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1. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2021

Ο Απολογισμός Βιωσιμότητας 2021 του 
Ομίλου ΙΝΤRΑΚΑΤ (Απολογισμός) είναι 
συμπλήρωμα της Ετήσιας Οικονομικής 
Έκθεσης για την χρονική περίοδο από 
1/1/2021 έως 31/12/2021 και ακολουθεί 
τις κατευθυντήριες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (Ευρωπαϊκή Οδηγία για την 
δημοσιοποίηση των μη χρηματοοικονομιών 
πληροφοριών και την ποικιλομορφία ΕU 
NFRD, 2014) και του αντίστοιχου εθνικού 
πλαισίου (Ν. 4403/2016). 

Για την σύνταξη των περιεχομένων του 
Απολογισμού Βιωσιμότητας του Ομίλου 
ΙΝΤRΑΚΑΤ 2021 εφαρμόσθηκαν τα οριζόμενα 
από το ανωτέρω κανονιστικό πλαίσιο και 
οι κατευθυντήριες οδηγίες των διεθνών 
προτύπων GRI (Global Reporting Initiative) 
και SASB (Sustainability Accounting 
Standard Board, Sector Map) για την 
καταγραφή και αξιολόγηση των ουσιωδών 
θεμάτων που συνδέονται με τις οικονομικές 
δραστηριότητες που αναπτύσσει ο Όμιλος. 

Τα περιεχόμενα του παρόντος Απολογισμού 
περιλαμβάνουν τις σχετικές πληροφορίες 
για τα ουσιώδη θέματα του Ομίλου INTRAKAT 
όπως αυτά αποτυπώνονται κατά την διάρκεια του οικονομικού έτους 2021.

Στα περιεχόμενα του παρόντος Απολογισμού περιλαμβάνεται  Μήνυμα του Διευθύνοντος 
Συμβούλου προς τους μετόχους και συμ-μετόχους του Ομίλου, συνοπτική περιγραφή 
του περιβάλλοντος που λειτουργεί ο Όμιλος, επισκόπηση των κινδύνων και των 
ευκαιριών που σχετίζονται με τη βιωσιμότητα, όπως και οι προκλήσεις που επηρεάζουν 
τη στρατηγική και τις προτεραιότητες του στο μέλλον. Στα βασικά περιεχόμενα του 
Απολογισμού καταγράφονται τα ουσιώδη θέματα που έχουν ήδη αναγνωρισθεί ως 
σημαντικά για τον Όμιλο, οι πολιτικές αλλά και οι δράσεις που έχουν υιοθετηθεί και οι 
βασικοί δείκτες μέτρησης των αποτελεσμάτων που επιτεύχθηκαν το 2021.

Η Ατζέντα 2030 αποτελείται από ένα σύνολο 17 
Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) με 169 υπο-στόχους 
που ενθαρρύνουν δρά-σεις με στόχο την εξέλιξη 
του κόσμου σε έναν τρόπο λειτουργίας βιώσιμο και 
ανθεκτικό. Η Ατζέντα 2030, αποτελεί έναν από τους 
σημαντικότερους οδικούς χάρτες που καθοδηγούν 
δράσεις πολιτικής βιώσιμης ανάπτυξης τα επόμενα 15 
χρόνια, με στόχο την κατα-πολέμηση κάθε μορφής 
ανισότητας και την αντιμετώπιση της κλιματικής 
αλλαγής, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι «κανείς δεν 
θα μείνει πίσω». (O.H.E.)

Οι 17 Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ 
αποτελούν  το  πλαίσιο αναφοράς του 
Απολογισμού Βιωσιμότητας του Ομίλου ήδη από 
το 2018. Ο παρόν Απολογισμός επεκτείνει την 
διασύνδεση της στρατηγικής βιωσιμότητας, των 
πολιτικών και των στόχων του Ομίλου με τους 
Στόχους Βιωσιμότητας 2030 και τους επιμέρους 
στόχους που επηρεάζονται άμεσα από την 
λειτουργία του Ομίλου ή στους οποίους ο 
Όμιλος συμβάλει σημαντικά. Με τον τρόπο αυτό 
ενισχύεται η σύνδεση των Στόχων Βιώσιμης 
Ανάπτυξης 2030 με τους επιχειρησιακούς 
στόχους αλλά και η μέτρηση των αποτελεσμάτων 
με πιο συγκεκριμένο τρόπο σε βάθος χρόνου.

BY  THE

UN
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ΜΗΝΥΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

 Προς τους Μετόχους και Συμ-μετόχους 

To 2021 αποτέλεσε έναν σημαντικό σταθμό 
στην πορεία και στην εξέλιξη του Ομίλου με νέες 
επιχειρηματικές πρωτοβουλίες που θωρακίζουν την 
ανθεκτικότητά του, την βιωσιμότητά του και κυρίως 
την ικανότητα να σχεδιάζει και να προσφέρει λύσεις 
σε καίριους τομείς της οικονομίας εξυπηρετώντας 
σημαντικές ανάγκες του σύγχρονου ανθρώπου και 
της κοινωνίας με σεβασμό στις ανάγκες και των 
μελλοντικών κοινωνιών.

Εξαιτίας της πανδημικής κρίσης συνεχίσαμε να δίνουμε έμφαση και προτεραιότητα στην 
επιχειρησιακή συνέχεια, στην προστασία της υγείας και στην επάρκεια της εφοδιαστικής 
μας αλυσίδας προκειμένου να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις των πελατών μας για 
νέες επενδύσεις, αλλά και συνέπεια στην ολοκλήρωση των υπό εξέλιξη έργων.  Στο 
πλαίσιο αυτό ο Όμιλος ολοκλήρωσε έναν αριθμό πολύ σημαντικών έργων για την ζωή 
και την διαβίωση των πολιτών στην Ελλάδα, αλλά και σε άλλες χώρες, την αναβάθμιση 
περιφερειακών αεροδρομίων, νέες μονάδες για την παραγωγή αιολικής ενέργειας και 
νέα δίκτυα τηλεπικοινωνιών και μεταφορών που ενισχύουν συνολικά και την ποιότητα, 
και την οικονομική προοπτική των τοπικών κοινωνιών.

Η διαχείριση της πανδημικής κρίσης ενίσχυσε την πεποίθησή μας ότι έχουμε την 
δυνατότητα να βελτιώσουμε την αποτελεσματικότητά μας αναπτύσσοντας νέες 
δεξιότητες, αξιοποιώντας την εμπειρία και την γνώση σε επιμέρους τομείς που αφορούν 
την βιώσιμη ανάπτυξη. Νέες επενδύσεις στον τομέα της παραγωγής καθαρής ενέργειας, 
όπως και επέκταση των συμπράξεων και των συνεργασιών σε κάθε επίπεδο δημιουργούν 
νέες ευκαιρίες για τον Όμιλο και την μελλοντική του δυνατότητα να δημιουργεί αξία για 
τους μετόχους και τους συμ-μετόχους του.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Όμιλος εξειδικεύει την στρατηγική του για την βιωσιμότητα, 
χρησιμοποιώντας σαν πυξίδα τις διεθνείς και Ευρωπαϊκές Συνθήκες για το κλίμα και την 
δίκαιη μετάβαση, αξιοποιώντας τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης 2030 ως μία κοινή 
γλώσσα για όλους, μετόχους, εργαζόμενους, συνεργάτες και πελάτες, κατευθύνουμε 
περαιτέρω τις επενδύσεις μας σε συγκεκριμένους τομείς που αφορούν την λειτουργία 
μας όπως μεταξύ άλλων ο Στόχος 7 ο οποίος αφορά την πρόσβαση όλων των πολιτών 
σε σύγχρονες ανεκτές οικονομικά και βιώσιμες ενεργειακές λύσεις, αλλά και ο Στόχος 
12 που αφορά στην ολική εφαρμογή της κυκλικής οικονομίας.
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Η ανταπόκριση του Ομίλου στις νέες προκλήσεις επικεντρώνεται σε συγκεκριμένες 
προτεραιότητες τόσο το 2021 όσο και το 2022 που εναρμονίζονται αφενός  με τις 
προσδοκίες των συμ-μετόχων, αφετέρου με τις σχετικές Οδηγίες και αποφάσεις της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και την δίκαιη μετάβαση 
σε μία οικονομία χωρίς άνθρακα έως το 2030.

Το 2021, συνεχίσαμε να εξελίσσουμε και να βελτιώνουμε τον οργανωτικό σχεδιασμό 
του Ομίλου, ενώ δημιουργήσαμε και νέες δομές στον τομέα της βιωσιμότητας για την 
αξιολόγηση των ουσιωδών θεμάτων σε κάθε τομέα της οικονομικής δραστηριότητας 
μας. Σκοπός μας είναι η ανάπτυξη και εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου σχεδίου δράσης 
για την βιωσιμότητα με χρονικό ορίζοντα το 2030. Στο πλαίσιο αυτό αναμένεται έως το 
τέλος του 2022 να ολοκληρωθεί η διαδικασία προτυποποίησης των δραστηριοτήτων 
και των αποτελεσμάτων που ετησίως δημοσιεύει ο Όμιλος σύμφωνα με τα διεθνή 
λογιστικά πρότυπα στην επιπλέον ανάλυση που καθορίζει το σύστημα ταξινομίας της 
ΕΕ. Η εμπέδωση των αρχών της βιωσιμότητας και η διεύρυνση της στρατηγικής του 
Ομίλου στην κατεύθυνση αυτή είναι μία δυναμική, συνεχής και επίπονη επενδυτική 
διεργασία για κάθε επιχείρηση και απαιτεί χρόνο, γνώση, δεξιότητες και συνεργασίες 
σε πολλά διαφορετικά επίπεδα, εντός και εκτός του Ομίλου (Στόχος 17). 

Στο πλαίσιο αυτό διευρύνουμε τις συνεργασίες μας με ειδικούς φορείς προκειμένου 
να βελτιώσουμε τα συστήματα, τις πολιτικές και τις πρακτικές μας, να ενισχύσουμε 
τη γνώση και τις δεξιότητες σε όλα τα ουσιώδη θέματα που αναδεικνύονται ως 
προτεραιότητα σε καίριους τομείς που αφορούν την δίκαιη μετάβαση. Επιδιώκουμε 
να αυξήσουμε συνολικά τις κοινωνικές επενδύσεις και ειδικότερα τις επενδύσεις που 
σχετίζονται με την ποιοτική εκπαίδευση και την κατάρτιση για όλους, με την πεποίθηση 
ότι αποτελεί αναγκαία συνθήκη για την επίτευξη των στόχων και της στρατηγικής μας 
για το μέλλον (Στόχος 4).

Διερευνούμε  επίσης την δυνατότητα υιοθέτησης και πολλαπλασιασμού καλών 
πρακτικών και καινοτόμων δράσεων κοινωνικής ευθύνης που αφορούν την ενημέρωση, 
την ευαισθητοποίηση και την εκπαίδευση νέων, επιστημόνων και στελεχών που 
απασχολούνται στους κλάδους των κατασκευών, της ενέργειας και της κυκλικής 
οικονομίας επιδιώκοντας την προώθηση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης 2030 και 
την εφαρμογή τους. Επενδύουμε συστηματικά στα διεθνή πρότυπα προκειμένου να 
διασφαλίσουμε την έγκαιρη προσαρμογή στο συνεχώς εξελισσόμενο κανονιστικό 
πλαίσιο, την διαφάνεια, αλλά και την αξιοπιστία των πληροφοριών που είναι σημαντικές 
για τους μετόχους και τους λοιπούς συμ-μετόχους. Για τον σκοπό αυτό επανεξετάζουμε 
τα περιεχόμενα και το εύρος των πληροφοριών που είναι σχετικά με την βιωσιμότητα 
και αναπτύσσουμε νέα συστήματα διαχείρισης προκειμένου να είναι εφικτή στο μέλλον 
και η επαλήθευση των πληροφοριών, αλλά και η σύγκριση με άλλες ομοειδείς και 
συναφείς επιχειρήσεις (Στόχος 12).



