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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 
Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και το διακριτικό τίτλο 
«ΙΛΥΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.» με αριθμ. Γ.Ε.ΜΗ. 083563402000 (εφεξής για λόγους 
συντομίας καλούμενη  «Εταιρεία»), έχει ενσωματώσει στη λειτουργία της και στην εταιρική 
κουλτούρα της όλα τα θέματα βιωσιμότητας στις επενδυτικές αποφάσεις, με σκοπό τη 
δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας και τη θετική συνεισφορά στην κοινωνία.  
 
Η Πολιτική Περιβάλλοντος, Κοινωνικής Ευθύνης και Διακυβέρνησης (Environmental, Social 
and Governance - ESG) αντιπροσωπεύει τις κατευθυντήριες αρχές που εφαρμόζουμε για να 
διασφαλίσουμε την κατάλληλη ενσωμάτωση κινδύνων και ευκαιριών που σχετίζονται με 
θέματα βιωσιμότητας. 
 
 

2. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  

 
Η παρούσα Πολιτική Βιώσιμης Ανάπτυξης (εφεξής «Πολιτική»), αποτυπώνει την ευθύνη και 
τις δεσμεύσεις της Εταιρείας προς τους εργαζομένους, την αγορά, την κοινωνία και το 
περιβάλλον σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης. 
 
Η Εταιρεία έχει ενσωματώσει τις αρχές της Βιώσιμης Ανάπτυξης στις επιχειρηματικές της 
δραστηριότητες και στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί, αναγνωρίζοντας πως οι αρχές αυτές 
αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για τη μακρόχρονη ανάπτυξή της. 
 
Η μέριμνα για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων, ο σεβασμός και η προστασία 
του περιβάλλοντος, η ολοκληρωμένη κάλυψη των αναγκών των πελατών και η αρμονική 
συνύπαρξη με τις τοπικές κοινωνίες στις οποίες δραστηριοποιείται, αποτελούν τα κύρια 
θέματα της Βιώσιμης Ανάπτυξης της Εταιρείας.  
 

3. ΕΜΒΕΛΕΙΑ 

 

Η Πολιτική Βιώσιμης Ανάπτυξης αφορά την Εταιρεία, τη  Διοίκηση, τους εργαζόμενους, τους 

συνεργάτες, καθώς και τα λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη. 

4. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 

4.1 ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

 

Η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί στρατηγικό στόχο και δέσμευση της Εταιρείας, και είναι σε 

συμφωνία με τις αξίες της Εταιρείας, που είναι η υπευθυνότητα, η ακεραιότητα, η διαφάνεια, 

η αποτελεσματικότητα και η καινοτομία. 
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Τα στελέχη και το προσωπικό της εταιρείας είναι η κινητήρια δύναμη της, μέσω του ήθους, 

της ακεραιότητας, της ομαδικότητας, της γνώσης, της συνεχούς βελτίωσης, της συνεχούς 

προσπάθειας ικανοποίησης του πελάτη και των καινοτόμων ιδεών τους. 

Με την παρούσα Πολιτική η διοίκηση δεσμεύεται για : 
 

α. Τη συνεχή ανάπτυξη της Εταιρείας, την εξέλιξη του επιχειρηματικού μοντέλου και τη 
δημιουργία οικονομικής αξίας για τους μετόχους και τα ενδιαφερόμενα μέρη. 

β. Την ανταπόκριση στις προσδοκίες των ενδιαφερομένων μελών (εργαζόμενοι, 
προμηθευτές, πελάτες, μέτοχοι, κοινωνικοί φορείς, κτλ.). 

γ. Την τήρηση των αρχών και αξιών της Εταιρείας. 
δ. Τη διασφάλιση της επιχειρηματικής ηθικής και της κανονιστικής συμμόρφωσης. 
ε. Την παρακολούθηση της εφαρμογής των εσωτερικών κανονισμών, πολιτικών, 

διαδικασιών, οδηγιών βιώσιμης ανάπτυξης σε όλα τα επίπεδα δραστηριοποίησης 
της Εταιρείας. 

στ. Την παροχή προϊόντων και υπηρεσιών, με μέριμνα σχετικά με τις περιβαλλοντικές 
και κοινωνικές επιδράσεις. 

ζ. Την ενίσχυση της καινοτομίας. 
η. Την συστηματική παρακολούθηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της 

Εταιρείας. 
θ. Την θέσπιση και παρακολούθηση στόχων βελτίωσης σε θέματα ESG και το συνολικό 

θετικό αποτύπωμα της Εταιρείας. 
 

