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Για πρώτη φορά ο Όµιλος αξιολόγησε συστηµατικά τη 
λειτουργία του σε σχέση µε τους Παγκόσµιους Στόχους 
Βιώσιµης Ανάπτυξης του ΟΗΕ για το 2030, καθώς και τους 
κινδύνους και τις ευκαιρίες που το εξωτερικό περιβάλλον 
θέτει στην υλοποίηση του επιχειρηµατικού του µοντέλου 
καθώς και στη φήµη του, ενώ παράλληλα κατέγραψε τις 
µελλοντικές προτεραιότητες και προκλήσεις. Με βάση τα 
αποτελέσµατα αυτής της αξιολόγησης, αναπτύχθηκε η 
στρατηγική βιώσιµης ανάπτυξης του Οµίλου, ενώ παράλ- 
ληλα θεσπίστηκαν µετρήσιµοι βραχυπρόθεσµοι και µεσο- 
πρόθεσµοι στόχοι για όλες τις πτυχές της λειτουργίας του.

Πρώτη προτεραιότητα για τον  Όµιλο παραµένει η δηµι- 
ουργία και διανοµή οικονοµικής αξίας και παράλληλα η 
επιστροφή στην κερδοφορία, µε έµφαση στους τοµείς των 
Παραχωρήσεων και των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, 
η ενίσχυση του τοµέα Περιβάλλοντος και η αναδιάρθρωση 
του τοµέα της Κατασκευής µε επικέντρωση των δραστη- 
ριοτήτων στην Ελλάδα, τη Ρουµανία και το Κατάρ (µόνο 
για facilities management). 

Αξιοποιώντας τον στρατηγικό προσανατολισµό σε 
επενδύσεις έργων ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, στα 
τέλη του 2019 και στις αρχές του 2020, ο Όµιλος προχώ- 
ρησε στην επιτυχή έκδοση διεθνούς πράσινου οµολόγου 
ύψους € 670 εκ., που αποτελεί το µεγαλύτερο πράσινο 
high yield οµόλογο στην Ευρώπη για το 2019 και το 
πρώτο για την Ελλάδα.

Αναφορικά µε το ανθρώπινο δυναµικό, στόχος του Οµίλου 
εξακολουθεί να είναι η δηµιουργία ποιοτικών θέσεων 
εργασίας και η αξιοποίηση του δυναµικού από τις τοπικές 
κοινωνίες στις οποίες δραστηριοποιείται καθώς και η 
διαµόρφωση ενός καλού και ασφαλούς εργασιακού περι- 
βάλλοντος, που ευνοεί την προσωπική και επαγγελµατική 
ανάπτυξη των εργαζοµένων. Το 2019, δηµιουργήθηκαν 4 
νέα τµήµατα στη ∆ιεύθυνση Ανθρώπινου ∆υναµικού και 
αναπτύχθηκαν οµιλικές πολιτικές και διαδικασίες που 
αφορούν στις παροχές, την εκπαίδευση, την αξιολόγηση 
και ανάπτυξη των εργαζοµένων, καθώς και την αξιοποίηση 
του υπάρχοντος δυναµικού για την πλήρωση νέων θέσεων 
εργασίας.

Είναι µε µεγάλη χαρά που παρουσιάζουµε τη 2η Έκθεση 
Βιώσιµης Ανάπτυξης του Οµίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ, µετά την 
εκλογή του νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Οµίλου τον 
Ιούλιο του 2018, που σηµατοδότησε την αλλαγή και του 
τρόπου διοίκησης και της στρατηγικής του Οµίλου.

Το 2019 ήταν χρονιά ευρείας αναδιοργάνωσης για τον 
Όµιλο, µε τη δηµιουργία και στελέχωση νέων ∆ιευθύνσεων 
και τµηµάτων και την ανάπτυξη νέων οµιλικών πολιτικών 
και διαδικασιών, που στόχο έχουν να συµβάλουν στη 
µετεξέλιξη του Οµίλου σε έναν σύγχρονο οργανισµό, 
που αναπτύσσεται, βελτιώνει τις διεθνώς άριστες αρχές 
εταιρικής διακυβέρνησης, τηρεί τις αρχές της επιχειρη- 
µατικής ηθικής και προάγει τη βιώσιµη ανάπτυξη.

Στον τοµέα της υγείας και ασφάλειας στην εργασία, το 2019 
προκλήθηκε θανατηφόρο δυστύχηµα σε εργαζόµενο της 
ΑΚΤΩΡ. Με αφορµή και το συγκεκριµένο γεγονός, δόθηκε 
έµφαση στη θέσπιση συγκεκριµένων δεικτών, ώστε να 
παρακολουθείται σε συνεχή βάση η επίδοση των έργων 
και των δραστηριοτήτων του Οµίλου σε θέµατα υγείας και 
ασφάλειας.

Μέσα από τα έργα ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, ο 
Όµιλος συνεισφέρει στην αύξηση της διαθεσιµότητας 
και αξιοπιστίας των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, στην 
πρόσβαση σε καθαρή και φθηνή ενέργεια καθώς και 
στην πρόληψη των συνεπειών της κλιµατικής αλλαγής.  
Το 2019, ο Όµιλος πρόσθεσε 105,6 MW στη συνολική 
εγκατεστηµένη ισχύ των αιολικών του πάρκων, ενώ στις 
αρχές του 2020 τέθηκαν σε δοκιµαστική λειτουργία άλλα 
90 MW. Η συνολική εγκατεστηµένη ισχύς των αιολικών 
πάρκων του Οµίλου ανερχόταν στα τέλη του 2019 στα 
401 MW, ενώ ήδη από τις αρχές του 2020 είχαν φτάσει 
στα 491 MW. 

Ο Όµιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ το 2019 παρήγαγε συνολικά 909 GWh 
ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ. Το ίδιο διάστηµα ο Όµιλος 
κατανάλωσε 180 GWh για τη λειτουργία του. Εποµένως, 
για το 2019 η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ 
υπερκάλυψε τη συνολική κατανάλωση ενέργειας κατά 
5 φορές.

Σηµαντική είναι η συνεισφορά του Οµίλου και στην 
µετάβαση προς την Κυκλική Οικονοµία και τη µείωση των 
στερεών απορριµµάτων που καταλήγουν σε χώρους υγει- 
ονοµικής ταφής. Το 2019, ο Όµιλος διαχειρίστηκε περισ- 
σότερους από 425 χιλ. τόνους κατά κύριο λόγο σύµµεικτων 
αστικών στερεών απορριµµάτων, εκ των οποίων το 38% 
διαχωρίστηκε και αξιοποιήθηκε µέσω της επαναχρησι- 
µοποίησης, ανακύκλωσης ή άλλων µεθόδων.

Οι επενδύσεις στην καινοτοµία και τον ψηφιακό µετασχη- 
µατισµό της λειτουργίας µας αναγνωρίζουµε ότι αποτε- 
λούν ιδιαίτερα κρίσιµο παράγοντα για τη διαρκή ανάπτυξη 
του Οµίλου αλλά και τη διασφάλιση της απρόσκοπτης 
λειτουργίας του. Αυτό κατέστη ιδιαίτερα εµφανές κατά τη 

διάρκεια της πανδηµίας COVID-19, στις αρχές του 2020, 
κατά τη διάρκεια της οποίας επισπεύστηκε ο σχεδιασµός 
του Οµίλου όσον αφορά στην υλοποίηση εφαρµογών 
εκ περιτροπής και εξ αποστάσεως εργασίας, ώστε να 
διασφαλιστεί ότι οι εργαζόµενοί του θα µπορούσαν να 
συνεχίσουν να εργάζονται µε ασφάλεια.  

Αναφορικά µε τον τοµέα της κοινωνικής συνεισφοράς, 
το 2019 ο  Όµιλος συνέχισε να επενδύει στη στήριξη των 
τοπικών κοινωνιών, στις περιοχές όπου δραστηριοποιείται, 
µε έµφαση στη βελτίωση των τοπικών υποδοµών και τη 
βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων των περιο- 
χών αυτών. Το σύνολο των επενδύσεων υπολογίζεται στα 
€ 2,5 εκ. 

Το 2020, λαµβάνοντας υπόψη την πανδηµία COVID-19, 
κύρια µέριµνα του Οµίλου είναι η διατήρηση της επιχει- 
ρησιακής συνέχειας και η υλοποίηση του επενδυτικού 
του πλάνου, λαµβάνοντας όλα τα αναγκαία µέτρα για τη 
διασφάλιση της υγείας και της ασφάλειας των εργαζο- 
µένων µας, των εργαζοµένων των υπεργολάβων, καθώς 
και των χρηστών των υπηρεσιών µας και των πελατών µας. 
Παράλληλα, δίνεται ιδιαίτερη έµφαση στη συστηµατική 
υλοποίηση των στόχων που έχουν τεθεί για όλες τις 
πτυχές της βιώσιµης ανάπτυξης, οι οποίοι όχι µόνο 
επηρεάζουν και επηρεάζονται από τη λειτουργία του 
Οµίλου, αλλά στην επίτευξή τους βασίζεται η µετεξέλιξη 
του τρόπου λειτουργίας του.  

Εκ µέρους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Οµίλου 
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Γεώργιος Προβόπουλος 
Πρόεδρος 



Σηµείωση: Τα στοιχεία αφορούν τη δραστηριότητα στην Ελλάδα, εκτός από τα οικονοµικά στοιχεία που αναφέρονται στη συνολική 
δραστηριότητα του Οµίλου.
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ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ

ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΑΚΙΝΗΤΩΝ

5ΚΥΡΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:

5.458  εργαζόµενοι
στην Ελλάδα (συµπ. των κοινοπραξιών)

€ 213,6 εκατ.
παροχές εργαζοµένων

32.819 ώρες
εκπαίδευσης εργαζοµένων

179.743 MWh
ενέργειας καταναλώθηκαν

€ 1.273.630 χιλ. 
καθαρές πωλήσεις Οµίλου

429 χιλ.
τόνοι απορριµµάτων
υπό διαχείριση

των αποβλήτων του Οµίλου 
αξιοποιήθηκε και δεν κατέληξε 
σε υγειονοµική ταφή

των προµηθειών 
από εγχώριους προµηθευτές

καθαρών πωλήσεων 
από βιώσιµα προϊόντα και 
υπηρεσίες στην Ελλάδα € 1,35 δισ.

σύνολο ανεκτέλεστου
Κατασκευής

5,5 εκατ.
επισκέπτες στο 
Smart Park

των απορριµµάτων
αξιοποιήθηκαν µέσα 
από διαδικασίες 
επαναχρησιµοποίησης, 
ανακύκλωσης κ.ά.

38%

286.500
διελεύσεις οχηµάτων
κατά µέσο όρο 
ηµερησίως

25
αιολικά πάρκα

909 GWh
παραγόµενη 
ενέργεια από 
ΑΠΕ

2 µονάδες
αξιοποίησης 
βιοαερίου

€ 2.405 χιλ.
επενδύσεις στην τοπική 
κοινωνία στην Ελλάδα

11%

61%

93%

438 MW
ισχύς ΑΠΕ
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Αποτύπωση νέου επιχειρηµατικού 
µοντέλου

Στρατηγική Βιώσιµης Ανάπτυξης - 
4 άξονες προτεραιότητας

Ο Όµιλος δεσµεύτηκε να τηρεί τις αρχές 
του Οικουµενικού Συµφώνου του ΟΗΕ

ΚΑΛΗ
ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ 
ΕΥΗΜΕΡΙΑ

ΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ,
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

ΒΙΩΣΙΜΕΣ
ΠΟΛΕΙΣ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ 
ΤΟ ΚΛΙΜΑ

ΕΙΡΗΝΗ,
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΙ
ΘΕΣΜΟΙ
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1 .1  ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΜΙΛΟΥ

Tο 2019, µε δραστηριότητα σε 29 χώρες, ο Όµιλος 
ΕΛΛΑΚΤΩΡ έδωσε ζωή σε έργα που συµβάλλουν στην 
ανάπτυξη και παράλληλα βελτιώνουν την ποιότητα της 
ζωής ανθρώπων παγκοσµίως.

Το Μάρτιο 2019 τα ∆ιοικητικά Συµβούλια της ΕΛΛΑΚΤΩΡ 
και της ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ ενέκριναν το Σχέδιο Σύµβασης 

Συγχώνευσης µε απορρόφηση της θυγατρικής ΕΛ.ΤΕΧ. 
ΑΝΕΜΟΣ από την ΕΛΛΑΚΤΩΡ. Η διαδικασία ολοκληρώ- 
θηκε τον Ιούλιο του 2019.

Όλες οι εταιρείες του Οµίλου καθώς και οι κοινοπραξίες 
που συµµετέχει ο Όµιλος παρουσιάζονται στην Ετήσια 
Οικονοµική  Έκθεση 2019.

∆ιεθνής Παρουσία του Οµίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Κύριες ∆ραστηριότητες

ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ
ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚATAΣΚΕΥΗΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

Ο Όµιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ είναι o µεγαλύτερος όµιλος υποδοµών στην Ελλάδα µε διεθνή 
παρουσία, 5.975 εργαζόµενους (µη συµπεριλαµβανοµένων των Κοινοπραξιών) και 
κύκλο εργασιών € 1.273,6 εκατ. (οικονοµικά αποτελέσµατα Οµίλου 2019). Αποτελείται από 
περισσότερες από 100 εταιρείες, πάνω από 20 συγγενείς και περίπου 150 κοινοπραξίες.

20 χρόνια µετά την τριπλή συγχώνευση της Ελληνικής Τεχνοδοµικής, της ΑΚΤΩΡ και 
της ΤΕΒ, που οδήγησε στη δηµιουργία της ΕΛΛΑΚΤΩΡ, ο Όµιλος βασιζόµενος στις πλέον 
σύγχρονες αρχές Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης επαναπροσδιορίζεται, δίνει προτεραιότητα 
στη βελτίωση των λειτουργιών του, στην αναδιοργάνωση της κεφαλαιακής δοµής και 
στην περαιτέρω αξιοποίηση συνεργειών, για να προσφέρει υψηλή προστιθέµενη αξία 
στους µετόχους, στους εργαζόµενους και στην ελληνική οικονοµία.  

Περίπου

150  κοινοπραξίες

Περισσότερες από

100 εταιρείες

Περισσότερες από

20 συγγενείς εταιρείες

∆ραστηριοποίηση σε

29 χώρεςκύκλος εργασιών
€ 1.273,6  εκατ.

7χώρες
ΑΜΕΡΙΚΗ

1  χώρα
ΩΚΕΑΝΙΑ

14  χώρες
ΕΥΡΩΠΗ

1  χώρα
ΑΦΡΙΚΗ

6  χώρες
ΑΣΙΑ

https://ellaktor.com/wp-content/uploads/2020/06/ELLAKTOR_OIKONOMIKH_EKTHESI_2019_GR-1.pdf
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ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

Ο Όµιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ δραστηριοποιείται στον τοµέα των Παραχωρήσεων µέσω της θυγατρικής του, ΑΚΤΩΡ
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ, κατέχοντας ηγετική θέση στον τοµέα των έργων παραχώρησης στην Ελλάδα. Το χαρτοφυλάκιο των
έργων του τοµέα των Παραχωρήσεων περιλαµβάνει συµµετοχές στους µεγαλύτερους και πιο σύγχρονους αυτοκινητο-
δρόµους της Ελλάδας, σε χώρους στάθµευσης καθώς και σε µαρίνες. Ο τοµέας Παραχωρήσεων του Οµίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ,
διαθέτει ευρεία εµπειρία που του επιτρέπει να καλύπτει το συνολικό φάσµα των αναγκών έργων παραχώρησης, από τη
µελέτη, τη χρηµατοδότηση και την κατασκευή έως τη συντήρηση και λειτουργία.

Κύριες εταιρείες στην Ελλάδα:

• ΑΤΤΙΚΗ Ο∆ΟΣ Α.Ε.
• ΑΤΤΙΚΕΣ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ Α.Ε.
• ΜΟΡΕΑΣ Α.Ε.

Σηµαντικά Γεγονότα

Το 2019 τα έσοδα του τοµέα των Παραχωρήσεων ήταν 
€ 239,9 εκατ. έναντι € 240,6 εκατ. το 2018, παρουσιάζο- 
ντας οριακή µείωση 0,3%. Η αύξηση της κυκλοφορίας στα 
ώριµα έργα παραχωρήσεων συνεχίστηκε και το 2019 µε 
την κίνηση στην Αττική Οδό να παρουσιάζει αύξηση κατά 
4,45%.

Προοπτικές

Υπάρχουν σηµαντικές ανάγκες νέων έργων υποδοµών 
στην Ελλάδα και εκτιµάται ότι τα ιδιωτικά κεφάλαια θα 
συνεισφέρουν στην προσπάθεια αυτή µέσω Παραχωρή- 
σεων και Συµπράξεων ∆ηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα 
(Σ∆ΙΤ) ιδιαίτερα λόγω των περιορισµένων διαθέσιµων 
οικονοµικών πόρων του ελληνικού ∆ηµοσίου.

Το επιχειρηµατικό σχέδιο της θυγατρικής ΑΚΤΩΡ 
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ, µε κύριο γνώµονα τις συνέργειες µε 
τις λοιπές δραστηριότητες του Οµίλου, επικεντρώνεται 
σε:

• Συµµετοχή σε νέα έργα που πραγµατοποιούνται µέσω
 συµβάσεων Σ∆ΙΤ ή συµβάσεων παραχώρησης.

• Επεκτάσεις και ενέργειες αύξησης της αποδοτικότητας
 των έργων της.

• ∆ιεύρυνση συµµετοχών της µέσω της δευτερογενούς
 αγοράς.

Κίνδυνοι και Αβεβαιότητες

Για τα έργα που είναι ήδη σε λειτουργία, ανάλογα µε τις 
συνθήκες της εκάστοτε οικονοµικής συγκυρίας υπάρχει 
κίνδυνος µείωσης της κυκλοφορίας και συνεπώς των 
εσόδων των έργων, αν και η τάση από τις αρχές του 2015 
ήταν αυξητική. 

Ωστόσο, από τα τέλη Φεβρουαρίου 2020 λαµβάνονται 
σταδιακά µέτρα από την ελληνική κυβέρνηση για τον 
περιορισµό της διάδοσης της πανδηµίας Covid-19, τα 
οποία έχουν επηρεάσει αρνητικά τις δραστηριότητες 
των εταιρειών παραχώρησης. Η έκταση των συνεπειών 
εξαρτάται από τη διάρκεια και την εξέλιξη της πανδηµίας 
και των µέτρων προστασίας των πολιτών που υιοθετούνται 
από το κράτος. Η συνεπακόλουθη πτώση της κυκλοφορίας 
στους αυτοκινητοδρόµους έχει µειώσει σηµαντικά τα 
έσοδα από διόδια.  Όµως, λόγω των ταµειακών διαθεσί- 
µων καθώς και των αποθεµατικών λογαριασµών που
συµβατικά υποχρεούνται να διατηρούν τα έργα παραχώ- 
ρησης, εκτιµάται ότι δεν θα δηµιουργηθεί βραχυπρόθεσµα 
ταµειακό έλλειµα και οι δανειακές υποχρεώσεις θα 
εξυπηρετηθούν σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµά τους. 
Παρόλα αυτά οι εταιρείες παραχώρησης λαµβάνουν κάθε 
πρόσφορο µέτρο περιορισµού των συνεπειών πάντα µε 
γνώµονα τη διασφάλιση της υγείας των εργαζοµένων και 
των χρηστών των αυτοκινητοδρόµων και εξετάζουν µέτρα 
διαχείρισης των επιπτώσεων, καθώς και τη δυνατότητα 
εφαρµογής αποζηµιωτικών διατάξεων των Συµβάσεων 
Παραχώρησης.

Η αβεβαιότητα σε µακροοικονοµικό επίπεδο µπορεί να 
οδηγήσει σε καθυστερήσεις στην υλοποίηση νέων έργων. 

Ανασκόπηση 2019

275  χλµ. αυτοκινητοδρόµων
διαχειρίζονται και λειτουργούν 
οι εταιρείες του Οµίλου

€239,9  εκατ.
κύκλος εργασιών

286.500 διελεύσεις
οχηµάτων κατά µέσο όρο 
ηµερησίως 
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ο Όµιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ δραστηριοποιείται στον τοµέα του Περιβάλλοντος µέσω της θυγατρικής του, ΗΛΕΚΤΩΡ, η
οποία αποτελεί πλήρως καθετοποιηµένη εταιρεία στον τοµέα διαχείρισης απορριµµάτων και παραγωγής ενέργειας.
Η σηµαντική τεχνογνωσία και εξειδίκευση που διαθέτει ο τοµέας του Περιβάλλοντος, επιτρέπει στον  Όµιλο ΕΛΛΑΚΤΩΡ
να παρέχει ολοκληρωµένες λύσεις διαχείρισης απορριµµάτων που περιλαµβάνουν τη µελέτη, κατασκευή και λειτουργία
σύγχρονων µονάδων επεξεργασίας αποβλήτων, καθώς και σε έργα παραγωγής εναλλακτικών καυσίµων και αξιο-
ποίησης της βιοµάζας.

Κύριες εταιρείες στην Ελλάδα:

• ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε.
• ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ Α.Ε.
• ΑΠΟΤΕΦΡΩΤΗΡΑΣ Α.Ε.
• Ε∆Α∆ΥΜ Α.Ε.
• ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Α.Ε.

Σηµαντικά Γεγονότα

Ο κύκλος εργασιών του τοµέα Περιβάλλοντος για το 2019
ανήλθε σε € 87,1 εκατ., έναντι € 86,3 εκατ. το 2018, παρου-
σιάζοντας οριακή αύξηση 0,9%.

Σηµειώνεται ότι την 28.05.2019 πραγµατοποιήθηκε η 
αγορά του 75% της εταιρείας ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Α.Ε. µε διακριτικό τίτλο ASA RECYCLE.

Η ΗΛΕΚΤΩΡ και οι θυγατρικές της, είτε αποκλειστικά είτε 
ως µέλη κοινοπραξιών, υπέγραψαν κατά το 2019 µία σειρά 
από συµβάσεις έργων, µε τις κυριότερες εξ αυτών να 
αντιπροσωπεύουν έργα συνολικού προϋπολογισµού περί 
τα € 40 εκατ.

Προοπτικές

Ο τοµέας του Περιβάλλοντος παρουσιάζει ιδιαίτερες προ-
οπτικές στην Ελλάδα καθώς η χώρα έχει καθυστερήσει
να προσαρµοστεί στους Κανονισµούς της Ευρωπαϊκής
Ένωσης ως προς τη διαχείριση απορριµµάτων, ενώ παράλ-
ληλα επιβαρύνεται µε σηµαντικά πρόστιµα για τη διατήρηση

παράνοµων χωµατερών. Συνεπώς, καθίσταται επιβεβλη- 
µένη η εφαρµογή σύγχρονων µεθόδων διαχείρισης απορ- 
ριµµάτων που θα συµβάλλουν στην ανάπτυξη του τοµέα.

Κίνδυνοι και Αβεβαιότητες

Η ανάγκη αναβάθµισης των εγχώριων υποδοµών διαχεί- 
ρισης απορριµµάτων είναι αναµφισβήτητη, όµως η υλο- 
ποίηση των νέων έργων µπορεί να επηρεαστεί αρνητικά 
από αλλαγές στο σχεδιασµό τους, περιορισµένη και ακρι- 
βότερη ρευστότητα από το εγχώριο τραπεζικό σύστηµα, 
καθώς και από χρονοβόρες διαδικασίες έκδοσης αδειών 
και τυχόν αντιδράσεις τοπικών κοινωνιών (π.χ. προσφυγές 
στο Συµβούλιο της Επικρατείας).

Ως συνέπεια της πανδηµίας Covid-19 είναι πιθανόν να 
παρατηρηθούν καθυστερήσεις στο σχεδιασµό των απα- 
ραίτητων εγχώριων υποδοµών διαχείρισης απορριµµάτων 
και υπάρχει κίνδυνος καθυστερήσεων στις εισπράξεις και 
µείωσης των τιµών των ανακυκλώσιµων υλικών.

Ανασκόπηση 2019

2 µονάδες 
αξιοποίησης βιοαερίου 
για παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας συνολικής ισχύος 
30 MW στην Ελλάδα

429.000 τόνοι
απορριµµάτων υπό διαχείριση 
ετησίως στην Ελλάδα

€87,1 εκατ.
κύκλος εργασιών



Σηµαντικά Γεγονότα

Ο κύκλος εργασιών του τοµέα ΑΠΕ κατά το 2019 ανήλθε 
σε € 64,0 εκατ. έναντι € 60,2 εκατ. το 2018, παρουσιά- 
ζοντας αύξηση 6,4%.

Το σύνολο της εγκατεστηµένης ισχύος του τοµέα ΑΠΕ 
ανερχόταν στις 31.12.2019 σε 401 MW από τα οποία τα 
105,6 MW βρίσκονταν σε δοκιµαστική λειτουργία. Επίσης, 
µέχρι το τέλος Απριλίου 2020 είχαν τεθεί σε δοκιµαστική 
λειτουργία επιπλέον 90 ΜW, µε τη συνολική εγκατεστη- 
µένη ισχύ του τοµέα των ΑΠΕ να ανέρχεται πλέον στα 
491 MW. Τέλος, σε αρχικό στάδιο κατασκευής βρίσκονται 
ακόµη δύο αιολικά πάρκα, συνολικής εγκατεστηµένης 
ισχύος 88,2 MW. 

Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ανήλθε σε 708 GWh, 
αυξηµένη κατά 6,6% σε σχέση µε το 2018, γεγονός που 
οφείλεται στην κατ’ αντίστοιχο ποσοστό αυξηµένη 
εγκατεστηµένη ισχύ, µε το µέσο ετήσιο capacity factor 
να παραµένει πρακτικά αµετάβλητο σε 26,8% έναντι 
26,9% του 2018.

Προοπτικές

Οι προοπτικές για την αγορά των ανανεώσιµων πηγών 
ενέργειας στην Ελλάδα παραµένουν θετικές. Με βάση τις 
διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας (ΕΣΕΚ 2021-30, ΦΕΚ Β 
4893/31.12.2019) θα πρέπει να υπάρξει αύξηση της εγκα- 
τεστηµένης ισχύος αιολικών πάρκων από 3.576 MW στα 
τέλη του 2019 (HWEA, Wind Energy Statistics –2019) σε 
7.050 MW το 2030. Το νέο σχήµα λειτουργικής ενίσχυσης 
των έργων ΑΠΕ σύµφωνα µε το Ν. 4414/2016 προβλέπει 
καθεστώς ενίσχυσης διαφορικής προσαύξησης (sliding 
Feed-in-Premium) και 20ετείς συµβάσεις αγοραπωλη- 
σίας ηλεκτρικής ενέργειας (ΣΕ∆Π), που εξακολουθούν να 
παρέχουν σηµαντικό κίνητρο υλοποίησης των έργων.