Η Υγεία και η Ασφάλεια των εργαζομένων, των συνεργατών μας και των πελατών 
μας, παρέμεινε πρώτη και κυρίαρχη προτεραιότητά μας για το 2021, επιδιώκοντας 
ταυτόχρονα την ενίσχυση της ανθεκτικότητάς μας και της αξιοπιστίας μας δεδομένου 
ότι η επιχειρηματική συνέχεια και η ολοκλήρωση των υποχρεώσεων προς τους 
πελάτες εντός των ορισθέντων προδιαγραφών και χρονικών ορίων είναι δεδομένη. 
Είναι σημαντικό ότι κατά την τρέχουσα περίοδο και ενώ όλα τα πρόσθετα μέτρα 
ασφαλείας που είχαν ήδη ληφθεί από το 2020 για την αντιμετώπιση της πανδημίας 
covid-19 εμπλουτίσθηκαν κατάλληλα και επεκτάθηκαν όπως απαιτούνταν σε νέα έργα, 
ο Όμιλος πέτυχε να διατηρήσει ακέραιη την δύναμη του με μηδέν σοβαρά ατυχήματα, 
ενώ το σύνολο των υποχρεώσεων εκτελέσθηκαν χωρίς καθυστερήσεις και προβλήματα 
(Στόχος 8 και Στόχος 3). Ταυτόχρονα, ο Όμιλος συνέχισε να εργάζεται για να μειώσει 
το ανθρακικό αποτύπωμα αναλαμβάνοντας νέα έργα στον τομέα της ενέργειας και της 
αξιοποίησης των ανανεώσιμων πηγών για την παραγωγή της, αλλά και επενδύοντας 
στον τομέα αυτό (Στόχος 13). Εκτός από τη σύνδεση των δεξιοτήτων με τη βιωσιμότητα, 
την ψηφιοποίηση και την καινοτομία στην επιχειρηματικότητα, ο Όμιλος επιδιώκει με τη 
στρατηγική του για την βιωσιμότητα να ενισχύσει την ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων 
στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας αξιοποιώντας την υφιστάμενη εμπειρία του από 
την λειτουργία ειδικών συμπράξεων με την τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά και τις νέες 
προοπτικές που διαμορφώνονται για κάθε τοπική κοινωνία στο πλαίσιο της πράσινης 
και δίκαιης μετάβασης. 

Η συμμετοχή όλων στην προσπάθεια αυτή είναι αναγκαία γιατί η βιωσιμότητα και οι 
Στόχοι 2030 μας αφορούν όλους. Είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις 
σαν ευκαιρίες, αντλώντας δύναμη από τη γνώση, την εμπειρία και τις αξίες που διέπουν 
τη μακρόχρονη λειτουργία μας, αλλά και τις σχέσεις αμοιβαίας εμπιστοσύνης που 
διατηρούμε διαχρονικά με τους πελάτες, τους εργαζόμενους, τους μετόχους και όσους 
επίσης επηρεάζονται ή επηρεάζουν την λειτουργία μας. 

Ο Δ.Σ. του Ομίλου ΙΝΤRΑΚΑΤ (Απρίλιος 2022)

Υπογραφή 

Πέτρος Σουρέτης
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Ο Όμιλος INTRAKAT αποτελεί μία από τις κορυφαίες δυνάμεις 
του κατασκευαστικού κλάδου στην Ελλάδα, με σημαντική 
διεθνή παρουσία. Σκοπός της λειτουργίας του είναι ο 
σχεδιασμός και η υλοποίηση μεγάλων έργων δημόσιου και 
ιδιωτικού χαρακτήρα που περιλαμβάνουν: Φυσικό 

Αέριο
Αποθήκευση 
Ενέργειας

Διαχείριση 
απορριμάτων

Υπηρεσίες 
Στάθμευσης

Ειδικά
Έργα

Aεροδρόμια ΛιμενικάΥδραυλικάΈργα 
Οδοποιίας

Σιδηροδρομικά 
Έργα

Σταθμοί & 
Δίκτυα Κινητής 

Τηλεφωνίας
Συντηρήσεις

Ασύρματη 
Μετάδοση 
Δεδομένων

Αιολικά 
Πάρκα

Φωτοβολταϊκά 
Πάρκα

VVIP VILLAS Boutique 
Hotels

Βιομηχανικά 
Έργα

Κτίρια 
Logistics

Ευρυζωνικά 
Δίκτυα

Γραφεία, 
Επαγγελματικές 

υποδομές

Εμπορικά
Κέντρα

Εκπαίδευση & 
Πολιτισμός

Νοσοκομεία, 
Κέντρα Υγείας

Αθλητικές 
Εγκαταστάσεις
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3.1. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ 

Αποστολή του Ομίλου είναι να προσφέρει βιώσιμες και ανθεκτικές 
λύσεις στις ανάγκες των πελατών και των πολιτών που χρησιμοποιούν τις 
υποδομές, τις κτιριακές εγκαταστάσεις, τις κατοικίες, αλλά και τα δίκτυα 
επικοινωνίας, παραγωγής ενέργειας και μετακίνησης, βελτιώνοντας 
την ποιότητα ζωής και τις δυνατότητες οικονομικής και κοινωνικής 
ανάπτυξης.

Η δραστηριότητα του Ομίλου και τα αποτελέσματά της συμβάλλουν καθοριστικά 
στην εξυπηρέτηση των κοινωνικών αναγκών σε βάθος χρόνου. Η διάρκεια ζωής, 
η ανθεκτικότητα, η ασφάλεια και η ποιότητα των κατασκευών αποτελούν βασικά 
συστατικά της επιχειρηματικής προσέγγισης που αναπτύσσει ο Όμιλος προκειμένου 
να πραγματοποιεί την αποστολή του, δημιουργώντας αξία για τους μετόχους του. Ο 
Όμιλος, έχει την δυνατότητα να παρέχει ολοκληρωμένες και καινοτόμες υπηρεσίες 
λειτουργίας και διαχείρισης υποδομών και συστημάτων για την εξυπηρέτηση των 
σύγχρονων αναγκών των πολιτών.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί μεταξύ άλλων η Μονάδα Διαχείρισης 
Απορριμμάτων του Νομού Σερρών, ο σχεδιασμός και η κατασκευή κτιριακών υποδομών 
και κατοικιών που πληρούν ειδικά κριτήρια πιστοποίησης LEED και BREEM τα οποία 
συμπεριλαμβάνονται στα αναγνωρισμένα διεθνή πρότυπα σύγχρονων και βιώσιμων 
κατασκευών.

To 2021 ο Όμιλος ολοκλήρωσε ένα μεγάλο αριθμό σημαντικών έργων που αφορούν 
πρωτίστως βασικές υποδομές, όπως μεταξύ άλλων τα 14 περιφερειακά αεροδρόμια,  
νέες οδικές αρτηρίες, δίκτυα κινητής τηλεφωνίας και διαδικτύου που αναβαθμίζουν 
την ταχύτητα και την ποιότητα της επικοινωνίας και των αξιοποιούμενων τεχνολογιών, 
νέα κτίρια για την εξυπηρέτηση άλλων κλάδων της οικονομίας όπως ο τουρισμός και 
τις ανάγκες για παροχή υπηρεσιών υγείας, όπως επίσης και κατοικίες.

Η συμβολή του Ομίλου στην επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης είναι πολύπλευρη. 
Επιτυγχάνεται με την δημιουργία ποιοτικών, αξιόπιστων, βιώσιμων και ανθεκτικών 
υποδομών στηρίζοντας την οικονομική ανάπτυξη και την ανθρώπινη ευημερία. Η 
ιδιαίτερη σημασία που δίνεται στην προσιτή και ισότιμη πρόσβαση ενισχύει την επίτευξη 
του στόχου για βιώσιμες πόλεις και κοινότητες (Στόχος 9.1.). Επιπλέον, καθιστά τις 
σύγχρονες κοινωνίες πιο ανθεκτικές και πιο ασφαλείς στην επίδραση της κλιματικής 
αλλαγής (Στόχος 11).

ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ 

Οι αξίες του Ομίλου είναι διαχρονικές και καθορίζουν τον τρόπο που 
λειτουργεί και αναπτύσσεται.

Υπευθυνότητα και συμμετοχή στην βιώσιμη ανάπτυξη: διασφάλιση 
βιώσιμων λύσεων προς όφελος των τοπικών κοινωνιών και του 

περιβάλλοντος.

Ακεραιότητα και 
επιχειρηματική ηθική 
Εργασιακό περιβάλλον 
κατά των διακρίσεων

Οικοδόμηση 
μακροχρόνιων σχέσεων 

εμπιστοσύνης με τους 
πελάτες μας 

Ηθική στις προμήθειες / 
Ηθικές επιχειρηματικές 

πρακτικές

Δίκαιος ανταγωνισμός

Χρηματοοικονομική και 
μη χρηματοοικονομική 

πληροφόρηση 

Επένδυση στον 
ανθρώπινο παράγοντα, 
παρέχοντας ένα 
υγιές, ασφαλές και 
δημιουργικό περιβάλλον 
εργασίας. 
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3.2. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ 3.3. ΟΥΣΙΩΔΗ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ 
ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2030

Το σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον επηρεάζεται από την απειλή της κλιματικής 
αλλαγής σε παγκόσμιο επίπεδο. H κλιμακούμενη συνεχής αύξηση του παγκόσμιου 
πληθυσμού, αλλά και η μετακίνηση των ανθρώπων από επισφαλείς περιοχές, προς 
περιοχές που μπορούν να παρέχουν μεγαλύτερη ασφάλεια, είτε οικονομική είτε και 
περιβαλλοντική, αποτελούν υπαρκτά ζητήματα.

Κατά συνέπεια τα σημαντικά αυτά κοινωνικά και οικονομικά ζητήματα αφορούν και  
τις περιοχές που δραστηριοποιείται ο Όμιλος διαμορφώνοντας και τις προτεραιότητές 
του, όπως η αντιμετώπιση του προσφυγικού ζητήματος, που επηρεάζει όλη τη νότιο 
Ευρώπη, ο εκσυγχρονισμός και η ανάπτυξη νέων υποδομών για την παραγωγή καθαρής 
ενέργειας και κυρίως από την χρήση των ανανεώσιμων πηγών, και η διασύνδεση των 
πολιτών. 

Ο Όμιλος εφαρμόζει πρακτικές διαβούλευσης, 
αξιοποιώντας τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης 
2030 ως πλαίσιο αναφοράς. Αξιολογεί τα 
ουσιώδη θέματα λαμβάνοντας υπόψη τόσο τη 
διάσταση της οικονομικής βιωσιμότητας, όσο 
και τη διάσταση της περιβαλλοντικής και της 
κοινωνικής βιωσιμότητας (διπλή προσέγγιση). 
Βασική επιδίωξη αποτελεί η μείωση των 
όποιων αρνητικών επιπτώσεων που 
μπορεί να προκληθούν από την οικονομική 
δραστηριότητα στον άνθρωπο και στο 
περιβάλλον και η περαιτέρω ενίσχυση του 
θετικού αντικτύπου που δημιουργείται από 
την δραστηριότητα αυτή.
Η καταγραφή και ανάλυση των δεδομένων 
που αφορούν την περιβαλλοντική και 
κοινωνική επίδραση των έργων είναι μέρος 
του σχεδιασμού και σε πολλές περιπτώσεις 
αποτελεί αντικείμενο των υπηρεσιών που 
προσφέρονται για την αξιολόγηση του 
έργου και της σημασίας του.

Ο κλάδος των κατασκευών επηρεάζεται τόσο από τη συνεχή αύξηση του παγκόσμιου 
πληθυσμού και την έντονη κινητικότητά του, όσο και από την εξέλιξη των τεχνολογιών. 
Ο συνδυασμός των επιστημών, με την τεχνολογία και τη μηχανική απαιτεί σημαντικές 
επενδύσεις στο ανθρώπινο δυναμικό προκειμένου να επιτευχθεί η ανθεκτικότητα και η 
βιωσιμότητα των πόλεων και των τοπικών κοινοτήτων όπως δηλώνεται από τον Στόχο 11. 