4.2 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

 

Η Εταιρεία στοχεύει στην επίτευξη θετικών οικονομικών αποτελεσμάτων, εφαρμόζει 
σύστημα χρηστής εταιρικής διακυβέρνησης, αξιολογεί και διαχειρίζεται τους 
επιχειρηματικούς κινδύνους με σκοπό τη διασφάλιση των συμφερόντων των μετόχων. 
Αναπτύσσει διαδικασίες και λαμβάνει μέτρα τόσο για την ενίσχυση της διαφάνειας, όσο και 
για την παρεμπόδιση και καταπολέμηση της διαφθοράς. 
 
H Εταιρεία έχει διαμορφώσει και εφαρμόζει σύστημα σύγχρονης και χρηστής εταιρικής 
διακυβέρνησης, το οποίο  είναι εναρμονισμένο πλήρως με την ισχύουσα νομοθεσία, με τον 
Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης καθώς και με διεθνείς βέλτιστες πρακτικές.  
 
Η Εταιρεία  λειτουργεί με βάση τις προβλεπόμενες δομές, όργανα διοίκησης, κανονισμούς, 
εγχειρίδια, κώδικες, πολιτικές και διαδικασίες που συντελούν στην ενίσχυση της διαφάνειας 
και τη βέλτιστη λήψη αποφάσεων λαμβάνοντας υπόψη τα συμφέροντα των ενδιαφερόμενων 
μερών.  
 

4.3 ΑΓΟΡΑ (ΠΕΛΑΤΕΣ – ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ) 

 

Η Εταιρεία στοχεύει στη βέλτιστη και ολοκληρωμένη ικανοποίηση των πελατών, με σκοπό 
την παροχή νέων προϊόντων και λύσεων υψηλής ποιότητας και προστιθέμενης αξίας, 
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βελτιώνοντας έτσι παράλληλα τη θέση της στο συνεχώς εξελισσόμενο επιχειρηματικό 
περιβάλλον.  
 
Τα προϊόντα της Εταιρείας προσφέρνονται σε ανταγωνιστικές τιμές και παρέχεται πλήρης 
διασφάλιση της προστασίας των προσωπικών δεδομένων.  
 
Η Εταιρεία επενδύει στην έρευνα και ανάπτυξη, με σκοπό την εξέλιξη, την καινοτομία, την 
παροχή ολοκληρωμένων λύσεων, προϊόντων και πρωτοποριακών υπηρεσιών, σε συνεργασία 
με άλλους κοινωνικούς φορείς (π.χ. Πανεπιστήμια). 
 
Επιπρόσθετα, η Εταιρεία αναμένει υπεύθυνη επιχειρηματική συμπεριφορά από τους 
προμηθευτές και συνεργάτες της. 
 

4.4 ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ 

 

H Εταιρεία παρέχει ένα ασφαλές περιβάλλον εργασίας για το σύνολο των εργαζομένων της, 
παρέχοντάς τους όλα τα απαραίτητα μέσα και την κατάλληλη εκπαίδευση για την προστασία 
τους από κινδύνους στον εργασιακό χώρο.  
Σε σχέση με ζητήματα βίας ή/και παρενόχλησης, η Εταιρεία ακολουθεί αυστηρή στρατηγική 
απαγορεύσεων, η οποία διαπνέεται από τις ακόλουθες βασικές αρχές: 

• Η Εταιρεία σέβεται τα δικαιώματα των εργαζομένων και τη διαφορετικότητα καθενός 
εξ αυτών. 

• Εντός των χώρων εργασίας της Εταιρείας, απαγορεύεται ο προκατειλημμένος τρόπος 
σκέψης και το εργασιακό κλίμα πρέπει να διαπνέεται από σεβασμό, αλληλεγγύη, 
δικαιοσύνη και κατανόηση. 

• Η Εταιρεία επιδεικνύει μηδενική ανοχή στη βία και την παρενόχληση από όπου και 
αν προέρχεται αυτή και προστατεύει τους/τις Εργαζομένους/ες της από τη βία τρίτων 
ατόμων. 

• Απαγορεύονται οι διακριτικές συμπεριφορές και η Εταιρεία δεν ανέχεται 
οποιαδήποτε μορφή παρενόχλησης - βάσει φύλου, σωματικής ή νοητικής αναπηρίας 
ή πάθησης, εμφάνισης, θρησκείας, φυλής, χρώματος, κοινωνικής τάξης, εθνικότητας, 
πολιτικών πεποιθήσεων, ηλικίας, οικογενειακής κατάστασης, γενετήσιου 
προσανατολισμού ή άλλων χαρακτηριστικών. 