Κίνδυνοι και Αβεβαιότητες

Η αβεβαιότητα που απορρέει από την οικονοµική κρίση 
των τελευταίων ετών στην Ελλάδα αλλά και οι εξελίξεις 
στην εγχώρια αγορά ηλεκτρικής ενέργειας µε τα προβλή- 
µατα ρευστότητας της βασικής δηµόσιας εταιρείας του 
κλάδου, παρά τη σαφή βελτίωσή τους µετά την εφαρµογή 
των µέτρων του Ν. 4414/2016, καθώς επίσης και η πρό- 
σφατη επέλευση της κρίσης της νόσου Covid-19 δύναται 
να επηρεάσουν αρνητικά την επιχειρηµατική δραστηρι- 
ότητα, τα λειτουργικά αποτελέσµατα και την οικονοµική 
κατάσταση του τοµέα.

Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας του τοµέα ΑΠΕ εξαρ- 
τάται πρωτίστως από τις εκάστοτε επικρατούσες ανεµο- 
λογικές συνθήκες, οι οποίες εµφανίζουν από τη φύση τους 
στοχαστική συµπεριφορά και εποχιακές διακυµάνσεις. Η 
διατήρηση του παραγωγικού εξοπλισµού σε υψηλή κατά- 
σταση διαθεσιµότητας είναι εξασφαλισµένη µέσω των 
µακροχρόνιων συµβάσεων συντήρησης που διατηρούνται 
µε τους κατασκευαστές των ανεµογεννητριών µε εγγύηση 
διαθεσιµότητας και ρήτρες αναπλήρωσης τυχόν απωλειών 
εσόδων εξ υπαιτιότητάς τους. Ο εξοπλισµός είναι επιπλέον 
ασφαλισµένος σε έγκριτες ασφαλιστικές εταιρείες έναντι 
συνήθων κινδύνων του τοµέα καθώς επίσης και απώλειας 
µικτών κερδών.

Παρά την πρόοδο που έχει σηµειωθεί τα τελευταία χρόνια, 
ο τοµέας των ΑΠΕ αντιµετωπίζει ακόµα προκλήσεις λόγω 
πολύπλοκων και γραφειοκρατικών διαδικασιών αδειοδό- 
τησης για την ανάπτυξη και λειτουργία νέων έργων καθώς 
επίσης και κίνδυνο προσφυγών στο Συµβούλιο της Επι- 
κρατείας κατά του κύρους των αδειών υλοποίησης των 
έργων αυτών, µε ενδεχόµενο αποτέλεσµα τη σηµαντική 
καθυστέρηση ή/και την αναστολή υλοποίησής τους. Επι- 
πλέον, ενδεχόµενες µεταβολές του θεσµικού πλαισίου 
µπορεί να επηρεάσουν δυσµενώς τα λειτουργικά αποτελέ- 
σµατα αλλά και την ικανότητα της Εταιρείας να χρηµατο- 
δοτήσει νέα έργα ΑΠΕ ή να επιµηκύνουν το απαιτούµενο 
χρονικό διάστηµα ανάπτυξης / αδειοδότησής τους.

18 19ΕΚΘΕΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2019 ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Ο Όµιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ δραστηριοποιείται στον τοµέα των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) µέσω της µητρικής του, 
ΕΛΛΑΚΤΩΡ, που αναπτύσσει, κατασκευάζει και λειτουργεί αιολικά πάρκα. Ο τοµέας των ΑΠΕ εµπλουτίζει συνεχώς 
το χαρτοφυλάκιο των έργων, αυξάνοντας σταθερά την εγκατεστηµένη ισχύ των αιολικών πάρκων του, µέσω της υλο- 
ποίησης ενός στρατηγικού επενδυτικού πλάνου. Τόσο τα υπάρχοντα όσο και τα υπό κατασκευή αιολικά πάρκα βρίσκονται 
σε θέσεις προσεκτικά επιλεγµένες, οι οποίες συγκεντρώνουν συγκεκριµένα χαρακτηριστικά για την εγκατάσταση 
αιολικών πάρκων και έχουν υψηλούς συντελεστές απόδοσης.

Κύριες εταιρείες στην Ελλάδα:
 
    •  ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.

Ανασκόπηση 2019

22 αιολικά πάρκα 
σε λειτουργία

401 MW
εγκατεστηµένης ισχύος

178,2 MW 
αιολικών πάρκων 
υπό κατασκευή

2ος µεγαλύτερος 
παραγωγός αιολικής 
ενέργειας στην Ελλάδα

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
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Ο Όµιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ δραστηριοποιείται στον τοµέα της Κατασκευής µέσω της θυγατρικής του, ΑΚΤΩΡ, διαθέτοντας 
εµπειρία 70 χρόνων σε πολύπλοκα κι απαιτητικά έργα υποδοµών, κτηριακά και βιοµηχανικά έργα, καθώς και στην 
κατασκευή φωτοβολταϊκών πάρκων. Το χαρτοφυλάκιο των έργων του τοµέα Κατασκευής περιλαµβάνει γέφυρες, 
αυτοκινητοδρόµους, έργα µετρό, βιολογικούς καθαρισµούς, αγωγούς φυσικού αερίου, διυλιστήρια, αποθήκες, 
εµπορικά κέντρα, κτήρια γραφείων, οικιστικά συγκροτήµατα, καζίνο, αποθήκες, βιοµηχανικά κτήρια, τουριστικές και 
ξενοδοχειακές µονάδες, πολιτιστικά κέντρα, νοσοκοµεία, αεροδρόµια, εκπαιδευτικά κτήρια, αθλητικές εγκαταστάσεις, 
σιδηροδροµικά έργα, σήραγγες, φράγµατα, λιµενικά έργα, σταθµούς παραγωγής ενέργειας, έργα ηλεκτροµηχανολογικά 
κ.ά.

Κύριες εταιρείες στην Ελλάδα:
 
    •  ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. 
    •  ΑΚΤΩΡ FM Α.Ε. 
    •  ΤΟΜΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.
    •  ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ Α.Ε.

Ανασκόπηση 2019

€1,35 δισ.
σύνολο ανεκτέλεστου 

€875,2 εκατ.
κύκλος εργασιών

KΑΤΑΣΚΕΥΗ

Σηµαντικά Γεγονότα

Ο τοµέας της Κατασκευής παρουσίασε κατά τη χρήση 2019 
έσοδα € 875,2 εκατ., µειωµένα κατά 40,2% έναντι του 2018 
(€ 1.463,1 εκατ.), κυρίως λόγω της καθυστέρησης ανάθε- 
σης νέων έργων.

Το 2019 υπήρξε περιορισµένη δηµοπράτηση νέων έργων 
στην Ελλάδα. Από πλευράς υλοποίησης έργων, η έµφαση 
δόθηκε στην πρόοδο των έργων Μετρό στη Θεσσαλονίκη, 
στην υλοποίηση του έργου Χρυσή Γραµµή Μετρό στο 
Κατάρ και στην υλοποίηση οδικών αξόνων καθώς και 
σιδηροδροµικών έργων τόσο στην Ελλάδα όσο και στις 
λοιπές χώρες των Βαλκανίων.

Προοπτικές

To 2019 υπεγράφησαν συµβάσεις αξίας € 337,4 εκατ., µετά 
τις 31.12.2019 υπεγράφησαν επιπλέον συµβάσεις ύψους 
€ 235 εκατ., ενώ έχουν εξασφαλισθεί νέα έργα ύψους 
€ 570 εκατ., οι συµβάσεις των οποίων αναµένεται να υπο- 
γραφούν. Οι διεθνείς δραστηριότητες συνεισφέρουν περί- 
που το 48% των εσόδων της δραστηριότητας κατασκευής 
(2019), ενώ αντιπροσωπεύουν το 58% του κατασκευαστικού 
ανεκτέλεστου (συµπεριλαµβανοµένων των προς υπογραφή 
συµβάσεων) και επικεντρώνονται στη Ρουµανία.

Αναµένεται αύξηση των ∆ηµοσίων Επενδύσεων, ως απο- 
τέλεσµα των εξαγγελιών της Ελληνικής Κυβέρνησης για 
επιτάχυνση της υλοποίησης έργων, αλλά και ως συνέπεια 
των µέτρων ανάκαµψης από την πανδηµία της Covid-19 
στις οικονοµίες των χωρών που δραστηριοποιείται στρα- 
τηγικά η ΑΚΤΩΡ, προσφέροντας σηµαντικές ευκαιρίες 
σε έργα υποδοµών που αφορούν στη δραστηριότητα της 
εταιρείας.

Κίνδυνοι και Αβεβαιότητες

Μετά την ολοκλήρωση των µεγάλων έργων υποδοµής στην 
Ελλάδα, παρατηρείται καθυστέρηση στη δηµοπράτηση 
νέων έργων κατασκευής (δηµοσίων έργων ή και έργων
παραχώρησης). Παράλληλα, ο Όµιλος περιόρισε την 
παρουσία του πέραν της Ελλάδος, αποκλειστικά στη 
Ρουµανία και το Κατάρ. Ειδικά στο Κατάρ, τα έργα που 
αναλαµβάνει, στοχεύει να αφορούν µόνον σε υπηρεσίες 
συντήρησης και λειτουργίας. Επιπλέον, ο έντονος εγχώριος 
ανταγωνισµός, καθώς και το αυξηµένο κόστος δανεισµού 
και εγγυητικών επιστολών επιδρούν αρνητικά στα περι- 
θώρια κερδοφορίας των κατασκευαστικών έργων. 

Στο πλαίσιο της εκτέλεσης κατασκευαστικών συµβάσεων, 
υφίσταται πάντα ο κίνδυνος της ενεργοποίησης ποινικών 
ρητρών λόγω καθυστερήσεων στην εκτέλεση των έργων 
χωρίς υπαιτιότητα εταιρειών του Οµίλου.

Η ΑΚΤΩΡ προκειµένου να αντιµετωπίσει τις προκλήσεις 
του κλάδου και τις επιπτώσεις των σωρευµένων ζηµιών 
στη ρευστότητά της, προχώρησε σε µέτρα εντατικότερης 
διαχείρισης των ταµειακών της διαθεσίµων.

Η πανδηµία της Covid-19 έχει επηρεάσει σε ένα βαθµό την 
ικανότητα υλοποίησης υπό εκτέλεση έργων της ΑΚΤΩΡ 
(λόγω µείωσης της διαθεσιµότητας προσωπικού, επιπρό- 
σθετων κανόνων υγιεινής και ασφαλείας προσωπικού, 
προβληµάτων στην αλυσίδα τροφοδοσίας) ενώ αναµένεται 
να επηρεαστεί αρνητικά και το χρονοδιάγραµµα συµβα- 
σιοποίησης νέων έργων για την αναπλήρωση του ανεκτέ- 
λεστου.



Ανασκόπηση 2019

22 23ΕΚΘΕΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2019 ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Ο Όµιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ δραστηριοποιείται στον τοµέα της Ανάπτυξης Ακινήτων µέσω της θυγατρικής του, REDS, που 
εντοπίζει ακίνητα µε θετικές προοπτικές και ελκυστικό τίµηµα, µε στόχο να τα αναπτύξει σε εγκαταστάσεις υψηλής 
προστιθέµενης αξίας. Ο τοµέας της Ανάπτυξης Ακινήτων εστιάζει σε Εµπορικά Πάρκα, Ψυχαγωγικά Κέντρα, Οργανωµένα 
Οικιστικά Συγκροτήµατα, Εκθεσιακά Κέντρα, Κτήρια Γραφείων και Μεικτών Χρήσεων. Παράλληλα, ο τοµέας Ανάπτυξης 
Ακινήτων του Οµίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ παρέχει υπηρεσίες προς τρίτους αναλαµβάνοντας το concept design, την υποστήριξη 
νοµικού, πολεοδοµικού, χωροταξικού και τεχνικού πλαισίου ανάπτυξης µεγάλων ιδιωτικών επενδύσεων, τη διαχείριση 
κατασκευής και ανάπτυξης, το σχεδιασµό, τη στρατηγική µισθώσεων και τη διαχείριση ακινήτων, καθώς και τη µελέτη 
βιωσιµότητας και τη σύνταξη επιχειρηµατικών πλάνων.

Κύριες εταιρείες στην Ελλάδα:
 
    •  REDS ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε.
    •  ΓΥΑΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.
    •  ΚΑΝΤΖΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.

5,5 εκατ. 
επισκέπτες στο Smart Park

53.000 τ.µ. 
η συνολική επιφάνεια του 
Smart Park, του µεγαλύτερου 
εµπορικού πάρκου στην Ελλάδα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Σηµαντικά Γεγονότα

O τοµέας της Ανάπτυξης Ακινήτων του Οµίλου είχε για 
το 2019 έσοδα € 7,1 εκατ. έναντι € 6,9 εκατ. το 2018, 
αυξηµένα κατά 3,7%.

Η κύρια δραστηριότητα του τοµέα το 2019 ήταν η λειτουργία 
του Εµπορικού Πάρκου Smart Park στη θέση Γυαλού στα 
Σπάτα Αττικής. Η κατασκευή της Β΄ Φάσης του Εµπορικού 
Πάρκου, εµβαδού περίπου 15.200 τ.µ., ολοκληρώθηκε 
εντός του χρονοδιαγράµµατος και η εµπορική λειτουργία 
της νέας ανάπτυξης ξεκίνησε τον Νοέµβριο του 2019, 
έχοντας επιτευχθεί µίσθωση του 80% της µισθωτικής 
επιφάνειας του νέου κτηρίου.

Η απόδοση του Smart Park παρακολουθείται στενά µέσω 
δεικτών, µε κυριότερους αυτούς του δείκτη επισκεψιµό- 
τητας και του δείκτη πωλήσεων των καταστηµάτων. 
Σύµφωνα µε τους ανωτέρω δείκτες για το 2019 παρατη- 
ρήθηκε αύξηση της επισκεψιµότητας κατά 9% περίπου σε 
σχέση µε το 2018, ενώ οι πωλήσεις των καταστηµάτων 
σηµείωσαν άνοδο κατά 13%.

Προοπτικές

Το Cambas Park θα αναπτυχθεί στην περιοχή της Κάντζας 
Παλλήνης µε επίκεντρο το παλιό οινοποιείο Καµπά, συν- 
δυάζοντας γραφειακές, εµπορικές και πολιτιστικές εγκατα- 
στάσεις, µε την ανάδειξη των υφιστάµενων, διατηρητέων 
κτηρίων και τη διάθεση αναβαθµισµένων κοινόχρηστων 
χώρων πρασίνου και αναψυχής στους επισκέπτες του. 
Πρόκειται για µία επένδυση περίπου € 200 εκατ., όπου 
εκτός από τις επενδύσεις για την ανακατασκευή του οινο- 
ποιείου Καµπά, το 50% της συνολικής έκτασης, δηλαδή 
157 στρέµµατα, θα γίνει εισφορά σε γη στο ∆ήµο Παλλήνης 
για κοινόχρηστη δηµόσια χρήση, πολλαπλασιάζοντας τη 
διαθέσιµη επιφάνεια πλατειών και παιδικών χαρών.

Για τα ακίνητα στη Ρουµανία διερευνάται η καλύτερη 
επενδυτική προοπτική, αναζητώντας ή συνεπενδυτή ή 
αγοραστή.

Επίσης, η REDS θα αναλάβει για λογαριασµό της ΑΚΤΩΡ 
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ, όλες τις απαιτούµενες ενέργειες για την 
αξιοποίηση του ακινήτου της, που βρίσκεται στο Χαλάνδρι, 
κοντά στην Αττική Οδό και το σταθµό του µετρό ∆ουκίσσης 
Πλακεντίας, συνολικού εµβαδού του κτηρίου περίπου 
11.600 τ.µ. επί οικοπέδου 10.450 τ.µ. Συγκεκριµένα, µελε- 
τάται η ανακαίνιση και η ενοικίαση ή πώληση του κτηρίου, 
ανάλογα µε τις συνθήκες της αγοράς.

Κίνδυνοι και Αβεβαιότητες

Τα έσοδα του τοµέα προέρχονται κυρίως από συµβάσεις 
λειτουργικής µίσθωσης, µπορούν δε να επηρεαστούν 
σηµαντικά εάν οι µισθωτές αδυνατούν να εκπληρώσουν 
τις υποχρεώσεις τους, λόγω π.χ. του περιορισµού της 
οικονοµικής τους δραστηριότητας.

Το χαρτοφυλάκιο των µισθωτών του Smart Park είναι 
ισχυρό και υγιές καθώς αποτελείται κυρίως από γνωστές 
και κερδοφόρες εταιρείες µε πιστοληπτική ικανότητα. 
Ωστόσο, δεν µπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόµενο ανα- 
διαπραγµατεύσεων µε τους µισθωτές, το οποίο εκτιµάται 
ανά περίπτωση και µε γνώµονα πάντα την απρόσκοπτη 
εξυπηρέτηση των υποχρεώσεων των εταιρειών του τοµέα.

Η πανδηµία Covid-19 εξέθεσε σε κίνδυνο τις συνθήκες 
και τα δεδοµένα που επικρατούν στην αγορά των ακινήτων. 
Η αναστολή λειτουργίας των Εµπορικών Κέντρων που 
επιβλήθηκε από την Κυβέρνηση, καθώς και οι αποφάσεις 
που λήφθηκαν για την άµβλυνση των συνεπειών και τη 
διασφάλιση της λειτουργίας της οικονοµίας όπως αυτή 
της µείωσης των µισθωµάτων επαγγελµατικής µίσθωσης, 
επηρεάζουν το σχεδιασµό, αυξάνοντας τον κίνδυνο 
ρευστότητας.

€7,1  εκατ.
κύκλος εργασιών
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ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε € 220.700.163,09 και διαιρείται σε 214.272.003 µετοχές, ονοµαστικής 
αξίας € 1,03 εκάστη. Όλες οι µετοχές είναι κοινές, ονοµαστικές µε δικαίωµα ψήφου, εισηγµένες προς διαπραγµάτευση 
στην Κύρια Αγορά του Χρηµατιστηρίου Αθηνών, στον κλάδο «Κατασκευές και Υλικά Κατασκευών».  

Μετοχική Σύνθεση ΕΛΛΑΚΤΩΡ 31.12.2019

Λεωνίδας Μπόµπολας**

Επενδυτικό Κοινό (<5%)

Αναστάσιος Καλλιτσάντσης και
∆ηµήτριος Καλλιτσάντσης*

54.815.876

26.882.023

132.574.104

* Μέσω PEMANOARO LIMITED, η οποία ελέγχεται από κοινού από τον κ. Αναστάσιο Π. Καλλιτσάντση και τον κ. ∆ηµήτριο Π. Καλλιτσάντση. 
Επίσης ο κ. Αναστάσιος Καλλιτσάντσης κατέχει α) ως φυσικό πρόσωπο 190.500 µετοχές και ισάριθµα δικαιώµατα ψήφου, ήτοι ποσοστό 
0,09% και β) µέσω της ελεγχόµενης από τον ίδιο εταιρείας, ARGONIO ENTERPRISES LIMITED, 1.336.989 µετοχές και ισάριθµα 
δικαιώµατα ψήφου, ήτοι ποσοστό 0,62%.

** Στο ποσοστό συµµετοχής (και στα δικαιώµατα ψήφου) του κ. Λεωνίδα Μπόµπολα έχει συναθροιστεί ποσοστό 1,14% που κατέχει 
η ελεγχόµενη από αυτόν εταιρεία ORANOM HOLDINGS LTD (ήτοι 2.450.000 µετοχές και ισάριθµα δικαιώµατα ψήφου).

Οι επιχειρήσεις που εντάσσονται στο Συµβούλιο αναλαµ- 
βάνουν την υποχρέωση ενεργούς συµµετοχής στον φορέα 
και την προσυπογραφή ενός κοινού Κώδικα Αρχών 
Βιώσιµης Ανάπτυξης, που θα πρέπει να εφαρµόζουν 
µέσα από συνεχή βελτίωση και προσαρµογή.

O  Όµιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ είναι ένα από τα ιδρυτικά µέλη 
του Συµβουλίου, ενώ ο κ. Αναστάσιος Καλλιτσάντσης, 
∆ιευθύνων Σύµβουλος του Οµίλου, κατείχε τη θέση του 
Αντιπροέδρου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Συµβουλίου 
ΣΕΒ για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη από την ίδρυσή του το 2009 
µέχρι και τα µέσα του 2019.

Ελληνικό ∆ίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική 
Ευθύνη – CSR Hellas

Πρόκειται για ένα δίκτυο επιχειρήσεων µε τη µορφή µη 
κερδοσκοπικού σωµατείου. Στόχος του είναι η προώθηση 
της έννοιας της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και η 
προβολή της στο επιχειρηµατικό και κοινωνικό περιβάλ- 
λον. Οι εταιρείες ΑΚΤΩΡ και ΑΤΤΙΚΗ Ο∆ΟΣ είναι µέλη του 
CSR Hellas.

Οικουµενικό Σύµφωνο των Ηνωµένων Εθνών 
(United Nations Global Compact)

Το Οικουµενικό Σύµφωνο του ΟΗΕ (UN Global Compact) 
προωθεί σε διεθνές επίπεδο την υιοθέτηση 10 παγκόσµια 
αποδεκτών Αρχών στους τοµείς των ανθρωπίνων δικαιω- 
µάτων, των συνθηκών εργασίας, του περιβάλλοντος και 
της καταπολέµησης της διαφθοράς. 

Οι εταιρείες ΑΚΤΩΡ και ΑΤΤΙΚΗ Ο∆ΟΣ έχουν υπογράψει 
το Οικουµενικό Σύµφωνο από το 2008. 

Το 2019, ο Όµιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ δεσµεύτηκε να τηρεί τις 
αρχές του Οικουµενικού Συµφώνου κατά την άσκηση της 
επιχειρηµατικής του δραστηριότητας και στις συναλλαγές 
του µε τα ενδιαφερόµενα µέρη. Η εταιρεία ΑΚΤΩΡ, ως 
θυγατρική του Οµίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ, εκπροσωπείται από 
τον Όµιλο στο διεθνή οργανισµό και είναι πλέον µέλος 
το τοπικού δικτύου (Global Compact Network Hellas).  

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ

Ο Όµιλος ή/και οι εταιρείες του συµµετέχουν σε εθνικούς και διεθνείς συνδέσµους, οργανισµούς και φορείς µε στόχο 
την ανάπτυξη των κλάδων στους οποίους δραστηριοποιούνται, τη διαρκή βελτίωση των υπηρεσιών που προσφέρουν και 
τη βέλτιστη αντιµετώπιση των επιπτώσεων από τη λειτουργία τους. 

Σύνδεσµος Επιχειρήσεων και Βιοµηχανιών (ΣΕΒ)

Ο Σύνδεσµος Επιχειρήσεων και Βιοµηχανιών (ΣΕΒ) 
εκπροσωπεί τις ελληνικές επιχειρήσεις και βιοµηχανίες 
και προασπίζει τα συµφέροντά τους τόσο σε εθνικό 
επίπεδο όσο και σε ευρωπαϊκό, µέσω του αντίστοιχου 
φορέα εκπροσώπησης επιχειρήσεων και βιοµηχανιών, 
του BUSINESSEUROPE.

Συµβούλιο ΣΕΒ για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη

Το Συµβούλιο ΣΕΒ για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη δηµιουργή- 
θηκε µε σκοπό να αποτελέσει τον ισχυρό και δυναµικό 
συντελεστή των επιχειρήσεων που επιθυµούν να διαδρα- 
µατίσουν ηγετικό ρόλο στην προώθηση της Βιώσιµης 
Ανάπτυξης στην ελληνική επιχειρηµατική πραγµατικότητα. 

Ελληνικό ∆ίκτυο Οικουµενικού Σύµφωνου των 
Ηνωµενων Εθνων (Global Compact Network 
Hellas)

Το Ελληνικό ∆ίκτυο για το Οικουµενικό Σύµφωνο του ΟΗΕ 
προωθεί την πρωτοβουλία του Οικουµενικού Συµφώνου 
στην Ελλάδα. Αποτελεί ανεξάρτητη, αυτοδιοίκητη οντότητα 
που συνεργάζεται στενά µε το UN Global Compact στη 
Νέα Υόρκη και ενεργεί ως σηµείο επαφής του για όλα 
τα µέλη αυτού σε επίπεδο χώρας. 

Ο Όµιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ είναι από τα ιδρυτικά µέλη του 
Ελληνικού ∆ικτύου Οικουµενικού Συµφώνου των 
Ηνωµένων Εθνών, και µέλος του από το 2019, η 
εταιρεία ΑΚΤΩΡ.

Ελληνικές Υποδοµές και Οδοί µε ∆ιόδια – 
HELLASTRON

Οι εταιρείες ΑΤΤΙΚΗ Ο∆ΟΣ και ΑΤΤΙΚΕΣ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ είναι 
µέλη του φορέα HELLASTRON «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ 
και Ο∆ΟΙ ΜΕ ∆ΙΟ∆ΙΑ», στον οποίο συµµετέχουν όλοι οι 
σύγχρονοι αυτοκινητοδρόµων και υποδοµές µε διόδια 
που λειτουργούν στην Ελλάδα µε στόχο την προώθηση 
των επαγγελµατικών, επιστηµονικών, ερευνητικών, 
κοινωνικών και εκπαιδευτικών θεµάτων που σχετίζονται 
µε τις οδικές µεταφορές στην Ελλάδα. 

Σύνδεσµος Βιοµηχανιών και Επιχειρήσεων 
Ανακύκλωσης και Ενεργειακής Αξιοποίησης 
Αποβλήτων (ΣΕΠΑΝ) 

Η ΗΛΕΚΤΩΡ είναι µέλος και κατέχει και θέση στο 
∆ιοικητικό Συµβούλιο του Συνδέσµου Βιοµηχανιών και 
Επιχειρήσεων Ανακύκλωσης και Ενεργειακής Αξιοποί- 
ησης Αποβλήτων (ΣΕΠΑΝ), που δηµιουργήθηκε µε σκοπό 
την ανάδειξη των πλεονεκτηµάτων της υιοθέτησης του 
παραγωγικού οικονοµικού µοντέλου της κυκλικής 
οικονοµίας, µέσα από ενέργειες που σχετίζονται µε την 
ανακύκλωση και την ενεργειακή αξιοποίηση αποβλήτων 
για την ενίσχυση της βιώσιµης ανάπτυξης της χώρας.