Τα νέα μέσα για την ψηφιοποίηση συντελούν στην βελτιστοποίηση των διαδικασιών, 
ωστόσο η ποικιλομορφία σε δεξιότητες και ο συνδυασμός τους είναι καθοριστικός 
παράγοντας για τον σχεδιασμό της μετάβασης και την υλοποίησή της. Η σύμπραξη 
των συμμετόχων σε όλη την αλυσίδα παραγωγής οικονομικής αξίας είναι προϋπόθεση 
για την επίτευξη όλων των Στόχων (Στόχος 17), αλλά καθορίζει περαιτέρω την σχέση 
μεταξύ επενδυτών και μετόχων με άλλους κύριους συμ-μετόχους όπως πελάτες, 
τοπικές κοινωνίες και εργαζόμενους (Στόχος 12). 

Η δίκαιη μετάβαση σε μία οικονομία που έχει ενσωματώσει πλήρως τα επιστημονικά 
δεδομένα για την επίδραση της κάθε οικονομικής δραστηριότητας στο περιβάλλον 
και στην κοινωνία μακροπρόθεσμα είναι ο στόχος έως το 2030, όπως και η πλήρης 
απεξάρτηση από τη χρήση του άνθρακα έως το 2050. Η ένταξη του κλάδου των 
κατασκευών στην Ευρωπαϊκή Ταξινομία συνιστά σημαντική αλλαγή. Η σύνδεση των 
επιμέρους οικονομικών δραστηριοτήτων, με αυστηρούς στόχους και τεχνικά κριτήρια 
αξιολόγησης της βιωσιμότητας για κάθε δραστηριότητα, θα πρέπει να ολοκληρωθεί 
εγκαίρως προκειμένου να ενσωματωθούν πλήρως τα κριτήρια βιωσιμότητας για την 
κλιματική αλλαγή στο επιχειρηματικό μοντέλο, τη στρατηγική και τους στόχους κάθε 
επιχείρησης.

ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ - ΣΥΜΠΡΑΞΗ
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ΟΥΣΙΩΔΗ ΘΕΜΑΤΑ

ΟΥΣΙΩΔΗ ΘΕΜΑΤΑ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΟΙ 
ΟΜΙΛΟΥ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΟΙ 
ΟΜΙΛΟΥ

ΣΤΟΧΟΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2030

ΣΤΟΧΟΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2030

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΣΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ

ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ – 
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ 
ΠΟΡΩΝ - ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ – 
ΠΡΟΒΛΕΠΤΙΚΗ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ

ΠΕΛΑΤΕΣ  
ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

ΜΕΤΟΧΟΙ
ΠΕΛΑΤΕΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

ΜΕΤΟΧΟΙ
ΠΕΛΑΤΕΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
- ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΝΕΩΝ 

ΜΟΡΦΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
- ΜΕΙΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ 
ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ ΣΤΑ 

ΚΤΙΡΙΑ

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ 
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ

ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ 

(ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΗΘΙΚΗ)

ΠΕΛΑΤΕΣ  
ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 

ΜΕΤΟΧΟΙ 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΜΕΤΟΧΟΙ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ 

ΠΕΛΑΤΕΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

ΟΥΣΙΩΔΗ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΟΙ 
ΟΜΙΛΟΥ

ΣΤΟΧΟΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2030

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 

ΠΕΛΑΤΕΣ

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 

ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 
ΜΕΤΟΧΟΙ

ΣΥΝΕΧΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΣΥΜΠΡΑΞΗ

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

ΙΣΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 
(ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ 

KAI ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗ)
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ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ 

KANONΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ
ΠΡΟΒΛΕΠΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΗΘΙΚΗ 
ΚΑΙ ΣΥΜΠΡΑΞΗ

ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 
ΥΓΕΙΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
ΙΣΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗ  
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ 
ΣΤΟΧΟΙ 2021 – 2022

Αναθεώρηση περιεχομένων Απολογισμού 
Βιωσιμότητας 2021 και έλεγχος 

συμμόρφωσης με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 
EU NFRD και το Ν. 4403/2016 

Δημιουργία αρχείου ταξινόμησης και 
παρακολούθησης οικονομικών δραστηριοτήτων 

σε συνάρτηση με τα προβλεπόμενα από την 
Ευρωπαϊκή Ταξινομία και ειδικότερα τις 

συναφείς με τις κατασκευές δραστηριότητες

Ενσωμάτωση κριτηρίων Βιωσιμότητας 
και ανάπτυξη Οδικού Χάρτη για την 

Βιωσιμότητα με ορίζοντα το 2030

Οργάνωση και λειτουργία 
Μονάδας Διοίκησης 
Βιωσιμότητας (ΕSG)
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4. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 5. ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 

Οι οικονομικές  δραστηριότητες  του  Ομίλου  
αναπτύσσονται σε τομείς που ήδη επηρεάζονται από ένα 
ιδιαίτερα αυστηρό κανονιστικό πλαίσιο. Η  βιωσιμότητα και 
η συμπερίληψη των περιβαλλοντικών κινδύνων, καθώς και 
των κινδύνων που αφορούν την υγεία και την ασφάλεια 
στους χώρους εργασίας, την ασφάλεια των έργων, την 
αντιμετώπιση της διαφθοράς,  αποτελούν μέρος της 
λειτουργίας και των πολιτικών που ακολουθεί ο Όμιλος για 
την διασφάλιση της λειτουργίας, της ανταγωνιστικότητας 
και της κερδοφορίας του σε ένα ολοένα και πιο απαιτητικό 
περιβάλλον.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ομίλου υιοθέτησε το 2021 την 
διεύρυνση της οργανωτικής δομής με την δημιουργία μίας 
νέας Μονάδας με αντικείμενο την ενσωμάτωση των διεθνών 
προτύπων και των άριστων πρακτικών, για την ανάπτυξη και 
τον συντονισμό υλοποίησης της στρατηγικής βιωσιμότητας και 
τους στόχους του Ομίλου για το 2030.

Το Διοικητικό Συμβούλιο παρακολουθεί τα αποτελέσματα των εργασιών της Μονάδας 
Βιωσιμότητας και των Ομάδων Εργασίας σε εξαμηνιαία βάση και αξιολογεί τις προτάσεις 
για τη βελτίωση των υφιστάμενων πολιτικών, την ανάπτυξη νέων και τη σύνδεση των 
στόχων βιωσιμότητας με τους επιχειρησιακούς στόχους και τα αποτελέσματα του Ομίλου.

Ο Όμιλος εφαρμόζει τα διεθνή λογιστικά πρότυπα (IFRS) για την σύνταξη και 
δημοσιοποίηση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και το διεθνές πρότυπο 
αναφοράς των σχετικών με τη βιωσιμότητα πληροφοριών SASB (Sustainability 
Accounting Standards Board Sector Map), το οποίο το 2021 υιοθετήθηκε από τα Διεθνή 
Οργανισμό International Accounting Standards Board, ώστε να αποτελέσει στο μέλλον 
ένα ενιαίο πρότυπο αναφοράς και δημοσιοποίησης.

Το Δ.Σ. εγκρίνει τον Οδικό Χάρτη Βιωσιμότητας και αξιολογεί την υλοποίηση της 
στρατηγικής του Ομίλου για τη βιωσιμότητα. Επίσης, εγκρίνει τον ετήσιο Απολογισμό 
Βιωσιμότητας του Ομίλου για το κάθε οικονομικό έτος πριν από την δημοσίευσή του 
στους μετόχους και στους λοιπούς συμ-μετόχους.
Η Μονάδα Βιωσιμότητας του Ομίλου συνεργάζεται για τη σύνδεση και αξιολόγηση των 
ουσιωδών θεμάτων με τους κινδύνους και τις ευκαιρίες που αφορούν την υλοποίηση 
της στρατηγικής και των στόχων του με τη Μονάδα Διαχείρισης Κινδύνων, όπως επίσης 
και με τη Μονάδα Κανονιστικής Συμμόρφωσης. Παράλληλα, ο Εσωτερικός Έλεγχος 
του Ομίλου σύμφωνα με το νέο πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας συμβάλλει στην 
ανάδειξη πιθανών κινδύνων που σχετίζονται με τη βιωσιμότητα και συνδέονται με την 
εφαρμογή του Κώδικα Δεοντολογίας, του Κώδικα Προμηθειών και των διαδικασιών 
που ακολουθεί ο Όμιλος για τη διασφάλιση της κανονιστικής συμμόρφωσης. 

Από το 2020 και με αφορμή την κρίση που προκλήθηκε από την πανδημία 
covid-19 και τις προεκτάσεις της σε οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο, αποφασίσθηκε 
η αναθεώρηση ενός σημαντικού αριθμού πολιτικών και συμπληρώθηκαν σχετικές 
οδηγίες που αφορούν την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων, των συνεργατών 
και των τοπικών κοινωνιών, την προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου και 
την αντιμετώπιση φαινομένων, όπως η παρενόχληση στους χώρους εργασίας και η 
ενίσχυση των εσωτερικών δομών αναφοράς και καταγγελίας πιθανών παραβιάσεων 
του Κώδικα Δεοντολογίας και των πολιτικών που εφαρμόζει ο Όμιλος.

Η διαφάνεια που διασφαλίζεται με τη δημοσιοποίηση των σχετικών με τη 
βιωσιμότητα πληροφοριών είναι ιδιαίτερα σημαντική και ο Όμιλος υιοθετεί τα 
διεθνή πρότυπα προκειμένου η πληροφόρηση που παρέχει στους μετόχους και στα 
άλλα ενδιαφερόμενα μέρη να είναι έγκαιρη, ολοκληρωμένη και ουσιαστική. Για τον 
σκοπό αυτό επανεξετάσθηκαν τα περιεχόμενα και το εύρος των πληροφοριών που 
είναι σχετικά με τη βιωσιμότητα και οργανώθηκαν νέα συστήματα διαχείρισης των 
σχετικών πληροφοριών προκειμένου να είναι εφικτή στο μέλλον και η επαλήθευση 
των πληροφοριών, αλλά και η σύγκριση με άλλες ομοειδείς επιχειρήσεις. Η Μονάδα 
Κανονιστικής Συμμόρφωσης του Ομίλου σε συνεργασία με τον Εσωτερικό Έλεγχο και 
την Μονάδα Διαχείρισης Κινδύνων οργανώνουν ειδικές συναντήσεις ενημέρωσης και 
εκπαίδευσης για την κατανόηση και ενσωμάτωση νέων προτύπων και την συνεχή 
βελτίωση των υφιστάμενων διαδικασιών. Η ανατροφοδότηση μέσω του συστήματος 
αναφοράς των εργαζομένων προς την Διοίκηση (whistleblowing policy) και η αξιολόγηση 
των ουσιωδών θεμάτων που αναδεικνύει η σχετική διαβούλευση με τους εργαζομένους 
και τους άλλους κύριους συμ-μετόχους του Ομίλου, υποστηρίζει την καλύτερη δυνατή 
αντιμετώπιση των αναγκών τους στο μέλλον.

Ο Όμιλος INTRAKAT επενδύει συστηματικά στην ενσωμάτωση διεθνών προτύπων 
στη διοίκηση, στον τομέα της ποιότητας και της εξυπηρέτησης των πελατών, στον 
τομέα της Υγείας και Ασφάλειας στους χώρους εργασίας και στην διαχείριση του 
περιβαλλοντικού αντικτύπου. Οι πολιτικές του Ομίλου εξελίσσονται συνεχώς ώστε να 
είναι εναρμονισμένες με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο και τις βέλτιστες πρακτικές 
στους κλάδους που δραστηριοποιείται ο Όμιλος.

Η προτυποποίηση των διαδικασιών του Ομίλου και η εφαρμογή ολοκληρωμένων 
συστημάτων διοίκησης στον τομέα της ποιότητας, στον τομέα της Υγείας και Ασφάλειας 
στους χώρους εργασίας και στον τομέα περιβάλλοντος διασφαλίζεται με βάση τα διεθνή 
πρότυπα ISO 9001, ISO 45001, ΙSO 14001και ISO50001.

To ποσοστό κάλυψης των παρεχόμενων υπηρεσιών με βάσει τα παραπάνω πρότυπα 
περιγράφεται στον σχετικό Πίνακα.



Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων του ανθρώπου, όπως καθορίζονται από τη 
Διεθνή Συνθήκη του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις Κατευθυντήριες Οδηγίες 
για τις Επιχειρήσεις και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (UN Guiding Principles for Business 
and Human Rights), αποτελούν το πλαίσιο ανάπτυξης και εφαρμογής των πολιτικών 
και των πρακτικών που ακολουθεί ο Όμιλος για την προστασία των δικαιωμάτων 
αυτών για τους εργαζόμενους, τους συνεργάτες του Ομίλου και τις τοπικές κοινότητες.

