασίας λυμάτων της ΕΥΔΑΠ.
Δεν αποθηκεύεται νερό στις εγκαταστάσεις
της εταιρείας. Στα εργοτάξια το νερό που
αποθηκεύεται χρησιμοποιείται για τις λειτουργικές και κατασκευαστικές ανάγκες του
έργου. Οι αλλαγές στην αποθήκευση ποικίλουν ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες ή απαιτήσεις του έργου. Οι ελάχιστες προϋποθέσεις για την ποιότητα των λυμάτων που
απορρίπτονται παρουσιάζονται παρακάτω:
 Έλεγχος υπεργολάβου για την απόρ-

ριψη 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.
Το 2020 επετεύχθη μείωση κατανάλωσης
νερού κατά 10% σε σχέση με το 2019.

INTRAKAT
Στον Τομέα Έργων & Υποδομών δεν υφίσταται διαχείριση πρωτογενών φυσικών πόρων, αλλά διαχείριση ημι-έτοιμων ή έτοιμων
προϊόντων σύμφωνα με συγκεκριμένα για το
κάθε έργο σχέδια και διαδικασίες που προσδιορίζουν ακριβώς τη χρήση του κάθε υλικού, τον τρόπο μεταποίησης και την ακριβή
θέση και λειτουργία του. Προτεραιότητα της
εταιρείας είναι, κατά τη φάση σχεδίασης των
έργων που εκτελεί, να χρησιμοποιεί ανακυκλώσιμα υλικά ή να προτρέπει για τη χρήση
τέτοιων υλικών. Αναφορικά με τις αιτήσεις
προσφορών και τις συμβάσεις με προμηθευτές υλικών και εξοπλισμού, υπάρχει ειδικός
όρος για συμμόρφωσή τους με τις απαιτή-

Υπεύθυνη
Διαχείριση Υλικών
Ο Όμιλος λαμβάνει όλα τα απαραίτητα
μέτρα για την ορθή διαχείριση και ανακύκλωση των υλικών που χρησιμοποιεί σε
κάθε του έργο ή δραστηριότητα.
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IDE
Φροντίζουμε 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.

ΥΠΕΎΘΥΝΗ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΥΛΙΚΏΝ

INTRASOFT International
H INTRASOFT International εφαρμόζει
δράσεις που επικεντρώνονται στην υπεύθυνη κατανάλωση νερού και τη μείωση
των υγρών αποβλήτων από τις δραστηριότητες της Εταιρείας. Οι #IntrasoftPeople
της εταιρείας, είναι πρεσβευτές της οικοδόμησης ενός βιώσιμου μέλλοντος, υιοθετώντας και εφαρμόζοντας λύσεις εξοικονόμησης νερού σε τακτική βάση.
Οι δράσεις περιλαμβάνουν:
 Εγκατάσταση βρυσών με αισθητήρες
στις τουαλέτες.
 Συνεχή παρακολούθηση της ποιότητας του νερού.
 Σήμανση στους κοινόχρηστους χώρους για την προώθηση της εξοικονόμησης νερού.

σεις 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 συμμόρφωσης σε θέματα σχετικά
με την προστασία του περιβάλλοντος και εν
γένει με τη χρήση ανακυκλώσιμων υλικών.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΩΤΩΝ
ΥΛΩΝ 2020

ΒΑΡΟΣ

ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΑ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ
ΣΥΝΟΛΙΚΑ (tn)

6.089

ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΧΑΡΤΙ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡHΣΗΣ (tn)

7.303

ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΧΑΡΤΙ (tn)

5.1

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (tn)

22

ΣΙΔΗΡΟΣ (tn)

45

ΑΝΑΛΥΣΗ

4,048 Τόνοι από
ανακυκλωμένο χαρτί
Δεν προέρχεται από
ανακύκλωση

IDE

Υπεύθυνη
Διαχείριση Αποβλήτων
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.

Δεν προέρχεται από
ανακύκλωση

INTRAKAT
Για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την
παραγωγή αποβλήτων λαμβάνονται μέτρα
καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας της Εταιρείας και εκτέλεσης των Έργων, ενδεικτικά:
 Αγορά εξοπλισμού (ΜΕ) για επαναχρησιμοποίηση της ασφάλτου
 Βελτιστοποίηση
διατομής εκσκαφής
χαντακίου με την αγορά /χρήση ΜΕ ει-
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δικού τροχού για την εισαγωγή οπτικών ινών.
Χρήση αποβλήτων εκσκαφών-κατεδαφίσεων ως υλικό υπόβασης οδοποιίας όπου αυτό προβλέπεται από
τις σχετικές μελέτες (ΜΠΕ).
Επαναχρησιμοποίηση
χωματουργικών προϊόντων εντός του οικοπέδου
σαν υλικό επανεπίχωσης όπου αυτό
είναι δυνατό.
Εγγραφή στο Ηλεκτρονικό Μητρώο
Αποβλήτων (ΗΜΑ) και χρήση της
πλατφόρμας του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
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.

Η παραγωγή αποβλήτων από τη δραστηριότητα της INTRAKAT, τόσο σε επίπεδο
διοικητικό όσο και των εργοταξίων της,
είναι αποτέλεσμα των παρακάτω:
 Εκτέλεση έργων.
 Λύματα προσωπικού από τη χρήση των
κτηρίων.
 Εκπομπές αερίων από την χρήση μηχανών εσωτερικής καύσης.
 Λιπαντικά από συντήρηση μηχανημάτων έργου/οχημάτων.
 Απόβλητα εκσκαφών, κατασκευών
και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) από την
κατασκευή.