61,87%

12,55%

25,58%
214.272.003
Σύνολο Μετοχών
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∆ιαθέτοντας σηµαντική εµπειρία στα πιο σύνθετα και 
απαιτητικά έργα, ο Όµιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ συνδυάζει την 
70ετή εµπειρία του µε τις πλέον πρόσφατες τεχνολογικές 
εξελίξεις, δίνοντας πνοή σε έργα που επιταχύνουν την 
ανάπτυξη και βελτιώνουν την ποιότητα της ζωής 
ανθρώπων, όπου δραστηριοποιείται. 

Στόχος της ∆ιοίκησης είναι η ΕΛΛΑΚΤΩΡ να επεκτείνει 
την ηγετική παρουσία που ήδη διαθέτει στους τοµείς των 
Παραχωρήσεων, των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και 
του Περιβάλλοντος, αξιοποιώντας παράλληλα το ανταγω- 
νιστικό πλεονέκτηµα που της προσφέρει η ηγετική θέση 
που κατέχει στην Κατασκευή, επιβεβαιώνοντας τη συµπε- 
ρίληψη της ΕΛΛΑΚΤΩΡ µεταξύ των κορυφαίων οµίλων 
υποδοµών στην Ελλάδα και τη νοτιοανατολική Ευρώπη.  

Εκτός από τους άξονες αυτούς που αναφέρονται στη λειτουργία και τις δραστηριότητες του Οµίλου, ο  Όµιλος αναγνωρίζει 
ως σηµαντικό χαρακτηριστικό της στρατηγικής του την ανάγκη στήριξης της κοινωνίας. Οι στρατηγικοί άξονες κοινωνικής 
συνεισφοράς του Οµίλου παρουσιάζονται στην ενότητα Κοινωνική Συνεισφορά της Έκθεσης.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

1 .2  ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ

Ο Όµιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ για χρόνια έχει ενεργή και ουσιαστική συνεισφορά στη βιώσιµη 
ανάπτυξη, στηρίζοντας την ελληνική οικονοµία, στοχεύοντας σε ένα ασφαλές και δίκαιο 
εργασιακό πλαίσιο, µειώνοντας τις επιπτώσεις των δραστηριοτήτων του στο περιβάλλον, 
επενδύοντας στην παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) και 
στη διαχείριση των αστικών απορριµµάτων, ενώ παράλληλα υποστηρίζει οικονοµικά 
κοινωνικές δράσεις και πολίτες που έχουν ανάγκη.

Ο Όµιλος συστηµατοποιεί τις προσπάθειές του σε όλους αυτούς τους τοµείς µε στόχο 
την αύξηση της θετικής επίδρασής του στην οικονοµία, την κοινωνία και το περιβάλλον, 
πολλαπλασιάζοντας την αξία που η δραστηριότητά του δηµιουργεί για όλα τα ενδιαφε- 
ρόµενα µέρη.

Επιχειρηµατική Ηθική Καινοτοµία

Βασικοί Άξονες Οµίλου

Οικονοµία
Χαµηλού Άνθρακα

CO2

σε έναν δυναµικό και σταθερό παράγοντα υποστήριξης 
και διάδοσης της βιώσιµης ανάπτυξης σε όλα τα επίπεδα.

Ο Όµιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ επιδιώκει τη δηµιουργία έργων που 
συµβάλλουν στην ανάπτυξη, βελτιώνοντας την ποιότητα 
ζωής ανθρώπων, όπου δραστηριοποιείται, και εξελίσσεται

ΟΡΑΜΑ

Tον Οκτώβριο του 2019, δηµιουργήθηκε η ∆ιεύθυνση 
Βιώσιµης Ανάπτυξης του Οµίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ, µε ευθύνη, 
εκτός των άλλων, την ανάπτυξη στρατηγικής βιώσιµης 
ανάπτυξης για τον  Όµιλο, σε συνεργασία µε την Επιτροπή 
Κανονιστικής Συµµόρφωσης και Βιώσιµης Ανάπτυξης. 
Επιπλέον, η ∆ιεύθυνση Βιώσιµης Ανάπτυξης εποπτεύει 
και υποστηρίζει τις δραστηριότητες των εταιρειών του 
Οµίλου, στο συγκεκριµένο τοµέα.

Tο 2019, ο Όµιλος ξεκίνησε µια διαδικασία αναλυτικής 
αποτύπωσης της επίδοσης των εταιρειών του σε θέµατα 
βιώσιµης ανάπτυξης, η οποία σε συνδυασµό µε τα απο- 
τελέσµατα της ανάλυσης ουσιαστικών θεµάτων, που 
παρουσιάζεται στη συνέχεια, οδήγησε στον επαναπροσδι- 
ορισµό της στρατηγικής του Οµίλου και την αποτύπωση 
στόχων και προτεραιοτήτων βιώσιµης ανάπτυξης για τον  
Όµιλο, αλλά και για τις επιµέρους δραστηριότητες και 
εταιρείες.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Υγεία, Ασφάλεια και
Εξέλιξη Εργαζοµένων

ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ

Ήθος Επιδεικνύουµε ήθος και προάγουµε τη διαφάνεια και την ανοικτή επικοινωνία

Υποστηρίζουµε την οµαδική εργασία, την εποικοδοµητική συνεργασία και τη συλλογική 
ανάληψη ευθυνών

Παρέχουµε ίσες ευκαιρίες στον εργασιακό χώρο και σεβόµαστε τη διαφορετικότητα

∆εσµευόµαστε για την προώθηση ενός ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος

Συνεργασία

Σεβασµός

Ασφάλεια

Εκτιµούµε την ευελιξία, την καινοτοµία και το επιχειρηµατικό πνεύµαΚαινοτοµία

Αναγνωρίζουµε την περιβαλλοντική µας ευθύνη και ενεργούµε µε τρόπους που 
µειώνουν τις επιπτώσεις που έχουν οι δραστηριότητές µας στο περιβάλλον

Κοινωνική
Υπευθυνότητα
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Επιχειρηµατικό Μοντέλο Οµίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ

* Αναφέρεται στη δραστηριότητα 
   στην Ελλάδα.

ΕΙΣΡΟΕΣ ΕΚΡΟΕΣ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΞΙΑΣ

            Χρηµατοοικονοµικό Κεφάλαιο

            • Ενοποιηµένα έσοδα
            • EBITDA

            Παραγωγικό Κεφάλαιο

            • Αιολικά πάρκα σε λειτουργία*
            • Αυτοκινητόδροµοι υπό 
               διαχείριση*

            Πνευµατικό Κεφάλαιο

            • Υπεραξία (goodwill)
            • Αποσβέσεις (depreciation)

            Ανθρώπινο Κεφάλαιο

            • Παροχές σε εργαζοµένους
            • Εργαζόµενοι µε συµβάσεις       
                αορίστου χρόνου*

            Φυσικό Κεφάλαιο

            • Παραγωγή από Ανανεώσιµες 
                Πηγές Ενέργειας*
            • Απορρίµµατα υπό
                διαχείριση*

            Κοινωνικό Κεφάλαιο

            • Μονάδες αίµατος από 
                αιµοδοσίες*
            • Καταβεβληµένοι φόροι
            • Αµοιβές υπεργολάβων 
                (συµπ. των ασφαλιστικών 
                εισφορών προσωπικού 
                υπεργολάβων)

Αξίες

€ 1.273,6 εκατ.
€ 80,6 εκατ.

25

275 χλµ.

€ 2,2 εκατ.
€ 102,6 εκατ.

€ 213,6 εκατ.

87%

909 GWh

429.000 τόνοι

544
€ 58,6 εκατ.

€ 308,6 εκατ.

            Χρηµατοοικονοµικό Κεφάλαιο

            • Καθαρή θέση του Οµίλου
            • Καθαρός δανεισµός

            Παραγωγικό Κεφάλαιο

            • Ενσώµατα πάγια
            • Άυλα περιουσιακά 
                στοιχεία και ∆ικαίωµα 
                Παραχώρησης

            Πνευµατικό Κεφάλαιο

            • Περιουσιακά στοιχεία 
               (άδειες χρήσης στον κλάδο 
                των Ανανεώσιµων Πηγών 
                Ενέργειας)

            Ανθρώπινο Κεφάλαιο

            • Εργαζόµενοι*
            • Ώρες εκπαίδευσης για 
                τους εργαζόµενους*

            Φυσικό Κεφάλαιο

            • Κατανάλωση ηλεκτρισµού*
            • Κατανάλωση νερού*

            Κοινωνικό Κεφάλαιο

            • Κοινωνική προσφορά*
            • Συµµετοχές εργαζοµένων σε 
                εθελοντικές αιµοδοσίες*

€ 533 εκατ.
€ 1.028,2 εκατ.

€ 630,8 εκατ.

€ 483,3 εκατ.

€ 36,7 εκατ.

5.458

32.819

69.426 MWh
935.836 m3

€ 2,5 εκατ.

278

Στρατηγική

Αναπτύσσουµε τις δραστηριότητές µας στους τοµείς των 
Παραχωρήσεων, του Περιβάλλοντος και των Ανανεώσιµων Πηγών 
Ενέργειας, χρησιµοποιώντας την εµπειρία µας στις Κατασκευές, 
ενώ ταυτόχρονα αναδιοργανώνουµε τον τρόπο λειτουργίας µας.

Επιχειρηµατική ηθική

 • Υιοθετούµε βέλτιστες πρακτικές επιχειρηµατικής ηθικής, εταιρικής     
    διακυβέρνησης και διαχείρισης κινδύνων.
 • Προτρέπουµε τους συνεργάτες µας να εφαρµόζουν πρακτικές
    υπεύθυνου επιχειρείν. 

Υγεία, ασφάλεια και εξέλιξη εργαζοµένων

 • Στηρίζουµε τους εργαζοµένους µας, προσφέροντας ένα ασφαλές
    περιβάλλον εργασίας, µέσα στο οποίο µπορούν να αναπτυχθούν
    και να προοδεύσουν.

Καινοτοµία

 • Επαναπροσδιοριζόµαστε σε ένα σύγχρονο Όµιλο, διαφοροποιώντας
    τις δραστηριότητές µας.
 • Επανασχεδιάζουµε τον τρόπο που λειτουργούµε µε γνώµονα τη
    µετάβαση στη νέα ψηφιακή εποχή. 
 • ∆ιερευνούµε τις δυνατότητες αποτελεσµατικότερης αξιοποίησης
    της τεχνολογίας στις δραστηριότητές µας.

Οικονοµία χαµηλού άνθρακα

 • Συµµεριζόµαστε τους παγκόσµιους και εγχώριους στόχους και
    πρωτοβουλίες στην µετάβαση σε µια οικονοµία χαµηλού άνθρακα, 
    µειώνοντας τις εκποµπές αερίων θερµοκηπίου που προκύπτουν από
    τις δραστηριότητές µας και επενδύουµε στις δραστηριότητες του
    Οµίλου που συνεισφέρουν στην αντιµετώπιση της κλιµατικής
    αλλαγής.

Κύριες ∆ραστηριότητες

Όραµα

∆ηµιουργούµε έργα που συµβάλουν στην ανάπτυξη, βελτιώνοντας 
την ποιότητα ζωής ανθρώπων σε όλο τον κόσµο, και εξελισσόµαστε 
σε ένα δυναµικό και σταθερό παράγοντα υποστήριξης και διάδοσης 
της βιώσιµης ανάπτυξης σε όλα τα επίπεδα.

Παραχωρήσεις

Βασικές Προτεραιότητες Βιώσιµης 
Ανάπτυξης

Ήθος

Ασφάλεια

Σεβασµός Καινοτοµία

Συνεργασία Κοινωνική
Υπευθυνότητα

Περιβάλλον Ανανεώσιµες
Πηγές Ενέργειας

Κατασκευή Ανάπτυξη
Ακινήτων
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Ο Όµιλος, αναγνώρισε 21 ουσιώδη θέµατα που σχετίζονται 
µε τις δραστηριότητές του, µέσα από την επισκόπηση των 
παρακάτω: 

  • ∆ιεθνή και κλαδικά πρότυπα βιώσιµης ανάπτυξης, 
     όπως το πρότυπο GRI και η έκδοση του GRI για τον
     κλάδο των κατασκευών, πρότυπα SASB καθώς και
     τον Οδηγό ∆ηµοσιοποίησης Πληροφοριών ESG του
     Χρηµατιστηρίου Αθηνών 

  • Εκθέσεις Βιώσιµης Ανάπτυξης οµοειδών εταιρειών

  • ∆ηµοσιεύµατα των τριών τελευταίων ετών (2017-2019) 
     που σχετίζονται µε τον Όµιλο ΕΛΛΑΚΤΩΡ και τις 
     θυγατρικές του

  • Εσωτερικά έγγραφα (π.χ. πολιτικές, στρατηγικές,
     συστήµατα διαχείρισης, πρότυπα λειτουργίας, κ.ά.)

  • Παγκόσµιοι Στόχοι Βιώσιµης Ανάπτυξης (SDGs) του
     ΟΗΕ

  • Αρχές του Οικουµενικού Συµφώνου των Ηνωµένων
     Εθνών

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Τα ανώτατα στελέχη της διοίκησης των θυγατρικών εται- 
ρειών αλλά και της µητρικής εταιρείας κλήθηκαν να αξιο- 
λογήσουν και να ιεραρχήσουν τα 21 ουσιώδη θέµατα µε 
βάση τα παρακάτω κριτήρια:  

  • σηµαντικότητα της επίδρασης (θετικής ή αρνητικής)
     των θεµάτων αυτών ευρύτερα στην οικονοµία, την
     κοινωνία και το περιβάλλον και κατά συνέπεια στην
     επίτευξη των Παγκόσµιων Στόχων Βιώσιµης Ανάπτυξης
     του ΟΗΕ 

  • σηµαντικότητα των συνεπειών (θετικών ή αρνητικών)
     των θεµάτων αυτών στη δυνατότητα των εταιρειών του
     Οµίλου να υλοποιήσουν τους επιχειρηµατικούς τους
     στόχους ή στη φήµη τους

  • σηµαντικότερες προτεραιότητες και µελλοντικές
     προκλήσεις του κλάδου

Στο πλαίσιο αυτό, διενεργήθηκαν 7 συναντήσεις εργασίας, 
στις οποίες συµµετείχαν εκπρόσωποι των διοικήσεων των 
εταιρειών του Οµίλου και κατά τη διάρκεια των οποίων 
αξιολογήθηκαν τα ουσιώδη θέµατα που αφορούσαν την 
κάθε εταιρεία, ενώ τα συνολικά αποτελέσµατα επικυρώ- 
θηκαν από τη ∆ιοίκηση του Οµίλου και την Επιτροπή 
Κανονιστικής Συµµόρφωσης και Βιώσιµης Ανάπτυξης. 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ

1 .3  ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Με στόχο την ανάπτυξη Στρατηγικής Βιώσιµης Ανάπτυξης, ο Όµιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ, 
πραγµατοποίησε ανάλυση των ουσιαστικών θεµάτων της λειτουργίας του, τα οποία 
αποτελούν και τις σηµαντικότερες επιδράσεις της δραστηριότητάς του στην ευρύτερη 
οικονοµία, την κοινωνία και το περιβάλλον. 
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Ουσιαστικά Θέµατα Οµίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ

∆ηµιουργία και διανοµή οικονοµικής αξίας

∆ηµιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας (υψηλής ή/και χαµηλής εξειδίκευσης, 
πλήρους απασχόλησης, µε ικανοποιητικούς µισθούς)

∆ιασφάλιση της υγείας, ασφάλειας και του ευ-ζην των εργαζοµένων 
(συµπεριλαµβανοµένων των εργαζοµένων των υπεργολάβων)

∆ιασφάλιση κανονιστικής συµµόρφωσης και επιχειρηµατικής ηθικής

Ενίσχυση καινοτοµίας και ψηφιακού µετασχηµατισµού

∆ιασφάλιση επιχειρησιακής συνέχειας και ετοιµότητας για την αντιµετώπιση 
καταστάσεων έκτακτης ανάγκης 

Συνεισφορά στην αύξηση της διαθεσιµότητας και αξιοπιστίας των ανανεώσιµων πηγών 
ενέργειας, µε παράλληλη µείωση και αντιστάθµιση εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου 
και άλλων αέριων ρύπων (π.χ. ΝΟx, SOx, VOCs)
 

Παροχή εκπαίδευσης, αξιολόγησης και ανάπτυξη των εργαζοµένων

Προάσπιση των ανθρώπινων δικαιωµάτων στην εργασία

∆ιασφάλιση της υγείας, ασφάλειας και εµπειρίας των χρηστών και της ασφάλειας 
των κατασκευών

Συνεχής ενίσχυση σχέσεων µε τις τοπικές κοινωνίες και ανταπόκριση στις ανάγκες τους

Μείωση στερεών αποβλήτων και αύξηση πρακτικών Κυκλικής Οικονοµίας

Συνεισφορά στη βελτίωση του αστικού και δοµηµένου περιβάλλοντος

Βελτίωση της αποδοτικότητας πρώτων υλών και υλικών

Μείωση κατανάλωσης µη ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και βελτίωση της ενεργειακής 
αποδοτικότητας

Μείωση κατανάλωσης νερού και υγρών αποβλήτων

Βελτίωση των κοινωνικών και περιβαλλοντικών επιδράσεων προµηθευτών και συνεργατών 

Προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας

Ενίσχυση χρηµατοδότησης, βάσει ESG (Περιβάλλον, Κοινωνία, Εταιρική ∆ιακυβέρνηση) 
κριτηρίων

Αναγνώριση χρηµατοοικονοµικών και λειτουργικών επιδράσεων Κλιµατικής Αλλαγής 
κίνδυνοι και ευκαιρίες)

Μείωση θορύβου

ΟΡΙΟ ΟΥΣΙΩΔΩΝ
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Προτεραιότητες και µελλοντικές προκλήσεις του κλάδου

∆ηµιουργία και διανοµή οικονοµικής αξίας

∆ηµιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας (υψηλής ή/και χαµηλής εξειδίκευσης, πλήρους απασχόλησης, 
µε ικανοποιητικούς µισθούς)

∆ιασφάλιση της υγείας, ασφάλειας και του ευ-ζην των εργαζοµένων (συµπεριλαµβανοµένων των εργαζοµένων 
των υπεργολάβων)

∆ιασφάλιση κανονιστικής συµµόρφωσης και επιχειρηµατικής ηθικής

Ενίσχυση καινοτοµίας και ψηφιακού µετασχηµατισµού

∆ιασφάλιση επιχειρησιακής συνέχειας και ετοιµότητας για την αντιµετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης 

Συνεισφορά στην αύξηση της διαθεσιµότητας και αξιοπιστίας των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, µε παράλληλη
µείωση και αντιστάθµιση εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου και άλλων αέριων ρύπων (π.χ. ΝΟx, SOx, VOCs)

ΠΙΟ
ΟΥΣΙΩΔΗ
ΘΕΜΑΤΑ
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1 .4  ΣΤΟΧΟΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ο Όµιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ έχει υιοθετήσει την ατζέντα των Ηνωµένων Εθνών για το 2030, 
όπως αυτή εκφράζεται από τους 17 Παγκόσµιους Στόχους Βιώσιµης Ανάπτυξης για το 
2030 (Sustainable Development Goals). Προτεραιότητα του Οµίλου αποτελεί η επίτευξη 
των Στόχων που συνδέονται άµεσα µε τις δραστηριότητές του και τις προκλήσεις που 
αυτές αντιµετωπίζουν, καθώς και µε τα ουσιώδη θέµατα που προκύπτουν από τη 
λειτουργία του.  

Συνεισφορά του Οµίλου

Στόχοι 
Βιώσιµης 
Ανάπτυξης

Ο Όµιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ επενδύει στην εργασιακή ευηµερία των ανθρώπων του και στη δια- 
µόρφωση ενός καλού εργασιακού περιβάλλοντος, µεριµνώντας για την υγεία και ασφάλεια 
των εργαζοµένων του και των εργαζοµένων υπεργολάβων. Οι εταιρείες του Οµίλου εφαρµόζουν 
τις πρακτικές πιστοποιηµένων Συστηµάτων ∆ιαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στα γραφεία, 
τα εργοτάξια και τα έργα που υλοποιούν. Εντοπίζουν τους πιθανούς κινδύνους και λαµβάνουν 
προληπτικά µέτρα µε στόχο την εξάλειψη ατυχηµάτων και συµβάντων υγείας.

O Όµιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ, εκµεταλλευόµενος το διαφοροποιηµένο χαρτοφυλάκιο δραστηριοτήτων 
του, εστιάζει στη δηµιουργία καινούργιων και πρωτοποριακών έργων, τα οποία συµβάλλουν 
στην ανάπτυξη και βελτίωση της ποιότητας ζωής. Ο Όµιλος στηρίζει την ελληνική οικονοµία 
και δηµιουργεί αξία, µέρος της οποίας διανέµει στην κοινωνία. Αναπτύσσει σχέσεις εµπι- 
στοσύνης και στηρίζει τις τοπικές κοινωνίες, µέσα στις οποίες δραστηριοποιείται.

Παράλληλα, µε βασικό γνώµονα την ικανοποίηση και την ευηµερία των εργαζοµένων του, 
καθώς και τη δηµιουργία ενός εργασιακού περιβάλλοντος που ευνοεί την προσωπική και 
επαγγελµατική ανάπτυξή τους, ο Όµιλος στοχεύει στη δηµιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας, 
χαµηλής ή/και υψηλής εξειδίκευσης, πλήρους απασχόλησης µε ικανοποιητικούς µισθούς, 
στην παροχή ίσων ευκαιριών σε όλους τους εργαζόµενους, ανεξάρτητα από το φύλο, την 
ηλικία, την εθνικότητα, τις πεποιθήσεις και τις φυσικές ικανότητες καθώς και στην επιλογή 
του προσωπικού µε βάση αξιοκρατικές και αξιόπιστες µεθόδους.

Ο  Όµιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ µέσα από τη δραστηριότητά του στον τοµέα των Παραχωρήσεων, των 
Κατασκευών, καθώς και την Ανάπτυξης Ακινήτων, έχει θέσει ως στόχο την υλοποίηση και 
λειτουργία έργων που συµβάλλουν στην αύξηση της ευηµερίας των κατοίκων των πόλεων και 
στη δηµιουργία ενός πιο φιλικού και βιώσιµου αστικού περιβάλλοντος. Αναλύει και αξιολογεί 
τους κινδύνους για τη λειτουργία και τα έργα του και λαµβάνει µέτρα, ώστε να περιοριστούν 
οι κίνδυνοι, να αντιµετωπιστούν οι καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και να διασφαλιστεί η 
εύρυθµη λειτουργία των πόλεων. Πόλεις µε ευκαιρίες για όλους, µε πρόσβαση σε βασικές 
υπηρεσίες, στην ενέργεια και στις µεταφορές, µε ασφαλή οδικά δίκτυα, ανθεκτικές στην 
κλιµατική αλλαγή και τις φυσικές καταστροφές.

Ο Όµιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ συµβάλλει στην ενίσχυση της κυκλικής οικονοµίας µέσω της δραστη- 
ριότητάς του στον τοµέα του Περιβάλλοντος, µε τη διαχείριση απορριµµάτων, το διαχωρισµό 
και αξιοποίηση ανακυκλώσιµων υλικών, την παραγωγή εναλλακτικών καυσίµων και την 
ενεργειακή αξιοποίηση του βιοαερίου. Επιπλέον, λαµβάνει µέτρα για τη µείωση και απο- 
τελεσµατική διαχείριση των αποβλήτων που προκύπτουν από τη λειτουργία του.

Ο Όµιλος ΕΛΛAΚΤΩΡ στηρίζοντας την εθνική προσπάθεια για τη µετάβαση σε µία οικονοµία 
χαµηλού άνθρακα και αναγνωρίζοντας τις θετικές προοπτικές στην αγορά των ΑΠΕ, εντείνει 
τις ενέργειές του για την αύξηση της εγκατεστηµένης ισχύος των αιολικών του πάρκων και 
επενδύει στην περαιτέρω ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του στον τοµέα των ΑΠΕ. Επίσης, 
στοχεύει στη µείωση της κατανάλωσης ενέργειας από µη ανανεώσιµες πηγές για τη 
λειτουργία του.

Ο Όµιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ επιδιώκει να διεξάγει τις δραστηριότητές του σύµφωνα µε τις αρχές 
της επιχειρηµατικής ηθικής και σε συµφωνία µε τους ισχύοντες νόµους και κανονισµούς. 
Έχει αναπτύξει και υιοθετήσει Κώδικά ∆εοντολογίας, Πρόγραµµα Ηθικής και Κανονιστικής 
Συµµόρφωσης, πολιτικές και διαδικασίες για την αποτελεσµατικότερη αντιµετώπιση ζητηµάτων 
ηθικής και κανονιστικής συµµόρφωσης.

Ο Όµιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ δηµιουργεί υποδοµές που συµβάλλουν στην επίτευξη της βιώσιµης 
ανάπτυξης και την ενδυνάµωση των τοπικών κοινοτήτων. Ταυτόχρονα επενδύει στην 
ανάπτυξη σύγχρονων τεχνολογιών, αξιοποιώντας τα πλεονεκτήµατα που προσφέρουν το 
διαδίκτυο, τα ψηφιακά µέσα και οι νέες τεχνολογίες. Χρησιµοποιεί την τεχνολογία τόσο για 
τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας του όσο και για τον εκσυγχρονισµό των έργων του. 