Οι πολιτικές του Ομίλου περιλαμβάνουν όλους τους επιμέρους τομείς, όπως είναι η υγεία 
και η ασφάλεια στους χώρους εργασίας, η παροχή ίσων ευκαιριών για απασχόληση 
και ανάπτυξη δεξιοτήτων, η διασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας και ήδη 
πρόσφατα σχεδιάσθηκε για το θέμα αυτό και μία νέα πολιτική για την αντιμετώπιση 
της παρενόχλησης στους χώρους εργασίας (bullying).

Η προστασία της υγείας και της ασφάλειας στους χώρους εργασίας, η καταπολέμηση 
της παιδικής εργασίας και της καταναγκαστικής εργασίας που εξειδικεύονται και από 
τις σχετικές Διεθνείς Συνθήκες του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας αποτελούν και μέρος 
του κανονιστικού πλαισίου εντός της Ε.Ε. και της Ελλάδας, αναγνωρίζονται μεταξύ 
άλλων μεταξύ των προτεραιοτήτων του Ομίλου στο πλαίσιο εφαρμογής των πολιτικών 
του για την βιωσιμότητα.

Η εμπέδωση των αρχών της ισότητας και της συμπερίληψης αφορά τόσο την διάσταση 
του φύλου και αυτό αντικατοπτρίζεται και στην συμμετοχή των γυναικών στα όργανα 
διοίκησης του Ομίλου, όσο και στην πολιτική απασχόλησης συνεργατών από την τοπική 
κοινωνία κατά προτεραιότητα για την υλοποίηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων 
του Ομίλου.

 ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Η απασχόληση στον Όμιλο είναι άμεσα συναρτώμενη με τις δραστηριότητές του και την 
λειτουργία του. Η πολιτική του Ομίλου αποσκοπεί στην δημιουργία σχέσεων αμοιβαίας 
εμπιστοσύνης και μακροχρόνιας συνεργασίας για την επίτευξη κοινών στόχων και 
προσδοκιών.

Ο Όμιλος το 2021 απασχόλησε περισσότερους από 650 εργαζόμενους και συνεργάτες 
για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων του σε όλους τους επιμέρους τομείς.

Το 2021 (καταγραφή 31/12/2021) το σύνολο του αριθμού εργαζομένων στον Όμιλο 
με συμβάσεις αορίστου και ορισμένου χρόνου ήταν συνολικά 467 εργαζόμενοι. Ενώ 
συνολικά ο αριθμός συμβάσεων που αφορούσαν ανάθεση έργου σε εξωτερικού 
συνεργάτες ήταν 229. 
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6. ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ



Η σύνθεση της απασχόλησης κατά φύλο στον Όμιλο είναι ενδεικτική  τόσο για τον κλάδο 
των κατασκευών, όσο και για την αγορά εργασίας που σχετίζεται με τις ειδικότητες 
που απασχολεί ο Όμιλος κατά πλειοψηφία για την υλοποίηση της αποστολής του. 
Αντίστοιχα, η ποσοστιαία κατανομή του ανθρώπινου δυναμικού σύμφωνα με την 
ηλικία, καταδεικνύει τη διάρκεια στις σχέσεις με τους εργαζόμενους και την ανάγκη 
επαγγελματικής εμπειρίας για την πλειοψηφία των θέσεων απασχόλησης που παρέχει 
ο Όμιλος. Η ένταση του δημογραφικού προβλήματος σε όλη την Ευρώπη, αλλά και 
η τάση των νέων να επιλέγουν άλλα επαγγέλματα και προοπτική σε κλάδους πιο 
σύγχρονους επιτάσσει την πολιτική της συμπερίληψης που ακολουθεί και ο Όμιλος 
δίνοντας προτεραιότητα στην παροχή ευκαιριών απασχόλησης στους κατοίκους των 
τοπικών κοινωνιών που δραστηριοποιείται.

Η συμμετοχή των γυναικών στην απασχόληση το 2021 με συμβάσεις αορίστου και 
ορισμένου χρόνου ήταν περίπου 20%. Η σύνθεση της απασχόλησης το 2021 με άξονα 
την ηλικία αποτυπώνεται στον παρακάτω Πίνακα και χαρακτηρίζεται από τη συνεχώς 
εντεινόμενη ανάγκη προσέλκυσης και διατήρησης νέων εργαζομένων.
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ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΤΑ 
ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ 

ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ
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11,21%

53,81%

16,29%

11,81%

1,20%

4,04%26 - 35

35 - 55

55+

1,20% 0,45%

6.1. ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ 

Ο κλάδος των κατασκευών καταγράφεται διεθνώς 
ως ένας από τους κλάδους της οικονομίας με σημαντική 
επίδραση στην υγεία και κυρίως στην ασφάλεια των 
εργαζομένων.
Πρωταρχικός στόχος για τον Όμιλο είναι το μηδέν για 
κάθε ένα από τους επιμέρους δείκτες που καταγράφονται 
και αξιολογούνται συνεχώς στο πλαίσιο της διαρκούς 
και αδιάλειπτης προσπάθειας για τη βελτίωση των 
διαδικασιών, των συστημάτων και των μέτρων προστασίας 
που εφαρμόζονται σε κάθε έργο που σχεδιάζει και υλοποιεί.
Η λεπτομερής διερεύνηση των αιτίων που προκαλούν 
ατυχήματα συμβάλλει στον περιορισμό και στην βελτίωση 
των διαδικασιών και των αποτελεσμάτων στον τομέα αυτό. 
Σε πολλές περιπτώσεις ωστόσο, διαπιστώνεται ότι η αιτία 
πρόκλησης του συμβάντος είναι ανθρώπινο λάθος εντείνοντας 
την ανάγκη σχετικής παιδείας, πειθαρχίας και ταυτόχρονα 
εγρήγορσης στους κινδύνους και προβλεπτικής διαχείρισής τους.
Αντίστοιχα, η καλλιέργεια νοοτροπίας πρόληψης για την υγεία και για την ασφάλεια 
είναι μία συνεχής διεργασία εκπαίδευσης και άσκησης των γνώσεων, αλλά και των 
εμπειριών και αφορά το σύνολο των εργαζομένων του Ομίλου.
Μεταξύ άλλων το 2021, ο Όμιλος υλοποίησε  σειρά ειδικών προγραμμάτων, κυρίως για την 
πρόληψη των αιτίων που προκαλούν ατυχήματα, όπως «Ειδική εκπαίδευση στα εργοτάξια 
σε εργαζομένους για εργασία σε ύψος», «Ειδική πιστοποίηση σε εργαζόμενους με την 
ειδικότητα των «εναεριτών». Επίσης, στο πλαίσιο αυτό το 2021 δημοσιεύθηκε ειδική εργασία 
του Διευθυντή Ασφάλειας του Ομίλου σχετικά με τη χρήση και την αποτελεσματικότητα 
της Μελέτης Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου (ΜΕΕΚ) στα τεχνικά έργα.
Για την αποτελεσματική εφαρμογή της πολιτικής και την υλοποίηση των στόχων του 
Ομίλου στον τομέα της υγείας και της ασφάλειας ενθαρρύνεται η πλήρης απασχόληση 
και παρουσία Τεχνικού Ασφαλείας ειδικότερα στα έργα με αυξημένη επικινδυνότητα, 
όπως στην περίπτωση έργων κατεδάφισης, πέραν των προβλεπόμενων από την 
ισχύουσα νομοθεσία. Τα αποτελέσματα των μελετών εργασίας και της στατιστικής αλλά 
και ποιοτικής ανάλυσης των στοιχείων που αφορούν τα θέματα υγείας και τα θέματα 
ασφάλειας στους χώρους εργασίας παρουσιάζονται και αξιολογούνται από το Δ.Σ., το 
οποίο έχει και την ευθύνη επίβλεψης των επιδόσεων και της υιοθέτησης νέων στόχων. 
Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η στατιστική ανάλυση των στοιχείων που καταγράφει 
και παρακολουθεί ο Όμιλος σύμφωνα με την πολιτική του, συμβάλλει στην κατάταξη 
των ατυχημάτων στους χώρους εργασίας και στην λήψη πρόσθετων μέτρων ατομικής 
προστασίας και πρόληψης. Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία, τα ατυχήματα στα 
εργοτάξια οφείλονται κυρίως σε πτώση από ύψος, ενώ επίσης αυξημένα ποσοστά 
ατυχημάτων οφείλονται στην πιθανή έλλειψη ειδικής εκπαίδευσης του προσωπικού 
των εξωτερικών συνεργατών και εργολάβων.
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 ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Οι Στόχοι του Όμιλου για το 2021 ήταν να έχει μηδενικά ατυχήματα και μηδενικά 
περιστατικά που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε απώλεια ημερών εργασίας, όπως 
επίσης να βελτιώσει περαιτέρω τις επιδόσεις του στην προβλεπτική διαχείριση των 
αιτίων που μπορούν να προκαλέσουν ατύχημα, μέσω προγραμμάτων εκπαίδευσης, 
πρόσθετων διαδικασιών και μέτρων ατομικής προστασίας και συνεχούς βελτίωσης 
της σήμανσης των χώρων εργασίας προκειμένου να διασφαλίζεται σε κάθε επίπεδο 
η συνεχής εγρήγορση του προσωπικού και των συνεργατών κατά την εκτέλεση της 
εργασίας τους.
Σε ότι αφορά την καταγραφή των ατυχημάτων στο προσωπικό εξωτερικών συνεργατών 
και εργολάβων, το 2021 καταγράφηκαν συνολικά 8 μη σοβαρά ατυχήματα.
Για το 2021, όλοι οι Στόχοι του Ομίλου επιτεύχθηκαν και παραμένουν ως επιδίωξη του 
Ομίλου και για το 2022, ενώ παράλληλα ξεκίνησε μία διαδικασία συγκριτικής αξιολόγησης 
των επιδόσεων του Ομίλου στον τομέα της ασφάλειας με ομοειδείς επιχειρήσεις από 
το διεθνές περιβάλλον προκειμένου να αξιοποιηθούν περαιτέρω καλές πρακτικές 
και καινοτόμες προσεγγίσεις για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων, των 
συνεργατών, των πελατών, όπως επίσης και των τοπικών κοινωνιών.

ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΤΡΑ COVID-19

Η επίδραση της πανδημίας και οι αλλαγές που έχει επιφέρει 
σε θέματα προστασίας της υγείας των  εργαζομένων και 
των συνεργατών του Ομίλου αποτυπώνονται στο πλήθος 
και στην εξειδίκευση των μέτρων και των διαδικασιών 
που αναπτύχθηκαν και εφαρμόσθηκαν προκειμένου να 
διασφαλισθούν οι στόχοι μας για την υγεία και την ασφάλεια 
όλων των εργαζομένων του Ομίλου και των συνεργατών μας. 
Τα σχετικά μέτρα για την προβλεπτική κυρίως διαχείριση των 
κινδύνων διασποράς του covid – 19 αφορούσαν καταρχήν την 
επιδότηση της μετακίνησης των εργαζομένων με ιδιωτικά 
μέσα μετακίνησης, την αύξηση των δυνατοτήτων και του 
αριθμού των εργαζομένων που μπορούσαν να παρέχουν 
εργασία εξ αποστάσεως, πέραν των ελαχίστων ορίων 
που επέβαλλε η σχετική νομοθεσία, η παροχή εξοπλισμού 
για την υποστήριξη των εργαζόμενων εξ αποστάσεως, η 
διανομή μέσων προστασίας, η διενέργεια εβδομαδιαίων 
τεστ και σχολαστικών καθαρισμών των εγκαταστάσεων, 
και η κατάλληλη ρύθμιση για τη συνεχή εισαγωγή καθαρού 
αέρα εντός των εγκαταστάσεων. Η πρόσθετη δαπάνη ανά 
εργαζόμενο ήταν 500 ευρώ.

6.2. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Οι θετικές επιστήμες, η μηχανική, τα μαθηματικά η ψηφιοποίηση και η τεχνολογία 
(SΤΕΜ) συνιστούν απαραίτητες προϋποθέσεις για το ανθρώπινο δυναμικό και την 
ικανότητά του για καινοτομία, την δυνατότητά του για συνεχή μάθηση και εξέλιξη. 

