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AKTOR as the main and largest subsidiary of ELLAKTOR Group, publishes its 
environmental, social and business performance through ELLAKTOR’s Sustainability 
Reports.  
The Sustainability Reports of 2008 and 2009 have been published on the web sites 
www.aktor.gr and www.ellaktor.gr.  
The Sustainability Reports conforms to the criteria and requirements of UN Global Compact 
(UN GC) - GRI 3.0.  
The publication of the Sustainability Reports, aim at a continuous contact of the company 
with the stakeholders,  having as a target the information of public about  subjects relative to 
the environment, the employees and the economic dimension. 
AKTOR’s and ELLAKTOR’s performances are reported separately in each annual 
Sustainability Report which include the reports of all actions that take place in order to adapt 
the UN GC 10 Principles and every commitment against these Principles. 
There for, concerning the actions taken for the support – implementation of the UN GC 10 
Principles, AKTOR presents a continuous improvement in environmental, labor and social 
subjects. 
Especially concerning: 

1) The acceptance of human rights and their violation as reported in the UN GC 
Principles 1 and 2: AKTOR has adopted all aspects of human rights declaration, 
preventing violations of human rights, while equal opportunities are given to all 
employees.  

2) Discriminations in employment, child and forced labor, as mentioned in the UN GC: 
in AKTOR, child and forced labor as well as any discriminations in employment are 
forbidden. These responsibilities are stated in page 32 of 2009 Sustainability Report. 

3) Initiatives for the encouragement of further environmental responsibility  as it is 
mentioned in the UN GC Principles  7, 8 and 9: AKTOR implements EMP 
certificated by EMAS II and ISO 14001 and publishes the environmental actions and 
benefits for the environment on the internet (www.aktor.gr www.minenv.gr/emas/; 
and http://ec.europa.eu/environment/emas/index_en.htm) through the Environmental 
Statement. The environmental benefits are published and in the Sustainability Report 
2009, pages 16 until 22. 
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Η ΑΚΤΩΡ, η μεγαλύτερη θυγατρική εταιρεία του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ, δημοσιεύει τις 
περιβαλλοντικές, κοινωνικές και εργασιακές της επιδόσεις μέσα από τους Αειφόρους 
Απολογισμούς - Sustainability Reports της ΕΛΛΑΚΤΩΡ.  
Τα Sustainability Reports του 2008 και του 2009 έχουν δημοσιευτεί στις ιστοσελίδες  
www.aktor.gr και www.ellaktor.gr.  
Τα Sustainability Reports συντάσσονται με βάση τα κριτήρια και τις απαιτήσεις του GRI 3.0 
του UN GC.  
Με την δημοσίευση των Sustainability Reports επιδιώκεται μια συνεχής επικοινωνία της 
εταιρείας με τα ενδιαφερόμενα μέρη με στόχο την ενημέρωση επί θεμάτων σχετικά με το 
περιβάλλον, τον άνθρωπο – εργαζόμενο και την οικονομική διάσταση.  
Οι επιδόσεις της ΑΚΤΩΡ και του Ομίλου ανακοινώνονται και αναφέρονται ξεχωριστά σε 
κάθε ετήσιο Sustainability Report συμπεριλαμβάνοντας και τις δράσεις υιοθέτησης και 
εφαρμογής των 10 Αρχών του UN Global Compact ( UN GC) και κάθε δέσμευσης έναντι 
αυτών των Αρχών.  
Έτσι, όσον αφορά στην υλοποίηση δράσεων για την υποστήριξη – εφαρμογή των 10 Αρχών 
του UN GC, η ΑΚΤΩΡ παρουσιάζει συνεχή βελτίωση σε περιβαλλοντικά, εργασιακά και 
κοινωνικά θέματα.  
Ειδικότερα και όσον αφορά:  

1) Την αποδοχή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την παραβίασή τους, όπως 
αναφέρονται στις Αρχές 1 και 2 του UN GC, στην  ΑΚΤΩΡ έχουν υιοθετηθεί οι 
απαιτήσεις αυτές για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα οποία δεν παραβιάζονται, ενώ 
παρέχονται ίσες ευκαιρίες για την εργασία στους εργαζόμενους. Αυτό δηλώνεται 
στην σελίδα 32 του Sustainability Report 2009. 

2) Την διάκριση στην απασχόληση, στην απαγόρευση της παιδικής εργασίας και στην  
καταναγκαστική εργασία, όπως αναφέρεται στις Αρχές 4, 5 και 6 του UN GC, στην 
ΑΚΤΩΡ απαγορεύονται η παιδική εργασία, κάθε καταναγκαστική εργασία, καθώς  
και κάθε διάκριση στην απασχόληση. Οι  δεσμεύσεις αυτές αναφέρονται στην σελίδα 
32 του  Sustainability Report 2009. 

3) Την ανάληψη πρωτοβουλιών για την προώθηση μεγαλύτερης περιβαλλοντικής 
υπευθυνότητας, όπως αναφέρονται στις Αρχές  7, 8 και 9 του UN GC,  η ΑΚΤΩΡ 
εφαρμόζει  ΣΠΔ πιστοποιημένο κατά EMAS II και ISO 14001 και δημοσιεύει  τις 
περιβαλλοντικές δράσεις και τα οφέλη για το περιβάλλον στις ιστοσελίδες 
http://ec.europa.eu/environment/emas/index_en.htm www.minenv.gr/emas/;  και 
www.aktor.gr μέσω της Περιβαλλοντικής Δήλωσης. Τα περιβαλλοντικά οφέλη 
παρουσιάζονται και στο Sustainability Report 2009, σελίδες 16 έως 22. 
 
 
 
Λουκάς Γιαννακούλης 
Αντιπρόεδρος ΑΚΤΩΡ ΑΕ 
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