Συνεισφορά του Οµίλου

Στόχοι 
Βιώσιµης 
Ανάπτυξης

ΚΑΛΗ
ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ
ΕΥΗΜΕΡΙΑ

ΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΕΙΡΗΝΗ,
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΙ
ΘΕΣΜΟΙ

ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ
ΤΟ ΚΛΙΜΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΒΙΩΣΙΜΕΣ
ΠΟΛΕΙΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ,
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

ΜΗΔΕΝΙΚΗ
ΦΤΩΧΕΙΑ

ΚΑΛΗ
ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ 
ΕΥΗΜΕΡΙΑ

ΜΗΔΕΝΙΚΗ
ΠΕΙΝΑ

ΠΟΙΟΤΙΚΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΙΣΟΤΗΤΑ
ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

ΚΑΘΑΡΟ
ΝΕΡΟ ΚΑΙ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

ΦΤΗΝΗ ΚΑΙ 
ΚΑΘΑΡΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ,
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

ΛΙΓΟΤΕΡΕΣ
ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ

ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ 
ΤΟ ΚΛΙΜΑ

ΖΩΗ ΣΤΟ 
ΝΕΡΟ

ΖΩΗ ΣΤΗ
ΣΤΕΡΙΑ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ
ΣΤΟΧΟΥΣ

ΒΙΩΣΙΜΕΣ
ΠΟΛΕΙΣ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΕΙΡΗΝΗ,
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΙ
ΘΕΣΜΟΙ ÂÉÙÓÉÌÇÓ

ÁÍÁÐÔÕÎÇÓ

ÓÔ ×ÏÉ



ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 
ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ 

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 

(τοπικά ΜΜΕ, τοπικοί ΜΚΟ, 
εκπρόσωποι τοπικής 

αυτοδιοίκησης, τοπικοί φορείς
κοινωνίας των πολιτών)

ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

(ΜΜΕ, ΜΚΟ, φορείς 
κοινωνίας των πολιτών)

1 .5  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

ΠΕΛΑΤΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΙ

ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΚΑΙ 
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ

ΑΡΧΕΣ 

ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΑΙ
ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ

ΙΔΡΥΜΑΤΑ

ΜΕΤΟΧΟΙ, ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ
ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΟΙ

Για τον  Όµιλο ΕΛΛΑΚΤΩΡ, η συστηµατική και ουσιαστική αµφίδροµη επικοινωνία µε 
τα ενδιαφερόµενα µέρη του αποτελεί τη βάση για την αξιολόγηση και τον σχεδιασµό 
των δράσεων και πρακτικών του, καθώς και για την αντιµετώπιση καθηµερινών προκλή- 
σεων. Ο Όµιλος αναγνωρίζει ως ενδιαφερόµενα µέρη τις οµάδες εκείνες που επηρεάζουν 
και επηρεάζονται, άµεσα ή έµµεσα, από τη δραστηριότητά του. Τα ενδιαφερόµενα µέρη 
ανήκουν είτε στο εσωτερικό περιβάλλον του Οµίλου (µέτοχοι, εργαζόµενοι) είτε στο 
εξωτερικό περιβάλλον (προµηθευτές, πελάτες, συνεργάτες). Το 2019, ο  Όµιλος επα- 
νεξέτασε τις αναγνωρισµένες οµάδες ενδιαφεροµένων µερών του.
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Τα µέλη της κοινωνίας επιθυµούν να 
ενηµερώνονται για τις ενέργειες βιώσιµης 
ανάπτυξης του Οµίλου, τα οικονοµικά, 
περιβαλλοντικά και κοινωνικά στοιχεία, 
τις επιχειρηµατικές εξελίξεις και τις 
δραστηριότητες του Οµίλου.

∆ιαρκής ενηµέρωση µέσω ανακοινώσεων, 
δελτίων τύπου και παρουσιάσεων, µέσω 
της ιστοσελίδας και των ΜΜΕ, καθώς 
και σε ετήσια βάση µέσω της  Έκθεσης 
Βιώσιµης Ανάπτυξης του Οµίλου.

Συναντήσεις µε τη ∆ιεύθυνση Εταιρικής 
Επικοινωνίας Οµίλου, όσον αφορά στα 
ΜΜΕ, κατά περίπτωση ανάλογα µε τις 
ανάγκες που προκύπτουν. 

Συναντήσεις µε τη ∆ιεύθυνση Βιώσιµης 
Ανάπτυξης, όσον αφορά στις ΜΚΟ και 
τους φορείς της κοινωνίας των πολιτών 
ανάλογα µε τις ανάγκες που προκύπτουν.

ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 
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Στον Όµιλο ΕΛΛΑΚΤΩΡ, βασικό µέληµα είναι η εδραίωση αµοιβαίας εµπιστοσύνης και άψογης συνεργασίας µε τα 
ενδιαφερόµενα µέρη, ενώ ο Όµιλος αντιµετωπίζει µε ιδιαίτερη προσοχή τις διαφορετικές προσδοκίες και απαιτήσεις 
της κάθε οµάδας. 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

ΠΕΛΑΤΕΣ

Οι εργαζόµενοι επιθυµούν να εργάζονται 
σε ένα ασφαλές περιβάλλον, να 
αµείβονται µε ανταγωνιστικό µισθό, να 
έχουν ευκαιρίες για ανάπτυξη µέσα στον 
Όµιλο και να αντιµετωπίζονται µε σεβασµό 
και αξιοκρατία. 

Επιπλέον, θέλουν να γνωρίζουν τις δρα- 
στηριότητες του Οµίλου και την εξέλιξή 
τους. 

Συνεχής και άµεση επικοινωνία µέσω του 
intranet του Οµίλου για όλες τις εξελίξεις 
και τις αλλαγές.

∆ιαρκής επικοινωνία µε τη ∆ιεύθυνση 
Ανθρώπινου ∆υναµικού του Οµίλου ανά- 
λογα και µε τις ανάγκες που προκύπτουν.

Ενηµέρωση από τη ∆ιοίκηση µέσω ειδικών 
εκδηλώσεων για το προσωπικό 2 φορές 
το χρόνο. 

Οι πελάτες επιθυµούν να έχουν µια άψογη 
συνεργασία µε τον Όµιλο σε όλους τους 
τοµείς και να προµηθεύονται ποιοτικά και 
σύµφωνα µε εγκεκριµένες προδιαγραφές 
έργα και υπηρεσίες στους συµφωνηµέ- 
νους χρόνους.

Απευθείας επικοινωνία µέσω των 
Υπεύθυνων για κάθε έργο/τοµέα δραστη- 
ριοποίησης σε συνεχή βάση και σύµφωνα 
µε τις ανάγκες του πελάτη.

Ενδιαφέρονται για την κερδοφορία του 
Οµίλου, τις επιχειρηµατικές εξελίξεις 
στους τοµείς δραστηριότητάς του, καθώς 
και την επίδοση αναφορικά µε κοινωνικά 
και περιβαλλοντικά θέµατα.

Επιθυµούν επίσης τη διαφύλαξη της βιω- 
σιµότητας του Οµίλου και την εφαρµογή 
αυστηρών προτύπων και αρχών εταιρικής 
διακυβέρνησης.

∆ιαρκής ενηµέρωση µέσω ανακοινώσεων, 
δελτίων τύπου και παρουσιάσεων, µέσω 
της ιστοσελίδας και των ΜΜΕ, καθώς 
και σε ετήσια βάση µέσω της  Έκθεσης 
Βιώσιµης Ανάπτυξης του Οµίλου. 

∆ιαρκής Επικοινωνία µε τη ∆ιεύθυνση 
Επενδυτικών Σχέσεων του Οµίλου.

Συναντήσεις µε τη ∆ιοίκηση και την 
Οικονοµική ∆ιεύθυνση του Οµίλου, κατά 
περίπτωση ανάλογα µε τις ανάγκες που 
προκύπτουν.

Οι τράπεζες µε τις οποίες συνεργάζεται 
ο  Όµιλος επιθυµούν να έχουν έγκαιρη 
πληροφόρηση αναφορικά µε τα οικονο- 
µικά αποτελέσµατα και τις επιχειρηµατικές 
εξελίξεις.

Επιθυµούν επίσης τη διαφύλαξη της βιω- 
σιµότητας του Οµίλου και την εφαρµογή 
αυστηρών προτύπων και αρχών εταιρικής 
διακυβέρνησης.

∆ιαρκής ενηµέρωση µέσω ανακοινώσεων, 
δελτίων τύπου και παρουσιάσεων, µέσω 
της ιστοσελίδας και των ΜΜΕ, καθώς και 
σε ετήσια βάση µέσω της  Έκθεσης 
Βιώσιµης Ανάπτυξης του Οµίλου. 

Συναντήσεις µε τη ∆ιοίκηση και την 
Οικονοµική ∆ιεύθυνση του Οµίλου, κατά 
περίπτωση ανάλογα µε τις ανάγκες που 
προκύπτουν.

ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΑΙ
ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ
ΙΔΡΥΜΑΤΑ

ΜΕΤΟΧΟΙ, 
ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΚΑΙ 
ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΟΙ

Τα µέλη των τοπικών κοινωνιών (τοπικά 
ΜΜΕ, τοπικοί ΜΚΟ, τοπικοί φορείς 
κοινωνίας των πολιτών) και της τοπικής 
αυτοδιοίκησης στις περιοχές όπου δρα- 
στηριοποιείται ο  Όµιλος ενδιαφέρονται 
για την παροχή ευκαιριών απασχόλησης, 
καθώς και για τις δράσεις του Οµίλου σε 
θέµατα κοινού ενδιαφέροντος όπως η 
προστασία του περιβάλλοντος και οι 
δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης.  

∆ιαρκής επικοινωνία µε τους κατά τόπους 
Υπεύθυνους  Έργων ανάλογα µε τις 
ανάγκες που προκύπτουν, καθώς και σε 
ετήσια βάση µέσω της Έκθεσης Βιώσιµης 
Ανάπτυξης του Οµίλου.

Οι προµηθευτές και οι συνεργάτες επιθυ- 
µούν να έχουν µια συνεπή, επικερδή και 
µακροχρόνια συνεργασία µε τον  Όµιλο 
σε όλους τους τοµείς.

Απευθείας επικοινωνία µέσω των 
Υπεύθυνων Προµηθειών κάθε δραστηριό- 
τητας, κατά περίπτωση ανάλογα µε τις 
ανάγκες που προκύπτουν. 

Επιθυµούν να έχουν µια συνεπή, επικερδή 
και µακροχρόνια συνεργασία µε τον 
Όµιλο σε όλους τους τοµείς. Επιπλέον, 
επιθυµούν οι εργαζόµενοί τους να εργά- 
ζονται σε ένα ασφαλές περιβάλλον.

Απευθείας επικοινωνία µέσω των 
Υπεύθυνων Εργοταξίων κάθε δραστηριό- 
τητας, σε συνεχή βάση και σύµφωνα µε 
τις ανάγκες.

Ενδιαφέρονται για την υπεύθυνη και 
σύννοµη δραστηριοποίηση του Οµίλου, 
την προστασία του περιβάλλοντος, τις 
κοινωνικές δράσεις, το σεβασµό και την 
προστασία των δικαιωµάτων και της 
Υγείας και Ασφάλειας των εργαζοµένων.  

∆ιαρκής ενηµέρωση µέσω ανακοινώσεων, 
δελτίων τύπου και παρουσιάσεων, µέσω 
της ιστοσελίδας και των ΜΜΕ, καθώς και 
σε ετήσια βάση µέσω της  Έκθεσης 
Βιώσιµης Ανάπτυξης του Οµίλου.

Απευθείας επικοινωνία µέσω των 
Υπεύθυνων  Έργων κάθε δραστηριότητας, 
αλλά και µέσω συναντήσεων µε τη 
∆ιοίκηση, κατά περίπτωση ανάλογα µε 
τις ανάγκες που προκύπτουν.

ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΚΑΙ 
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ 
ΑΡΧΕΣ

ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΙ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ
ΜΕΡΗ

ΒΑΣΙΚΕΣ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ
ΜΕΡΗ

ΒΑΣΙΚΕΣ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 
ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 
ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ 
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΑΚΤΩΡ



Πρακτικές
επιχειρηµατικής
ηθικής 

∆ιαχείριση πληροφοριών
και προσωπικών 
δεδοµένων

Προσαρµογή του Συστήµατος 
Κανονιστικής Συµµόρφωσης του Οµίλου 
στις κατευθυντήριες γραµµές του ISO 
19600:2014.

Ανάπτυξη συστήµατος διαχείρισης κατά 
της δωροδοκίας και πιστοποίηση κατά 
ISO 37001:2016 των εταιρειών ΕΛΛΑΚΤΩΡ 
και ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ.

Ανάπτυξη οµιλικής πολιτικής δωρεών 
(χρηµατικών ή σε είδος) και χορηγιών.

Ολοκλήρωση των εκτιµήσεων αντικτύπου 
σχετικά µε την προστασία δεδοµένων 
(DPIA), όπου προβλέπεται.

Εφαρµογή ενιαίας οµιλικής Πολιτικής 
Προµηθειών.

Κεντρική διαχείριση προµηθειών.

Ανάπτυξη και εφαρµογή λεπτοµερούς 
συστηµικής καταγραφής και     
ιχνηλασιµότητας του συνόλου των
αγορών υλικών και υπηρεσιών του
Οµίλου.

Καθορισµός δεικτών επίδοσης για όλα 
τα ουσιώδη θέµατα της λειτουργίας του 
Οµίλου.

Ανάπτυξη συστήµατος διαχείρισης κατά 
της δωροδοκίας και πιστοποίηση κατά 
ISO 37001:2016 σε όλες τις κύριες 
εταιρείες του Οµίλου.

Εκπαίδευση του 100% των εργαζοµένων 
του Οµίλου σε θέµατα κανονιστικής 
συµµόρφωσης.

∆ιαχείριση προµηθειών 
και συνεργασίας µε 
προµηθευτές και 
υπεργολάβους
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1 .6  ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΟΜΙΛΟΥ

Σε συνέχεια της αναγνώρισης των βασικών αξόνων προτεραιότητας σε θέµατα βιώσιµης 
ανάπτυξης, ο Όµιλος προχώρησε στον προσδιορισµό επιµέρους πεδίων ανά άξονα, για 
τα οποία έθεσε άµεσους (2020) και µεσοπρόθεσµους (2022) στόχους, ώστε να παρακο- 
λουθείται η επίδοση και η εξέλιξη του Οµίλου. Οι στόχοι που τέθηκαν το 2018, επανα- 
προσδιορίζονται και εντάσσονται στο νέο σχέδιο στόχων και δράσεων του Οµίλου.
 
Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι κύριοι στόχοι για την επόµενη χρονιά και για το 2022 
ανά άξονα προτεραιότητας και θεµατική ενότητα (πεδίο).

Θεµατική Ενότητα Στόχος 2020 Μεσοπρόθεσµος Στόχος (2022)

Ανάπτυξη συστήµατος διαχείρισης 
πληροφοριών και πιστοποίηση κατά 
ISO/IEC 27001:2013 της εταιρείας 
ΕΛΛΑΚΤΩΡ.

Ενσωµάτωση κριτηρίων βιώσιµης
ανάπτυξης στη διαδικασία αξιολόγησης
σηµαντικών προµηθευτών, συνεργατών
και υπεργολάβων.

Στρατηγική βιώσιµης
ανάπτυξης

Στρατηγική βιώσιµης
ανάπτυξης

Ενδιαφερόµενα 
µέρη

Πολιτικές και 
διαδικασίες

Ανάπτυξη τριετούς πλάνου µετρήσιµων 
στόχων βελτίωσης και προγραµµάτων 
βιώσιµης ανάπτυξης ανά τοµέα 
δραστηριότητας.

∆ιενέργεια έρευνας γνώµης ενδιαφερο- 
µένων µερών για την καταγραφή και 
αξιολόγηση των αναγκών και προσδοκιών 
τους σε θέµατα βιώσιµης ανάπτυξης και 
ενσωµάτωση αυτών στην ανάλυση των 
ουσιαστικών θεµάτων της λειτουργίας 
του Οµίλου.

Ανάπτυξη και υλοποίηση ετήσιου πλάνου 
διαβούλευσης µε τα κύρια ενδιαφερό- 
µενα µέρη του Οµίλου.

Ανάπτυξη και εφαρµογή κεντρικού 
συστήµατος διαχείρισης πολιτικών και 
διαδικασιών.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΗΘΙΚΗ

Στόχος 2020 Μεσοπρόθεσµος Στόχος (2022)Θεµατική Ενότητα

Ενίσχυση εταιρικής
κουλτούρας

Στρατηγική ευθυγράµµιση του οράµατος, 
της αποστολής, των αξιών και συµπερι- 
φορών που επιδεικνύουν την οµιλική 
κουλτούρα.

Ανάπτυξη πολιτικής Ανθρώπινου 
∆υναµικού.

Ανάλυση των αποτελεσµάτων της Έρευνας 
∆έσµευσης Εργαζοµένων και ανάπτυξη 
ενεργειών µε σκοπό τη βελτίωση των 
αποτελεσµάτων.

Ολοκλήρωση Πλάνου εκπαίδευσης για 
όλους τους εργαζοµένους του Οµίλου.

Ανάπτυξη πλατφόρµας για online 
εκπαίδευση.

Συστηµατική καταγραφή του συνόλου 
των εκπαιδεύσεων των έργων και 
δραστηριοτήτων.

Αξιολόγηση της απόδοσης του 100% των 
εργαζοµένων των κεντρικών γραφείων 
και του 100% των εργαζοµένων µε θέση 
ευθύνης στα έργα/δραστηριότητες, µε 
βάση το νέο σύστηµα αξιολόγησης.

Υλοποίηση δράσεων για την υιοθέτηση 
ενιαίας οµιλικής κουλτούρας και αρχών 
σε όλες τις δραστηριότητες και εταιρείες 
του Οµίλου.

∆ηµιουργία και υλοποίηση πλάνου 
Employer Brand.

Υλοποίηση Έρευνας ∆έσµευσης Εργαζο- 
µένων κάθε δύο χρόνια.

Ολοκλήρωση δηµιουργίας Ακαδηµίας 
Εκπαίδευσης σε θέµατα Ηγεσίας.

Εκπαίδευση στελεχών για την απόκτηση 
δεξιοτήτων απαραίτητων για τη µετάβαση 
στην ψηφιακή εποχή (Reskilling and 
Upskilling).

Αξιολόγηση της απόδοσης του 100% των 
εργαζοµένων του Οµίλου.

Εφαρµογή αξιολόγησης «360 Feedback» 
για τους προϊσταµένους.

Εκπαίδευση

Αξιολόγηση και 
ανάπτυξη

ΥΓΕΙΑ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Στόχος 2020 Μεσοπρόθεσµος Στόχος (2022)Θεµατική Ενότητα
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Αξιολόγηση και 
ανάπτυξη

∆ηµιουργία συστήµατος αξιολόγησης της 
προοπτικής (potential) των εργαζοµένων.

∆ηµιουργία συνταξιοδοτικού προγράµ- 
µατος για τα στελέχη του Οµίλου.

Συµµετοχή και στήριξη εκδηλώσεων που 
παρέχουν σύνδεση των νέων µε την αγορά 
εργασίας.

Καταγραφή και αξιολόγηση της υφιστά- 
µενης κατάστασης σε σχέση µε το γένος 
και την ηλικία.

Υλοποίηση εθελοντικής αιµοδοσίας στα 
κεντρικά γραφεία του Οµίλου.

Ανάπτυξη και εφαρµογή οµιλικής 
Πολιτικής Υγείας και Ασφάλειας στην 
Εργασία.

Ορισµός Υπεύθυνου Υγείας και Ασφάλειας 
σε όλες τις εταιρείες / έργα / δραστηριό- 
τητες του Οµίλου.

Ορισµός οµάδας διερεύνησης ατυχηµάτων 
και παρ’ όλίγον ατυχηµάτων ανά τοµέα 
δραστηριότητας και ανάπτυξη εκπαιδευ- 
τικού υλικού µε βάση τα αποτελέσµατα 
της διερεύνησης.

Ανάπτυξη και εφαρµογή καθηµερινών 
15λεπτων συναθροίσεων του συνόλου των 
εργαζοµένων των έργων / δραστηριοτήτων 
µε ευθύνη των προϊσταµένων για τη συζή- 
τηση και µετάδοση µηνυµάτων ασφάλειας 
(Safety sessions) σε όλα τα έργα και 
δραστηριότητες του Οµίλου.

75% των προαγωγών θα καλύπτεται µέσα 
από τη διαδικασία αξιολόγησης της 
προοπτικής (potential).

Ανάπτυξη διαδικασίας επιβράβευσης 
εργαζοµένων µε τη µορφή Bonus.

Ενίσχυση των παροχών (π.χ. κουπόνια 
εστιατορίων, βράβευση πολυετιών, κ.λπ.).

∆ηµιουργία προγράµµατος πρακτικής 
άσκησης για φοιτητές.

∆ηµιουργία πλάνου ενίσχυσης της ισότητας 
των φύλων και ισόρροπης εκπροσώπησης 
εργαζοµένων όλων των ηλικιών στο 
ανθρώπινο δυναµικό του Οµίλου.

∆ηµιουργία προγράµµατος που θα ενισχύει 
το ευ-ζην (well-being) των εργαζοµένων.

∆ηµιουργία πλάνου ενεργειών εθελοντισµού 
εργαζοµένων.

Ανάπτυξη και εφαρµογή διαδικασίας 
επιτόπου επιθεωρήσεων των έργων / δρα- 
στηριοτήτων για θέµατα υγείας και ασφά- 
λειας από στελέχη της διοίκησης.

Ανάπτυξη πρωτοβουλιών όπως Safety 
forums, Safety Champions, θεµατικές 
καµπάνιες ευαισθητοποίησης, σε όλα τα 
έργα και δραστηριότητες του Οµίλου.
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Εκπαίδευση του 100% των στελεχών και 
των εργαζοµένων σε θέσεις ευθύνης σε 
θέµατα υγείας και ασφάλειας στην 
εργασία.

∆ιεξαγωγή εκπαιδευτικών δράσεων σε 
τεχνικά θέµατα, σε όλους τους τοµείς του 
Οµίλου, από πιστοποιηµένους φορείς.

Συστηµατική παρακολούθηση και 
καταγραφή εκπαιδεύσεων εργαζοµένων 
υπεργολάβων.

Αύξηση των επιθεωρήσεων σε υπεργο- 
λάβους.

Επιθεωρήσεις στο 60% των έργων του 
Οµίλου.

Εφαρµογή των διαδικασιών Μηνιαίας 
Αναφοράς Ασφαλείας (Μ.Α.Α) και Λίστα 
Ελέγχου Υγείας και Ασφάλειας σε όλα τα 
έργα και τις εταιρείες του Οµίλου.
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Επιθεωρήσεις υγείας 
και ασφάλειας

Παρακολούθηση 
επίδοσης υγείας 
και ασφάλειας

Παροχές εργαζοµένων

Προσέλκυση νέων 
εργαζοµένων

Ενίσχυση της 
διαφορετικότητας

Ευ-ζην (well-being)

Εθελοντισµός 
εργαζοµένων

Ενίσχυση κουλτούρας 
υγείας και ασφάλειας 
στην εργασία σε όλα 
τα επίπεδα 

Εκπαίδευση σε θέµατα
υγείας και ασφάλειας

Επιθεωρήσεις στο 100% των έργων και 
δραστηριοτήτων του Οµίλου ετησίως.

Μηδενικά ατυχήµατα.

Αυτοµατοποίηση 
διαδικασιών 

Ενίσχυση 
αποµακρυσµένης 
εργασίας

Επιχειρησιακή συνέχεια

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
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Αυτοµατοποίηση διαδικασιών του 
Ανθρώπινου ∆υναµικού, των αναφορών 
από τα εργοτάξια και των προµηθειών, που 
απαιτούν σηµαντική διακίνηση χαρτιού και 
φυσική παρουσία για υπογραφές.

Εγκατάσταση και λειτουργία εφαρµογών 
Management Reporting.

Χρήση εργαλείων τηλεδιάσκεψης και 
πλατφόρµας αλληλοεπίδρασης οµάδων 
εργασίας σε συγκεκριµένα έργα, ώστε να 
είναι δυνατή η αποµακρυσµένη εργασία.

Ανάπτυξη συστήµατος διαχείρισης επι- 
χειρησιακής συνέχειας για τις κρίσιµες 
δραστηριότητες του Οµίλου.

Αυτοµατοποίηση διαδικασιών διαχείρισης 
κτηρίου.

Εγκατάσταση ειδικού λογισµικού διαχεί- 
ρισης εγγράφων (Document Control) σε 
εργοτάξια µεγάλων έργων.



Ενίσχυση επενδύσεων 
σε ΑΠΕ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΧΑΜΗΛΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ
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Ενίσχυση χαρτοφυλακίου ΑΠΕ µε έργα 
αιολικής ενέργειας, φωτοβολταϊκά και 
αξιοποίησης βιοµάζας για την παραγωγή 
ενέργειας.

Βελτίωση ποσοστών ανάκτησης ανακυ- 
κλωσίµων στις µονάδες επεξεργασίας.

Εφαρµογή ενιαίας µεθοδολογίας 
αναφορικά µε την καταγραφή των 
δεικτών περιβαλλοντικής επίδοσης.

Καταγραφή της επίδοσης του 100% των 
έργων / δραστηριοτήτων του Οµίλου 
στην Ελλάδα.

∆ιενέργεια επιτόπιων εσωτερικών 
επιθεωρήσεων στο 33% των έργων / 
δραστηριοτήτων του Οµίλου. 

Ανάπτυξη εργαλείου για την εξ αποστά- 
σεως διενέργεια εσωτερικών επιθεωρή- 
σεων των έργων / δραστηριοτήτων του 
Οµίλου.

Ανάπτυξη Συστήµατος Περιβαλλοντικής 
∆ιαχείρισης κατά ISO 14001 και πιστοποί- 
ηση για τις εταιρείες ΕΛΛΑΚΤΩΡ (τοµέας 
ΑΠΕ) και ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ.

Εκπαίδευση του 100% των εργαζοµένων 
πεδίου στα έργα /δραστηριότητες σε 
θέµατα περιβαλλοντικής και ενεργειακής 
διαχείρισης.

Παρακολούθηση ορνιθοπανίδας σε περι- 
οχές σηµαντικής βιοποικιλότητας, όπου 
είναι εγκατεστηµένα έργα / δραστηριό- 
τητες, µε έµφαση στις περιόδους της 
αναπαραγωγής και εαρινής και 
φθινοπωρινής µετανάστευσης.
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Συνεισφορά στην 
κυκλική οικονοµία

Εκπαίδευση και 
ευαισθητοποίηση 
σε περιβαλλοντικά 
θέµατα

Βιοποικιλότητα

Περαιτέρω επενδύσεις  στην υιοθέτηση 
καινοτόµων τεχνολογιών διαχείρισης 
απορριµµάτων.

Παρακολούθηση και καταγραφή περιβαλ- 
λοντικής επίδοσης υπεργολάβων.

∆ιενέργεια επιτόπιων επιθεωρήσεων στο 
100% των έργων / δραστηριοτήτων του 
Οµίλου εντός της περιόδου 2020-2022.

Ετήσιο πλάνο εκπαίδευσης και ευαισθητο- 
ποίησης σε περιβαλλοντικά και ενεργειακά 
θέµατα για το σύνολο των εργαζοµένων του 
Οµίλου.