Ταυτόχρονα, η ανθεκτικότητα των υποδομών και των κατασκευών,  η ασφάλεια και 
η προστασία του πληθυσμού, αλλά και η κάλυψη των μελλοντικών αναγκών, είτε 
υπό το πρίσμα της αντιμετώπισης της  κλιματικής κρίσης, είτε υπό το πρίσμα της 
εξυπηρέτησης των διαφορετικών αναγκών και προσδοκιών των πελατών, αποτελούν 
βασική προτεραιότητα στην εκπαίδευση και κατάρτιση των εργαζομένων. 

O Όμιλος επενδύει διαχρονικά στην ποιότητα του ανθρώπινου δυναμικού του για 
την ικανοποίηση των απαιτήσεων και των προσδοκιών των πελατών του (πάντα με 
την ευρύτερη έννοια του όρου συμπεριλαμβάνοντας και  τους  χρήστες όλων των 
κατασκευών) στην ασφάλεια, στην αξιοπιστία, στην ανθεκτικότητα των προϊόντων 
και των υπηρεσιών του, όπως και στην συνέπεια, στην υπευθυνότητα στο σχεδιασμό 
και στην εκτέλεση των δημόσιων και ιδιωτικών έργων. Η συμμόρφωση με το ισχύον 
νομοθετικό πλαίσιο το οποίο για τον κλάδο των κατασκευών είναι ιδιαίτερα αυστηρό 
και σε χώρες, όπως η Ελλάδα, εξαιτίας της αυξημένης σεισμικότητας, απαιτεί ειδικές 
γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες, σε όλα τα θέματα, αλλά και στην πρόβλεψη 
κινδύνων όπως για την πρόληψη των κινδύνων και την ασφάλεια των κατασκευών.

Η συνεχής ανάπτυξη και εξέλιξη του ανθρώπινου δυναμικού του Ομίλου με συστηματική 
εκπαίδευση και κατάρτιση, τόσο στο χώρο εργασίας, όσο και σε οργανωμένα 
προγράμματα ανάπτυξης νέας τεχνογνωσίας και δεξιοτήτων αποτελεί μέρος των 
συστημάτων διοίκησης και οργάνωσης, όπως και η ένταξη των νέων εργαζομένων, η 
ομαδική εργασία και η συνεργασία σε κάθε ιεραρχικό επίπεδο στα συστήματα διοίκησης 
και οργάνωσης.

Ετησίως ο απολογισμός εκπαίδευσης και κατάρτισης του ανθρώπινου δυναμικού 
συμπληρώνει την διαδικασία αξιολόγησης της απόδοσης και της εξέλιξης σε νέες και 
πιο σύνθετες θέσεις εργασίας.

Ο Όμιλος συνεργάζεται με ένα σημαντικό αριθμό ειδικών συνεργατών, κυρίως 
μηχανικών, αρχιτεκτόνων, νομικών και άλλων ειδικοτήτων προκειμένου τόσο ο 
σχεδιασμός όσο και η εκτέλεση των έργων να πραγματοποιείται με τα πιο σύγχρονα 
τεχνολογικά και τεχνικά δεδομένα.
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Ο Όμιλος έθεσε ως στρατηγικό στόχο για το 2030 τον Στόχο 4, «Ποιοτική Εκπαίδευση» 
και την ανάπτυξη γνώσεων σχετικών με την βιώσιμη ανάπτυξη και τα διεθνή πρότυπα 
τις διεθνείς πρακτικές για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του 
περιβάλλοντος.

Στο πλαίσιο αυτό σχεδίασε ένα κύκλο συναντήσεων με βασικές ενότητες που 
περιλαμβάνουν τα ουσιώδη θέματα για τους συμμετόχους και τις πρακτικές σύμπραξης 
και συνεργασίας.

Θεωρώντας εξαρχής ότι οι ΣΒΑ 2030 αποτελούν μία κοινή γλώσσα συνεννόησης, τόσο 
στο εσωτερικό περιβάλλον του Ομίλου, όσο και στο εξωτερικό περιβάλλον, ήδη από το 
2018 πραγματοποιήθηκαν μία σειρά από ειδικές δράσεις ενημέρωσης για το ανθρώπινο 
δυναμικό, αλλά και για τους πελάτες και συνεργάτες, σχετικά με την σημασία των 
17 στόχων και τις δεσμεύσεις που έχουν υιοθετηθεί για την επίτευξή τους. Το 2021 
υλοποιήθηκαν συνολικά προγράμματα εκπαίδευσης σε θεματικά πεδία με τη συμμετοχή 

121 εργαζομένων από τους οποίους το 71% ήταν άνδρες και το 29% γυναίκες. Το 
σύνολο της επένδυσης σε αμοιβές εξωτερικών συνεργατών που συνέβαλλαν 
στην υλοποίηση των προγραμμάτων εκπαίδευσης ανήλθε σε 15.000 ευρώ και 
αφορούσε περισσότερες από 1.130 ανθρωποώρες εκπαίδευσης.

Επιπρόσθετα ο Όμιλος συνέχισε να υποστηρίζει πρωτοβουλίες εκπαίδευσης, 
κατάρτισης και μεταφοράς νέας τεχνογνωσίας, όπως επίσης και διάχυσης 
καλών πρακτικών και αποτελεσμάτων έρευνας που αφορούν τον κλάδο 
και τις δραστηριότητές του σε συνεργασία με το Τεχνικό Επιμελητήριο της 
Ελλάδας. Στις πρωτοβουλίες αυτές είχαν την ευκαιρία να συμμετέχουν 
στελέχη, εργαζόμενοι και συνεργάτες του Ομίλου.

CASE STUDY

Προτεραιότητα η ενημέρωση και η ανάπτυξη 
δεξιοτήτων για την βιωσιμότητα το 2022
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Ο σεβασμός στη διαφορετικότητα 
και την ποικιλομορφία υποστηρίζεται 
με την εφαρμογή πολιτικών για την 
συμπερίληψη όλων των πληθυσμιακών 
ομάδων  ανεξάρτητα φύλου, εθνικότητας, 
γλώσσας και άλλων χαρακτηριστικών 
στην απασχόληση.

Η συμμετοχή των γυναικών στην λήψη 
αποφάσεων και στη διοίκηση αποτελεί 
ένα από τα ουσιώδη θέματα και για τον 
κλάδο των κατασκευών, δεδομένου 
ότι διεθνώς χαρακτηρίζεται ως ένας 
από τους πλέον ανδροκρατούμενους 
κλάδους. 

Στόχος της  Διοίκησης του Ομίλου 
παραμένει η αύξηση της συμμετοχής 
των γυναικών, των νέων και των 
τοπικών κοινωνιών στην οικονομική 
ανάπτυξη μέσω της παροχής  ποιοτικής 
εκπαίδευσης, κατάρτισης και νέων 
δυνατοτήτων σύμπραξης. Για τον σκοπό 
αυτό, αξιοποιούνται οι δυνατότητες 
ανάπτυξης που προσφέρει η κυκλική 
οικονομία, η παραγωγή ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές και η μετάβαση στην 
ψηφιοποίηση και τη βιώσιμη οικονομία. 

Στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ομίλου 
συμμετέχουν δύο γυναίκες ως μη 
Εκτελεστικά μέλη σε σύνολο εννέα 
μελών.  ενώ η συμμετοχή των γυναικών 
στην ανώτερη διοίκηση το 2021 ήταν σε 
ποσοστό 30%.

7. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 6.3. ΙΣΕΣ ΕΥΚΑΙΡΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗ

Οι δραστηριότητες του Ομίλου για την ανάπτυξη υποδομών, την παραγωγή ενέργειας 
από ανανεώσιμες και εναλλακτικές πηγές και οι επενδύσεις σε καινοτόμες δραστηριότητες 
που ακολουθούν τις αρχές της κυκλικής οικονομίας, αποτελούν βασική προτεραιότητα 
στον στρατηγικό του σχεδιασμό και συμβάλλουν καθοριστικά στην επίτευξη των Στόχων 
Βιώσιμης Ανάπτυξης για το 2030.

Αναγνωρίζοντας την πιθανότητα πρόκλησης αρνητικού αντικτύπου, οι περιβαλλοντικοί 
κίνδυνοι λαμβάνονται υπόψη, τόσο κατά τον σχεδιασμό, όσο και κατά την εκτέλεση των 
έργων. Οι βασικοί κίνδυνοι που αντιμετωπίζονται με την εφαρμογή ολοκληρωμένου 
συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 
14001:2015 περιλαμβάνουν τη μείωση των παραγόμενων αποβλήτων και τον περιορισμό 
της περιβαλλοντικής ρύπανσης, τη διαχείριση του νερού και των εκπομπών αερίων 
ρύπων, την εξοικονόμηση ενέργειας και την αντικατάσταση των πηγών ενέργειας με 
νέες μορφές, όπως η αιολική και η ηλιακή ενέργεια.

Για την υλοποίηση της πολιτικής του, ο Όμιλος αναλαμβάνει δράσεις σε συνεργασία 
με πελάτες και προμηθευτές προκειμένου να αναπτυχθούν κατάλληλες υποδομές για 
την αξιοποίηση της χρήσης εναλλακτικών πηγών ενέργειας, αλλά και της βέλτιστης 
διαχείρισης των απορριμμάτων σε τοπικό επίπεδο. Βασικός σκοπός του Ομίλου είναι 
ο περιορισμός της απόρριψης  χρήσιμων υλικών που ανακυκλώνονται και η μείωση 
της κατανάλωσης πολύτιμων φυσικών πόρων, ο έλεγχος και η μείωση των εκπομπών 
διοξειδίου του άνθρακα και άλλων ρυπογόνων ουσιών που προέρχονται και από την 
λειτουργία των ΧΥΤΑ.

ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΗΝ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ: 25%

30%

19,79%

ΓΥΝΑΙΚΕΣ 
ΣΤΕΛΕΧΗ:

ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΗΝ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ:
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Η κλιματική κρίση και η επίδρασή της στην ασφάλεια των κατασκευών και στον κύκλο 
ζωής τους, αποτελεί ένα ευρύτερο ζήτημα που απασχολεί και την επιστημονική έρευνα. 
Ζητούμενο είναι η παραγωγή των κατάλληλων και αναγκαίων δομικών υλικών και 
η ανάπτυξη νέας τεχνογνωσίας για την διασφάλιση της ενεργειακής αυτονομίας των 
κατασκευών και τη μείωση στο ελάχιστο της αρνητικής επίδρασης που έχουν τα κτίρια 
στο περιβάλλον.

Νέες και εξειδικευμένες μελέτες σχετικά με την ενσωμάτωση των κριτηρίων για την 
προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή των περιοχών που ήδη πλήττονται έντονα από 
καιρικά φαινόμενα, όπως είναι η αύξηση της στάθμης του νερού στις παραθαλάσσιες 
περιοχές και η διάβρωση των εδαφών, οι καταστροφικές πυρκαγιές ή οι πλημμύρες 
ακόμη και σε αστικές περιοχές, όπως ήδη καταγράφεται τα τελευταία χρόνια στην 
Ευρώπη και στην Ελλάδα.

Στο πλαίσιο αυτό ο Όμιλος εφαρμόζει την πολιτική περιβάλλοντος και σε επιμέρους 
θέματα που αναγνωρίζονται ως ουσιώδη. Στο πλαίσιο αυτό, η πολιτική βιωσιμότητας του 
Ομίλου περιλαμβάνει ως προτεραιότητες την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, την 
ενίσχυση των υποδομών και των επενδύσεων που συμβάλλουν στην κυκλική οικονομία 
και την παραγωγή και διάθεση ενέργειας από εναλλακτικές και ανανεώσιμες πηγές.

7.1. ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  

Η συμμετοχή του Ομίλου σε ένα μεγάλο αριθμό κατασκευαστικών έργων που αφορούν 
την διαφοροποίηση του τρόπου παραγωγής ενέργειας με νέες υποδομές που αξιοποιούν 
τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αλλά και έργων που προωθούν την ανάπτυξη και 
παροχή υπηρεσιών για τον περιορισμό της σπατάλης των πρώτων υλών μέσω της 
απόρριψης και της ταφής χρήσιμων υλικών είναι μέρος της στρατηγικής του.