• Απαγορεύεται ρητά, καθολικά και απόλυτα κάθε μορφής βία και παρενόχληση, που 
εκδηλώνεται κατά τη διάρκεια της εργασίας, είτε συνδέεται με αυτήν είτε προκύπτει 
από αυτήν, συμπεριλαμβανομένης της βίας και παρενόχλησης λόγω φύλου και της 
σεξουαλικής παρενόχλησης. 

• Δεν γίνεται επ’ ουδενί ανεκτή, και αντιμετωπίζεται ως αδίκημα με σοβαρές ποινές, 
οποιαδήποτε μορφή παρενόχλησης, εκφοβισμού, ψυχολογικής κακομεταχείρισης, 
επιθετικής ή αδικαιολόγητης συμπεριφοράς, προσβλητικής, ενοχλητικής και γενικά 
ανεπιθύμητης συμπεριφοράς σε βάρος οποιουδήποτε Εργαζόμενου, εκ μέρους 
προϊσταμένου, συναδέλφου ή/και τρίτων. 

• Κάθε Εργαζόμενος που τυγχάνει αποδέκτης ή μάρτυρας τέτοιων περιστατικών 
οφείλει να ενημερώσει άμεσα την Εταιρεία, η οποία εξασφαλίζει ότι τα σχετικά 
θέματα αντιμετωπίζονται με διακριτικότητα, εμπιστευτικότητα και 
αποτελεσματικότητα. 
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Οι γυναίκες έχουν ίσες ευκαιρίες στην επαγγελματική ανάπτυξη τους και παρέχονται ίσες 
ευκαιρίες σε θέματα αμοιβής και επαγγελματικής ανέλιξης. 
 
Η Εταιρεία δίνει υψηλή σπουδαιότητα στην  φροντίδα για την παροχή ενός υγιούς και 
ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος. Παράλληλα, προσφέρει ευκαιρίες για εξέλιξη μέσω 
συνεχούς εκπαίδευσης και συστηματικής αξιολόγησης του ανθρώπινου δυναμικού της. 
 
Υφίσταται και καλλιεργείται συνεχώς κλίμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ της Διοίκησης 
της Εταιρείας και των εργαζομένων. Οι εργαζόμενοι μοιράζονται τους προβληματισμούς και 
τις απόψεις τους με τη Διοίκηση προς το αμοιβαίο συμφέρον. 
  

4.5 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 

Η Εταιρεία στον τομέα της περιβαλλοντικής διαχείρισης εφαρμόζει την αρχή της πρόληψης 
και πραγματοποιεί συστηματικές ενέργειες προκειμένου να ελαχιστοποιείται το 
περιβαλλοντικό της αποτύπωμα.  
 
Η Εταιρεία έχοντας ιδιαίτερη ευαισθησία σε θέματα προστασίας περιβάλλοντος, διαθέτει τα 
απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού της σε πιστοποιημένες Εταιρείες για την 
ανακύκλωση των αποβλήτων αυτών, και χρησιμοποιεί πρώτες ύλες φιλικές προς το 
περιβάλλον για την διάθεση των προϊόντων της.  
 
Για όλα τα παραπάνω κύρια θέματα που αφορούν την Εταιρεία, τίθενται επιμέρους στόχοι 
Βιώσιμης Ανάπτυξης, οι οποίοι αξιολογούνται σε ετήσια βάση ως προς την 
αποτελεσματικότητα τους και αναθεωρούνται όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο. 
 
Ειδικότερα η Εταιρεία σε σχέση με το περιβάλλον, εφαρμόζει ειδικό Πρόγραμμα 
Περιβαλλοντικής Διαχείρισης για ανακύκλωση υλικών και μείωση του εταιρικού ενεργειακού 
αποτυπώματος. 
 
Στο πλαίσιο αυτό έχει Πιστοποίηση στο Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με 
το πρότυπο EN ISO 14001:2004, το οποίο εστιάζει στους παρακάτω άξονες: 
 

• Σε σχέση με την Ποιότητα του Αέρα και την Κλιματική Αλλαγή, η Εταιρεία : 
- Συμμορφώνεται πλήρως με τις σχετική εθνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία.  
- Υλοποιεί ενέργειες περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης των εργαζομένων 

και των πελατών της για την υιοθέτηση περιβαλλοντικά υπεύθυνων 
πρακτικών. 
 

• Σε σχέση με τις Πρώτες Ύλες και τα Στερεά Απορρίμματα, η εταιρεία: 
- Χρησιμοποιεί πρώτες ύλες φιλικές προς το περιβάλλον για την διάθεση των 

προϊόντων.  
- Χρησιμοποιεί ανακυκλωμένο ή πιστοποιημένο χαρτί και ανακυκλωμένα 

toners / μελανοδοχεία. 
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- Διαθέτει τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού της σε 
πιστοποιημένες Εταιρείες για την ανακύκλωση των αποβλήτων αυτών. 