ΥΠΕΎΘΥΝΗ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΉΤΩΝ
ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

(Γραφεία σε Ελλάδα,
Λουξεμβούργο,
Βέλγιο και Ρουμανία)

ΤΟΝΟΙ (TN)

Mεικτή συσκευασία

15,35

Bιοαποικοδομήσιμα απόβλητα

4,38

Oγκώδη απόβλητα

8,66

Ποσότητα κατανάλωσης
χαρτιού (μονάδες)

631,939

Ποσότητα κατανάλωσης
toner (αριθμός toner)

44

Επικίνδυνα απόβλητα

5

Μη επικίνδυνα απόβλητα

26

Συσσωρευτές Μπαταρίες

1.229

Χαρτί

6.214

Toner

0.060

Μέταλλα

14.428

Απόβλητα Ηλεκτρονικού/ Ηλεκτρολογικού Εξ.

1.370

Χαλκός/ Καλώδια

0.343

Ξύλο

0.995

Πλαστικό

1.989
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Μέταλλα & Scrap από την κατασκευή.
Απόβλητα ηλεκτρονικού εξοπλισμού
από τη λειτουργία της εταιρείας.
 Συσσωρευτές από την κατασκευή, τα
έργα της και συνολικά τη λειτουργία της.
Από το σύνολο των αποβλήτων της
INTRAKAT, το 96,67% οδηγείται προς ανακύκλωση και το υπόλοιπο 3% προς ταφή.



INTRASOFT International
Στην Εταιρεία αντιμετωπίζεται με υπευθυνότητα το συνολικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Υπάρχει συγκεκριμένη στόχευση
στην επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση υλικών, για τη δημιουργία μιας πιο
αποδοτικής οικονομίας και της ορθολογικής χρήσης φυσικών πόρων. Στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας, οι σημαντικότερες
πηγές αποβλήτων είναι το χαρτί εκτύπωσης και τα τόνερ.
Παράλληλα, η εταιρεία έχει προβεί στις
εξής δράσεις:
 Χρήση συγκεκριμένων δεικτών για
τα απόβλητα με στόχο την παρακολούθηση της συνολικής ποσότητας
παραγωγής αποβλήτων που προκύπτουν από τις δραστηριότητές της.
 Ανακύκλωση όλων των αποβλήτων
χαρτιού και τόνερ.
 Δράσεις εταιρικής υπευθυνότητας
για την προώθηση της ανακύκλωσης
και της χρήσης υλικών που είναι περισσότερο φιλικά προς το περιβάλλον (π.χ. εσωτερική καμπάνια «Say
goodbye to plastic»).

Περιβαλλοντική
Συμμόρφωση
Η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί για τον Όμιλο βασική προϋπόθεση
για τη βιώσιμη ανάπτυξή του και βασικό
πυλώνα της λειτουργίας του. Στο πλαίσιο
αυτό, οι εταιρείες εφαρμόζουν Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και πολιτικές προκειμένου να διασφαλιστεί η

πλήρης περιβαλλοντική συμμόρφωση. Το
Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
της INTRAKAT και της IDE είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001,
ενώ για την περιβαλλοντική συμμόρφωση
λαμβάνονται τα εξής μέτρα και ενέργειες:
 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.

Περιβαλλοντικές
Επιπτώσεις από
Ανάπτυξη Έργων
Σε κάθε έργο και περιοχή όπου δραστηριοποιείται ο Όμιλος, τίθεται ως βασική
προτεραιότητα η ελαχιστοποίηση της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης.

INTRAKAT
Προκειμένου να διασφαλίσει τη βέλτιστη
περιβαλλοντική διαχείριση των έργων,
ο όμιλος ενσωματώνει τις κάτωθι αρχές
κατά το σχεδιασμό και την εκτέλεσή τους:
 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.
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Επιπτώσεις Κτιρίων
και Υποδομών καθ’ όλη
τη Διάρκεια του Κύκλου
Ζωής τους
INTRAKAT
Σε συμφωνία με το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης της εταιρείας, το οποίο
βασίζεται στο ISO 14001:2015, η μείωση της
κατανάλωσης ενέργειας και φυσικών πόρων αποτελούν στόχο της εταιρείας στο
πλαίσιο της υιοθέτησης στρατηγικής βιώσιμης ανάπτυξης.
Βήματα προς την κατεύθυνση αυτή λαμβάνονται ήδη από το στάδιο της σύλληψης και
του σχεδιασμού των έργων, όπως παρουσιάζονται παρακάτω:















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.
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 εκ-











παίδευση 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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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 καυσί-

μων 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.
Προτεραιότητα της Intrakat είναι η κατασκευή κτιρίων με βάση τις αρχές του
βιοκλιματικού σχεδιασμού, με στόχο τη
δημιουργία κάθε φορά ενός ενεργειακού «πράσινου» κτιρίου.
Η εταιρεία διαθέτει εμπειρία σε κατασκευή
κτιρίων, τα οποία από τη φάση της μελέτης
έως και την οριστική παραλαβή ακολουθούν συγκεκριμένα πρότυπα και προδιαγραφές LEED. Απόδειξη του ανωτέρου
είναι η πιστοποίηση με LEED Platinum του
Νηπιαγωγείου «Ιωάννης Καρράς» του Αμερικάνικου Κολλεγίου Αθήνας το 2014, κατασκευής της εταιρείας Intrakat, το οποίο
αποτελεί το πρώτο κτίριο στην Ελλάδα που
πήρε τη συγκεκριμένη πιστοποίηση.
Επίσης, πιστοποίηση LEED Platinum έχει
λάβει και το κτίριο του Ναυτικού Ομίλου Αγγελικούση, επίσης κατασκευής της
Intrakat. Το LEED (Leadership in Energy &
Environmental Design) είναι ένα πρόγραμμα πιστοποίησης οικολογικής δόμησης που
αναγνωρίζει τις βέλτιστες στρατηγικές και
πρακτικές στην κατασκευή.
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ΥΠΕΎΘΥΝΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΉ
ΓΙΑ ΤΗΝ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
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Υπεύθυνη Πολιτική για την Κοινωνία