Το 2021, ο Όμιλος συνέχισε να επενδύει σε τεχνογνωσία και υποδομές, αλλά και σε 
καλές πρακτικές που ενισχύουν την ενεργειακή αυτονομία, τη μείωση του ανθρακικού 
αποτυπώματος από την παραγωγή ενέργειας και τη βελτίωση της μακροπρόθεσμης 
ανθεκτικότητας των πόλεων στο φαινόμενο του θερμοκηπίου.

Ο Όμιλος παρακολουθεί τις αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο και επιδιώκει την έγκαιρη 
και αποτελεσματική ανταπόκρισή του στον αυξανόμενο κίνδυνο που συνεπάγεται 
η κανονιστική συμμόρφωση και η σύνδεση των επενδύσεων στο μέλλον με αυστηρά 
κριτήρια για την ταξινομία των οικονομικών δραστηριοτήτων σε κάθε κλάδο ανάλογα 
με την επίδρασή τους στην κλιματική κρίση και σε άλλες σημαντικές περιβαλλοντικές 
και κοινωνικές επιπτώσεις.

Έχοντας ήδη ενσωματώσει ως βασική αρχή για κάθε επένδυση την αξιολόγησή της 
σύμφωνα με την πιθανότητα να έχει μη αναστρέψιμο αρνητικό αντίκτυπο είτε στον 
άνθρωπο, είτε και στο περιβάλλον, ο Όμιλος επιδιώκει να επεκτείνει την πολιτική 
περιβάλλοντος που ακολουθεί ώστε να αναδείξει περαιτέρω τη σύνδεση των κατασκευών 
αφενός με τη μείωση του αρνητικού αντίκτυπου που προκαλούν οι σύγχρονες οικονομικές 
και κοινωνικές δραστηριότητες, αφετέρου με τη δυνατότητα πολλαπλασιασμού των 
καλών πρακτικών στην τοπική κοινωνία.

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ 

Για τη λειτουργία του Ομίλου το 2021 καταναλώθηκαν συνολικά καύσιμα που 
περιλαμβάνουν πετρέλαιο κίνησης,  πετρέλαιο θέρμανσης και βενζίνη που η χρήση τους 
είχε ως αποτέλεσμα την εκπομπή 3.191,08 τόνων διοξειδίου του άνθρακα. Η συνολική 
ποσότητα εκπομπών το 2021 είναι σημαντικά αυξημένη σε σύγκριση με το 2020 που 
ήταν μόλις 425,27 τόνοι διοξειδίου του άνθρακα αντίστοιχα εξαιτίας του αναγκαστικού 
περιορισμού και αυτό οφειλόταν στον αναγκαστικό περιορισμό των μετακινήσεων 
ολόκληρο σχεδόν το 2020 λόγω των ειδικών μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας 
covid – 19.

Είναι σαφές ότι η συμβολή του Ομίλου σε εκπομπές αερίων που συνδέονται με το 
φαινόμενο θερμοκηπίου είναι αμελητέα συγκρινόμενη με άλλους βιομηχανικούς 
κλάδους. Ωστόσο, η συμβολή του στον περιορισμό των εκπομπών διοξειδίου από τα 
κτίρια είναι καθοριστική και αναδεικνύεται, τόσο μέσα από το νέο κανονιστικό πλαίσιο 
για την Ευρωπαϊκή Ταξινομία, όσο και από τις νέες ευκαιρίες που δημιουργούνται από 
την διαδικασία μετάβασης.
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Ο Όμιλος ΙΝΤRΑΚΑΤ αναγνωρίζοντας εγκαίρως ότι η κλιματική κρίση και το ενεργειακό 
ζήτημα που προκαλείται από την αντιμετώπισή της άμεσα και αποτελεσματικά με 
επενδύσεις για την παραγωγή «καθαρής ενέργειας» από ανανεώσιμες πηγές και την 
δημιουργία των κατάλληλων υποδομών για την αποθήκευση της παραγόμενης με νέες 
τεχνολογίες και πόρους ενέργειας, προωθεί επενδύσεις που αποτελούν προτεραιότητα 
για τον Στόχο 7, τον Στόχο 13 και τον Στόχο 17. Οι Στόχοι αυτοί περιλαμβάνονται επίσης 
την νέα Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία (EU New Green Deal) που ανακοινώθηκε από 
την Ε.Ε. το 2019, στο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα και στο Εθνικό Σχέδιο 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Η σύμπραξη με τον δημόσιο τομέα όπως προβλέπεται 
στον Στόχο 17 αφορά τόσο τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (PAE), όσο και την ΑΔΜΗΕ, 
και κύριους συμμετόχους που είναι η τοπική αυτοδιοίκηση και οι τοπικές κοινωνίες, οι 
πελάτες και και τα νοικοκυριά, δηλαδή οι τόσο των μεγάλων αστικών κέντρων, όσο 
και των τοπικών κοινοτήτων (νησιά και ορεινές ή απομακρυσμένες περιοχές).

Το 2021, ο Όμιλος ολοκλήρωσε την συγχώνευση με απορρόφηση της εταιρίας «ΓΑΙΑ 
ΑΝΕΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΝ» και 
απέκτησε ένα χαρτοφυλάκιο με  συνολική ισχύ άνω του 1GW για την παραγωγή 
ενέργειας από αιολικά και φωτοβολταϊκά πάρκα. Στα τέλη του πρώτου τριμήνου του 
2022 ολοκληρώθηκε και η κατασκευή του αιολικού πάρκου στην θέση «Φραγκάκι» 
στην Άνδρο, ισχύος 15ΜW το οποίο αναμένεται να συμβάλλει με την λειτουργία του 
στην προσπάθεια σταδιακής απεξάρτησης από την χρήση του λιγνίτη και του φυσικού 
αερίου έως το 2027, όπως προβλέπεται και από το Σχέδιο του Εθνικού Νόμου για την 
Κλιματική Αλλαγή, που τέθηκε σε διαβούλευση τον Δεκέμβριο του 2022.

Επίσης, εντός του 2022 αναμένεται να ολοκληρωθεί η κατασκευή και να τεθεί σε 
λειτουργία το αιολικό πάρκο στη θέση «Καστρί», στην Εύβοια, ισχύος 5MW, το οποίο 
έχει ήδη ενταχθεί με σύμβαση 20ετούς διάρκειας στο  ενεργειακό δυναμικό της Ελλάδας 
που διαχειρίζεται η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας.

Στο ίδιο πλαίσιο δύο νέα αιολικά πάρκα συνολικής ισχύος 78MW και συγκεκριμένα 
το αιολικό πάρκο στην θέση «Κάρκαρος» στην Φωκίδα ισχύος 36MW και το 
αιολικό πάρκο στην θέση «Ζυγουρολίβαδο» που βρίσκεται στην Περιφερειακή 
Ενότητα Καρδίτσας ισχύος 42MW έχουν ήδη εγκριθεί με σχετικές άδειες από την 
ΡΑΕ. Η κατασκευή των δύο αυτών αιολικών πάρκων προβλέπεται να ξεκινήσει 
εντός του 2022 ενώ αναμένεται να τεθούν σε λειτουργία το αιολικό πάρκο 
«Κάρκαρος» έως το τέλος του 2023 και το αιολικό πάρκο «Ζυγουρολίβαδο» 
εντός του πρώτου εξαμήνου του 2024. Η χρηματοδότηση των έργων αυτών 
έχει εξασφαλισθεί με την έκδοση ομολογιακού δανείου ύψους ποσού €120 
εκ. συμβάλλοντας σημαντικά στην ενίσχυση της κερδοφορίας του Ομίλου και 
στην υλοποίηση της στρατηγικής του για την βιωσιμότητα έως το 2030.

Στόχος του Ομίλου είναι εντός της επόμενης περιόδου (2022 – 2024) να 
ολοκληρωθεί επίσης η διαδικασία για την εγκατάσταση νέων αιολικών 
πάρκων συνολικής ισχύος 320MW τα οποία ήδη βρίσκονται στο στάδιο 
ολοκλήρωσης της διαδικασίας έκδοσης των σχετικών αδειών. Από αυτά, για 
τα 77MW  έχει ήδη ολοκληρωθεί η περιβαλλοντική τους αδειοδότηση και 
έχουν εξασφαλισθεί οι όροι σύνδεσης με τον ΑΔΜΗΕ κατά συνέπεια έχουν την 
δυνατότητα να ενταχθούν στον αμέσως επόμενο διαγωνισμό της ΡΑΕ ώστε 
να εξασφαλισθεί και η σταθερή τιμή πώλησης της παραγόμενης ενέργειας. 
Στο πλαίσιο αυτό, αιολικά και φωτοβολταϊκά πάρκα ισχύος περίπου 700 MW 
έχουν ήδη λάβει βεβαιώσεις παραγωγού από τη ΡΑΕ και βρίσκονται στο 
στάδιο εκπόνησης ενεργειακών μετρήσεων και των απαραίτητων μελετών 
για την περιβαλλοντική τους αδειοδότηση.

CASE STUDY
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ – ΕΠΕΝΔΥΟΝΤΑΣ 
ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΒΙΩΣΙΜΟ ΜΕΛΛΟΝ
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7.2. ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η αλόγιστη κατανάλωση φυσικών πόρων αποτελεί ένα ουσιώδες θέμα για την βιωσιμότητα 
και αναγνωρίζεται ως τέτοιο από την πολιτική της Ε.Ε. για την κυκλική οικονομία και τον 
σχεδιασμό της ταξινομίας για την κατάταξη και επέκταση των οικονομικών δραστηριοτήτων 
που αφορούν τον διαφορετικό αυτό τρόπο λειτουργίας της οικονομίας σε τοπικό και σε 
εθνικό επίπεδο.

Η κυκλική οικονομία είναι ο ολικός επανασχεδιασμός της οικονομίας από την βάση δηλαδή 
την τοπική κοινωνία προς το όλον δηλαδή τον πλανήτη προκειμένου να περιοριστεί στο 
ελάχιστο δυνατό η κατανάλωση των πρώτων υλών και η διατήρηση των διαθέσιμων 
πόρων σε βάθος χρόνου.

Η υπεύθυνη παραγωγή και κατανάλωση βρίσκεται στο επίκεντρο της φιλοσοφίας της 
βιωσιμότητας και σαφέστατα οφείλει να αποτελεί προτεραιότητα κάθε επιχείρησης.

Ο Στόχος 12 περιγράφει τις προτεραιότητες του Ομίλου και ειδικότερα σε ό,τι αφορά τα 
συστήματα που συνεχώς αναπτύσσονται και εξελίσσονται προκειμένου να διασφαλισθεί 
η υπεύθυνη λειτουργία με συνέπεια και συνεχή εγρήγορση, ενώ ταυτόχρονα 
χρησιμοποιούνται  δείκτες που συνδέονται συγκεκριμένα με τον κλάδο των κατασκευών 
(SASB) προκειμένου να καταγράφονται τα αποτελέσματα από την υλοποίηση των 
σχετικών πολτικών και επενδύσεων.
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Περισσότεροι από 170.000 πολίτες που κατοικούν στον Δήμο Σερρών συνεισφέρουν 
μέσω της διαλογής και απόθεσης των κατάλληλων απορριμμάτων στους πράσινους 
κάδους μειώνουν το συνολικό βάρος των απορριμμάτων που κατευθύνονται σε Χ.Υ.ΤΑ 
και συμμετέχουν ενεργά στην λειτουργία της κυκλικής οικονομίας.

Η Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ)  Νομού Σερρών είναι το αποτέλεσμα 
της σύμπραξης των εταιριών ΙΝΤRΑΚΑΤ και ARCHIRODON (με ποσοστό συμμετοχής 
45% η κάθε εταιρία) και της ENVITEC (με ποσοστό συμμετοχής 10%) που εκπροσωπεί 
τον Περιφερειακό Σύνδεσμο Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φ.ο.Δ.Σ.Α.) 
Κεντρικής Μακεδονίας.