Παρακολούθηση 
επίδοσης σε 
περιβαλλοντικά 
θέµατα

Επιθεωρήσεις 
περιβαλλοντικές
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Σύσταση Επιτροπής Κανονιστικής
Συµµόρφωσης και Βιώσιµης Ανάπτυξης

Έγκριση Οµιλικής Πολιτικής κατά 
της ∆ωροδοκίας

Έγκριση Οµιλικής Πολιτικής ∆ιαχείρισης 
Αναφορών και Καταγγελιών 
(Whistleblowing Policy)

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ,
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

ΒΙΩΣΙΜΕΣ
ΠΟΛΕΙΣ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

ΕΙΡΗΝΗ,
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΙ
ΘΕΣΜΟΙ
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2.1 ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ 

Ο  Όµιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ στηρίζει τη λειτουργία του σε ένα 
σύγχρονο και αποτελεσµατικό µοντέλο µε στόχο τη βιώ- 
σιµη και υπεύθυνη ανάπτυξή του. Ο Όµιλος εφαρµόζει 
πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης, οι οποίες σχετίζονται 
µε το µέγεθος, τη σύνθεση, τα καθήκοντα και την εν γένει 
λειτουργία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των Επιτροπών 
του. Λόγω της φύσης αλλά και του σκοπού της Εταιρείας, 
της πολυπλοκότητας των θεµάτων, του πλήθους των θυγα- 
τρικών και των κοινοπραξιών στην Ελλάδα αλλά και στο 
εξωτερικό, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Οµίλου έχει  

συστήσει Επιτροπές, που αποτελούνται από µέλη του, για 
την υποβοήθηση του έργου της ∆ιοίκησης του Οµίλου, µε 
εποπτικές, εγκριτικές, συντονιστικές αλλά και συµβου- 
λευτικές αρµοδιότητες.

Στο οργανόγραµµα απεικονίζονται όλες οι Επιτροπές που 
αναφέρονται απευθείας στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο, καθώς 
και όσες Επιτροπές λειτουργούν υπό το ∆ιευθύνοντα 
Σύµβουλο του Οµίλου.

Οργανόγραµµα Οµίλου

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Δ. Σ. ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ Δ. Σ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ
ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΟΜΙΛΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ

ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΠΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Εκτελεστικό όργανο ή θέση Επιτροπή ∆.Σ. ή ∆ιοίκησης Επιχειρηµατική Μονάδα

Το απαιτητικό και συνεχώς µεταβαλλόµενο περιβάλλον, στο οποίο δραστηριοποιείται ο 
Όµιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ, υπαγορεύει ένα αποτελεσµατικό πλαίσιο Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης 
που να ανταποκρίνεται στις προκλήσεις της εποχής και να προσαρµόζεται στις επιχειρη- 
µατικές, οικονοµικές και κοινωνικές συνθήκες, αναγνωρίζοντας κινδύνους και ευκαιρίες. 
Το χρηστό σύστηµα αρχών βάσει του οποίου οργανώνεται, λειτουργεί και διοικείται ο  
Όµιλος αποσκοπεί στην πραγµάτωση των στρατηγικών του στόχων και στη διασφάλιση 
της ενότητας στο εσωτερικό του. Επιπλέον, µε τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η ακεραιότητα 
και η αξιοπιστία του, ενώ ενισχύεται η ανταγωνιστικότητά του, κατοχυρώνοντας ευέλικτες 
δοµές και πρωτοποριακές προσεγγίσεις.
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ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Ï Κώδικας Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης äçµéïõñãÞèçêå 
áðü ôçí åôáéñåßá ÅËËÁÊÔÙÑ Á.Å., µçôñéêÞ åôáéñåßá ôïõ 
Ïµßëïõ, êáô’ åöáñµïãÞ ôïõ Í. 3873/2010 êáé åµðåñéÝ÷åé 
ôéò áñ÷Ýò åôáéñéêÞò äéáêõâÝñíçóçò ðïõ äéÝðïõí ôïí 
ôñüðï äéïßêçóçò êáé åëÝã÷ïõ ôïõ Ïµßëïõ.
 
Ï Êþäéêáò ôïõ Ïµßëïõ âáóßæåôáé óôïí Êþäéêá ÅôáéñéêÞò 
ÄéáêõâÝñíçóçò ôïõ ÓÅÂ (ÉáíïõÜñéïò 2011) êáé êáô’ åðÝ- 
êôáóç óôéò Áñ÷Ýò ÅôáéñéêÞò ÄéáêõâÝñíçóçò ôïõ ÏÏÓÁ 
êáé óôéò «Áñ÷Ýò ÅôáéñéêÞò ÄéáêõâÝñíçóçò óôçí ÅëëÜäá 
– Ïäçãßåò ãéá ôïí Áíôáãùíéóôéêü Ìåôáó÷çµáôéóµü ôçò» 
ôçò ÅðéôñïðÞò ÊåöáëáéáãïñÜò. ÐáñÜëëçëá, ï Êþäéêáò 
ðåñéëáµâÜíåé ôïõò õðï÷ñåùôéêïýò êáíüíåò, ïé ïðïßïé 
èåóðßóôçêáí µå íüµïõò Þ êáíïíéóµïýò áñµïäßùí ïñãÜ- 
íùí üðùò ç ÅðéôñïðÞ ÊåöáëáéáãïñÜò.

O Êþäéêáò ÅôáéñéêÞò ÄéáêõâÝñíçóçò åããõÜôáé ôç äéÜ- 
ñêåéá êáé áðïôåëåóµáôéêüôçôá ôçò ëåéôïõñãßáò ôïõ Ïµßëïõ 
äéáóöáëßæïíôáò ôá óõµöÝñïíôá üëùí ôùí åíäéáöåñüµåíùí 
µåñþí êáé ôçñþíôáò ôéò áñ÷Ýò ôçò äéáöÜíåéáò, ôçò 
åðáããåëµáôéêÞò çèéêÞò êáé ôçò õðåýèõíçò äéá÷åßñéóçò 
üëùí ôùí ðüñùí. 

Ç âáóéêÞ äïµÞ ôïõ Êþäéêá ÅôáéñéêÞò ÄéáêõâÝñíçóçò ôçò 
ÅËËÁÊÔÙÑ ðåñéëáµâÜíåé: α) ôéò ÃåíéêÝò Áñ÷Ýò, ïé ïðïßåò 
áðïôåëïýí ôï ãåíéêü ðëáßóéï åôáéñéêÞò äéáêõâÝñíçóçò 
êáé óõíïøßæïõí ôéò êáôåõèõíôÞñéåò ãñáµµÝò, êáé β) ôéò 
åéäéêÝò ÐñáêôéêÝò, óôéò ïðïßåò åîåéäéêåýïíôáé ïé ÃåíéêÝò 
Áñ÷Ýò êáé óõíéóôïýí äéáôÜîåéò «óõµµüñöùóçò Þ 
åîÞãçóçò» êáé áðïôåëïýí ôç âÜóç ãéá ôç óýíôáîç ôçò 
äÞëùóçò åôáéñéêÞò äéáêõâÝñíçóçò ôçò ÅËËÁÊÔÙÑ.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ôï ∆ιοικητικό Συµβούλιο åßíáé õðåýèõíï ãéá ôïí êáèï- 
ñéóµü ôçò ÅôáéñéêÞò ÓôñáôçãéêÞò êáé ôçò ðïëéôéêÞò 
áíÜðôõîçò ôïõ Ïµßëïõ, åíþ öÝñåé ôç óõíïëéêÞ åõèýíç 
ãéá ôç äéá÷åßñéóç ôùí êéíäýíùí ôçò åôáéñåßáò, ðåñéëáµâá- 
íïµÝíùí êáé áõôþí ðïõ ó÷åôßæïíôáé µå ôçí áîéïðéóôßá ôùí 
÷ñçµáôïïéêïíïµéêþí êáôáóôÜóåùí.

Ç íÝá óýíèåóç ôïõ Äéïéêçôéêïý Óõµâïõëßïõ ôïõ Ïµßëïõ, 
ðïõ åîåëÝãç áðü ôç ÃåíéêÞ ÓõíÝëåõóç ôùí µåôü÷ùí ôïí 
Éïýëéï ôïõ 2018, áíôáíáêëÜ ôçí ðëÞñç äÝóµåõóç ôçò 
ÅËËÁÊÔÙÑ óôç óýã÷ñïíç ÅôáéñéêÞ ÄéáêõâÝñíçóç êáé 
óôçí õëïðïßçóç µßáò óåéñÜò áðáñáßôçôùí µåôáññõèµßóåùí. 

Óôü÷ïò ôùí µåôáññõèµßóåùí áõôþí áðïôåëåß ç åíßó÷õóç 
ôùí ëåéôïõñãéþí óå åðßðåäï Ïµßëïõ, ç áíáäéïñãÜíùóç 
ôùí äñáóôçñéïôÞôùí ãéá ôçí åðßôåõîç óõíåñãåéþí êáé 
óõíïëéêÜ ç áíáäéÜñèñùóç ôçò åôáéñéêÞò äïµÞò, ðñïêåé- 
µÝíïõ ï  ¼µéëïò íá µðïñåß íá áíôáðïêñéèåß ðéï áðïôåëå- 
óµáôéêÜ óôá óýã÷ñïíá äåäïµÝíá. 

Óôï ôÝëïò ôïõ 2019 (31.12.2019) ôï Äéïéêçôéêü Óõµâïýëéï 
ôçò ÅËËÁÊÔÙÑ áðïôåëåßôï áðü åííÝá (9) µÝëç åëëçíéêÞò 
õðçêïüôçôáò, åðôÜ (7) Üíäñåò êáé äýï (2) ãõíáßêåò, äýï 
(2) çëéêßáò 30-50 åôþí êáé åðôÜ (7) Üíù ôùí 50 åôþí. 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Óôéò áñ÷Ýò ôïõ 2019 óõóôÜèçêå ç Επιτροπή Κανονιστικής 
Συµµόρφωσης και Βιώσιµης Ανάπτυξης1, µå óôü÷ï, áíá- 
öïñéêÜ µå ôá èÝµáôá âéþóéµçò áíÜðôõîçò, ôç äéáµüñöùóç 
µéáò ïëïêëçñùµÝíçò óôñáôçãéêÞò âéþóéµçò áíÜðôõîçò 
ãéá ôïí ¼µéëï, ç ïðïßá èá ðåñéëáµâÜíåé: 

  • Áðïôýðùóç îåêÜèáñùí óôü÷ùí êáé ðñïôåñáéïôÞôùí
    ãéá ôï ðåñéâÜëëïí, ôçí êïéíùíßá, êáé ôïõò åñãáæïµÝíïõò.

  • Ôç µåôÜâáóç áðü ôç öéëáíèñùðßá óôçí ïõóéáóôéêÞ
     êïéíùíéêÞ õðåõèõíüôçôá, èÝôïíôáò óôü÷ïõò ðïõ èá
     Ý÷ïõí óçµáíôéêÞ èåôéêÞ åðßäñáóç óôçí êïéíùíßá.

 

  • Ôç µåôÜâáóç áðü ôç öéëéêÞ ðñïò ôï ðåñéâÜëëïí äñá-
     óôçñéïðïßçóç óôç óôñáôçãéêÞ äéåßóäõóç óå êëÜäïõò  
     êáé ôå÷íïëïãßåò ðïõ Ý÷ïõí Üµåóï èåôéêü áíôßêôõðï
     óôï ðåñéâÜëëïí.

  • Ôç óôáäéáêÞ åîÝëéîç áðü õðåýèõíï åñãïäüôç óå
     ïñãáíéóµü üðïõ ôï áíèñþðéíï êåöÜëáéï áíáðôýóóåôáé
     êáé ðñïïäåýåé ôüóï óå áôïµéêü üóï êáé óå óõëëïãéêü
     åðßðåäï.

  • Ôçí õðïóôÞñéîç ôùí ðñïµçèåõôþí ôïõ Ïµßëïõ, þóôå
     íá âåëôéùèåß óôï óýíïëü ôçò ç ðåñéâáëëïíôéêÞ êáé
     êïéíùíéêÞ ôïõò åðßäïóç.

1Óçµåéþíåôáé üôé ÅðéôñïðÞ ÊáíïíéóôéêÞò Óõµµüñöùóçò 
 õðÞñ÷å Þäç áðü ôï 2016.

Óôï ðëáßóéï ôùí áíùôÝñù, âáóéêÞ áñµïäéüôçôá ôçò 
ÅðéôñïðÞò åßíáé íá óõµâïõëåýåé êáé êáôáèÝôåé ðñïôÜóåéò 
ðñïò ôï Äéïéêçôéêü Óõµâïýëéï áíáöïñéêÜ µå ôçí ÐïëéôéêÞ 
Âéþóéµçò ÁíÜðôõîçò ôïõ Ïµßëïõ. Ìåôáîý Üëëùí, åðéâëÝðåé 
ôçí åêðüíçóç ôçò ÅôÞóéáò ¸êèåóçò Âéþóéµçò ÁíÜðôõîçò 
ôïõ Ïµßëïõ êáé êáôáèÝôåé ðñïôÜóåéò ó÷åôéêÜ µå ôç óõµ- 
µåôï÷Þ ôçò Åôáéñåßáò (êáé ôùí åôáéñåéþí ôïõ Ïµßëïõ) óå
äéåèíþò áíáãíùñéóµÝíïõò äåßêôåò ãéá ôç âéþóéµç áíÜ- 
ðôõîç.

Ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò ãéá ôçí åôáéñéêÞ äéáêõâÝñíçóç, 
ôéò ÅðéôñïðÝò, êáèþò êáé ôéò óçµáíôéêüôåñåò åîåëßîåéò êáé 
ðïëéôéêÝò ðáñáôßèåíôáé óôçí åíüôçôá ÅôáéñéêÞ ÄéáêõâÝñíçóç 
ôçò ιστοσελίδας ôïõ Ïµßëïõ êáé óôçí Ετήσια Οικονοµική 
Έκθεση 2019. 

Óçµåéþíåôáé üôé ôï 2019, åãêñßèçêå áðü ôçí ÅôÞóéá ÃåíéêÞ 
ÓõíÝëåõóç ôùí µåôü÷ùí ôçò ÅËËÁÊÔÙÑ ç Πολιτική 
Αποδοχών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ, 
ç ïðïßá ïñßæåé ôéò ëåðôïµÝñåéåò ó÷åôéêÜ (i) µå ôá õöéóôÜ- 
µåíá äéêáéþµáôá êáé õðï÷ñåþóåéò êáé (ii) µå ôïõò üñïõò 
âÜóåé ôùí ïðïßùí ïé µåëëïíôéêÝò áðïäï÷Ýò äýíáíôáé íá 
ðáñÝ÷ïíôáé óôá õöéóôÜµåíá êáé/Þ óå íÝá µÝëç ôïõ Äéïé- 
êçôéêïý Óõµâïõëßïõ. Ç ÐïëéôéêÞ áöïñÜ ôç äéáµüñöùóç 
ôùí áµïéâþí üëùí ôùí µåëþí ôïõ Äéïéêçôéêïý Óõµâïõëßïõ 
êáé óôï÷åýåé óôçí åíáñµüíéóç ôùí áµïéâþí ôùí µåëþí ôïõ 
Äéïéêçôéêïý Óõµâïõëßïõ ôçò ÅËËÁÊÔÙÑ µå ôï âñá÷õðñü- 
èåóµï êáé µáêñïðñüèåóµï åðé÷åéñçµáôéêü ôçò ó÷Ýäéï.

2.2 ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ

Ο Όµιλος επιδιώκει να διεξάγει τις δραστηριότητές του έντιµα, ηθικά, µε ακεραιότητα 
και σε συµµόρφωση µε τους ισχύοντες νόµους, κανονισµούς και πρότυπα, τις πολιτικές 
και τις οδηγίες του καθώς και τον Κώδικα ∆εοντολογίας του. Οι κώδικες, οι πολιτικές 
και οι διαδικασίες έχουν γνωστοποιηθεί σε όλους τους εργαζοµένους του Οµίλου.

Ï ¼µéëïò Ý÷åé õéïèåôÞóåé Πρόγραµµα Ηθικής και 
Κανονιστικής Συµµόρφωσης, ôï ïðïßï Ý÷åé ó÷åäéáóôåß 
ãéá ôçí ðñüëçøç, ôïí åíôïðéóµü êáé ôçí áíôéµåôþðéóç 
æçôçµÜôùí çèéêÞò êáé êáíïíéóôéêÞò óõµµüñöùóçò. Ôï 
Ðñüãñáµµá âñßóêåôáé óå äéáäéêáóßá åðéêáéñïðïßçóçò.

Ìå óôü÷ï ôçí åíßó÷õóç ôçò êáíïíéóôéêÞò óõµµüñöùóçò, 
ôçò äéáöÜíåéáò êáé ôçò µçäåíéêÞò áíï÷Þò óå èÝµáôá
äéáöèïñÜò, ï ¼µéëïò êáé ïé èõãáôñéêÝò ôïõ áðü ôéò áñ÷Ýò 
ôïõ 2020 õéïèÝôçóáí ôçí ÐïëéôéêÞ êáôÜ ôçò Äùñïäïêßáò 
êáé ôçí ÐïëéôéêÞ Äéá÷åßñéóçò Áíáöïñþí êáé Êáôáããåëéþí. 

Ï ¼µéëïò ÅËËÁÊÔÙÑ, ôï 2019, õëïðïßçóå åëÝã÷ïõò ãéá 
ôï åíôïðéóµü èåµÜôùí äéáöèïñÜò, êáôÜ ôïõò ïðïßïõò 
äåí áíáãíùñßóôçêå êÜðïéïò óçµáíôéêüò êßíäõíïò ðïõ 
íá áöïñÜ ôéò åôáéñåßåò ôïõ Ïµßëïõ. Åðßóçò, äåí õðÞñîáí 
õðïèÝóåéò ðïõ íá Ýöôáóáí óôéò äéêáóôéêÝò áßèïõóåò ãéá 
èÝµáôá äéáöèïñÜò êáé áíôé-áíôáãùíéóôéêÞò óõµðåñéöïñÜò 
åíáíôßïí ôïõ Ïµßëïõ Þ åñãáæïµÝíùí ôïõ.

Óçµåéþíåôáé üôé ç åôáéñåßá ÇËÅÊÔÙÑ åöáñµüæåé óýóôçµá 
Äéá÷åßñéóçò êáôÜ ôçò Äùñïäïêßáò óýµöùíá µå ôï ISO 
37001:2016, ôï ïðïßï åßíáé ðéóôïðïéçµÝíï áðü ôï 2017. 

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Ï Êþäéêáò Äåïíôïëïãßáò ðåñéëáµâÜíåé ôéò èåµåëéþäåéò 
áñ÷Ýò, ôïõò êáíüíåò êáé ôéò áîßåò ðïõ äéáµïñöþíïõí ôï 
ðëáßóéï ôùí äñáóôçñéïôÞôùí ôïõ Ïµßëïõ êáé êáèïñßæïõí 
ôçí êáèçµåñéíÞ óõµðåñéöïñÜ êáé ðñáêôéêÞ üëùí ôùí 
åñãáæïµÝíùí, êáëýðôïíôáò èÝµáôá ðïõ ó÷åôßæïíôáé µå 
äéáöèïñÜ, µå áíÜñµïóôåò óõµðåñéöïñÝò, µå éóüôçôá
ôùí öýëùí êáé µå ôçí ðñïáãùãÞ ôçò åõçµåñßáò üëùí 
ôùí åñãáæïµÝíùí, áíåîáñôÞôùò èÝóçò êáé éåñáñ÷éêÞò 
âáèµßäáò. Óêïðüò ôïõ Êþäéêá åßíáé ç êáèïäÞãçóç ôùí 
åñãáæïµÝíùí ðñïò ôïí óùóôü ôñüðï óõµðåñéöïñÜò êáé 
áíôéµåôþðéóçò èåµÜôùí ðïõ Üðôïíôáé ôùí áñ÷þí êáé 
êáíüíùí ôçò åðé÷åéñçµáôéêÞò çèéêÞò.

Ôï óýíïëï áõôþí ôùí áñ÷þí êáé êáíüíùí åðåêôåßíåôáé 
êáé óôïí ôñüðï µå ôïí ïðïßï äéåîÜãåôáé ç åðé÷åéñçµáôéêÞ 
äñáóôçñéüôçôá ôùí åôáéñåéþí ôïõ Ïµßëïõ óå ó÷Ýóç µå ôïõò 
ðåëÜôåò, ôïõò õðåñãïëÜâïõò, ôïõò ðñïµçèåõôÝò êáé ôïõò 
óõíåñãÜôåò ôïõò. Åðßóçò, üëïé ïé ôïµåßò äñáóôçñéüôçôáò 
ôïõ Ïµßëïõ ðñÝðåé íá áêïëïõèïýí ôéò áñ÷Ýò êáé ôéò áîßåò 
ôïõ Êþäéêá Äåïíôïëïãßáò êáé íá ôéò ðñïóôáôåýïõí.

Ï Êþäéêáò âñßóêåôáé åðß ôïõ ðáñüíôïò óå äéáäéêáóßá 
åðéêáéñïðïßçóçò.

https://ellaktor.com/wp-content/uploads/2019/06/%CE%9A%CF%8E%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%82-%CE%95%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%85%CE%B2%CE%AD%CF%81%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82.pdf
https://ellaktor.com/wp-content/uploads/2019/07/AGM-2019-07-11-Board-Remuneration-Policy_EL.pdf
https://ellaktor.com/wp-content/uploads/2019/06/%CE%A0%CF%81%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1-%CE%97%CE%B8%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%9A%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%A3%CF%85%CE%BC%CE%BC%CF%8C%CF%81%CF%86%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82.pdf
https://ellaktor.com/wp-content/uploads/2019/06/%CE%9A%CF%8E%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%82-%CE%94%CE%B5%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1%CF%82.pdf
https://ellaktor.com/
https://ellaktor.com/wp-content/uploads/2020/04/%CE%95%CE%9B%CE%9B%CE%91%CE%9A%CE%A4%CE%A9%CE%A1-%CE%95%CE%A4%CE%97%CE%A3%CE%99%CE%91-%CE%9F%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%9D%CE%9F%CE%9C%CE%99%CE%9A%CE%97-%CE%95%CE%9A%CE%98%CE%95%CE%A3%CE%97-0101-31122019_.pdf
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ

Τον Ιανουάριο του 2020 εγκρίθηκε από το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο του Οµίλου η Πολιτική κατά της ∆ωροδοκίας, 
η οποία επιδιώκει να ενισχύσει τη δέσµευση της ∆ιοίκησης 
του Οµίλου για µηδενική ανοχή στη δωροδοκία, δηµιου- 
ργώντας ένα πλαίσιο υποχρεώσεων και κατευθυντήριων 
γραµµών, προκειµένου να χρησιµοποιηθεί ως εργαλείο 
για την πρόληψη, αποτροπή και καταπολέµηση της 
δωροδοκίας. 

Η Πολιτική εφαρµόζεται σε όλες τις εταιρείες του Οµίλου 
και είναι δεσµευτική για (i) τα µέλη του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου (∆.Σ.) και τα πρόσωπα που ασκούν διευθυντικά 
καθήκοντα στις εταιρείες του Οµίλου, (ii) το προσωπικό 
του Οµίλου, (iii) τους πελάτες, προµηθευτές και υπεργο- 
λάβους, καθώς και οποιονδήποτε παρέχει υπηρεσίες στις 
εταιρείες του Οµίλου και (iv) οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο 
το οποίο ενεργεί εξ ονόµατος του Οµίλου.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ

Τον Ιανουάριο του 2020 εγκρίθηκε από το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο του Οµίλου η Πολιτική ∆ιαχείρισης Αναφορών 
και Καταγγελιών (Whistleblowing Policy), η οποία καθο- 
ρίζει τις αρχές και το πλαίσιο λειτουργίας βάσει του οποίου 
ο Όµιλος λαµβάνει, επεξεργάζεται και διερευνά επώνυµες 
και ανώνυµες αναφορές/καταγγελίες για παρατυπίες, 
παραλήψεις ή άλλες αξιόποινες πράξεις που υπέπεσαν 
στην αντίληψη του προσωπικού, των πελατών ή προµη- 
θευτών ή λοιπών τρίτων προσώπων. Η Πολιτική εφαρµό- 
ζεται σε όλες τις εταιρείες του Οµίλου.

Οι αναφορές/καταγγελίες µπορούν (α) να διατυπωθούν 
κατευθείαν στον Επικεφαλής Κανονιστικής Συµµόρφωσης 
του Οµίλου ή στον Υπεύθυνο Κανονιστικής Συµµόρφωσης 
εταιρείας του Οµίλου, ή (β) να αποσταλούν στην ηλεκτρο- 
νική διεύθυνση compliance@ellaktor.com, ή (γ) να υπο- 
βληθούν µέσω της εφαρµογής (πλατφόρµας) ανώνυµων  

καταγγελιών, η οποία είναι προσβάσιµη στην ηλεκτρονική
διεύθυνση https://integrity.ellaktor.com, ή (δ) να αποστα- 
λούν ταχυδροµικώς στη διεύθυνση «ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε., 
Ερµού 25, 145 64 Κηφισιά, υπ’ όψιν Τµήµατος Κανονιστικής 
Συµµόρφωσης» ή στην ταχυδροµική διεύθυνση άλλης 
εταιρείας του Οµίλου, υπ’ όψιν της Υπηρεσίας Κανονιστικής 
Συµµόρφωσης της εκάστοτε εταιρείας, µε την ένδειξη 
«Εµπιστευτικό», ή (ε) να υποβληθούν σε έντυπη µορφή 
απευθείας στο Τµήµα Κανονιστικής Συµµόρφωσης της 
Εταιρείας ή σε κάποια από τις λοιπές υπηρεσίες κανονι- 
στικής συµµόρφωσης του Οµίλου.

Το 2019 δεν καταγράφηκαν περιστατικά διαφθοράς και 
δεν υπήρξαν περιστατικά λήξης της συνεργασίας µε 
εργαζόµενους ή συνεργάτες λόγω αντίστοιχων θεµάτων. 
Επίσης ο Όµιλος δεν παρουσίασε χρηµατικές ζηµίες ως 
αποτέλεσµα παραβιάσεων επιχειρηµατικής δεοντολογίας. 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Οι εργαζόµενοι του Οµίλου παρακολουθούν τακτικά 
εκπαιδευτικά και ενηµερωτικά σεµινάρια για τα θέµατα 
κανονιστικής συµµόρφωσης. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι 
το 2019 υλοποιήθηκε εκπαίδευση:

  • Των διοικητικών στελεχών του Οµίλου και εργαζοµέ-
     νων της Οικονοµικής ∆ιεύθυνσης του Οµίλου, των
     Τεχνικών ∆ιευθύνσεων του τοµέα Κατασκευής, της
     ∆ιεύθυνσης Προσωπικού, της ∆ιεύθυνσης Πληροφο-
     ρικής και του τοµέα Ανάπτυξης Ακινήτων σε θέµατα
     καταπολέµησης της διαφθοράς και της δωροδοκίας
     και επί της διαδικασίας αναφοράς καταγγελιών
     (whistleblowing).