Βασικός στόχος και στρατηγική προτεραιότητα του Ομίλου είναι να επιχειρεί
με ευαισθησία και υπευθυνότητα απέναντι στην Κοινωνία, μέσα στην οποία
δραστηριοποιείται, ώστε να αυξήσει τη
θετική της επίδραση και να επιστρέψει
αξία σε αυτή.
Ο Όμιλος INTRACOM Holdings σχεδιάζει
και υποστηρίζει κοινωνικά προγράμματα
και δράσεις, ως μέρος της εξερεύνησης
νέων τρόπων δημιουργίας κοινής αξίας.
Ο Όμιλος συμμετέχει ενεργά στις τοπικές
κοινωνίες όπου δραστηριοποιείται, μέσω
ενεργειών που ανταποκρίνονται σε πάγιες αλλά και έκτακτες ανάγκες της τοπικής κοινωνίας.
Μεταξύ άλλων, τα τελευταία χρόνια, στηρίζει δράσεις για την υγεία, την ποιοτική
εκπαίδευση, την προώθηση του πολιτισμού και του αθλητισμού, την καταπολέμηση της φτώχειας, της πείνας και των
διακρίσεων, για την προστασία του περιβάλλοντος και την ενίσχυση τοπικών υποδομών.
Οι δράσεις αυτές αποκτούν ακόμα μεγαλύτερη σημασία τις δύσκολες περιόδους που
διανύουμε τόσο σε εγχώριο επίπεδο όσο
και σε παγκόσμιο.

ας και εκδήλωση ευγνωμοσύνης στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του Εθνικού Συστήματος Υγείας.
Η INTRAKAT προχώρησε στη δωρεά ιατρικού εξοπλισμού στο Νοσοκομείο Σερρών και στο Θριάσιο, καθώς και στη δωρεά οκτώ κινητών υγειονομικών μονάδων
στο Υπουργείο Υγείας για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19, στα νοσοκομεία «Γεώργιος Γεννηματάς», «Σωτηρία», «Λαϊκό», «Σισμανόγλειο», «Αττικόν»,
«Θριάσιο», «Γενικό Κρατικό Νίκαιας» και
«Ασκληπιείο Βούλας».

Πρωτοπόροι στη μάχη
κατά της Covid-19

INTRAKAT

Ο Όμιλος INTRACOM, σύσσωμη η Διοίκηση των εταιρειών και οι εργαζόμενοι,
ανταποκρινόμενοι σε αυτό που αισθανθήκαμε ως καθήκον προς την Πολιτεία και
τους συνανθρώπους μας, μετά από συνεχείς επαφές με το Υπουργείο Υγείας, προχωρήσαμε στη δωρεά 50 αναπνευστήρων
πίεσης στο Υπουργείο Υγείας για κάλυψη
άμεσων αναγκών και την ενίσχυση του
Εθνικού Συστήματος Υγείας. Η συνδρομή των εταιρειών του Ομίλου INTRACOM
αντιπροσωπεύει ελάχιστη προσφορά στην
τιτάνια προσπάθεια του Υπουργείου Υγεί-

Κοινωνικές Δράσεις
και Πρωτοβουλίες
Ο Όμιλος υλοποιεί προγράμματα με άξονα
την ουσιαστική υποστήριξη των κοινωνικών
ομάδων που έχουν ανάγκη και παράλληλα
ευαισθητοποιούν τους εργαζομένους.

INTRACOM HOLDINGS









Δωρεές – χορηγίες.
Συμμετοχή των εργαζομένων σε εθελοντική αιμοδοσία.
Ενίσχυση προγράμματος υποτροφιών
Ιδρύματος Fulbright.

Δωρεές – χορηγίες.
Εκπαίδευση – επιστήμες (δωρεά σχολικών ειδών & εξοπλισμού σε Λύκειο
Ηλιούπολης).
Ανθρωπιστικές δράσεις (αντιμετώπιση
επιπτώσεων της COVID-19).

INTRASOFT International
 Δράσεις για την ευημερία και ευεξία των
εργαζομένων:
 Ομάδες καλαθοσφαίρισης και ποδοσφαίρου.
 Συμμετοχή στον Ήμι-μαραθώνιο Αθηνών, και δωρεά ποσού στην ΕΛΕΠΑΠ.
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Διαδικτυακές δράσεις για την ευεξία
των υπαλλήλων.
Διαδικτυακές δράσεις για την ενίσχυση
της ομαδικότητας.

 Εκπαιδευτικές Δράσεις:
 I Love Coding: υπάλληλοι εταιρείας
επισκέφτηκαν μαθητές του δημοτικού
(εκπαιδευτήρια Παναγιωτοπούλου) με
σκοπό την εκμάθηση βασικών αρχών
του προγραμματισμού.
 Υποστήριξη του πρώτου διαδικτυακού SENIA Enterprise Challenge 2020
που φιλοξενήθηκε από το Junior
Achievement Greece.
 Εικονικές ξεναγήσεις στις εγκαταστάσεις μας σε φοιτητές 15 πανεπιστημιακών σχολών.
 Χορηγία στο ακαδημαϊκό κέντρο CTY
Greece για την υποστήριξη των μαθητών να καλλιεργήσουν στο έπακρο τις
δυνατότητές τους μέσα από ειδικά σχεδιασμένα εξωσχολικά προγράμματα.
 Κοινωνικές Δράσεις:
 Υποστήριξη του Make a Wish για την
εκπλήρωση της ευχής ενός παιδιού.
 ποστήριξη, για 4η συνεχή χρονιά, της
ΜΚΟ «Άλμα Ζωής» με τη συμμετοχή
μας στο Digital Race for the Cure.
 Περιβαλλοντικές Δράσεις:
 Δεντροφύτευση στο Λαγονήσι (Αθήνα). Οι #IntrasoftPeople, σε συνεργασία με την ΜΚΟ We4All, προχώρησαν
στη φύτευση 100 δέντρων.
 «Say Goodbye to Plastic». Αντικαταστήσαμε όλα τα πλαστικά μιας χρήσης
στις εγκαταστάσεις μας νέα, φιλικά,
προς το περιβάλλον, ποτήρια, καλαμάκια και κουτάλια.
 Συνεργαστήκαμε με την Ανταποδοτική Ανακύκλωση Συσκευασιών για την
υποστήριξη, μέσω της ανακύκλωσης,
του Χαμόγελου του Παιδιού.
 Καθαρισμός ακτών με τη συνεργασία
της ΜΚΟ We4All.

