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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 που συνάσσει κάθε χρόνο.  

Η τελευταία έκδοση και δημοσίευση του Sustainability Report 2014 έχει δημοσιευθεί στις 

ιστοσελίδες  www.aktor.gr και www.ellaktor.gr, ενώ συντάσσεται το Sustainability Report 

για το έτος 2015 και θα δημοσιευθεί εντός του Ιουνίου 2016 στις ως άνω ιστοσελίδες. Το 

Sustainability Report για το έτος 2015 συντάσσεται για την μητρική εταιρεία ΕΛΛΑΚΤΩΡ 

όπου συμπεριλαμβάνεται και η ΑΚΤΩΡ.  

Το Sustainability Reports 2015 ΕΛΛΑΚΤΩΡ και ΑΚΤΩΡ συντάσσονται με βάση τα κριτήρια 

και τις απαιτήσεις του UN Global Compact (UNGC) – G4.  

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 ανάπτυξη.  

Οι επιδόσεις της ΑΚΤΩΡ αναφέρονται σε κάθε ετήσιο Sustainability Report 

συμπεριλαμβάνοντας και τις δράσεις υιοθέτησης και εφαρμογής των 10 Αρχών του UN 

Global Compact (UNGC) και κάθε δέσμευσης έναντι αυτών των Αρχών.  

Έτσι, όσον αφορά στην υλοποίηση δράσεων για την υποστήριξη – εφαρμογή των 10 Αρχών 

του UNGC, η ΑΚΤΩΡ παρουσιάζει συνεχή βελτίωση σε περιβαλλοντικά, εργασιακά και 

κοινωνικά θέματα.  

Ειδικότερα και όσον αφορά:  

 Στην αποδοχή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την παραβίασή τους, όπως 

αναφέρονται στις Αρχές 1, 2 και 3 του UNGC, 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. Οι  δεσμεύσεις αυτές 

αναφέρονται στην Περιβαλλοντική Δήλωση 2015 της ΑΚΤΩΡ, κεφ.9, η οποία είναι 

δημοσιευμένη στις ιστοσελίδες www.aktor.gr και www.ellaktor.gr . 

 Στην διάκριση κατά την απασχόληση, στην απαγόρευση της παιδικής εργασίας και στην  

καταναγκαστική εργασία, όπως αναφέρεται στις Αρχές 4, 5 και 6 του UNGC, στην 

ΑΚΤΩΡ απαγορεύονται η παιδική εργασία, κάθε καταναγκαστική εργασία, καθώς  και 

κάθε διάκριση στην απασχόληση. Οι  δεσμεύσεις αυτές αναφέρονται στην 

Περιβαλλοντική Δήλωση 2015 της ΑΚΤΩΡ, κεφ. 9.  

 Στην ανάληψη πρωτοβουλιών για την προώθηση μεγαλύτερης περιβαλλοντικής 

υπευθυνότητας, όπως αναφέρονται στις Αρχές 7, 8 και 9 του UNGC, η ΑΚΤΩΡ 

εφαρμόζει Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης  πιστοποιημένο κατά EMAS IΙI και 

ISO 14001:2004 και δημοσιεύει τις περιβαλλοντικές δράσεις και τα οφέλη για το 

περιβάλλον και την εταιρική ευθύνη στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

http://ec.europa.eu/environment/emas/index_en.htm, του ελληνικού Υπουργείου 

Περιβάλλοντος και κλιματικής αλλαγής www.minenv.gr/emas/  και στην ιστοσελίδα της 

ΑΚΤΩΡ www.aktor.gr μέσω της επαληθευμένης Περιβαλλοντικής Δήλωσης 2015.  

Επίσης, στην Περιβαλλοντική Δήλωση της ΑΚΤΩΡ για το έτος 2015 παρατίθεται πίνακας, 

κεφ. 8.7.1, με την ενέργεια που καταναλώνεται και την εξοικονόμηση ενέργειας που έχει 

επέλθει, από τα μέτρα που λαμβάνονται.  

Με βάση την εξοικονόμηση ενέργειας ανακοινώνεται και η ελάττωση των παραγόμενων 

αέρινων ρύπων CO2 και η συνεισφορά της εταιρείας στην ανάσχεση του φαινόμενου του 

θερμοκηπίου και την μικρότερη επιβάρυνση του πλανήτη μας. 
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