Το έργο κατασκευάστηκε το 2017 σε έκταση 57.000 τ.μ. και βρίσκεται κοντά στον 
υφιστάμενο χώρο υγειονομικής ταφής, δηλαδή απόρριψης και καταστροφής υλικών. 
Η Μονάδα ξεκίνησε την λειτουργία της τον Οκτώβριο του 2019 εξυπηρετώντας όλους 
τους δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών αρχικά δηλαδή (176.430 κάτοικοι(1) 
βάσει απογραφής 2011). Από τον  Οκτώβριο του 2021 η λειτουργία της Μονάδας 
εξυπηρετεί και τους κατοίκους του Δήμου Κιλκίς (51.926 κάτοικοι (1) βάσει απογραφής 
2011), όπως επίσης και τα απορρίμματα του Δήμου Παιονίας Κιλκίς (28.493 κάτοικοι 
(1) βάσει απογραφής 2011), τα οποία αναμένεται σύμφωνα με το νέο Περιφερειακό 
Σχεδιασμό Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) να κατευθύνονται για διαχείριση στη ΜΕΑ 
Σερρών. Η συγκεκριμένη ΜΕΑ είναι κατάλληλη για την επεξεργασία σύμμεικτων ΑΣΑ 
(δηλαδή τα απορρίμματα από τον πράσινο κάδο) και οι μέθοδοι αξιοποίησης των 
αρχικά απορριμμάτων περιλαμβάνουν τη μηχανική διαλογή για την ανάκτηση των 
ανακυκλώσιμων υλικών (χαρτί, πλαστικό και μέταλλα) και την βιολογική επεξεργασία 
μέσω κομποστοποίησης του παραγόμενου οργανικού κλάσματος.

Η ονομαστική  δυναμικότητα της μονάδας είναι 63.000 τόνοι σύμμεικτων 
απορριμμάτων ετησίως, εκ των οποίων έως 3.000 τόνοι ετησίως προεπιλεγμένα 
οργανικά απόβλητα και συγκεκριμένοι στόχοι έχουν συνδεθεί και καταγράφονται 
για την απόδοση της λειτουργίας της ΜΕΑ :

Μείωση της υγειονομικής ταφής των βιο-αποδομήσιμων αποβλήτων σε ποσοστό ≥70%

Μείωση της υγειονομικής ταφής άλλων αποβλήτων σε ποσοστό ≤39,5%

Αύξηση της ανάκτησης ανακυκλώσιμων υλικών από συμβατικά απόβλητα σε 
ποσοστό ≥30% επί των εισερχόμενων αποβλήτων της συγκεκριμένης κατηγορίας 

Τέλος, όσον αφορά τη συνεισφορά της Μονάδας στην τοπική κοινωνία, τα οφέλη 
είναι πολλαπλά, μέσω περίπου 50 μόνιμων θέσεων απασχόλησης σε εργατοτεχνικό 
και επιστημονικό προσωπικό, καθώς και την απασχόληση τοπικών υπεργολάβων 
και προμηθευτών.

Η Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων Σερρών, συμβάλλει καθοριστικά στην 
επίτευξη των στόχων της κυκλικής οικονομίας, του Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης 
Αποβλήτων και της Εθνικής και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

«Έως το 2030 μειώνουμε τον 
αρνητικό αντίκτυπο κατά 
κεφαλή  που  προκαλείται  από τις 
πόλεις, συμπεριλαμβανομένης 
της ιδιαίτερης προσοχής στην 
ποιότητα του αέρα και την 
διαχείριση των αστικών και 

άλλων απορριμμάτων»

CASE STUDY
KYKΛΙΚΗ OIKONOMIA KAI ΣΥΜΠΡΑΞΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
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8. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΠΕΛΑΤΕΣ,    
   ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ 

Ο ρόλος του Ομίλου στην αλυσίδα δημιουργίας αξίας καλύπτει ένα ευρύ φάσμα 
δραστηριοτήτων που επηρεάζονται άμεσα και έμμεσα από την υπεύθυνη λειτουργία 
όλων των εμπλεκομένων μερών. H συνεργασία με τους πελάτες τόσο για τον σχεδιασμό 
νέων έργων, όσο και για την ανακαίνιση και τον κατάλληλο εκσυγχρονισμό των 
υφιστάμενων υποδομών και κατασκευών είναι βασική προϋπόθεση και αποσκοπεί στην 
ικανοποίηση παρόντων αναγκών, αλλά και μελλοντικών προσδοκιών. Η ενσωμάτωση 
των αρχών της βιωσιμότητας και της βελτίωσης των προδιαγραφών που συνεπάγονται 
και την αύξηση του κύκλου ζωής των κατασκευών και τη μεγαλύτερη συμβολή τους 
στην βιωσιμότητα των μελλοντικών χρηστών είναι μία κοινή προτεραιότητα στο εξής και 
προϋποθέτει μεγαλύτερη γνώση, ευρύτερη αντίληψη και διεύρυνση των συμπράξεων 
στο πλαίσιο κοινών στόχων.

Η αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, όπως προδιαγράφεται από τους Στόχους 
Βιώσιμης Ανάπτυξης 2030 εξαρτάται από την σύμπραξη επίσης μεταξύ δημόσιου και 
ιδιωτικού τομέα, πρακτική εφαρμογή στο πλαίσιο αυτού του μοντέλου λειτουργίας 
είναι μεταξύ άλλων τα έργα που αφορούν την κυκλική οικονομία, αλλά και τα δημόσια 
έργα. Ο Όμιλος επενδύει συστηματικά και δυναμικά στην κατεύθυνση αυτή με έμφαση 
στην ανάπτυξη τεχνογνωσίας για την βιωσιμότητα στον κλάδο, διεύρυνση της γνώσης, 
της ικανότητας αξιολόγησης της βιωσιμότητας στην λήψη των αποφάσεων και 
ενδυνάμωση των συμπράξεων με τους πελάτες και τους συνεργάτες σε όλο το εύρος 
της αλυσίδας παραγωγής αξίας.

Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται η συμβολή του Ομίλου στην δημιουργία ανθεκτικών 
και μακροχρόνιων σχέσεων με τους προμηθευτές που συνδέονται άμεσα με την 
επιχειρησιακή συνέπεια, συνέχεια και αξιοπιστία. Με βασικό εργαλείο τον Κώδικα 
Δεοντολογίας και τις πολιτικές του Ομίλου χρησιμοποιούνται τα ίδια κριτήρια για την 
αξιολόγηση των συνεργατών προσφέροντας ίσες ευκαιρίες και σε μικρές, τοπικές 
επιχειρήσεις να αναπτύξουν τις δραστηριότητές τους.

Αυστηρά κριτήρια επιλογής και αξιολόγησης όλων των συνεργατών και προμηθευτών 
αφορούν την τήρηση του κανονιστικού πλαισίου στην κάθε χώρα και την εκπλήρωση 
των συμβατικών όρων που διέπουν την συνεργασία και περιλαμβάνουν πρόσθετα 
κριτήρια σε ό,τι αφορά μεταξύ άλλων την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των 
εργαζομένων, τον σεβασμό των δικαιωμάτων τους και την τήρηση των κανονισμών 
περιβαλλοντικών όρων που περιγράφονται στην πολιτική του Ομίλου εντός των χώρων 
λειτουργίας του (π.χ. ανακύκλωση υλικών, διαχείριση απορριμμάτων, κλπ.)

Η συνεργασία με άλλες εταιρίες που συμμετέχουν και ηγούνται πρωτοβουλιών 
βιωσιμότητας συναφείς και υποδειγματικές για την συνεισφορά του κλάδου στη 
μετάβαση στο νέο οικονομικό μοντέλο της ολικής και ενιαίας βιωσιμότητας «οικονομικής, 
κοινωνικής και περιβαλλοντικής» έως το 2030 όπως περιγράφεται από τους 169 υπο-

στόχους για το 2030 και από το νέο Ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο για την βιώσιμη 
χρηματοδότηση είναι ένας από τους βασικούς στόχους της πολιτικής βιωσιμότητας του 
Ομίλου.

Η σχέση με τις τοπικές κοινότητες είναι άμεση και ουσιαστική γιατί κάθε έργο μπορεί 
να προκαλέσει αρνητικό αντίκτυπο αν δεν έχουν ληφθεί εγκαίρως και επαρκώς υπόψη 
οι ανάγκες και οι προσδοκίες των τοπικών κοινωνιών που ειδικά κατά την εκτέλεση 
των έργων ενδέχεται να υποστούν οχλήσεις. Η μελέτη του κοινωνικού αντικτύπου 
των έργων συμπεριλαμβάνεται στον σχεδιασμό κάθε έργου δημόσιου χαρακτήρα και 
οφείλει να ακολουθεί τις διεθνείς προδιαγραφές ενσωματώνοντας και τις κατάλληλες 
μεθόδους για την πρόληψη των όποιων αρνητικών επιπτώσεων και την μεγιστοποίηση 
της ωφέλειας και της αξίας που δημιουργείται για τους συμ-μετόχους ειδικά σε τοπικό 
επίπεδο.

Ο Όμιλος στο πλαίσιο εφαρμογής των πολιτικών του και την διασφάλιση των 
συστημάτων διαχείρισης του περιβάλλοντος κατά ISO 14001 εφαρμόζει τις διαδικασίες 
που προβλέπονται για την σύμπραξη με τους συμ-μετόχους και την συνεργασία στον 
σχεδιασμό, στην εκτέλεση και στην βέλτιστη αξιοποίηση των επενδύσεων.

Παράλληλα, ο Όμιλος μέσω της πολιτικής δωρεών και χορηγιών προς την τοπική 
κοινωνία ενισχύει πρωτοβουλίες που αφορούν τον πολιτισμό, τον αθλητισμό και την 
ποιοτική εκπαίδευση των νέων.
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9. ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΟΜΙΛΟΥ ΙΝΤΡΑΚΑΤ 2021

EΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 

Ο Όμιλος ΙΝΤRΑΚΑΤ συμμορφώνεται με τα προβλεπόμενα από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 
για τη Δημοσιοποίηση των Μη Χρηματοοικονομικών πληροφοριών και συγκεκριμένα 
των πληροφοριών που αφορούν τους μετόχους και τους συμμετόχους, δηλαδή 
εργαζόμενους, πελάτες, προμηθευτές, τοπικές κοινωνίες και όσους ακόμη επηρεάζονται 
και επηρεάζουν από την λειτουργία και τις δραστηριότητες του.

Για την  ανάπτυξη των περιεχομένων του Απολογισμού Βιωσιμότητας του Ομίλου σχετικά 
με τα αποτελέσματα βιωσιμότητας του οικονομικού έτους 2021 χρησιμοποιήθηκε ως 
γενικό πλαίσιο αναφοράς και σύνδεσης των εταιρικών πληροφοριών οι Στόχοι Βιώσιμης 
Ανάπτυξης του ΟΗΕ για το 2030 και τα αποτελέσματα της κλαδικής κατάταξης και 
αξιολόγησης των ουσιωδών θεμάτων διεθνώς σύμφωνα με τις ενημερώσεις και τις 
Οδηγίες του Sustainability Accounting Standards Board, Sector Specific Map (SASB 
Sector Specific Map, www.sasb.org).

Ο καθορισμός των ορίων αναφοράς του Απολογισμού Βιωσιμότητας για το 2021 
έχει προσδιορισθεί σύμφωνα με τις βασικές αρχές για την δημοσιοποίηση των μη 
χρηματοοικονομικών πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο διεθνές πρότυπο GRI 
(Global Reporting Initiative, www.gri.org), όπως επίσης και η μέτρηση της επίδρασης 
σε επιμέρους ουσιώδη θέματα και η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων από την εφαρμογή 
συγκεκριμένων πολιτικών, συστημάτων και δράσεων ακολουθεί τους ορισμούς των 
επιμέρους υποστόχων που περιλαμβάνονται στην Ατζέντα του ΟΗΕ για το 2030 και 
ειδικότερα στην ειδική πλατφόρμα https://sdgcompass.org/, η οποία αποτελεί μία 
κοινή πρωτοβουλία του GRI, του UN Global Compact Initiative (UNGC) και του World 
Business Council for Sustainable Development (WBCSD), διεθνών οργανισμών που 
προωθούν από κοινού σε διεθνές επίπεδο την συμμετοχή των επιχειρήσεων στην 
επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης 2030 (https://sdgs.un.org/goals).