 
4.6 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ 

 

Η Εταιρεία είναι ενεργό μέλος της επιχειρηματικής κοινότητας με εταιρική ηθική και 
υπευθυνότητα. 
Στην Εταιρεία θεωρούμε ότι η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη έχει ιδιαίτερη αξία και αποτελεί 
δέσμευση για εμάς η διαρκής ανάπτυξη δράσεων που ενισχύουν τη συνεισφορά στην 
αντιμετώπιση κοινωνικών θεμάτων, τη στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων, την 
υποστήριξη της νέας γενιάς και την προστασία του περιβάλλοντος. 
 
Οι κυριότερες κατηγορίες στις οποίες δραστηριοποιείται η Εταιρεία όσον αφορά την Εταιρική 
Κοινωνική Ευθύνη είναι: 

• Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, Ανθρωπιστικές Οργανώσεις και Κινήσεις Πολιτών 
Στη Εταιρεία επιδιώκουμε, μέσω συνεργασιών που αποβλέπουν στην στήριξη 
ευπαθών κοινωνικών ομάδων, να συμμετέχουμε σε ανάλογες κοινωνικές δράσεις και 
πρωτοβουλίες και να προωθούμε πρακτικές κοινωνικής υποστήριξης αυτών των 
ομάδων. 

• Πανεπιστημιακά Ιδρύματα 
Στην Εταιρεία θεωρούμε σημαντική την εξοικείωση των νέων με τις σύγχρονες 
τεχνολογίες και γενικότερα την πρόσβασή τους στην κοινωνία της γνώσης, γι΄ αυτό 
συνδράμουμε στην ενδυνάμωση του έργου της εκπαιδευτικής κοινότητας μέσα από 
σταθερές και αποτελεσματικές ενέργειες και δράσεις μας όπως: 
- Παροχή θέσεων εργασίας για διενέργεια πρακτικής άσκησης των φοιτητών. Στη 

συνέχεια παρέχεται η δυνατότητα στους καλύτερους από αυτούς να εργαστούν 
στην Εταιρεία. 

- Συνδρομές για δωρεάν χρήση στα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα του λογισμικού που 
αναπτύσσουμε και των υπηρεσιών που παρέχουμε. 

- Χορηγία ηλεκτρονικού εξοπλισμού στα σχολεία πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

- Φιλοξενία φοιτητών στους εργασιακούς χώρους της Εταιρείας για κατανόηση της 
εφαρμοσμένης ΙΤ τεχνολογίας, της επιχειρηματικής δραστηριότητας μας και την 
γνωριμία με το εξειδικευμένο προσωπικό μας για ενημέρωση σε θέματα ΙΤ και 
ανταλλαγή απόψεων. 

- Συνεργασία σε ερευνητικά προγράμματα. 

• Εθελοντισμός 
Η προσφορά της Εταιρείας στη κοινωνία έχει πολλαπλούς τρόπους έκφρασης, όπως: 
- Προσφορά υλικού πληροφορικής σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς 
- Στήριξη φιλανθρωπικών και μη κερδοσκοπικών οργανισμών 
- Οικονομική ενίσχυση φορέων 
- Εθελοντική συμμετοχή των εργαζομένων μας σε δράσεις και ενέργειες 

αναγνωρισμένων φορέων 
- Εθελοντική Αιμοδοσία 
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4.7 ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ  

 

Οι σχέσεις της Εταιρείας με τους συνεργάτες της βασίζονται στην  εμπιστοσύνη και την 
εντιμότητα.  
Βασική προϋπόθεση για κάθε συνεργασία είναι  η ακεραιότητα και η συμμόρφωση με τον 
Κώδικα Δεοντολογίας Προμηθευτών της Εταιρείας. 
 
 

5. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΙΣΧΥΣ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 
Ο έλεγχος της πιστής εφαρμογής της Πολιτικής εκτελείται μέσω των αρμόδιων στελεχών της 
Εταιρείας με τη συμβολή και συμμετοχή των ελεγκτικών μηχανισμών που έχει στη διάθεσή 
της.  
Η συνολική εποπτεία του πλαισίου βιώσιμης ανάπτυξης της Εταιρείας επιτελείται από το 
Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. 
 
Η παρούσα Πολιτική ισχύει από 16/09/2021 (συμμορφώνεται με το νόμο 4706/2020 και τις 
σύγχρονες καλές πρακτικές) δυνάμει σχετικής εγκριτικής απόφασης του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Εταιρείας (εφεξής και «Δ.Σ.»), το οποίο εγκρίνει εν συνεχεία και κάθε τυχόν 
τροποποίησή/επικαιροποίησή της. 

 
    