IDE
Η INTRACOM DEFENSE συμμετέχει σε
σημαντικά διεθνή προγράμματα και συνεισφέρει σημαντικά στην ανάπτυξη της
εγχώριας τεχνολογίας και στη στήριξη
της ελληνικής βιομηχανίας, αναθέτοντας σημαντικές υπεργολαβίες σε Ελληνικές εταιρίες. Παράλληλα εξοικονομεί
συνάλλαγμα για τη χώρα αφενός συμμετέχοντας 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:
 Αιμοδοσία δύο φορές του έτους
από εθελοντές εργαζόμενους 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.
 Δωρεά στο Αθλητικό Σωματείο «Αθλητικό Κέντρο Ιππασίας Βαρυμπόμπης»
για κάλυψη των αναγκών του.
 Δωρεά ηλεκτρονικού εξοπλισμού
στο 3ο Νηπιαγωγείο Γυθείου.
 Υποστήριξη του σωματείου Σύλλογος Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια «Η Φλόγα».
 Δράσεις προστασίας του περιβάλλοντος: σημεία ανακύκλωσης εντός
του χώρου εργασίας σε συνεργασία
με την Ένωση Μαζί για το Παιδί και
την Ανταποδοτική Ανακύκλωση, φορέα μη-κερδοσκοπικού χαρακτήρα
εγκεκριμένου από το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας.
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ΥΠΕΎΘΥΝΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΉ
ΓΙΑ ΤΗΝ
AΓΟΡΑ
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Υπεύθυνη Πολιτική για την Αγορά
Βασικός στόχος και στρατηγική προτεραιότητα του Ομίλου είναι να επιχειρεί
υπεύθυνα απέναντι στην αγορά, διατηρώντας το υψηλό επίπεδο των υπηρεσιών
του και να ανταποκρίνεται με συνέπεια,
ευθύνη και διαφάνεια στις απαιτήσεις
της αγοράς.

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.

Υπεύθυνη
Εφοδιαστική Αλυσίδα
Οι σχέσεις της INTRACOM Holdings με
τους προμηθευτές της βασίζονται στις
θεμελιώδεις αρχές της αμεροληψίας,
της αντικειμενικότητας, της εντιμότητας
και του αμοιβαίου σεβασμού. Ο Όμιλος παρέχει σε όλους τους υποψήφιους
προμηθευτές του ισότιμες ευκαιρίες. Οι
διαφανείς συναλλαγές με τους προμηθευτές είναι υψίστης και ουσιώδους σημασίας για τις σταθερές και μακροπρόθεσμες σχέσεις του Ομίλου.
Οι αποφάσεις του βασίζονται σε αντικειμενικά κριτήρια όπως, 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.
Είναι αυτονόητο ότι 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 τα χρηστά ήθη. Δεδομένου ότι ο Όμιλος φροντίζει να είναι

ΑΡΙΘΜΌΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΏΝ
INTRACOM
HOLDINGS

197

IDE

934

INTRAKAT

3.500

INTRASOFT
International

2.035

IDE
Η IDE στοχεύει στη διασφάλιση ότι όλες
οι επιχειρηματικές δραστηριότητες της
είναι πλήρως εναρμονισμένες με την τοπική νομοθεσία και τους κανονισμούς.
Παράλληλα, απαιτεί παρόμοιο επίπεδο
συμμόρφωσης 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 διάχυση περιβαλλοντικά φιλικών τεχνολογιών.
Από το 2014 η IDE έχει πιστοποιηθεί
ως Εγκεκριμένος Οικονομικός Φορέας
(Authorized Economic Operator – 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.

Ε ΚΘ Ε Σ Η Ε ΤΑ Ι Ρ Ι Κ Η Σ Υ Π Ε ΥΘΥ Ν ΟΤ Η ΤΑ Σ 2 0 2 0

INTRASOFT International
Η Εταιρεία δίνει μεγάλη σημασία στην επιλογή προμηθευτών που πληρούν συγκεκριμένα, αυστηρά κριτήρια. Όλοι οι προμηθευτές
υπόκεινται σε διαδικασία επιλογής που πραγματοποιείται από το αντίστοιχο τμήμα της
Εταιρείας. Το αρμόδιο τμήμα αξιολογεί τους
υποψήφιους προμηθευτές με οικονομικά και
τεχνικά χαρακτηριστικά, ελέγχει την ύπαρξη
πιστοποιημένων συστημάτων διαχείρισης,
καθώς και την ύπαρξη πολιτικής εταιρικής
υπευθυνότητας και βιώσιμης ανάπτυξης.

INTRAKAT
Η Εταιρεία δίνει μεγάλη σημασία στην επιλογή προμηθευτών που πληρούν συγκεκριμένα, 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 αποδεκτών προμηθευτών.

Υγεία και Ασφάλεια
Προϊόντων, Υπηρεσιών
και Πελατών
Με κύριο γνώμονα τη διασφάλιση της
υγείας και ασφάλειας των προϊόντων, των
υπηρεσιών και των πελατών μας, ακολουθούμε το σύνολο των νομοθετικών και κανονιστικών απαιτήσεων και εφαρμόζουμε
όλες τις απαραίτητες προδιαγραφές.