Για τη μέτρηση της επίδρασης των δραστηριοτήτων του Ομίλου στον άνθρωπο, 
στην κοινωνία και στο περιβάλλον αξιοποιήθηκαν οι μετρήσεις κύριων δεικτών που 
περιγράφονται στα συστήματα διαχείρισης ποιότητας (ISO 9001:2015), περιβάλλοντος 
(ISO 14001:2015) και υγείας και ασφάλειας της εργασίας (ISO 45001:2018) και δείκτες 
που είναι συναφείς με τη μέτρηση ουσιωδών θεμάτων όπως ορίζονται από τα παραπάνω 
διεθνή πρότυπα δημοσιοποίησης των σχετικών με την βιωσιμότητα πληροφοριών (μη 
– χρηματο-οικονομικών πληροφοριών).

Για το οικονομικό έτος 2021, ο Όμιλος δημοσιοποιεί τον Πίνακα Ταξινομίας για την 
Κλιματική Αλλαγή στην ετήσια Οικονομική Έκθεση όπως ορίζεται από το Άρθρο 10 της 
Κανονιστικής Πράξης. Η δημοσιοποίηση αφορά το ποσοστό των επιλέξιμων για την 
ταξινομία και των μη επιλέξιμων για την ταξινομία οικονομικών δραστηριοτήτων επί 

του συνολικού κύκλου εργασιών, τις κεφαλαιουχικές και λειτουργικές δαπάνες τους 
καθώς και τα ποιοτικά στοιχεία που αναφέρονται στο τμήμα 1.2 του παραρτήματος I 
το οποίο αφορά τη δημοσιοποίηση αυτή.

Ο Απολογισμός Βιωσιμότητας του Ομίλου ΙΝΤRΑΚΑΤ 2021 αποτελεί μέρος της Ετήσιας 
Οικονομικής Έκθεσης για το 2021 και περιλαμβάνει σημειώσεις που διευκρινίζουν την 
εφαρμογή των διεθνών προτύπων και την συμμόρφωση με το ισχύον κανονιστικό 
πλαίσιο. Σημειώνεται ότι ο Απολογισμός Βιωσιμότητας του Ομίλου ΙΝΤRΑΚΑΤ 2021 είναι 
διαθέσιμος στην διεύθυνση : www.intrakat.gr/sustainabilityreport2021

Για την επικοινωνία των μετόχων και των συμ-μετόχων του Ομίλου σχετικά με τον 
Απολογισμό Βιωσιμότητας : csrinfo@intrakat.gr
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SDGs 
2030 

ΟΥΣΙΩΔΗ ΘΕΜΑΤΑ  ΟΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 
ΟΜΙΛΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

SDG16 
SDG8 

SDG12 
 

ΕΤΙΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ 
ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ  
Η αυξανόμενη ανάγκη για ολοκληρωμένα 
συστήματα διαχείρισης κινδύνων, νέες 
διαδικασίες και πολιτικές για την 
διασφάλιση των εταιρικών αξιών και της 
αποστολής του Ομίλου καθοδηγεί την 
προσπάθεια για πλήρη συμμόρφωση με 
το νέο κανονιστικό πλαίσιο για την 
βιωσιμότητα, την διαφάνεια και την 
αξιοποίηση των νέων ευκαιριών που 
συνεπάγεται η μετάβαση στην «πράσινη 
οικονομία» 

• ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ 
• ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 
• ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΗΘΙΚΗ ΚΑΙ 

ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ 
ΟΜΙΛΟΥ 

ΜΕΤΟΧΟΙ 
ΠΕΛΑΤΕΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ  
ΔΗΜΟΣΙΕΣ 
ΑΡΧΕΣ 
 

SDG3 
SDG8 

SDG12 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

• ΥΓΕΙΑ  
• ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
• ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ 
• ΙΣΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗ  

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ 
ΟΜΙΛΟΥ 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 
ΕΡΓΟΛΑΒΟΙ  
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 
ΤΟΠΙΚΕΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ  
ΜΕΤΟΧΟΙ 

SDG4 
SDG5 

SDG17 
 

ANAΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 
ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ  
H προσέλκυση, ανάπτυξη και διατήρηση 
του ανθρώπινου δυναμικού, η σύμπραξη 
τόσο με τους εργαζόμενους όσο και με 
τους βασικούς συνεργάτες του Ομίλου 
είναι καθοριστικός παράγοντας για την 
επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων στο 
παρόν και στο μέλλον. 

• ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ  
• ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 
• ΙΣΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗ 

(ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ) 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ 
ΟΜΙΛΟΥ 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ  
ΤΟΠΙΚΕΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ 

 

44 

 

 
  

SDG7 
SDG11 
SDG13 
SDG17 

 

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
Για τον Όμιλο η μετάβαση οδηγεί σε νέες 
ευκαιρίες και προοπτικές αξιοποίησης του 
δυναμικού του (ανθρώπινο, κοινωνικό, 
οικονομικό και τεχνοκρατικό) για την 
υλοποίηση των δεσμεύσεων που έχουν 
αναληφθεί στο πλαίσιο των Διεθνών 
Συνθηκών για το Κλίμα (Παρίσι 2015, 
Γλασκώβη 2022).  

- ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΠΕ 

- ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ  

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ 
ΟΜΙΛΟΥ 

ΠΕΛΑΤΕΣ  
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 
ΜΕΤΟΧΟΙ  
ΔΗΜΟΣΙΕΣ 
ΑΡΧΕΣ  
ΤΟΠΙΚΕΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ 
 

SDG12 
SDG11 
SDG13 
SDG17 

ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 
Η σπατάλη πόρων και η μείωση του 
περιβαλλοντικού αντίκτυπου σε τοπικό 
επίπεδο επιτυγχάνεται με νέες επενδύσεις 
που προϋποθέτουν σύμπραξη και 
συνεργασία με όλα τα ενδιαφερόμενα 
μέρη και τους κύριους συμ-μετόχους. 

- ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ 
ΧΡΗΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ  

- ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ 
ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ ΣΤΗ ΓΗ, ΣΤΟ ΝΕΡΟ, 
ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ 

- ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ 
ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ  

- ΝΕΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ  

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ 
ΟΜΙΛΟΥ 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 
ΠΕΛΑΤΕΣ 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ  
ΤΟΠΙΚΕΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ 
ΔΗΜΟΣΙΕΣ 
ΑΡΧΕΣ 
ΜΗ 
ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ 
ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 

 
SDG12 
SDG 4 
SDG17 

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
Συνεργασία με συμ-μετόχους σε όλη την 
εφοδιαστική αλυσίδα για τον περιορισμό 
των αρνητικών επιπτώσεων από το 
σύνολο της οικονομικής δραστηριότητας.  

- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ 
ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ  

- KANΟΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ – 
ΤΑΞΙΝΟΜΙΑ  

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ 
ΟΜΙΛΟΥ  

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 
ΠΕΛΑΤΕΣ 
ΤΟΠΙΚΕΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ  
ΔΗΜΟΣΙΕΣ 
ΑΡΧΕΣ 

ΟΥΣΙΩΔΗ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΡΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ
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2. ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΣΕ ΟΥΣΙΩΔΗ ΘΕΜΑΤΑ  
 

KYΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ 
 

2021  SDGs 2030 
YΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ       
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ISO 45001 ΣΤΟΝ ΟΜΙΛΟ    100%  SDG 12 
ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

  0  SDG 3.6 

ΣΟΒΑΡΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ    0  SDG 8.8 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ (ΕΛΑΦΡΑ 
ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ) 

  8  SDG 12 

ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥΣ 

  0  SDG 3.6 

ΩΡΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ 

  330   

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ       
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 
(31/12/2021) 

  467  SDG 8 

ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ΗΛΙΚΙΑ)      SDG 10.3 
18  ‐ 25    1,65%   

26 ‐ 35    15,25%   

35 ‐ 55    65,61%   

< 55    17,49%   

ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
(ΙΕΡΑΡΧΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ) 

 
 

SDG 8.5 
SDG 8.6 
SDG 8.8 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ‐ ΣΤΕΛΕΧΗ    8,4%   
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ    77,8%   
ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ    13,8%   
ΣΥΝΟΛΟ       
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ (ME 
ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ) 

  229   

ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ΦΥΛΟ) 
 

 
SDG 5.1 
SDG 5.4 
SDG 5.5 

ΑΝΔΡΕΣ    80,23%   
ΓΥΝΑΙΚΕΣ    19,77%   
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ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

     

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΟΜΙΛΟΥ 
ΙΝΤRΑΚΑΤ 

  25%   

ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΣΤΕΛΕΧΗ    30%   

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 

 
 

SDG 4.3 
SDG 4.4 
SDG 4.5 

       
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΘΡΩΠΩΡΩΝ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

  1.134   

ΚΟΣΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ    15.093€   

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ 
 

121 
SDG 5.1 
SDG 5.4 
SDG 5.5 

ΑΝΔΡΕΣ    71,07%   
ΓΥΝΑΙΚΕΣ    28,92%   
ΔΩΡΕΕΣ ‐XOΡΗΓΙΕΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΕΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΕΙΣ 

 
81.708€ 

SDG 4.3 
SDG 4.4 

SDG 17.17 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ       

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ISO 14001 ΣΤΟΝ ΟΜΙΛΟ    100%  SDG 12 
ΩΡΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

  104 (ΑΝΘΡΩΠΟ‐ΩΡΕΣ)   

ΝΕΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ AΠΟ ΑΠΕ 

  120εκ.€  SDG 13 
SDG 7 

KYKΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ       

ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ (ΤΟΝΟΙ)  
  53.294  SDG 12.4 

SDG 13 
ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ (ΤΟΝΟΙ)    7.481   
ΥΠΟΛΕΙΜΜΑ (ΤΟΝΟΙ)    19.700   
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ – AMEΣΕΣ 
ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO2 

  425,27 τόνοι CO2  SDG 13 

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ       

ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

  3/9 (ΜΕΛΗ)  SDG 16 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΜΟΔΙΑ ΓΙΑ 
ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ 

  ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΜΙΛΟΥ  SDG 16 

ΠΟΙΚΙΛΟΜΟΡΦΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗ    22%  SDG 5 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΣΕ ΟΥΣΙΩΔΗ ΘΕΜΑΤΑ 
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ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ  ΟΡΙΣΜΩΝ – ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

OΡΟΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ 
GRI Διεθνές πρότυπο αναφοράς και 

δημοσιοποίησης πληροφοριών 
σχετικών με την βιωσιμότητας 

www.gri.org 

SASB  Διεθνές πρότυπο αναφοράς,  
συσχέτισης και δημοσιοποίησης 
ουσιωδών θεμάτων για την οικονομική 
βιωσιμότητα κατά κλάδο οικονομικής 
δραστηριότητας  

www.sasb.org 

SDGs2030 Oι παγκόσμιοι στόχοι βιώσιμης 
ανάπτυξης που υιοθέτησε ο ΟΗΕ στο 
πλαίσιο της Ατζέντας 2030 και 
δεσμεύθηκαν οικειοθελώς να 
υλοποιήσουν η Ε.Ε. και η Ελλάδα 
μεταξύ 193 χωρών σε όλο τον κόσμο το 
2015 

www.sdgs2030.org 

Κυκλική 
οικονομία 

Η κυκλική οικονομία είναι ένα 
«πράσινο μοντέλο ανάπτυξης» και 
αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο του νέου 
ευρωπαϊκού και παγκόσμιου 
οικονομικού μοντέλου. 

www.ypen.gr 

Ουσιώδη 
θέματα 

Θέματα που μπορεί να αποτελέσουν 
είτε σημαντικό κίνδυνο είτε σημαντική 
ευκαιρία για την βιωσιμότητα της 
επιχείρησης ή/και των συμ-μετόχων 
της. 

 

Συμ-μέτοχοι Ομάδες ατόμων και άτομα που 
επηρεάζονται ή μπορούν να 
επηρεάσουν την λειτουργία και την 
δυνατότητα της επιχείρησης να 
παράγει οικονομική αξία. 

 

LEED; BREEM Διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα για 
την πιστοποίηση των κτιριακών 
εγκαταστάσεων σε σχέση με το 
περιβαλλοντικό αποτύπωμα που 
δημιουργείται από την συγκεκριμένη 
οικονομική δραστηριότητα. 

 

UN Guiding 
Principles for 
Business and 
Human Rights 

Κατευθυντήριες Οδηγίες του 
Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) 
για την προστασία των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων του ανθρώπου στο χώρο 
εργασίας 

 

 

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΡΙΣΜΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ




