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Μοντέλο Επιχειρηματικής Λειτουργίας 

Η Space Hellas επιδιώκει να προσφέρει στους πελάτες της λύσεις σε θέματα τεχνολογιών 

πληροφορικής, τηλεπικοινωνιών, ασφάλειας και δεδομένων που δημιουργούν προστιθέμενη αξία για 

αυτούς. Το επιχειρηματικό μοντέλο αποτυπώνεται με βάση τα διεθνή πρότυπα και καλές πρακτικές 

(βάσει μεθοδολογίας των Alexander Osterwalder & Yves Pigneur) ως ακολούθως: 

 

Εταιρική Υπευθυνότητα στην Space Hellas 

Η Space Hellas δραστηριοποιείται σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον 

και έρχεται αντιμέτωπη καθημερινά με προκλήσεις που αφορούν τόσο στην αποδοτικότητά της όσο 

και στην υπόστασή της ως αναπόσπαστο κομμάτι του κοινωνικού και οικονομικού γίγνεσθαι. 

Ευαισθητοποιημένη στα θέματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης λειτουργεί με υπευθυνότητα 

απέναντι στον άνθρωπο, την κοινωνία και το περιβάλλον, αναλαμβάνοντας οικειοθελώς δεσμεύσεις 

που υπερβαίνουν τα όρια των κοινών ρυθμιστικών και συμβατικών απαιτήσεων, οι οποίες τηρούνται 

έτσι και αλλιώς. 

Στενά συνδεδεμένη με τη φιλοσοφία της Space Hellas είναι η ενεργός μέριμνα για τον άνθρωπο τόσο 

σε επιχειρηματικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο.  
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Με προσανατολισμό στο μέλλον, αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα και ενισχύει με κάθε τρόπο το 

αίσθημα της δίκαιης μεταχείρισης. Σε κάθε βήμα της πορείας της αναγνωρίζει τη συμβολή όλων των 

εργαζομένων και με συνεχή και αποφασιστική δέσμευση, προσφέρει ένα ασφαλές εργασιακό 

περιβάλλον όπου κυριαρχεί η αλληλεγγύη και ο σεβασμός. Το υψηλό επίπεδο τεχνολογικής 

υποδομής που προσφέρει στους συνεργάτες της, συντελεί στο να αξιοποιεί ο κάθε εργαζόμενος στο 

έπακρο τις δυνατότητες και τα ταλέντα του, παρέχοντας συγχρόνως στην Space Hellas σημαντικό 

έργο. Η εκπαίδευση, ως αναπόσπαστο μέρος της φιλοσοφίας της Space Hellas, αποτελεί διαρκή 

προτεραιότητα. 

Ως μέρος του κοινωνικού περιβάλλοντος, η Space Hellas αναγνωρίζει τον ουσιαστικό ρόλο της στην 

κοινωνία και συνεισφέρει στη συνολική προοπτική ανάπτυξής της. Ανταποκρινόμενη με ευαισθησία 

στις εκάστοτε ανάγκες, μέσω ενίσχυσης φιλανθρωπικών οργανώσεων και κοινωφελών οργανισμών, 

προάγει τον πολιτισμό και την αξία του ανθρώπου. Η κοινωνική ευθύνη αποτελεί μέρος της εταιρικής 

κουλτούρας της Space Hellas και συνδράμει στην αντιμετώπιση κοινωνικών προβλημάτων.  

 

Ουσιαστικά Θέματα και Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης 

Η Space Hellas πραγματοποίησε ανάλυση και εντοπισμό των ουσιαστικών θεμάτων, σχετικά με τη 

δραστηριότητά της, ανά πυλώνα Βιώσιμης Ανάπτυξης. Κατά τη διαδικασία της καταγραφής και 

αξιολόγησης των σημαντικότερων ζητημάτων της, λήφθηκε υπόψη τόσο η επίπτωση του ενδεχόμενου 

κινδύνου που ενσωματώνεται σε κάθε ζήτημα, όσο και η πίεση που ασκείται από τα ενδιαφερόμενα 

μέρη στην εταιρεία για κάθε ένα από αυτά. 

Η διαδικασία ανάλυσης ουσιαστικών θεμάτων ενσωματώνει τις προσδοκίες των ενδιαφερόμενων 

μερών της εταιρείας σχετικά με την επίδοσή της σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης, ενώ έχει βασιστεί 

στις κατευθυντήριες οδηγίες GRI Standards και ενσωματώνει στοιχεία από το κλαδικό πρότυπο 

Sustainability Accounting Standards Board (SASB). Στόχος της Space Hellas είναι η ευθυγράμμιση με 

διεθνή πρότυπα και η βελτίωση των επιδόσεων της στα θέματα που αξιολογούνται ως ουσιαστικά 

από την εταιρεία και τα ενδιαφερόμενα μέρη της. Για τον λόγο αυτό υλοποιεί δράσεις που αφορούν 

τη μέτρηση του αντίκτυπου από τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες καθώς και την υιοθέτηση 

προτύπων για την αξιολόγηση των επιδόσεων της με βάση τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης 2030. 

 

Σύνδεση ουσιαστικών θεμάτων με τους Παγκόσμιους Στόχους για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη  
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Η Space Hellas προχώρησε στη σύνδεση των 

αναγνωρισμένων ουσιαστικών θεμάτων με 

τους Παγκόσμιους Στόχους για τη Βιώσιμη 

Ανάπτυξη, ώστε να παρακολουθεί τις 

επιδόσεις της στους στόχους που είναι πιο 

σχετικοί με τις δραστηριότητές της, 

αξιοποιώντας στο έπακρο τους διαθέσιμους 

πόρους της. 

Η εν λόγω σύνδεση εξυπηρετεί την εις βάθος 

αναγνώριση των σημείων των Παγκόσμιων 

Στόχων στα οποία η εταιρεία μπορεί να 

συμβάλλει θετικά, μέσω των προγραμμάτων, 

των επενδύσεων και δράσεων που υλοποιεί, 

ενώ ταυτόχρονα καλύπτει τα ουσιαστικά της 

θέματα.  

Διαδικασία Αναγνώρισης Ουσιαστικών Θεμάτων 

Αναγνώριση και κατανόηση 

των ουσιαστικών θεμάτων 

Πραγματοποιήθηκε έρευνα και 

ανάλυση του κλάδου και 

ενσωμάτωση των κλαδικών 

οδηγιών του προτύπου SASB 

σε συνδυασμό με τις 

στρατηγικές προτεραιότητες 

της εταιρείας. 

Αξιολόγηση και ιεράρχηση 

των θεμάτων αυτών μέσω 

τεκμηρίωσης για τη 

Επικύρωση θεμάτων και 

αξιολόγησή τους από την 

ανώτατη διοίκηση. 

1. 

2. 3. 
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Λίστα Ουσιαστικών Θεμάτων 

 

 
Space Hellas Ουσιαστικά θέματα 

Σύνδεση με τους τους 
Παγκόσμιους Στόχους 
Βιώσιμης Ανάπτυξης 

 Περιβάλλον  

1 Κλιματική αλλαγή και διαχείριση ενέργειας 
SDG 7, SDG 13, SDG 15,  
SDG 17 

2 Διαχείριση Αποβλήτων 

 Κοινωνία  

3 Εταιρική κουλτούρα και εργασιακό περιβάλλον SDG 3, SDG 4, SDG 5, SDG 8, 
SDG 10, SDG 12, SDG 17 

4 Διαφορετικότητα και ίσες ευκαιρίες 

5 Υγεία, ασφάλεια και ευημερία 

6 Εκπαίδευση και ανάπτυξη 

7 Κοινωνική συνεισφορά 

8 Καινοτομία προϊόντων και υπηρεσιών 

9 Ικανοποίηση πελατών 

 Εταιρική Διακυβέρνηση  

10 Χρηστή Εταιρική Διακυβέρνηση 
SDG 16, SDG 17 

11 Κανονιστική συμμόρφωση 

12 Διαφάνεια και καταπολέμηση της διαφθοράς 

13 Ασφάλεια δεδομένων 

14  Προστασία προσωπικών δεδομένων  

 

  



SPACE HELLAS Εταιρική Υπευθυνότητα 
 

Σελ. 6 Classification: Confidential 

Πλαίσιο Ενδιαφερομένων Μερών 

Η Space Hellas έχει αναγνωρίσει ως ενδιαφερόμενα μέρη τις ομάδες αυτές, που επηρεάζουν ή/και 

επηρεάζονται, παροντικά ή/και μελλοντικά, άμεσα ή έμμεσα, θετικά ή αρνητικά, από την 

επιχειρηματική του δραστηριότητα. Η ανοιχτή επικοινωνία και η ανταλλαγή απόψεων με τα 

ενδιαφερόμενα μέρη αποτελεί σημαντικό εργαλείο για την εταιρεία, καθώς της δίνει τη δυνατότητα 

να εντοπίσει σημαντικά θέματα που απασχολούν κάθε πλευρά και να τα ενσωματώσει στο 

στρατηγικό πλάνο διαχείρισης θεμάτων βιώσιμης ανάπτυξης. 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται αναλυτικά τόσο τα κυριότερα θέματα των ομάδων 

ενδιαφερομένων μερών, όσο και τα κανάλια επικοινωνίας μέσω των οποίων αυτά επικοινωνούνται 

και καταγράφονται: 

 

Ενδιαφερόμενα 

μέρη 

Κανάλια επικοινωνίας Κύρια θέματα 

 

 

 

 

Μέτοχοι  

 

 

• Μονάδα Εξυπηρέτησης Μετόχων & Εταιρικών 

Ανακοινώσεων 

• Γενικές Συνελεύσεις 

• Περιοδικές συναντήσεις, παρουσιάσεις  

• Ετήσια Οικονομική Έκθεση  

• Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης 

• Δελτία Τύπου 

• Εταιρική ιστοσελίδα 

• Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης 

• Μεγιστοποίηση αξίας (Κεφαλαιακά κέρδη & 

μερίσματα) 

• Ακεραιότητα (σεβασμός νομικού & 

ρυθμιστικού πλαισίου) 

• Έγκαιρη, Διαφανής και Ολοκληρωμένη 

ενημέρωση 

• Δικαιοσύνη 

• Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη 

• Αποτελεσματική διαχείριση Κινδύνων 

Συχνότητα επικοινωνίας: Συστηματικά και όποτε χρειαστεί 

Εργαζόμενοι 

 

 

• Internal info/ εσωτερικές επικοινωνίες 

• Πολιτική ανοικτών θυρών 

• Ετήσια αξιολόγηση 

• Έρευνα εργαζομένων 

• Πολιτική Ανθρωπίνου Δυναμικού 

• Εταιρικές εκδηλώσεις 

• Αναγνώριση και ανταμοιβή 

• Αξιοκρατία 

• Ανάπτυξη / εξέλιξη / εκπαίδευση 

• Υγεία & Ασφάλεια στην εργασία 

• Ίσες ευκαιρίες & διαφορετικότητα 

• Αμοιβές και επιπλέον παροχές 

 

Συχνότητα επικοινωνίας: Καθημερινά  

 

 

 

 

Πελάτες 

 

 

• Ενημέρωση, Εικόνα του Επενδυτικού Λογαριασμού (ad-

hoc και περιοδικά προγραμματισμένα) & Αποστολή 

Επενδυτικού λογαριασμού  

• Ψηφιακή πλατφόρμα (τρίτων), ΙΤ development on 

process  

• Ηλεκτρονική επικοινωνία (e-mails) 

• Τηλεφωνική επικοινωνία (conference calls, call center) 

• Διαπροσωπικές συναντήσεις 

• Διοργάνωση Ενημερωτικών Παρουσιάσεων  

• Συμμετοχή σε κλαδικές εκδηλώσεις 

• Εταιρική ιστοσελίδα & Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης 

• Παροχή ολοκληρωμένης τεχνολογίας με 
υπηρεσίες και λύσεις από άκρη σε άκρη, 
συμπεριλαμβανομένων συμβουλών, 
υλοποίησης και συντήρησης. 

• Δημιουργία αξίας μέσω προϊόντων και 
λύσεων προηγμένης τεχνολογίας. 

• Εξειδικευμένες ομάδες επαγγελματικού, 
έμπειρου προσωπικού για την εξυπηρέτησης 
πελατών. 

• Ασφάλεια Δεδομένων 

• Ανταγωνιστικές τιμές 
• Cost efficient – value for money υπηρεσίες 

Συχνότητα επικοινωνίας: Καθημερινά 
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Ενδιαφερόμενα 

μέρη 

Κανάλια επικοινωνίας Κύρια θέματα 

 

 

Συνεργάτες – 

Προμηθευτές 

• Δια ζώσης συναντήσεις  

• Τηλεφωνική επικοινωνία 

• Ηλεκτρονική επικοινωνία 

• Cost efficient – value for money 
υπηρεσίες/προϊόντα 

• Βέλτιστες συνθήκες εργασίας, 

• Σύναψη αμοιβαία επωφελών ομάδων 
συνεργασίας 

• Ανάληψη έργων που διευρύνουν τις 
προοπτικές και την τεχνογνωσία των μερών 

Συχνότητα επικοινωνίας: Περιοδικά 

 

Κοινωνία & 

ΜΚΟ 

• Συμμετοχή στο δημόσιο διάλογο 

• Web conferences 

• Εταιρική ιστοσελίδα 

• Κοινωνικές δράσεις και εκδηλώσεις 

• Προώθηση βιώσιμης ανάπτυξης  

• Σεβασμός στα ανθρώπινα δικαιώματα  

• Προστασία του περιβάλλοντος 

 

 

 

Κράτος και 

ρυθμιστικές 

αρχές 

• Τηλεφωνική επικοινωνία,  

• Ηλεκτρονική επικοινωνία 

• Συναντήσεις με εκπρόσωπους 

• Ψηφιακή πλατφόρμα (Gov) με Δημόσιες Υπηρεσίες, ΔΟΥ, 

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, Χρηματιστήριο κ.α. 

• Διαγωνισμοί Ανάθεσης έργων 

• Συμμόρφωση με πολιτικές και κανονισμούς 

• Ακεραιότητα & διαφάνεια 

• Προστασία δεδομένων 

• Υψηλή ποιότητα παροχής υπηρεσιών 

• Μεγάλη εξειδίκευση 

• Ολοκληρωμένα πακέτα υπηρεσιών από άκρη 
σε άκρη 

Συχνότητα επικοινωνίας: Περιοδικά  
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Στοχοθεσία  

Ο εντοπισμός, η αξιολόγηση και η προτεραιοποίηση των σημαντικότερων θεμάτων μας αποτελεί 

βασικό στοιχείο για τον προσδιορισμό της εταιρικής στοχοθεσίας, καθώς και για την ανάπτυξη του 

ετήσιου πλάνου δράσεων για τη βιώσιμη ανάπτυξη. 

 

Μείωση 
κατανάλωσης 
ενέργειας και 

διαχείριση 
αποβλήτων 

Εκπαίδευση σε 
θέματα 
βιώσιμης 
ανάπτυξης και 
H&S 

Κατάρτιση 

Στρατηγικής 
Βιώσιμης 
Ανάπτυξης  

Εκπαίδευση 
προσωπικού 