INTRAKAT
Η Εταιρεία λαμβάνει υπόψη της τις απαιτήσεις των πελατών της και εξασφαλίζει ότι:
 Δεν έρχονται σε αντίθεση με την κείμενη 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.

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 σχεδίων (Σχεδίων Υπάρχουσας Κατάστασης).
 Πραγματοποιείται Commissioning and
Training κατά την παράδοση του έργου
 Παράδοση
Δελτίων
Δεδομένων
Ασφαλείας (MSDS) και Εγχειριδίων
Η/Μ εξοπλισμού.

IDE
Η IDE έχει δεσμευτεί 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 απαιτήσεις σχετικά με την υγεία και
ασφάλεια των προϊόντων (συμπεριλαμβανομένων κανονιστικών και νομικών)
αναγνωρίζονται και αναλύονται κατά
τη διαδικασία της ανάπτυξης των προϊόντων. Οι απαιτήσεις και προδιαγραφές σχετικά με την υγεία και ασφάλεια
των προϊόντων που αναγνωρίζονται και
εφαρμόζονται αφορούν όλο τον κύκλο
ζωής του προϊόντος.

85

Ιδιωτικότητα, Προσωπικά
Δεδομένα και Ασφάλεια
Δεδομένων
Στην INTRACOM Holdings δεσμευόμαστε
να προστατεύουμε τις απόρρητες πληροφορίες των πελατών μας, ακολουθώντας
την ισχύουσα νομοθεσία και έχοντας ένα
δομημένο σύστημα διαδικασιών.

INTRAKAT
Για την εταιρεία είναι ύψιστης σημασίας η
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). Η χρήση ή η δημοσίευση τέτοιων πληροφοριών απαγορεύεται, εκτός εάν υπάρχει σχετική έγκριση ή
νομική υποχρέωση. Οι εργαζόμενοι που
χρησιμοποιούν συστήματα πληροφορικής
επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή σε θέματα
εμπιστευτικότητας όσον αφορά την προστασία και την ασφάλεια των δεδομένων.





ες 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.

IDE
Η IDE δεσμεύεται στην πλήρη διερεύνηση
περιστατικών και στην εφαρμογή όλων των
σχετικών προδιαγραφών για την ασφάλεια
των πληροφοριών σύμφωνα με το πρότυπο
ISO 27001, για το οποίο είναι πιστοποιημένη από το 2012. Συγκεκριμένα, η διαχείριση
της ιδιωτικότητας των πελατών, της ασφάλειας δεδομένων, και η ασφάλεια προσωπικών πληροφοριών περιγράφονται στο συγκεκριμένο πρότυπο. Κατά τη διάρκεια του
2020 δεν υπήρξαν περιστατικά παραπόνων
για παραβιάσεις ιδιωτικότητας πελατών,
καθώς και περιστατικά διαρροών, κλοπής ή
απώλειας πληροφοριών πελατών.

Κάθε εργαζόμενος κατά την άσκηση των
καθηκόντων του, όσο και στις 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 πληροφορίΕ ΚΘ Ε Σ Η Ε ΤΑ Ι Ρ Ι Κ Η Σ Υ Π Ε ΥΘΥ Ν ΟΤ Η ΤΑ Σ 2 0 2 0

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΙ
ΣΤΟΧΟΙ
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Μελλοντικοί Στόχοι
Ο Όμιλος INTRACOM Holdings, στο πλαίσιο της Βιώσιμης Ανάπτυξης, έχει δεσμευτεί
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.

ΠΥΛΏΝΑΣ

ΣΤΌΧΟΙ 2022
Μέτρηση ανθρακικού αποτυπώματος γραφείων INTRACOM
HOLDINGS, και πιστοποίηση από ανεξάρτητο φορέα.

Περιβάλλον

Αλλαγή συστήματος κλιματισμού του κτηρίου.
Αντικατάσταση εταιρικών αυτοκινήτων με ηλεκτρικά,
(π.χ. μετάβαση 30% σε 3-5 χρόνια)

Κοινωνία

Εργαζόμενοι

Δημιουργία πολιτικής αξιολόγησης και επιλογής
κοινωνικών προγραμμάτων.
Αύξηση ωρών εκπαίδευσης
Ανάπτυξη corporate portal για την INTRACOM Holdings

Αγορά (Προμηθευτές
& Προϊόντα/Υπηρεσίες)

Εταιρική Υπευθυνότητα

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
Η εταιρεία εξετάζει δημιουργία Στρατηγικής ESG
για την περίοδο 2022-2027
Μείωση κατανάλωσης χαρτιού μέσω
ψηφιακών υπογραφών και web banking

Διαρκείς στόχοι
Μηδενικά ατυχήματα
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ΠΊΝΑΚΑΣ SASB
STANDARDS
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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, INTRACOM DEFENSE και INTRASOFT
International, για τους οποίους το 2020 υπήρχε διαθέσιμη η πληροφορία.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

SASB
Indicator

ΚΛΑΔΟΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΔΕΙΚΤΗΣ

Engineering
and
Construction
Services

Environmental
Impacts
of Project
Development

Number of
incidents of noncompliance with
environmental
permits, standards
and regulations

IF-EN-160a.1

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

Discussion of
processes to
assess and manage
environmental
risks associated
with project
design, sitting, and
construction

IF-EN-160a.1

Σελ. 73-75

Total recordable
incident rate (TRIR)
and fatality rate for
direct employees
and contract
employees

IF-EN-320a.2

Number of
commissioned
projects certified
to a third-party
multi-attribute
sustainability
standard and active
projects seeking
such certification

IF-EN-410a.1

Discussion
of process to
incorporate
operationalphase energy and
water efficiency
consideration into
project planning
and design