  • Των εργαζόµενων της ΗΛΕΚΤΩΡ στη Θεσσαλονίκη
     (διοικητικού προσωπικού ΗΛΕΚΤΩΡ Θεσσαλονίκης
     και υπεύθυνων λειτουργίας, προϊστάµενων εργοταξίου
     στους ΧΥΤΑ Ταγαράδων και Μαυρορράχης), καθώς
     επίσης και των εργαζοµένων στη θυγατρική εταιρεία

     της ΗΛΕΚΤΩΡ «Α.Σ.Α Α.Ε.» στον Ασπρόπυργο Αττικής
     και στη Σίνδο Θεσσαλονίκης, στους οποίους παρουσιά-
     στηκαν τα έγγραφα Κανονιστικής Συµµόρφωσης και
     οι διαδικασίες του Συστήµατος ∆ιαχείρισης κατά της
     ∆ωροδοκίας της ΗΛΕΚΤΩΡ κατά ISO 37001:2016.

  • Τεσσάρων (4) στελεχών του Οµίλου σε θέµατα κατα- 
     πολέµησης της διαφοράς από την ACFE (Association
     of Certified Fraud Examiners, Greece) και σε συνέ- 
     χεια αυτού τα στελέχη αυτά είναι µέλη της ACFE και
     δύο (2) εξ αυτών έλαβαν την πιστοποίηση CFE (Certified
     Fraud Examiner).

Επίσης, το Νοέµβριο του 2019, οι Υπεύθυνοι Κανονιστικής 
Συµµόρφωσης των εταιρειών του Οµίλου και οι πιστοποι- 
ηµένοι Ελεγκτές (CFEs) παρακολούθησαν το ετήσιο συνέ- 
δριο που διοργάνωσε το ACFE Greece, στο πλαίσιο της 
International Fraud Awareness Week, µε θέµα «Integrity: 
The Ultimate Brand».

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η προσέγγιση του Οµίλου για την επεξεργασία και δια- 
σφάλιση των προσωπικών δεδοµένων είναι σύµφωνη µε 
τις επιταγές του Γενικού Κανονισµού για την Προστασία 
∆εδοµένων (ΕΕ) 2016/679. Εντός του 2019 έλαβαν χώρα 
τα εξής:

  • Ορίστηκε Υπεύθυνος Προστασίας ∆εδοµένων (DPO)
     για όλες τις εταιρείες του Οµίλου.
 
  • Επανεξετάστηκαν, αναθεωρήθηκαν, βελτιστοποιήθηκαν,
     επικαιροποιήθηκαν και ενισχύθηκαν σε µεγάλο βαθµό
     οι πολιτικές και διαδικασίες που αφορούν στην εµβά-
     θυνση και ενίσχυση του πλαισίου προστασίας, σύµφωνα
     µε το Γενικό Κανονισµό για την Προστασία ∆εδοµένων,
     σε συνδυασµό και µε τις εξελίξεις στην Εθνική Νοµο-
     θεσία οι οποίες περιλάµβαναν, µεταξύ άλλων, τα
     κάτωθι:

     - Επικαιροποίηση του Αρχείου ∆ραστηριοτήτων 
        Επεξεργασίας.

     - Ενίσχυση και διεύρυνση της Πολιτικής Προστασίας
        ∆εδοµένων του Οµίλου.

     - Συµπλήρωση και διεύρυνση ρητρών προστασίας δε-  
        δοµένων για τις συµβάσεις προσωπικού και πελατών /
        προµηθευτών και αναθεώρηση των πρότυπων 
        συµβάσεων µε εκτελούντες την επεξεργασία.

     - ∆ιεύρυνση υφιστάµενων και εισαγωγή νέων διαδι- 
        κασιών για την προστασία των δεδοµένων. Οι διαδι-
        κασίες αναφέρονται σε θέµατα διαχείρισης παραβιά-
        σεων, τήρησης και καταστροφής δεδοµένων, άσκησης
        δικαιωµάτων, πολιτικής e-mail και διαχείρισης
        αλληλογραφίας.

  • Ορίσθηκε Συντονιστική Επιτροπή για το συντονισµό
     των ενεργειών και την παρακολούθηση των θεµάτων
     προστασίας δεδοµένων του Οµίλου µε τη συµµετοχή
     του DPO. Η Επιτροπή έχει ως αρµοδιότητα, µεταξύ
     άλλων, και την έγκριση των πολιτικών, διαδικασιών και
     κειµένων σχετικών µε θέµατα προστασίας δεδοµένων.

Στο Αρχείο ∆ραστηριοτήτων Επεξεργασίας και στην 
Πολιτική Προστασίας ∆εδοµένων περιλαµβάνονται όλες 
οι αρχές που πρέπει να διέπουν κάθε επεξεργασία δεδο- 
µένων προσωπικού χαρακτήρα που διεξάγεται από τον 
Όµιλο και οι σχετικές υποχρεώσεις, τα δικαιώµατα των 
υποκειµένων των δεδοµένων καθώς και τα απαιτούµενα 
µέτρα ασφάλειας. Στην Πολιτική Προστασίας έχουν εντα- 
χθεί ως παραρτήµατα η ∆ιαδικασία Άσκησης ∆ικαιωµάτων 
των Υποκειµένων των ∆εδοµένων και η ∆ιαδικασία 
Τήρησης και Καταστροφής ∆εδοµένων.

Πέραν των ενεργειών που συνδέονται µε τη συµµόρφωση 
προς τον Γενικό Κανονισµό για την Προστασία ∆εδοµένων, 
αντιµετωπίσθηκαν επιµέρους ζητήµατα προστασίας δεδο- 
µένων τα οποία ανέκυψαν κατά τη συνήθη λειτουργία του 
Οµίλου. Τα κυριότερα µεταξύ αυτών ήταν τα εξής:

  • Επεξεργασία των δεδοµένων των υποψηφίων
     εργαζοµένων µέσω της συνεργασίας µε την εταιρεία
     WORKABLE.

  • Επεξεργασία δεδοµένων στο πλαίσιο της πλατφόρµας
     whistleblowing.

Στα τέλη του 2019 πραγµατοποιήθηκε Εσωτερικός έλεγ- 
χος για θέµατα εφαρµογής του του Γενικού Κανονισµού 
για την Προστασία των Προσωπικών ∆εδοµένων - (ΕΕ) 
2016/679 (ΓΚΠ∆) και Ν. 4624/2019. Τα συνολικά ευρήµατα 
ήταν 18, εκ των οποίων 1 µη-συµµόρφωση, 16 παρατηρήσεις 
και 1 πρόταση προς βελτίωση. Το σύνολο των ευρηµάτων 
που εντοπίστηκαν, επικοινωνήθηκαν στην Επιτροπή 
Κανονιστικής Συµµόρφωσης και Βιώσιµης Ανάπτυξης, 
την υπεύθυνη Τµήµατος Κανονιστικής Συµµόρφωσης και 
τον DPO του Οµίλου. Σχεδιάστηκαν και υλοποιούνται 
ενέργειες συµµόρφωσης µε τα ευρήµατα και τις προτά- 
σεις του Τµήµατος Εσωτερικού Ελέγχου.

Υπήρξε µία καταγγελία που υποβλήθηκε στην Αρχή 
Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα και 
αφορούσε την πολιτική cookies στην ιστοσελίδα της 
εταιρείας ΑΤΤΙΚΗ Ο∆ΟΣ. ∆όθηκαν εξηγήσεις στην Αρχή 
και η υπόθεση τέθηκε στο αρχείο. ∆εν υπήρξαν άλλες 
καταγγελίες ή άσκηση δικαιωµάτων εκ µέρους υποκει- 
µένων των δεδοµένων ούτε έλεγχος οποιασδήποτε µορ- 
φής εκ µέρους της αρµόδιας εποπτικής Αρχής Προστα- 
σίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα. 

Επίσης υπήρξαν κάποιες καταγγελίες / αιτήµατα προς την 
ΑΤΤΙΚΗ Ο∆ΟΣ, οι οποίες αφορούσαν κυρίως αντιρρήσεις 
ως προς τη διαδικασία εγγραφής ως χρηστών (διευκρι- 
νίστηκε η νοµιµότητα της διαδικασίας, η οποία γίνεται 
γνωστή εκ των προτέρων στους αιτούντες), αιτήσεις 
πρόσβασης σε προσωπικά δεδοµένα (ικανοποιούνται ή 
όχι ανάλογα µε το αν πληρούνται οι νόµιµες προϋποθέ- 
σεις) και άρση συγκατάθεσης για επικοινωνία για έρευνα 
ικανοποίησης πελατών (ικανοποιήθηκε). Όλες οι καταγ- 
γελίες αντιµετωπίστηκαν εντός ενός µηνός και δεν υπήρξε 
συνέχεια εκ µέρους των αιτούντων.

Το 2019 δεν σηµειώθηκε κανένα περιστατικό διαρροής 
προσωπικών δεδοµένων των πελατών του Οµίλου.

https://ellaktor.com/wp-content/uploads/2020/02/GRC_ELLAKTOR_P_Anti-Bribery_el_2020-01-28-public.pdf
https://ellaktor.com/wp-content/uploads/2020/02/GRC_ELLAKTOR_Whistleblowing_el_2020-01-28-public.pdf
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ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Ο  Όµιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ, θέλοντας να διασφαλίσει τη δια- 
φάνεια σε όλες τις δραστηριότητές του, καθώς και την 
αποτελεσµατικότερη επιχειρησιακή του λειτουργία, έχει 
αναπτύξει διαδικασίες και Συστήµατα ∆ιαχείρισης, τα 
οποία έχει πιστοποιήσει σύµφωνα µε διεθνή πρότυπα 
διαχείρισης. Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται, πέραν  

της συµµόρφωσης µε την ισχύουσα νοµοθεσία, η συνεχής 
βελτίωση και αξιοπιστία του Οµίλου, ενώ παρέχονται 
πολλαπλά οφέλη που αφορούν τις συνθήκες ασφαλούς 
εργασίας, την προστασία του περιβάλλοντος και τη 
βελτίωση της παραγωγικότητας και της βιωσιµότητας. 

2.3 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑ

Η διαχείριση των κινδύνων, στους οποίους συµπεριλαµ- 
βάνονται οι στρατηγικοί, χρηµατοοικονοµικοί και λειτουρ- 
γικοί κίνδυνοι, καθώς και οι κίνδυνοι που σχετίζονται 
µε τη συµµόρφωση και τη φήµη του Οµίλου, είναι µία 
ολοκληρωµένη και συνεχής διεργασία. Στόχος είναι η 
ελαχιστοποίηση / περιορισµός των µη αναµενόµενων απο- 
κλίσεων από τους στόχους του Οµίλου για την αύξηση της 
πραγµατικής αξίας του.

Το τελευταίο τρίµηνο του 2019 θεσπίστηκε η ∆ιεύθυνση 
∆ιαχείρισης Κινδύνων µε στόχο να παρέχει εύλογη 
διασφάλιση όσον αφορά στην επίτευξη των στρατηγικών 
στόχων του Οµίλου, µε τη λήψη αποφάσεων εντός των 
ορίων ανάληψης κινδύνων. Η ∆ιεύθυνση ∆ιαχείρισης 
Κινδύνων του Οµίλου προτείνει δράσεις, ενέργειες και 
εντοπίζει αδυναµίες σε σχέση µε τους κινδύνους που 
αναλαµβάνει ο  Όµιλος (εντοπισµός, αξιολόγηση, δια- 
χείριση και παρακολούθηση) σε όλα τα επιχειρησιακά 
επίπεδα, σύµφωνα µε το είδος, τη σφοδρότητα και τις 
πιθανότητες επέλευσης των κινδύνων, έτσι ώστε να µετρι- 
ασθούν / περιοριστούν οι πιθανές δυσµενείς συνέπειές 
τους στους στόχους του Οµίλου. Επιπλέον, σε τακτική 
βάση, αξιολογείται το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου του 
Οµίλου, µε σκοπό το µετριασµό των λειτουργικών κινδύ- 
νων µε τη λήψη διορθωτικών ενεργειών.

Ειδικότερα στον τοµέα της Κατασκευής, η ∆ιεύθυνση 
∆ιαχείρισης Κινδύνου θέσπισε πλαίσιο συστηµικής 
διαχείρισης των απειλών και ευκαιριών (Project Risk 
Management in Construction), βάσει της οποίας θα 
εντοπίζονται, αξιολογούνται και θα παρακολουθούνται 
οι κίνδυνοι σχετικά µε την κατασκευή και τις σχετικές
δραστηριότητες, ώστε να προλαµβάνονται, στο βαθµό 
που αυτό είναι εφικτό, οι πιθανές αρνητικές συνέπειες 
στα έργα αλλά και γενικότερα στον  Όµιλο. 

Για την επιτυχή εφαρµογή του νέου πλαισίου, διενεργή- 
θηκαν εκπαιδευτικές συναντήσεις µε όλους τους αρµό- 
διους ∆ιευθυντές της ΑΚΤΩΡ για την εδραίωση µιας νέας 
εταιρικής κουλτούρας στη διαχείριση κινδύνων. Το νέο 
πλαίσιο της διαχείρισης κινδύνων έργων (Project Risk 
Management in Construction) αποφασίστηκε να εφαρ- 
µοσθεί πιλοτικά σε συγκεκριµένα έργα.     

Το 2019, συστηµατοποιήθηκαν οι διαδικασίες για τη δια- 
χείριση και επεξεργασία των προσφορών της ΑΚΤΩΡ για 
τη διασφάλιση ανταγωνιστικής και ορθά κοστολογηµένης 
προσφοράς, λαµβάνοντας υπόψη τους κινδύνους (απειλές 
και ευκαιρίες) που ενυπάρχουν στους διαγωνισµούς. Οι 
διαδικασίες που εφαρµόζονται άπτονται τόσο της επιλογής 
των νέων έργων και της τελικής απόφασης συµµετοχής, 
όσο και της µεθοδολογίας σύνταξης και παρουσίασης 
των προσφορών.

Ο  Όµιλος προχώρησε στην εκτίµηση όλων των πιθανών 
απειλών αναφορικά µε την ασφάλεια των πληροφοριακών 
συστηµάτων και ανέπτυξε κατάλληλες πολιτικές, οι οποίες 
και έχουν κοινοποιηθεί στο προσωπικό του Οµίλου µέσω 
του νέου Intranet.

Το συνολικό σύστηµα διαχείρισης κινδύνων παρέχει τη 
δυνατότητα στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο και στη ∆ιοίκηση 
να λαµβάνουν πιο ενηµερωµένες αποφάσεις, λαµβάνοντας 
υπόψη τη σχέση απόδοσης - κινδύνου. Όλες οι ουσιώδεις 
αποφάσεις που σχετίζονται µε τη στρατηγική, τη χρηµα- 
τοδότηση, τις επενδύσεις και τη συµµετοχή σε έργα θα 
αξιολογούνται ρητά και µε ανεξάρτητο τρόπο από την 
∆ιεύθυνση ∆ιαχείρισης Κινδύνων. Το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο είναι υπεύθυνο για την εν γένει αποτελεσµατική 
διαχείριση των κινδύνων, περιλαµβανοµένων και αυτών 
που σχετίζονται µε την αξιοπιστία των χρηµατοοικονοµικών 
καταστάσεων.

Οι εταιρείες του Οµίλου έχουν αναπτύξει συστήµατα 
διαχείρισης και λάβει πιστοποιήσεις σύµφωνα µε τα 
ακόλουθα πρότυπα:

 • ISO 9001 για Συστήµατα ∆ιαχείρισης Ποιότητας

 • OHSAS 18001 και ISO 45001 για Συστήµατα ∆ιαχείρισης
    Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία

 • ISO 14001 και EMAS για Συστήµατα ∆ιαχείρισης
    Περιβάλλοντος

 • ISO 50001 για Συστήµατα ∆ιαχείρισης Ενέργειας

 • ISO 39001 για Συστήµατα ∆ιαχείρισης Οδικής
    Ασφάλειας

 • ISO 37001 για Συστήµατα ∆ιαχείρισης κατά της     
    ∆ωροδοκίας

 • ISO 27001 για Συστήµατα ∆ιαχείρισης Ασφάλειας 
    Πληροφοριών.

Πίνακας Πιστοποιηµένων Συστηµάτων ∆ιαχείρισης
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ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.

ΑΤΤΙΚΕΣ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ Α.Ε.

ΑΤΤΙΚΗ Ο∆ΟΣ Α.Ε.

ΜΟΡΕΑΣ Α.Ε.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε.

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ Α.Ε.

ΑΠΟΤΕΦΡΩΤΗΡΑΣ Α.Ε.

Ε∆Α∆ΥΜ Α.Ε.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.

ΑΚΤΩΡ FM Α.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ Α.Ε.

ΤΟΜΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΓΥΑΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.

Ο Όµιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στα συστήµατα εσωτερικού ελέγχου 
(Internal Control System) και διαχείρισης κινδύνων, στοχεύοντας στην υιοθέτηση 
και λειτουργία συστηµάτων και διεργασιών που βελτιστοποιούν την αποτελεσµατική 
διαχείριση των κινδύνων.
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Κατά το παρελθόν οι όποιες προληπτικές ενέργειες 
εφαρµόζονταν αφορούσαν, κατά κύριο λόγο, την πρόληψη 
του επαγγελµατικού κινδύνου αλλά και των περιβαλλο- 
ντικών επιπτώσεων στο πλαίσιο των προτύπων OHSAS 
18001 και ISO 14001, αντίστοιχα. Σε ό,τι αφορά στα Συστή- 
µατα ∆ιαχείρισης Ποιότητας υλοποιούνταν µεµονωµένες 
προληπτικές ενέργειες από τον Υπεύθυνο Ποιότητας, 
κυρίως για διαχειριστικά ζητήµατα του Συστήµατος 
∆ιαχείρισης.

Σύµφωνα µε τo αναθεωρηµένο πρότυπο ISO 9001:2015, 
η απαίτηση για «προληπτικές ενέργειες», που υπήρχε 
στις παλαιότερες εκδόσεις του, έχει αντικατασταθεί από 
την προσέγγιση «διακινδύνευσης» (risk-based thinking), 
σύµφωνα µε την οποία οι οργανισµοί πρέπει να εντοπίζουν 
πιθανές απειλές αλλά και ευκαιρίες σχετιζόµενες µε τις 
δραστηριότητές τους και να τις λαµβάνουν υπόψη κατά 
τον σχεδιασµό του Συστήµατος ∆ιαχείρισης Ποιότητας.  

Το 2019 αναθεωρήθηκαν τα Συστήµατα ∆ιαχείρισης 
Ποιότητας των επιµέρους εταιρειών, σύµφωνα µε τις 
απαιτήσεις της νέας έκδοσης του προτύπου ISO 9001:2015. 
Οι απειλές που εντοπίζονται κατηγοριοποιούνται πλέον 
ως προς την επικινδυνότητά τους ανάλογα µε τη βαρύτητα 
των συνεπειών που µπορεί να έχουν στην ποιότητα των 
παρεχόµενων υπηρεσιών / έργων (µικρή, µέτρια, σηµαντική 
κ.λπ.). Κατά περίπτωση αναπτύσσονται διαδικασίες δια- 
χείρισης των απειλών σύµφωνα µε τις ιδιαίτερες απαιτήσεις 
των έργων / πελατών. Στις ετήσιες διοικητικές ανασκο- 
πήσεις των Συστηµάτων ∆ιαχείρισης Ποιότητας (έργα / 
εταιρείες) ανασκοπούνται οι απειλές και οι καθορισµένες 
προληπτικές ενέργειες ως προς την επάρκειά τους, αλλά 
και οι ενέργειες µετριασµού των συνεπειών, εφόσον έχουν 
προκύψει απειλές.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ

Ο Όµιλος αναπτύσσει και συντηρεί Σχέδια Επιχειρησι- 
ακής Συνέχειας (Business Continuity Plans) ώστε να 
διασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία όλων των κρίσι- 
µων πληροφοριακών συστηµάτων και κατ’ επέκταση 
των κρίσιµων λειτουργιών του µετά από καταστροφή. 
Τα Σχέδια Επιχειρησιακής Συνέχειας εγκρίνονται από 
την ∆ιοίκηση και αξιολογούνται τακτικά ώστε να αντικα- 
τοπτρίζουν στο µέγιστο βαθµό την πραγµατική λειτουργική 
εικόνα του Οµίλου, σε τεχνικό αλλά και σε οργανωτικό 
επίπεδο. Η µεθοδολογία που χρησιµοποιείται για το σχε- 
διασµό και την υλοποίηση της επιχειρησιακής συνέχειας 
βασίζεται στις ακόλουθες αρχές:

  • ο σχεδιασµός της στρατηγικής επιχειρησιακής
     συνέχειας είναι σύµφωνος µε τους στόχους και τις
     προτεραιότητες του Οµίλου,

  • οι κρίσιµες λειτουργίες του  Όµιλου καθορίζονται και
     κατηγοριοποιούνται µε βάση την προτεραιότητά τους
     για τις επιχειρηµατικές δραστηριότητες του Οµίλου,

  • οι πληροφοριακοί πόροι που υποστηρίζουν τις κρίσιµες
     λειτουργίες του Οµίλου αναγνωρίζονται και καθορίζεται
     ο µέγιστος χρόνος ανάκαµψης τους και 

  • οι κίνδυνοι που αντιµετωπίζουν οι παραπάνω πληρο-
     φοριακοί πόροι αλλά και οι επιχειρηµατικές επιπτώσεις
     από την υλοποίηση των σχετικών απειλών αναγνωρί-
     ζονται και χρησιµοποιούνται στην κατάρτιση των Σχεδίων
     Επιχειρησιακής Συνέχειας.

Για τη διαχείριση της κυκλοφορίας των αυτοκινητοδρό- 
µων Μορέας και Αττική Οδός, και για την αντιµετώπιση 
των συµβάντων υπάρχει συνεργασία, κατά περίπτωση, 
µε όλους τους αρµόδιους φορείς (Ελληνική Αστυνοµία, 
Πυροσβεστική, ΕΚΑΒ, Πολιτική Προστασία κ.λπ.), καθώς 
και µε τις Υπηρεσίες του ∆ηµοσίου που εποπτεύουν το 
κάθε έργο και τη λειτουργία του, την Περιφέρεια και τους 
∆ήµους από τους οποίους διέρχονται οι αυτοκινητόδροµοι. 
Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσονται οι ασκήσεις µεγάλης 
κλίµακας σε σήραγγα που λαµβάνουν χώρα στους αυτο- 
κινητοδρόµους Μορέας και Αττική Οδός, όπου εξετάζονται 
οι χρόνοι ανταπόκρισης και η αποτελεσµατικότητα των 
εµπλεκόµενων φορέων, ενώ καταγράφονται τυχόν προ- 
βλήµατα και προτείνονται διορθωτικές ενέργειες.

Επιπλέον, το 2019, ξεκίνησαν οι διαδικασίες εγκατάστασης 
εναλλακτικών υποδοµών / συστηµάτων στις εγκαταστάσεις 
της ΜΟΡΕΑΣ Α.Ε., από όπου, σε περίπτωση συµβάντος, 
θα µπορούν να εξυπηρετούνται οι βασικές λειτουργικές 
ανάγκες του Οµίλου. 

Οι κεντρικές εγκαταστάσεις των εταιρειών ΑΤΤΙΚΗ Ο∆ΟΣ 
Α.Ε. και ΑΤΤΙΚΕΣ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ Α.Ε., στην Παιανία Αττικής, 
και ΜΟΡΕΑΣ Α.Ε., στη Νεστάνη Αρκαδίας, αποτελούν 
Ανεξάρτητα Ιδρύµατα Πολιτικής Άµυνας εγκεκριµένα 
από το Υπουργείο Εσωτερικών.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

Σε περιπτώσεις καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, οι αρµό- 
διες ∆ιευθύνσεις του Οµίλου συντονίζουν τις ενέργειές 
τους σε συνεργασία και µε στελέχη των θυγατρικών εται- 
ρειών, ανάλογα µε την περίσταση. Επιπλέον, οι εταιρείες 
του Οµίλου, ανάλογα και µε τη δραστηριότητα και τις υπο- 
χρεώσεις τους, µπορεί να διαθέτουν δικές τους διαδικασίες 
και σχέδια.

Για τις εταιρείες ΑΤΤΙΚΗ Ο∆ΟΣ και ΜΟΡΕΑΣ, οι υποχρε- 
ώσεις τους αναφορικά µε τη διαχείριση κινδύνων και την
αντιµετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης αποτελούν 
συµβατικά θέµατα, τα οποία περιγράφονται στις Συµβά-  

σεις Παραχώρησης των  Έργων, καθώς και στα σχετικά
εγκεκριµένα από το Ελληνικό ∆ηµόσιο Εγχειρίδια 
Λειτουργίας και Συντήρησης. Παράλληλα, οι εν λόγω 
εταιρείες έχουν καταρτίσει Σχέδια ∆ράσης που αποτυπώ- 
νονται στα Εγχειρίδια Λειτουργίας τους και περιγράφουν 
τον τρόπο αντιµετώπισης των διαφόρων τύπων συµβάντων 
και καταστάσεων έκτακτης ανάγκης. Επίσης, υπάρχουν 
Σχέδια Εκκένωσης Εγκαταστάσεων και διενεργούνται σε 
ετήσια βάση ασκήσεις εκκένωσης µε συµµετοχή των 
εργαζοµένων. Το 2019 στην εταιρεία ΑΤΤΙΚΕΣ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ 
πραγµατοποιήθηκε µια άσκηση εκκένωσης µε τη συµµε- 
τοχή περίπου 15 εργαζοµένων.  