IF-EN-410a.2

Workforce
Health and
Safety

INTRAKAT

Lifecycle
Impacts of
Buildings and
Infrastructure

ΑΝΑΦΟΡΑ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΛΑΔΟΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Business
Ethics

ΔΕΙΚΤΗΣ

SASB
Indicator

ΑΝΑΦΟΡΑ

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

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

Description of
policies and
practices for
prevention of
bribery and
corruption, and
anti-competitive
behavior in the
project bidding
processes

IF-EN-510a.3

Σελ. 39-42

Total energy
consumed,
percentage
grid electricity,
percentage
renewable

TC-IM-130a.1

Σελ. 67 (συνολική
κατανάλωση ενέργειας)

Total water
withdrawn, total
water consumed,
percentage of each
in regions with High
or Extremely High
Baselines Water
Stress

TC-IM-130a.2

INTRAKAT

Σελ. 56

Internet
Media &
Services

Σελ. 75

INTRASOFT
International
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Σελ. 74-75

Environmental
Footprint of
Hardware
Infrastructure

INTRASOFT
International
Annual and
Sustainability
Report 2020
Σελ. 70
INTRASOFT
International
Annual and
Sustainability
Report 2020
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ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΛΑΔΟΣ
Internet
Media &
Services

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Data Privacy,
Advertising
Standards &
Freedom of
Expression

Data Security

INTRASOFT
International

Employment
Recruitment,
Inclusion and
Performance

Intellectual
Property
Protection &
Competitive
Behavior

Aerospace
& Defense

INTRACOM
DEFENSE

Energy
Management

ΔΕΙΚΤΗΣ
Total amount of
monetary losses
as a result of
legal proceedings
associated with
user privacy

SASB
Indicator
TC-IM-220a.3

Number of
data breaches,
percentage
involving
personally
identifiable
information,
number of
customers affected

TC-IM-230a.1

Employee
engagement as a
percentage

TC-IM-330a.2

Percentage of
gender and racial/
ethnic group
representation
for management,
technical staff, and
all other employees

TC-IM-330a.3

Total amount of
monetary losses
as a result of
legal proceedings
associated with
anti-competitive
behavior
regulations

TC-IM-520a.1

Total energy
consumed,
percentage
grid electricity,
percentage
renewable

RT-AE-130a.1
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ΑΝΑΦΟΡΑ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Κατά τη χρονική περίοδο που
καλύπτει η παρούσα έκθεση δεν
υπήρχαν οικονομικές απώλειες λόγω
νομικών διαδικασιών που σχετίζονται
με προσωπικά
δεδομένα

INTRASOFT
International Annual
and Sustainability
Report 2020

Κατά τη χρονική περίοδο που
καλύπτει η παρούσα έκθεση δεν
υπήρξαν χρηματικές απώλειες που
να σχετίζονται με
αντί-ανταγωνιστική
συμπεριφορά
Σελ. 67 (κατανάλωση ηλεκτρικής
ενέργειας)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Hazardous
Waste
Management

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

INTRASOFT
International Annual
and Sustainability
Report 2020

ΚΛΑΔΟΣ

Data Security

INTRACOM
Holdings

Product
Safety

ΔΕΙΚΤΗΣ

SASB
Indicator

ΑΝΑΦΟΡΑ

Amount of
hazardous waste
generated,
percentage
recycled

RT-AE-150a.1

Σελ. 72 (παραγωγή
επικίνδυνων αποβλήτων)

Number and
aggregate quantity
of reportable spills,
quantity recovered

RT-AE-150a.2

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

Number of
data breached,
percentage
involving
confidential
information

RT-AE-230a.1

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

Description of
approach to
identifying and
addressing data
security risks
in company
operations and
products

RT-AE-230a.2

Σελ. 36-37, 84

Number of recalls
issued, total unites
recalled

RT-AE-250a.1

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

Number of
counterfeit
parts detected,
percentage
avoided

RT-AE-250a.2

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

ΚΛΑΔΟΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΔΕΙΚΤΗΣ

SASB
Indicator

ΑΝΑΦΟΡΑ

Number of
Airworthiness
Directives received,
total units affected

RT-AE-250a.3

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

Total amount of
monetary losses
as a result of
legal proceedings
associated with
product safety

RT-AE-250a.4

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

Fuel Economy
and Emissions
in Use-Phase

Description of
approach and
discussion of
strategy to address
fuel economy
and greenhouse
gas emissions of
products

RT-AE-410a.2

Σελ. 68-69

Materials
Sourcing

Description of the
management of
risks associated
with the use of
critical materials

RT-AE-440a.1

Σελ. 71

Business
Ethics

Total amount of
monetary losses
as a result of
legal proceedings
associated with
incidents of
corruption, bribery
and/or illicit
international trade

RT-AE-510a.1

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

Discussion of
processes to
manage business
ethics risks
throughout the
value chain

RT-AE-510a.3

Σελ. 82

Product
Safety

INTRACOM
Holdings

Ε ΚΘ Ε Σ Η Ε ΤΑ Ι Ρ Ι Κ Η Σ Υ Π Ε ΥΘΥ Ν ΟΤ Η ΤΑ Σ 2 0 2 0

ΠΙΝΑΚΑΣ GRI
STANDARD
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Η παρούσα Έκθεση είναι η πρώτη Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ομίλου INTRACOM Holdings
και στοχεύει στην αποτύπωση και επικοινωνία τις επίδοσης του Ομίλου σε καίρια θέματα βιώσιμης
ανάπτυξης κατά το 2020. Το Κέντρο Αειφορίας και Αριστείας (CSE) αξιολόγησε την έκθεση και πιστοποιεί ότι συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του προτύπου GRI STANDARDS (in accordance core).
Δείκτης GRI
Standards

Περιγραφή Δείκτη

Στόχοι
Βιώσιμης
Ανάπτυξης

Αναφορά

Δείκτης GRI
Standards

Περιγραφή Δείκτη

Στόχοι
Βιώσιμης
Ανάπτυξης

GENERAL DISCLOSURES

GENERAL DISCLOSURES

Προφίλ Εταιρεία

Ενδιαφερόμενα Μέρη

Αναφορά

GRI 102-1

Ονομασία εταιρείας

INTRACOM S.A.
HOLDINGS

GRI 102-40

Λίστα ενδιαφερόμενων μερών

Σελ. 47

GRI 102-2

Δραστηριότητες, προϊόντα και υπηρεσίες

Σελ. 6

GRI 102-41

Συλλογικές συμβάσεις

GRI 102-3

Τοποθεσία έδρας

19o χλμ. Λεωφ. Μαρκοπούλου 19002 Παιανία
Αττική Ελλάδα

Οι εργαζόμενοι καλύπτονται από ατομικές
συμβάσεις

GRI 102-42

Αναγνώριση και επιλογή
ενδιαφερόμενων μερών

Σελ. 46-47

GRI 102-4

Τοποθεσία δραστηριοτήτων

Σελ. 12-13

GRI 102-43

Εμπλοκή με τα ενδιαφερόμενα μέρη

Σελ. 46-47

GRI 102-5

Ιδιοκτησία και νομική μορφή

Σελ. 20

GRI 102-44

Σελ. 46-47

GRI 102-6

Αγορές που εξυπηρετούνται

Σελ. 14-15

Βασικά ενδιαφέροντα και ανησυχίες
ενδιαφερόμενων μερών

GRI 102-7

Μέγεθος εταιρείας

Σελ. 6-7

GRI 102-8

Βασικές πληροφορίες εργαζομένων

Σελ. 52-53

GRI 102-9

Εφοδιαστική αλυσίδα

Σελ. 82-83

Σημαντικές αλλαγές στην εταιρεία και
στην εφοδιαστική αλυσίδα

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

GRI 102-10

GRI 102-11

Εφαρμογή της αρχής της πρόληψης

Σε. 31, 36-38

GRI 102-12

Εξωτερικές πρωτοβουλίες

Σελ. 28, 78-79

GRI 102-13

Συμμετοχή σε φορείς

Σελ. 28

Στρατηγική
GRI 102-14

Δήλωση Διοίκησης

Σελ. 8

Προφίλ Έκθεσης
GRI 102-45

Οντότητες που περιλαμβάνονται
στις οικονομικές καταστάσεις

Σελ. 20

GRI 102-46

Καθορισμός περιεχομένου έκθεσης

Σελ. 48-49

GRI 102-47

Λίστα ουσιαστικών θεμάτων

Σελ. 49

GRI 102-48

Αναθεωρήσεις πληροφοριών

Η παρούσα έκθεση είναι η πρώτη έκθεση της
INTRACOM Holdings

GRI 102-49

Αλλαγές στην έκθεση

Η παρούσα έκθεση είναι η πρώτη έκθεση της
INTRACOM Holdings

GRI 102-50

Περίοδος αναφοράς

1/1/2020 – 31/12/2020

GRI 102-51

Ημερομηνία προηγούμενης έκθεσης

Η παρούσα έκθεση είναι η πρώτη έκθεση της
INTRACOM Holdings

GRI 102-52

Κύκλος έκθεσης

Ετήσιος

GRI 102-53

Επικοινωνία σχετικά με την έκθεση

Σελ. 9

GRI 102-54

Επίπεδο εφαρμογής του προτύπου
GRI STANDARD

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

GRI 102-55

Πίνακας GRI

Σελ. 93-98

GRI 102-56

Εξωτερική διασφάλιση

Η παρούσα έκθεση
δεν έχει διασφαλιστεί
εξωτερικά

Ηθική και Ακεραιότητα
GRI 102-16

Αρχές, αξίες, πρότυπα και κώδικες
συμπεριφοράς

Σελ. 24-27

Διακυβέρνηση

GRI 102-18

Δομή διακυβέρνησης

Ε ΚΘ Ε Σ Η Ε ΤΑ Ι Ρ Ι Κ Η Σ Υ Π Ε ΥΘΥ Ν ΟΤ Η ΤΑ Σ 2 0 2 0

Σελ. 34-48
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Δείκτης GRI
Standards

Στόχοι
Βιώσιμης
Ανάπτυξης

Περιγραφή Δείκτη

Αναφορά

Δείκτης GRI
Standards

Περιγραφή Δείκτη

Στόχοι
Βιώσιμης
Ανάπτυξης

SPECIFIC DISCLOSURES

SPECIFIC DISCLOSURES

Οικονομική Επίδοση

Εκπομπές

GRI 103

Management Approach

103-1: Σελ. 46-49
103-2: Σελ. 20
103-3: Σελ. 20

GRI 201-1

Άμεση οικονομική αξία που παράγεται
και διανέμεται

Σελ. 20

Αναφορά

GRI 103

Management Approach

103-1: Σελ. 46-49
103-2: Σελ. 68-69
103-3: Σελ. 68-69

GRI 305-1

Άμεσες (scope 1) εκπομπές

Σελ. 69 (στοιχεία
για INTRAKAT)

GRI 305-4

Ένταση εκπομπών αερίων
του θερμοκηπίου

Σελ. 69 (στοιχεία
για INTRASOFT
International)

Καταπολέμηση Διαφθοράς
GRI 103

Management Approach

103-1: Σελ. 46-49
103-2: Σελ. 39-42
103-3: Σελ. 39-4

GRI 205-1

Δραστηριότητες που έχουν αξιολογηθεί
ως προς το ρίσκο διαφθοράς

Σελ. 39-42
GRI 103

Management Approach

Επιβεβαιωμένα περιστατικά διαφθοράς
και αντιμετώπιση

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

103-1: Σελ. 46-49
103-2: Σελ. 71-73
103-3: Σελ. 71-73

GRI 306-1

Παραγωγή αποβλήτων και σημαντικές
επιπτώσεις

Σελ. 71-73

GRI 306-2

Διαχείρισης επιπτώσεων παραγωγής
αποβλήτων

Σελ. 71-73

Management Approach

103-1: Σελ. 46-49
103-2: Σελ. 42
103-3: Σελ. 42

GRI 306-3

Παραγωγή αποβλήτων

Σελ. 72

Επιβεβαιωμένες νομικές ενέργειες για
αντι-ανταγωνιστική συμπεριφορά

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

GRI 306-4

Απόβλητα που εκτρέπονται
από απόρριψη

Σελ. 73 (στοιχεία
για INTRAKAT)

GRI 306-5

Απόβλητα που καταλήγουν σε απόρριψη

Σελ. 73 (στοιχεία
για INTRAKAT)

GRI 205-3

Απόβλητα

Αντι-ανταγωνιστική Συμπεριφορά
GRI 103

GRI 206-1

Περιβαλλοντική Συμμόρφωση

Υλικά
GRI 103

Management Approach

103-1: Σελ. 46-49
103-2: Σελ. 70-71
103-3: Σελ. 70-71

GRI 301-1

Χρήση υλικών

Σελ. 71 (στοιχεία
μόνο για την IDE)

GRI 301-2

Χρήση ανακυκλωμένων υλικών

Σελ. 71 (στοιχεία
μόνο για την IDE)

GRI 103

GRI 307-1

Management Approach

103-1: Σελ. 46-49
103-2: Σελ. 73
103-3: Σελ. 73

Μη-συμμόρφωση με περιβαλλοντική
νομοθεσία

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

Ενέργεια
GRI 103

Management Approach

103-1: Σελ. 46-49
103-2: Σελ. 66-68
103-3: Σελ. 66-68

GRI 302-1

Κατανάλωση ενέργειας εντός
του οργανισμού

Σελ. 67

GRI 302-4

Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας

Σελ. 67-68

Ε ΚΘ Ε Σ Η Ε ΤΑ Ι Ρ Ι Κ Η Σ Υ Π Ε ΥΘΥ Ν ΟΤ Η ΤΑ Σ 2 0 2 0

Απασχόληση
GRI 103

Management Approach

103-1: Σελ. 46-49
103-2: Σελ. 52-53
103-3: Σελ. 52-53

GRI 401-2

Παροχές προς τους εργαζόμενους
πλήρης απασχόλησης

Σελ.52, 59
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Δείκτης GRI
Standards

Περιγραφή Δείκτη

Στόχοι
Βιώσιμης
Ανάπτυξης

Αναφορά

Δείκτης GRI
Standards

Περιγραφή Δείκτη

Στόχοι
Βιώσιμης
Ανάπτυξης

SPECIFIC DISCLOSURES

SPECIFIC DISCLOSURES

Υγεία και Ασφάλεια Εργαζομένων

Υγεία και Ασφάλεια Πελατών

Αναφορά

GRI 103

Management Approach

103-1: Σελ. 46-49
103-2: Σελ. 53-58
103-3: Σελ. 53-58

GRI 103

Management Approach

103-1: Σελ. 46-49
103-2: Σελ. 83
103-3: Σελ. 83

GRI 403-1

Σύστημα διαχείρισης υγείας και
ασφάλειας

Σελ. 54

GRI 416-1

Επιπτώσεις στην υγεία και ασφάλεια
των πελατών

Σελ. 83

GRI 403-2

Κίνδυνοι, ρίσκα, διερεύνηση
περιστατικών

Σελ. 55-56

GRI 403-3

Υπηρεσίες εργασιακής υγείας

Σελ. 54-55

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

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 205-2

Συμμετοχή, διαβούλευση, επικοινωνία

Σελ. 53-55

GRI 403-5

Εκπαίδευση εργαζομένων στην υγεία
και ασφάλεια

Σελ. 55

GRI 403-6

Προώθηση της υγείας των εργαζομένων

Σελ. 56-58

GRI 403-7

Πρόληψη και μείωση

Σελ. 53-58

GRI 403-9

Τραυματισμοί και ατυχήματα

Σελ. 56

GRI 416-2

Ιδιωτικότητα και Προσωπικά Δεδομένα
GRI 103

Management Approach

103-1: Σελ. 46-49
103-2: Σελ. 84
103-3: Σελ. 84

Επιβεβαιωμένα περιστατικά παραβίασης
ιδιωτικότητας

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

Εκπαίδευση Εργαζομένων
GRI 103

GRI 404-1

GRI 404-2

Management Approach

103-1: Σελ. 46-49
103-2: Σελ. 60-62
103-3: Σελ. 60-62

Μέσος όρος ωρών εκπαίδευσης

Σελ 62 (στοιχεία
για INTRASOFT
International,
INTRAKAT)

Προγράμματα ανάπτυξης δεξιοτήτων
εργαζομένων

Σελ. 61-62

Διαφορετικότητα και Ίσες Ευκαιρίες
GRI 103

Management Approach

103-1: Σελ. 46-49
103-2: Σελ. 62-63
103-3: Σελ. 62-63

GRI 405-1

Σύνθεση οργάνων διακυβέρνησης
και εργαζομένων

Σελ. 34-35, 52-53

Περιστατικά διάκρισης

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

GRI 406-1

Ε ΚΘ Ε Σ Η Ε ΤΑ Ι Ρ Ι Κ Η Σ Υ Π Ε ΥΘΥ Ν ΟΤ Η ΤΑ Σ 2 0 2 0

GRI 418-1

Η παρούσα έκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας υλοποιήθηκε με τη συνεργασία του Κέντρου Αειφορίας
(Center for Sustainability and Excellence).

www.intracom.com

+30-210-66 74 000

info@intracom.com

19 χλμ Λεωφ. Μαρκοπούλου Παιανία 19002, Αττική