ΑΤΤΙΚΗ Ο∆ΟΣ ΚΑΙ 

ΑΤΤΙΚΕΣ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ

ΜΟΡΕΑΣ

ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΣΕ ΣΥΜΒΑΝΤΑ
ΠΟΥ ΟΡΙΖΕΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ
ΣΕ ΣΥΜΒΑΝΤΑ (ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 2019)
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Ο Όµιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ σκοπεύει να αξιοποιήσει πλήρως 
τις ευκαιρίες του ψηφιακού µετασχηµατισµού και να 
αποκτήσει σχετική γνώση και δεξιότητες σε όλα τα επί- 
πεδα, ώστε να διαµορφώσει ένα εργασιακό περιβάλλον 
εξοικειωµένο µε τη ψηφιακή πραγµατικότητα και τις 
ευκαιρίες που αυτή προσφέρει.

Ο ψηφιακός µετασχηµατισµός του Οµίλου είναι µια 
συνεχής προσπάθεια, η οποία περιλαµβάνει έντονα την 
έννοια της αλλαγής, όχι τόσο της τεχνολογική αλλαγής, 
αλλά της αλλαγής στον τρόπο εργασίας.  Ήδη χρησιµο- 
ποιείται η τεχνολογία σε αρκετούς τοµείς και δραστηριό- 
τητες. Μερικά παραδείγµατα είναι τα εξής: 

  • Η χρήση του Building Information Modeling (BIM) σε 
     θέµατα αρχιτεκτονικής και κατασκευών, η οποία δίνει
     τη δυνατότητα επίτευξης σηµαντικών ωφελειών καθ' όλη
     τη διάρκεια του κύκλου ζωής ενός κτιρίου (building
     life-cycle).

  • Η χρήση του Infrastructure as a Service (IAS), που
     παρέχει µια οικονοµική, ασφαλή και ευέλικτη υποδοµή
     ψηφιακών πόρων (επεξεργασίας και αποθήκευσης
     δεδοµένων), ειδικότερα στις κατασκευαστικές εταιρείες
     που πρέπει να αυξοµειώνουν τους πόρους, ανάλογα µε
     τον αριθµό των έργων και των εργαζοµένων που έχουν  
     κάθε στιγµή.

  • Η χρήση των υπηρεσιών κινητής τεχνολογίας και
     διαθεσιµότητας των δεδοµένων από παντού, και µε
     ασφάλεια, προσφέρουν ευελιξία και αµεσότητα στην
     εργασία και τη λήψη αποφάσεων.

 • Η ανάλυση δεδοµένων µε τη χρήση προηγµένων 
     τεχνικών ανάλυσης των πρωτογενών δεδοµένων
     δίνουν µια έγκυρη και έγκαιρη εικόνα της εξέλιξης
     των έργων, µε αποτέλεσµα να µπορεί η εκάστοτε
     εταιρεία να προβεί σε διορθωτικές ενέργειες, εφόσον
     αυτό κρίνεται αναγκαίο. 
 
  • Η χρήση ανεπτυγµένων τεχνικών συσχέτισης γεγονότων
     SIEM (Security Information and Event Management)
     επιτρέπει στον  Όµιλο να αναγνωρίζει τυχόν προσπά-
     θειες για υποκλοπή δεδοµένων ή εξαπάτησης εργαζο-
     µένων του µε στόχο την υποκλοπή, και να προστατεύει
     τις πληροφορίες του.

  • Η χρήση εργαλείου Business Process Management
     (BMP) για την αυτοµατοποίηση εταιρικών διαδικασιών.
  
 • Η χρήση ειδικών αυτοµατισµών στα εργοστάσια επε-
     ξεργασίας αποβλήτων για τη βελτίωση της ταχύτητας
     και ποιότητας της διεργασίας.
 
  • Η χρήση τεχνολογίας επικοινωνιών για τη µεταφορά
     και τον έλεγχο στοιχείων στην παραγωγή ηλεκτρικής
     ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές.

  • Η χρήση ψηφιακών υπογραφών σε συµβατικά έγγραφα
     για αυξηµένη ευελιξία και ταχύτητα σε σχετικές
     διεργασίες. 

Το 2019, ολοκληρώθηκε η χρήση του cloud, µε τα µοντέλα 
PaaS (Platform as a Service) και IAS (Infrastructure as 
a Service), προσδίδοντας ευελιξία στον τρόπο λειτουργίας 
αλλά και κλιµάκωση (scalability) όπου είναι αναγκαίο. 
Χρησιµοποιήθηκαν υπηρεσίες για τη διαχείριση των νέων 
προσλήψεων, µε τη χρήση ειδικής εφαρµογής στο cloud, 
αλλά και πολλά από τα δεδοµένα του Οµίλου αποθηκεύ- 
ονται στο cloud, αυξάνοντας την ευελιξία της πρόσβασης 
από παντού (mobility).

Στις αρχές του 2020 και λόγω της πανδηµίας Covid-19, 
επισπεύστηκε ο σχεδιασµός του Οµίλου, όσον αφορά 
στην υλοποίηση εφαρµογών εξ αποστάσεως εργασίας, 
ώστε να διασφαλιστεί ότι οι εργαζόµενοι του Οµίλου θα 
µπορούσαν να συνεχίσουν να εργάζονται µε ασφάλεια.

Ο  Όµιλος κατάφερε σε πολύ µικρό χρονικό διάστηµα να 
παράσχει στους εργαζόµενους, που έπρεπε να έχουν την 
δυνατότητα να εργασθούν εξ αποστάσεως, τον κατάλληλο 
εξοπλισµό και την αντίστοιχη εκπαίδευση, αλλά και ταυτό- 
χρονα να υλοποιήσει όλη την απαραίτητη υποδοµή, ώστε 
να υποστηρίξει την τηλεργασία µε ασφάλεια. Η αποδοχή 
της υπηρεσίας ήταν καθολική από τους εργαζόµενους 
διασφαλίζοντας τη συνέχεια της επιχειρηµατικής 
λειτουργίας σε πολύ υψηλό επίπεδο.  

Ο Όµιλος δίνει έµφαση στον ψηφιακό µετασχηµατισµό του µε στόχο τη βελτιστοποίηση 
του τρόπου λειτουργίας του. O ψηφιακός µετασχηµατισµός περιλαµβάνει:

Υπηρεσίες
κινητής τεχνολογίας

Τεχνολογίες
cloud

Ανάλυση
δεδοµένων

Ροµποτική και 

αυτοµατοποίηση

Τρισδιάστατη εκτύπωση
(3D printing)

Τεχνητή νοηµοσύνη 
(Artificial Intelligence – AI)

Κυβερνοασφάλεια
(cybersecurity)

∆ιαδίκτυο
των πραγµάτων
(Internet of Things)
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∆ηµιουργία και στελέχωση 
νέων ∆ιευθύνσεων και Τµηµάτων

Θεµελίωση νέων διαδικασιών 
σχετικά µε την εκπαίδευση του 
ανθρώπινου δυναµικού

∆ηµιουργία συστήµατος αξιολόγησης 
για το σύνολο του προσωπικού του Οµίλου

ΚΑΛΗ
ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ 
ΕΥΗΜΕΡΙΑ

ΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΕΙΡΗΝΗ,
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ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΙ
ΘΕΣΜΟΙ



62 63ΕΚΘΕΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2019 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

3.1 ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ο Όµιλος επιχειρεί να βελτιώνει διαρκώς τις µεθόδους 
διαχείρισης του ανθρώπινου δυναµικού του, ακολουθώ- 
ντας τις βέλτιστες πρακτικές. Για το λόγο αυτό το 2019 
προχώρησε στη δηµιουργία και στελέχωση τεσσάρων (4) 
νέων τµηµάτων στη ∆ιεύθυνση Ανθρώπινου ∆υναµικού, 
τα οποία αναπτύσσουν δράσεις και προγράµµατα για το 
σύνολο των εργαζοµένων του Οµίλου:

  • Τµήµα ∆ιαχείρισης Ανθρώπινου ∆υναµικού

  • Τµήµα Αµοιβών και Παροχών

  • Τµήµα Επιλογής Προσωπικού

  • Τµήµα Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης

Αναφορικά µε τον τοµέα Κατασκευής και λαµβάνοντας 
υπόψη την πολυπλοκότητα της λειτουργίας του, το µεγάλο 
αριθµό και τη γεωγραφική διασπορά έργων και εργοτα- 
ξίων, το 2019, η ∆ιεύθυνση Ανθρώπινου ∆υναµικού του 
Οµίλου προχώρησε στις παρακάτω ενέργειες:

  • ∆ηµιουργία συστήµατος για τη µηνιαία καταγραφή των 
     εργαζοµένων ανά ∆ιεύθυνση, µε στόχο την καλύτερη
     διαχείριση των ανθρώπινων πόρων, την αύξηση της
     αποδοτικότητας, τον έλεγχο του κόστους και την
     ορθότερη κοστολόγηση των έργων.

  • ∆ηµιουργία συστήµατος πρόβλεψης αναφορικά µε τις
     προσλήψεις και αποχωρήσεις ανά ∆ιεύθυνση µε βάση
     την πορεία υλοποίησης των έργων, µε στόχο να
     καλύπτονται άµεσα οι λειτουργικές ανάγκες των έργων
     καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησής τους, ενώ παράλληλα
 

     να καλύπτονται ανοιχτές θέσεις εργασίας στον  Όµιλο
     από υπάρχον προσωπικό και προσωπικό που θα
     είναι διαθέσιµο µετά το πέρας των έργων. 

  • ∆ηµιουργία συστήµατος καταγραφής των καταλυµάτων 
     που µισθώνονται για το προσωπικό των έργων.

Οι δοµικές αλλαγές που συντελέστηκαν στον  Όµιλο το 
2019 µε τη δηµιουργία και στελέχωση νέων ∆ιευθύνσεων 
και Τµηµάτων αποτυπώθηκαν στα αναθεωρηµένα οργα- 
νογράµµατα του Οµίλου και των θυγατρικών του.

Πολιτική του Οµίλου είναι η διερεύνηση για την αναπλή- 
ρωση προσωπικού όλων των επιπέδων να ξεκινά από 
το υπάρχον δυναµικό, παρέχοντας όλα τα απαραίτητα 
εργαλεία, κυρίως µέσω της επαγγελµατικής κατάρτισης, 
για την απόκτηση των απαιτούµενων γνώσεων για τη 
νέα θέση εργασίας.

Με στόχο να αποτυπωθούν οι ανάγκες, οι επιθυµίες και 
οι προσδοκίες των εργαζοµένων του Οµίλου, πραγµατο- 
ποιήθηκε έρευνα γνώµης των εργαζοµένων στο πλαίσιο 
του θεσµού «Great Place to Work». Στην έρευνα συµµε- 
τείχαν µέσω έντυπων και ηλεκτρονικών ερωτηµατολογίων 
εργαζόµενοι από όλες τις εταιρείες του Οµίλου. Τα απο- 
τελέσµατα της έρευνας θα αναλυθούν το 2020 µε στόχο 
την αναγνώριση περιοχών βελτίωσης.

Το 2019, ανανεώθηκαν παλαιότερες πολιτικές και 
διαδικασίες της ∆ιεύθυνσης Ανθρώπινου ∆υναµικού και 
δηµιουργήθηκαν νέες µε στόχο την ενίσχυση της διαφά- 
νειας, των ίσων ευκαιριών και της αποτελεσµατικότερης 
λειτουργίας του Οµίλου. Οι αλλαγές αφορούσαν στον 

οργανωτικό σχεδιασµό και στην καταγραφή των αναγκών 
σε ανθρώπινο δυναµικό, σε διάφορα θέµατα διαχείρισης 
του ανθρώπινου δυναµικού (µεταβολές στοιχείων, οικειο- 
θελείς αποχωρήσεις, απολύσεις, πειθαρχικά ζητήµατα, 
µεταβολές αποδοχών, χορήγηση προκαταβολών, ώρες 
εργασίας, µισθοδοσία κ.ά.), καθώς και στις παροχές 
εργαζοµένων. Επίσης, ολοκληρώθηκε η δηµιουργία ενός 
ενιαίου συστήµατος αναφορών (reporting) για όλα τα 
στοιχεία που αφορούν στο ανθρώπινο δυναµικό (αριθµός 
εργαζοµένων, παροχές ανά εργαζόµενο, δηµογραφικά 
κ.λπ.), τα οποία τηρούνται πλέον κεντρικά για το σύνολο 
του Οµίλου.  

Για την καλύτερη επικοινωνία των θεµάτων του Οµίλου 
στους εργαζοµένους του, έχει αναπτυχθεί ένα οµιλικό 
Intranet Portal, στο οποίο έχουν πρόσβαση περισσότεροι 
από 2.500 εργαζόµενοι, όπου κι αν βρίσκονται, µέσα από 
ηλεκτρονικό υπολογιστή, κινητό τηλέφωνο και tablet. 
Στο Portal αναρτώνται όλες οι επίσηµες εταιρικές ανακοι- 
νώσεις. Η ∆ιοίκηση, µε γνώµονα τη διαφάνεια και την 
έγκυρη ενηµέρωση των εργαζοµένων, για οποιαδήποτε 
σηµαντική αλλαγή στη λειτουργία του Οµίλου προβαίνει 
άµεσα ή σε εύλογο χρονικό διάστηµα σε ενηµερώσεις. 
Επίσης στα εργοτάξια, στα εργοστάσια, στις κεντρικές 
εγκαταστάσεις και τις υπόλοιπες λειτουργικές µονάδες 
του Οµίλου, υπάρχουν πίνακες ανακοινώσεων για την 
ενηµέρωση του προσωπικού.

Στο τέλος του 2019 (31.12.2019) το απασχολούµενο προ- 
σωπικό του Οµίλου, στην Ελλάδα, (συµπεριλαµβανοµένων 
των κοινοπραξιών στις οποίες οι εταιρείες του Οµίλου 
διαθέτουν άνω του 50% ή/και ασκούν διοίκηση) αριθµούσε 
5.458 άτοµα. Το 99% των εργαζοµένων είναι πλήρους 
απασχόλησης και το 87% έχουν προσληφθεί µε συµβάσεις 
αορίστου χρόνου. Το 16% των εργαζοµένων εργάζονται 
στα κεντρικά γραφεία του Οµίλου, ενώ η πλειονότητα 
των εργαζοµένων (84%) εργάζεται στα εργοτάξια και τα 
επιµέρους έργα του Οµίλου.

Το µεγαλύτερο µέρος των εργασιών του Οµίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ 
εκτελείται από τους εργαζοµένους του. Η πρακτική 
αυτή διαφοροποιείται στον τοµέα της Κατασκευής. Πιο
συγκεκριµένα, στα δηµόσια έργα η πλειοψηφία των 
εργασιών εκτελείται από εργαζόµενους του Οµίλου, και 
µόνο ένα µικρό ποσοστό εργασιών (<10%) εκτελείται από 
συνεργαζόµενους υπεργολάβους. Οι συνεργαζόµενοι 
υπεργολάβοι αναλαµβάνουν κυρίως χωµατουργικές και 
σκυροδεµατικές εργασίες. Αντίθετα, στα κτηριακά έργα 
δηµοσίου τοµέα, καθώς και στην πλειονότητα των ιδιω- 
τικών έργων, η πλειοψηφία των εργασιών εκτελείται από 
συνεργαζόµενους υπεργολάβους (>95%). Στις περιπτώσεις 
αυτές, οι υπεργολάβοι αναλαµβάνουν και εκτελούν 
εργασίες σκυροδέµατος, τοιχοποιίες, επιχρίσµατα, χρω- 
µατισµούς, δάπεδα κ.ά. Στο τέλος του 2019 (31.12.2019), 
1.543 εργαζόµενοι υπεργολάβων απασχολούνταν σε 
δραστηριότητες του Οµίλου. 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι το 28% του συνόλου των εργα- 
ζοµένων και το 8% του συνολικού αριθµού των στελεχών 
της Ανώτατης ∆ιοίκησης προέρχεται από τις τοπικές 
κοινωνίες στις οποίες δραστηριοποιείται ο Όµιλος. 
∆ιευκρινίζεται ότι για τα ποσοστά αυτά έχουν υπολογιστεί 
µόνο οι δραστηριότητες του Οµίλου εκτός Αττικής.

Οι εργαζόµενοι του Οµίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ αποτελούν την κινητήρια δύναµη και το πιο 
σηµαντικό συγκριτικό του πλεονέκτηµα. Η δυνατότητα του Οµίλου να υλοποιεί 
περίπλοκα έργα, µε τεχνικές δυσκολίες και απαιτητικά χρονοδιαγράµµατα, οφείλεται 
στους εργαζοµένους του, οι οποίοι µε τις γνώσεις, τον επαγγελµατισµό και την 
αφοσίωσή τους, παρέχουν υψηλού επιπέδου υπηρεσίες σε πελάτες και συνεργάτες. 

Ο Όµιλος επενδύει στην εργασιακή ευηµερία των ανθρώπων του και στη διαµόρφωση 
ενός καλού εργασιακού περιβάλλοντος, και δηµιουργεί τις κατάλληλες δοµές και 
συνθήκες που θα προάγουν την εκπαίδευση, την ανάπτυξη και την επιβράβευσή τους, 
προσφέροντας ίσες ευκαιρίες και στηρίζοντας τη διαφορετικότητα. 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ ΟΜΙΛΟ ΕΛΛΑΚΤΩΡ
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αµειβόµενων

Εργαζόµενοι ανά ηλικιακή οµάδα

5.458
Εργαζόµενοι

61%

26%

13%

>50 ετών

<30 ετών

30-50 ετών
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Προσλήψεις Εργαζοµένων

Αποχωρήσεις Εργαζοµένων

Σηµείωση: Οι δείκτες κινητικότητας έχουν υπολογιστεί χρησιµοποιώντας των αριθµό των εργαζόµενων που αποχώρησαν και το µέσο 
αριθµό εργαζοµένων του έτους.

30%
∆είκτης Κινητικότητας

Εργαζοµένων

14%
∆είκτης Εθελούσιας

Κινητικότητας Εργαζοµένων

16%
∆είκτης Μη-Εθελούσιας

Κινητικότητας Εργαζοµένων

Η εκπαίδευση και ανάπτυξη των εργαζοµένων του Οµίλου 
αποτελεί έναν από τους σηµαντικότερους πυλώνες για 
την επίτευξη των εταιρικών µας στόχων. Το 2019 υπήρξε 
χρονιά αναδιοργάνωσης, καθώς δηµιουργήθηκε σε 
επίπεδο Οµίλου Τµήµα Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης και 
θεµελιώθηκαν νέες διαδικασίες σχετικά µε την εκπαί- 
δευση του ανθρώπινου δυναµικού.

Πιο συγκεκριµένα:

• Συντάχθηκαν νέες πολιτικές και διαδικασίες αναφορικά
   µε την κατάρτιση και σύνταξη πλάνων εκπαίδευσης,
   αλλά και για την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραµ- 
   µάτων.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

• Με στόχο τη δηµιουργία Ακαδηµίας Εκπαίδευσης για
   θέµατα Ηγεσίας, αναπτύχθηκε ερωτηµατολόγιο για τη
   διερεύνηση των εκπαιδευτικών αναγκών των στελεχών
   του Οµίλου σε θέµατα σχετικά µε την ηγεσία, τις προ-
   σωπικές δεξιότητες και τη διαχείριση οµάδων. Τα απο-
   τελέσµατα της έρευνας αξιοποιήθηκαν για τη θέσπιση
   θεµατικών προτεραιοτήτων σχετικά µε τις εκπαιδευτικές
   δραστηριότητες που πρόκειται να υλοποιηθούν το 2020,
   καθώς και για τον καθορισµό των θεµάτων που θα
   καλύπτει η Ακαδηµία Εκπαίδευσης.

Στο πλαίσιο ανάπτυξης ενός δοµηµένου εκπαιδευτικού 
πλάνου, ο  Όµιλος ξεκίνησε το 2019 την αρχική καταγραφή
των εκπαιδευτικών προγραµµάτων που αποτελούν προτε- 
ραιότητα για όλες τις λειτουργίες του Οµίλου και αφορούν 
θέµατα υγείας και ασφάλειας, διαχείρισης ποιότητας και 
βιώσιµης ανάπτυξης. ∆ηµιουργήθηκε µια βάση δεδοµένων 
µε τα προγράµµατα που πρέπει να πραγµατοποιούνται σε 
τακτά χρονικά διαστήµατα. Στη συνέχεια θα καταγραφούν 
οι εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλων θεµατικών ενοτήτων, 
όπως για παράδειγµα σε τεχνικά θέµατα, διαδικασίες, 
νοµοθεσία κ.ά.

Ο Όµιλος ενθαρρύνει τη συµµετοχή των εργαζοµένων 
του σε σεµινάρια, συνέδρια και εκπαιδεύσεις για θέµατα 
τεχνικά, τεχνολογικά, διοικητικά, εξυπηρέτησης πελατών 
και ασφάλειας, που σχετίζονται µε τις δραστηριότητές 
του. Συχνά η εκπαίδευση είναι ενδοεπιχειρησιακή, µε 
εσωτερικούς εκπαιδευτές. Η αρµόδια ∆ιεύθυνση Ανθρώ- 
πινου ∆υναµικού επιλέγει και συντονίζει προγράµµατα 
εκπαίδευσης για όλο το προσωπικό, κατόπιν προτάσεων 
των επιµέρους ∆ιευθύνσεων και Τµηµάτων.

Το 2019, πραγµατοποιήθηκαν συνολικά 32.819 ώρες 
εκπαίδευσης (26.953 για τους άνδρες και 5.866 για τις 
γυναίκες). Υπολογίζεται ότι ο µέσος όρος ωρών εκπαί- 
δευσης ανά εργαζόµενο ανήλθε σε 6 ώρες (7 για τους 
άνδρες και 4 για τις γυναίκες). Οι συνολικές δαπάνες για 
την εκπαίδευση των εργαζοµένων, που έλαβε χώρα κατά 
τη διάρκεια του έτους, υπολογίζονται σε € 137.432. 

( Ώρες εκπαίδευσης και µ. ο. εκπαίδευσης ανά εργαζόµενο) 

310

Γυναίκες

722

Άνδρες

333

Γυναίκες

1.104

Άνδρες

317

<30 ετών

214

>50 ετών

501

30-50 ετών

1 .032
Εργαζόµενοι

30%

70%

1.032
Εργαζόµενοι

21%

48%

31%

440

>50 ετών

223

<30 ετών

774

30-50 ετών

1 .437
Εργαζόµενοι

23%

77%

1 .437
Εργαζόµενοι

54%

15%

31% Εκπαίδευση Εργαζοµένων 

5.866

26.953

3,88 ώρες ανά 
εργαζόµενη

Γυναίκες

5,33 ώρες ανά 
εργαζόµενο

Εκτός κεντρικών
γραφείων του 
Οµίλου

6,83 ώρες ανά 
εργαζόµενο

Άνδρες

9,65 ώρες ανά 
εργαζόµενο

Στα κεντρικά
γραφεία του 
Οµίλου

1,32 ώρες ανά 
εργαζόµενο

Στο 90% 
των χαµηλότερα
αµειβόµενων
εργαζοµένων

6,47 ώρες ανά 
εργαζόµενο

Στο 10% 
των υψηλότερα
αµειβόµενων
εργαζοµένων

8.318

24.501 32.183

636
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Εκτός από την εκπαίδευση σε θέµατα υγείας και ασφά- 
λειας στην εργασία, που αποτελούν ύψιστη προτεραιότητα 
για τον Όµιλο και αναφέρονται στην επόµενη ενότητα, το 
2019, υλοποιήθηκαν εκπαιδεύσεις σε διάφορες θεµατικές 
ενότητες, που συµβάλλον στην αποδοτικότερη κάλυψη 
των λειτουργικών αναγκών. Συγκεκριµένα, εργαζόµενοι 
του Οµίλου παρακολούθησαν εκπαιδευτικά προγράµµατα/ 
συνέδρια για τα παρακάτω θέµατα:

  • ∆ιοίκηση – Leadership

  • Πληροφορική

  • Νοµοθεσία

  • Κανονιστική συµµόρφωση

  • ∆ιασφάλιση ποιότητας

  • Λειτουργικές ανάγκες διαφόρων τµηµάτων 
     (operations)

  • Τεχνικές δεξιότητες

Σηµειώνεται ότι το 2019 δόθηκε έµφαση στην εκπαίδευση 
σχετικά µε την νέα πλατφόρµα whistleblowing, καθώς 
και στην εκπαίδευση από εξωτερικό φορέα στελεχών 
των εταιρειών του Οµίλου για θέµατα καταπολέµησης 
της διαφθοράς, όπως αναφέρεται και στην ενότητα 
Συµµόρφωση.

Λόγω της πολυπλοκότητας των δραστηριοτήτων του 
Οµίλου, αλλά και των επιµέρους εταιρειών, κάθε 
εταιρεία/τµήµα εταιρείας χρήζει διαφορετικού είδους 
εξειδικευµένης εκπαίδευσης. Για παράδειγµα οι εταιρείες 
ΑΤΤΙΚΗ Ο∆ΟΣ και ΑΤΤΙΚΕΣ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ οργάνωσαν 
εκπαιδεύσεις/συµµετοχές σε συνέδρια σχετικά µε τα 
κάτωθι αντικείµενα:

  • Ορθή επικοινωνία µε χρήστες

  • Επικοινωνιακή διαχείριση κρίσεων

  • ∆ιαχείριση πελατών

  • Εκπαίδευση νέων υπαλλήλων περιπολίας και οµάδων
     επέµβασης
 
  • Θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση στα καθήκοντα 
     του εισπράκτορα διοδίων

  • ∆ιενέργεια αποχιονισµού

Αντίστοιχα, οι εργαζόµενοι της εταιρείας ΜΟΡΕΑΣ πραγµα- 
τοποιήσαν κατά κύριο λόγο εκπαιδεύσεις σε λογιστικά 
θέµατα (διεθνή λογιστικά πρότυπα, φορολογία νοµικών 
προσώπων κ.ά.).

Το 2019, ξεκίνησε η ανανέωση του υλικού της εισαγωγικής 
εκπαίδευσης εργαζοµένων που απασχολούνται στα 
Κεντρικά Γραφεία του Οµίλου αλλά και στα έργα, µε στόχο 
να παρέχει τις πρώτες απαραίτητες πληροφορίες στο νέο 
εργαζόµενο, να τον εµπνεύσει αλλά και να διευκολύνει 
την καθηµερινότητά του στη νέα του θέση.

Οι κύριες θεµατικές ενότητες της εισαγωγικής εκπαίδευ- 
σης περιλαµβάνουν τα παρακάτω:

  • Παρουσίαση του Οµίλου και των κύριων δραστηριο-
     τήτων του.

  • Θέµατα που αφορούν στην κανονιστική συµµόρφωση,
     στα οποία προστέθηκαν πληροφορίες αναφορικά µε
     τον κώδικα δεοντολογίας, την πολιτική κατά της
     διαφθοράς, αλλά και τη χρήση της νέας πλατφόρµας
     whistleblowing.

  • Κανόνες και βασικές αρχές για την υγεία και ασφάλεια
     στο χώρο εργασίας.

  • Θέµατα που αφορούν στη διασφάλιση ποιότητας.

  • Βιώσιµη ανάπτυξη, δράσεις και στόχοι του Οµίλου.

  • Θέµατα που αφορούν στη διαχείριση ανθρώπινου
     δυναµικού: αλλαγές προσωπικών στοιχείων, αιτήσεις
     αδειών, επικοινωνία απουσιών/ασθενειών, παροχές,
     σύστηµα αξιολόγησης της απόδοσης, συµµετοχή σε
     εκπαιδευτικές δραστηριότητες, εσωτερική επικοινωνία
     (Intranet Portal) κ.ά.

  • Επιτεύγµατα και βραβεύσεις του Οµίλου.

Το έντυπο υλικό θα είναι έτοιµο για χρήση το δεύτερο 
εξάµηνο του 2020.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΝΕΟΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ

Η αξιολόγηση της απόδοσης των εργαζοµένων υλοποι- 
ούταν µέχρι το 2019 σε κάποιες από τις εταιρείες του 
Οµίλου, µε τη χρήση επιµέρους διαδικασιών αξιολόγησης. 
Στο πλαίσιο ανάπτυξης και διαρκούς βελτίωσης των 
εργαζοµένων, για την επίτευξη τόσο των προσωπικών όσο 
και των εταιρικών στόχων, το 2019 ξεκίνησε ο σχεδιασµός 
ενός συστήµατος αξιολόγησης για το σύνολο του προσω- 
πικού του Οµίλου.

Για την ολοκλήρωση του συστήµατος αξιολόγησης, ο 
Όµιλος προχώρησε στις εξής δράσεις: 

  • Επιλογή απαραίτητων δεξιοτήτων για την επίτευξη των
     εταιρικών στόχων σύµφωνα µε τις οποίες θα αξιολο-
     γείται η απόδοση των εργαζοµένων.
 

  • ∆ηµιουργία δύο διαφορετικών εντύπων αξιολόγησης
     των στελεχών και των λοιπών εργαζοµένων του Οµίλου.
 
  • ∆ηµιουργία σχετικής πολιτικής και διαδικασιών.

  • ∆ηµιουργία κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού για
     το σύστηµα.

  • ∆ηµιουργία πλάνου εκπαίδευσης.

Η αξιολόγηση µε βάση το νέο σύστηµα αναµένεται να 
πραγµατοποιηθεί για πρώτη φορά µέσα στο 2020 και θα 
επαναλαµβάνεται σε ετήσια βάση.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Για τον Όµιλο ΕΛΛΑΚΤΩΡ ο σεβασµός στα ανθρώπινα 
δικαιώµατα αποτελεί αδιαπραγµάτευτη αξία και ακολούθως 
η παροχή ίσων ευκαιριών είναι µια υποχρεωτική συνθήκη. 
Η τήρηση αυτής της δέσµευσης εφαρµόζεται µε τη 
θέσπιση και εφαρµογή διαφανών και αξιόπιστων πρα- 
κτικών µέσω κατάλληλων πολιτικών και διαδικασιών.
Αντίστοιχα, κατά την προσέλκυση και επιλογή των
υποψήφιων εργαζοµένων ο Όµιλος διασφαλίζει ότι δεν 
γίνονται φυλετικές, ηλικιακές ή διακρίσεις λόγω φύλου 
και ότι παρέχονται ίσες ευκαιρίες για άτοµα µε αναπηρία 
(ΑµεΑ). Όλοι οι εργαζόµενοι έχουν συµπληρώσει το 18ο 
έτος της ηλικία τους, ενώ ενδεικτικά αναφέρεται ότι στον 
Όµιλο (σε όλες τις χώρες δραστηριοποίησής του) απασχο- 
λούνται εργαζόµενοι από 40 διαφορετικές εθνικότητες.

Ο Όµιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ ευθυγραµµίζεται και ακολουθεί την 
εργατική νοµοθεσία.  

Πέρα από τις αµοιβές που κατ’ ελάχιστο συµµορφώνονται 
µε την Εθνική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας (ΕΣΣΕ), ακο- 
λουθεί και εφαρµόζει ό,τι προβλέπεται από την εργατική 
νοµοθεσία σχετικά µε τα ωράρια, τα προγράµµατα εργα- 
σίας και την καταβολή των προβλεπόµενων δώρων / 
επιδοµάτων.

Το 2019, θεσπίστηκαν νέες πολιτικές και διαδικασίες 
αναφορικά µε την προσέλκυση και επιλογή προσωπικού 
στο πλαίσιο της περαιτέρω προάσπισης της ισότητας και 
της εξάλειψης των διακρίσεων. Ειδικότερα, προς αυτή 
την κατεύθυνση ο Όµιλος προχώρησε σε:

  • ∆ηµιουργία Τµήµατος Επιλογής Προσωπικού υπό τη
     ∆ιεύθυνση Ανθρώπινου ∆υναµικού του Οµίλου για τη
     χάραξη στρατηγικής αναφορικά µε την προσέλκυση
     και την επιλογή εργαζοµένων.

ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Σύµφωνα µε τη διαδικασία αξιολόγησης, στο τέλος κάθε 
έτους διενεργείται η αξιολόγηση όλου του προσωπικού 
από τους ∆ιευθυντές και προϊσταµένους όλων των τµη- 
µάτων. Οι φόρµες αξιολόγησης συµπεριλαµβάνουν 
συγκεκριµένες δεξιότητες και συµπεριφορές, µε 5-βάθµια 
κλίµακα βαθµολόγησης. Τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης 
λαµβάνονται υπόψη αναφορικά µε θέµατα ανάπτυξης και 
εξέλιξης των εργαζοµένων στην εταιρεία. Μέσω της 
συγκεκριµένης διαδικασίας αξιολόγησης, προκύπτουν 
ακόµη εκπαιδευτικές ανάγκες, για βελτίωση των γνώσεων 
και της παραγωγικότητας του προσωπικού. 

Στις αρχές κάθε έτους, το υφιστάµενο προσωπικό αξιο- 
λογεί ανώνυµα τους Προϊσταµένους και ∆ιευθυντές, για 
το προηγούµενο έτος, όπως παραπάνω µε τη χρήση 
φορµών αξιολόγησης, όπου είναι αποτυπωµένες συγκε- 
κριµένες δεξιότητες και συµπεριφορές. 

Το 2019, αξιολογήθηκαν 819 εργαζόµενοι (419 άνδρες 
και 400 γυναίκες).

ΑΤΤΙΚΕΣ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ: Αξιολόγηση Εργαζοµένων



  • ∆ηµιουργία περιγραφών θέσεων εργασίας (job
     descriptions), στις οποίες ορίζονται µε σαφήνεια οι
     κύριες αρµοδιότητες κάθε θέσης εργασίας, καθώς
     και τα απαραίτητα τυπικά προσόντα, τεχνικές γνώσεις
     και δεξιότητες που θα πρέπει να κατέχει ο εργαζόµενος
     στη συγκεκριµένη θέση.

  • ∆ηµιουργία συγκεκριµένου πρότυπου (template)
     αγγελιών για την κάλυψη των ανοιχτών θέσεων
     εργασίας. 

  • Θέσπιση διαδικασίας έγκρισης για την κάλυψη των
     ανοιχτών θέσεων εργασίας ανάλογα µε τις λειτουρ-
     γικές ανάγκες, αλλά και µε τον προϋπολογισµό κάθε
     εταιρείας / διεύθυνσης.

  • Θέσπιση αξιοκρατικού συστήµατος δοµηµένων συνε-
     ντεύξεων µε συµµετοχή στελεχών από διαφορετικά
     ιεραρχικά επίπεδα, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι

     δεξιότητες και οι αξίες του υποψηφίου ταιριάζουν
     απόλυτα µε την οµιλική κουλτούρα.

  • Θέσπιση συγκεκριµένης διαδικασίας εσωτερικής
     στελέχωσης. Η διαδικασία είναι παρόµοια µε την
     στελέχωση από εξωτερικές πηγές, απλά η δηµοσίευση
     της αγγελίας πραγµατοποιείται στο οµιλικό Intranet
     Portal.

  • Ενίσχυση της διαδικασίας εξωτερικής στελέχωσης
     µέσω της προµήθειας εξειδικευµένης ηλεκτρονικής
     πλατφόρµας διαχείρισης αγγελιών και εισερχόµενων
     βιογραφικών σηµειωµάτων. 

Στις εταιρείες του Οµίλου δεν υφίστανται σωµατεία 
εργαζοµένων. Ωστόσο ο Όµιλος στηρίζοντας την ανοιχτή 
επικοινωνία, πραγµατοποιεί συναντήσεις µε κλαδικά 
σωµατεία (Σωµατείο Οικοδόµων και Σωµατείο Μισθωτών 
Τεχνικών). Παράλληλα, επιτρέπει την είσοδο των εκπρο- 
σώπων αυτών των σωµατείων στις εγκαταστάσεις του 
Οµίλου για λόγους ενηµέρωσης των εργαζοµένων. 

Μεταξύ άλλων, ο  Όµιλος συµµετέχει σε αθλητικές 
δραστηριότητες για τους εργαζοµένους του, µε στόχο την
προώθηση της οµαδικότητας και την ενίσχυση της ψυχικής 
και σωµατικής υγείας του προσωπικού του.

Για την ενίσχυση των οικογενειών των εργαζοµένων διορ- 
γανώνεται σε ετήσια βάση χριστουγεννιάτικη γιορτή για 
τα παιδιά, ενώ τα παιδιά των εργαζοµένων στις εταιρείες  

του Οµίλου έχουν τη δυνατότητα παραµονής σε παιδικές 
κατασκηνώσεις κατά την περίοδο του καλοκαιριού.
 
Ακολουθώντας παρόµοια πολιτική και αναγνωρίζοντας τη 
µέγιστη σηµασία της παιδείας για το µέλλον των νέων, η 
ΑΤΤΙΚΗ Ο∆ΟΣ έχει θεσπίσει µία ετήσια υποτροφία για τα 
παιδιά των εργαζοµένων της.
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Το 2019, δηµιουργήθηκε σε επίπεδο Οµίλου Τµήµα 
Αµοιβών και Παροχών, µε στόχο τη χάραξη πολιτικής στον 
τοµέα αυτό. Κατά τη διάρκεια του έτους επανεξετάστηκε 
το ύψος των αµοιβών των εργαζοµένων του Οµίλου, ώστε 
να συµφωνούν τόσο µε την Εθνική Συλλογική Σύµβαση 
Εργασίας (ΕΓΣΣΕ), όσο και µε τη νέα Πολιτική Αµοιβών 
και Παροχών του Οµίλου.

Ο  Όµιλος προχώρησε σε αξιολόγηση της βαρύτητας και 
της συνεισφοράς στα εταιρικά αποτελέσµατα κάθε µονα- 
δικής θέσης εργασίας στον οργανισµό και από αυτή τη 
διαδικασία προέκυψε µια βαθµολογία «Grade» για κάθε 
ρόλο. Αντίστοιχα οι βαθµολογίες «Grades» οµαδοποιή- 
θηκαν σε «Clusters». Κάθε «Cluster» συνδέθηκε µε ένα 
εύρος αµοιβών και µε ξεχωριστές παροχές. Τα αποτελέ- 
σµατα της διαδικασίας αξιοποιήθηκαν για τη δηµιουργία 
της νέας Πολιτικής Αµοιβών και Παροχών του Οµίλου. 
Ολοκληρώθηκε ένας κύκλος αλλαγών σε αµοιβές και 
παροχές, όπου κρίθηκε απαραίτητο µε βάση τη νέα 
Πολιτική, ενώ τυχόν αποκλίσεις που παραµένουν θα 
εξοµαλυνθούν σταδιακά στα επόµενα έτη.

Ο Όµιλος παρέχει στους εργαζοµένους του πρόγραµµα 
οµαδικής ασφάλισης ζωής, καθώς και πρόσθετης 
ιατροφαρµακευτικής κάλυψης. ∆ικαίωµα συµµετοχής στο 
εν λόγω πρόγραµµα έχουν όλοι οι εργαζόµενοι, πλην των 
ηµεροµίσθιων εργαζόµενων που απασχολούνται περι- 
στασιακά σε έργα ή λειτουργικές µονάδες του Οµίλου.  

Παράλληλα, παρέχεται η δυνατότητα κάλυψης των 
προστατευόµενων µελών των εργαζοµένων (µε µικρή 
επιβάρυνση του ίδιου του εργαζοµένου).

Αναφορικά µε τις γονικές άδειες, ο Όµιλος εφαρµόζει 
πλήρως ό,τι προβλέπεται από την ισχύουσα εργατική 
νοµοθεσία. Με γνώµονα τη συστηµατική ενίσχυση και 
φροντίδα του προσωπικού τους, οι εταιρείες του Οµίλου 
προσφέρουν µια σειρά από παροχές, µεταξύ των οποίων:

  • Παροχή αυτοκινήτου, κάρτας καύσιµων, ποµποδέκτη
     (π.χ. e-pass) και κινητού τηλεφώνου βάσει κριτηρίων
     θέσης.

  • Μηνιαίο επίδοµα παιδικού σταθµού για τους γονείς
     παιδιών προσχολικής ηλικίας.

  • Ενοικίαση κατοικίας για στελέχη του Οµίλου, αν
     απαιτείται η αλλαγή τόπου κατοικίας.

Το 2019, 52 εργαζόµενες στον Όµιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ έκαναν 
χρήση της άδειας µητρότητας. Επίσης, εντός του έτους 
επέστρεψαν κανονικά στο χώρο εργασίας τους 30 εργα- 
ζόµενες µετά το πέρας της άδειάς τους (ανεξάρτητα από 
το έτος έναρξης αυτής).

Επιπλέον, προς διευκόλυνση των εργαζοµένων κατά τις 
ώρες προσέλευσης και αποχώρησης από τις εγκαταστάσεις 
των κεντρικών γραφείων του Οµίλου προσφέρεται δωρεάν 
µετακίνηση µε εταιρικό λεωφορείο.

ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

  • Συνεχή τήρηση και βελτίωση της υγείας και της ασφά-
     λειας στους εργασιακούς χώρους.

  • ∆ιαβούλευση και συµµετοχή των εργαζοµένων στο
     σχεδιασµό και στην αναθεώρηση των Συστηµάτων
     ∆ιαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας.

  • Τήρηση της ισχύουσας εθνικής και ευρωπαϊκής νοµο-
     θεσίας και εφαρµογή όλων των λοιπών κανονιστικών
     απαιτήσεων, συµπεριλαµβανοµένων των απαιτούµενων
     ενεργειών επιθεώρησης και ελέγχου.

  • Συνεχή εκπαίδευση και ενηµέρωση του ανθρώπινου
     δυναµικού για θέµατα που αφορούν στην υγεία και
     στην ασφάλεια στους χώρους εργασίας.

Ο Όµιλος στοχεύει στην ελαχιστοποίηση των ατυχηµάτων 
και των επαγγελµατικών ασθενειών σε όλους τους χώρους 
όπου δραστηριοποιείται, µέσα από την πρόληψη και εκτί- 
µηση των επαγγελµατικών κινδύνων και τη λήψη των 
κατάλληλων µέτρων.

Για τη διαφύλαξη της ασφάλειας όλων των εργαζόµενων, 
ο Όµιλος διαθέτει ξεχωριστή ∆ιεύθυνση Υγείας και 
Ασφάλειας, ενώ οι εταιρείες ΑΚΤΩΡ, ΑΚΤΩΡ FM, ΤΟΜΗ, 
ΑΤΤΙΚΕΣ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ, ΑΤΤΙΚΗ Ο∆ΟΣ, ΗΛΕΚΤΩΡ, 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ, ΑΠΟΤΕΦΡΩΤΗΡΑΣ και Ε∆Α∆ΥΜ έχουν 
πιστοποιηµένα Συστήµατα ∆ιαχείρισης Υγείας και 
Ασφάλειας (ΣΥ∆ΥΑ) σύµφωνα µε τα πρότυπα OHSAS 
18001:2007 ή/και ISO 45001:2018. Οι εταιρείες µε ΣΥ∆ΥΑ
διαθέτουν Τµήµα ή Υπεύθυνο Υγείας και Ασφάλειας. Κάθε 
έργο / δραστηριότητα του Οµίλου πριν από την έναρξη
εργασιών, ορίζει Μηχανικό Υγείας και Ασφαλείας (Τεχνικό
ή/και Συντονιστή Ασφαλείας), καθώς και Ιατρό Εργασίας  

(εάν και εφόσον απαιτείται), οι οποίοι εποπτεύον την 
εφαρµογή σωστών πρακτικών κατά την εκτέλεση των 
έργων.

Πιο συγκεκριµένα, ο Μηχανικός Υγείας και Ασφάλειας 
(Μ-ΥΑ), σε συνεργασία µε τον Ιατρό Εργασίας πραγµατο- 
ποιούν τακτικές επιθεωρήσεις των εγκαταστάσεων και
των συνθηκών εργασίας, ελέγχουν την τήρηση των µέτρων
ασφάλειας του έργου, την εφαρµογή των κατάλληλων
Μέσων Ατοµικής Προστασίας και συντάσσουν / επικαιρο- 
ποιούν τη Γραπτή Εκτίµηση Επαγγελµατικού Κινδύνου 
(ΓΕΕΚ), σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία Υγείας και 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

3.2 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Η µέριµνα για την υγεία και ασφάλεια του συνόλου του ανθρώπινου δυναµικού, το 
οποίο απασχολεί ο  Όµιλος, αποτελεί βασικό µέρος της ευρύτερης επιχειρηµατικής 
πολιτικής και φιλοσοφίας του. Η ∆ιοίκηση δεσµεύεται για: 
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Ασφάλειας, καθώς και τις απαιτήσεις του ΣΥ∆ΥΑ. Επιπλέον, 
είναι υπεύθυνοι για την εκπαίδευση όλων των εργαζό- 
µενων σε θέµατα ασφάλειας της εργασίας.

Σε τακτά χρονικά διαστήµατα διεξάγονται εσωτερικές 
επιθεωρήσεις στο πλαίσιο εφαρµογής των ΣΥ∆ΥΑ, µέσω 
των οποίων:

  • διαπιστώνονται τυχόν µη συµµορφώσεις / αποκλίσεις
     και υλοποιούνται οι απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες
     και

  • επιβεβαιώνεται ότι τα ΣΥ∆ΥΑ λειτουργούν ικανοποιη-
     τικά και ότι δεν υφίστανται επιπτώσεις στην υγεία και
     ασφάλεια που δεν έχουν αναγνωριστεί ή/και αντιµε-
     τωπιστεί.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι, το 2019, η ∆ιεύθυνση Υγείας 
και Ασφάλειας του Οµίλου πραγµατοποίησε 28 εσωτερικές 
επιθεωρήσεις σε εταιρείες του τοµέα Κατασκευής. ∆ια- 
πιστώθηκαν 3 περιπτώσεις µη συµµόρφωσης, για τις 
οποίες, κατόπιν αξιολόγησης, ελήφθησαν όλες οι απαραί- 
τητες διορθωτικές ενέργειες.

Ο Ιατρός Εργασίας αποτιµά τους εργασιακούς κινδύνους 
στην υγεία των εργαζοµένων µε τακτικές επιθεωρήσεις 
στις θέσεις εργασίας, ενηµερωτικά φυλλάδια, και έχοντας 
λάβει το ιατρικό ιστορικό κάθε εργαζοµένου διασφαλίζει 
την υγεία στην εργασία εκδίδοντας για τον κάθε εργαζό- 
µενο βεβαιώσεις καταλληλόλητας. Επιπλέον, µπορεί ανά 
πάσα στιγµή να εκδώσει προφορικές ή γραπτές συστά- 
σεις / οδηγίες σχετικά µε την αποτροπή αρνητικών αλλη- 
λεπιδράσεων µεταξύ εργασίας και υγείας των εργαζοµέ- 
νων, σε συνάρτηση µε το ιατρικό - επαγγελµατικό ιστορικό 
των εργαζοµένων και τη φύση της εργασίας τους.

Το Ιατρείο Εργασίας που τηρείται για τις εταιρείες ΑΤΤΙΚΗ 
Ο∆ΟΣ και ΑΤΤΙΚΕΣ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ έχει οργανώσει 
περιφερειακά ιατρεία σε κοµβικά σηµεία της Αττικής 
Οδού και προχώρησε στην εκπαίδευση ικανού αριθµού 
εργαζοµένων σε θέµατα παροχής πρώτων βοηθειών. 
Επίσης, υλοποιούνται από το Ιατρείο έλεγχοι υγιεινής 
στους χώρους εργασίας ενώ, κατά καιρούς, οι Επισκέπτες 
Υγείας συµβουλεύουν και ευαισθητοποιούν τους εργαζό- 
µενους, µέσω διανοµής ενηµερωτικών εντύπων, για 
σηµαντικά θέµατα υγείας. Λόγω της φύσης των εργασιών 
κάποιοι από τους εργαζόµενους ενδέχεται να εκτεθούν σε
φυσικούς, χηµικούς ή και βιολογικούς κινδύνους. Για 
το λόγο αυτό, λαµβάνονται πολύ αυστηρά µέτρα πρόληψης 
και πραγµατοποιούνται συστηµατικές ιατρικές εξετάσεις 
στους εργαζόµενους, αλλά και µετρήσεις επιβλαβών 
παραγόντων στον εργασιακό χώρο. 

Σε περίπτωση ατυχήµατος σε εργαζόµενο του Οµίλου 
ή σε εργαζόµενο υπεργολάβου / προµηθευτή σε χώρο

ευθύνης του Οµίλου, τίθεται σε εφαρµογή το Σχέδιο 
Εκτάκτων Αναγκών σύµφωνα µε το ΣΥ∆ΥΑ και ακολου- 
θείται µια σειρά ενεργειών µε σκοπό την ενηµέρωση:

  • Της ∆ιοίκησης του έργου / δραστηριότητας

  • Του Τµήµατος Προσωπικού, της ∆ιεύθυνσης Υγείας
     και Ασφάλειας κ.λπ.

  • Των αρχών που σχετίζονται µε τη διερεύνηση και 
     καταγραφή των ατυχηµάτων

  • Του Κύριου του έργου ή/και άλλων τρίτων φορέων

Για κάθε ατύχηµα πραγµατοποιείται σχετική ανάλυση και 
κατηγοριοποίηση ανάλογα µε το είδος του τραυµατισµού 
και τη φύση του ατυχήµατος, αρµόδιοι για την οποία είναι 
ο Μ-ΥΑ σε συνεργασία µε τον Ιατρό Εργασίας κάθε 
έργου / δραστηριότητας. Όλα τα ατυχήµατα δηλώνονται 
στη διαδικτυακή πλατφόρµα του Υπουργείου Εργασίας.

Στη συνέχεια, και κατόπιν διερεύνησης των αιτιών του 
ατυχήµατος, λαµβάνονται τα κατάλληλα µέτρα για την απο- 
φυγή παρόµοιων συµβάντων στο µέλλον. Η ∆ιεύθυνση 
Υγείας και Ασφάλειας σε συνεργασία µε τον Μ-ΥΑ και 
τον Ιατρό Εργασίας οργανώνουν νέες εκπαιδεύσεις και 
εσωτερικές ενηµερώσεις µεριµνώντας για την εφαρµογή 
και τήρηση των µέτρων ασφάλειας στο σύνολο του 
έργου / δραστηριότητας. Επιπλέον, όπου απαιτείται 
αναθεωρείται και η ΓΕΕΚ.

Σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των Συστηµάτων ∆ιαχείρισης 
Υγείας και Ασφάλειας των εταιρειών του Οµίλου, εκτός 
από τα ατυχήµατα, καταγράφονται και τα «παρ’ ολίγον 
ατυχήµατα», δηλαδή αιφνίδια γεγονότα στον εργασιακό 
χώρο χωρίς τραυµατισµό, ασθένεια ή βλάβη εργαζόµενων. 
Η καταγραφή, αναφορά και ανάλυση των συµβάντων 
αυτών είναι απαραίτητη για τη βελτίωση του υφιστάµενου 
ΣΥ∆ΥΑ και των µέτρων προστασίας. Το 2019, καταγρά- 
φηκαν από τις εταιρείες του Οµίλου 23 παρ’ ολίγον 
ατυχήµατα.

Με στόχο τη συστηµατικότερη παρακολούθηση της 
συµµόρφωσης των έργων µε τις απαιτήσεις της κείµενης 
νοµοθεσίας, εφαρµόζεται η εσωτερική διαδικασία «Μηνιαία 
Αναφορά Ασφάλειας», η οποία αναµένεται να αναθεωρηθεί 
εντός του 2020. Επίσης, ο Όµιλος προχώρησε στη θέσπιση 
δεικτών (π.χ. δείκτης σοβαρότητας ατυχηµάτων, δείκτης 
συχνότητας ατυχηµάτων, δείκτες εκπαίδευσης κ.λπ.) και 
στόχων για την υγεία και ασφάλεια ώστε να αξιολογείται 
η επίδοση των έργων σε θέµατα υγείας και ασφάλειας.

Τον Οκτώβριο του 2019, η εταιρεία ΑΚΤΩΡ αναβάθµισε το 
ΣΥ∆ΥΑ της και έλαβε πιστοποίηση από εξωτερικό φορέα 
σύµφωνα µε το πρότυπο ISO 45001:2018. 

Στις 27 Οκτωβρίου 2019, προκλήθηκε θανατηφόρο 
ατύχηµα από ηλεκτροπληξία εις βάρος εργαζοµένου 
της ΑΚΤΩΡ σε έργο αντικατάστασης αγωγών εναερίων 
δικτυών του δικτύου µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. 
Το ατύχηµα έλαβε χώρα µετά το πέρας των προγραµµατι- 
σµένων εργασιών, σε στύλο χαµηλής τάσης, ο οποίος δεν 
περιλαµβανόταν στο πρόγραµµα εργασίας της συγκεκρι- 
µένης ηµέρας. Το περιστατικό διερευνάται από τις αρµό- 
διες αρχές και µέχρι σήµερα δεν έχει επιβληθεί στην 
εταιρεία πρόστιµο ή κάποια άλλη διοικητική κύρωση για 
παραβίαση των διατάξεων περί ασφάλειας και υγείας 
κατά την εργασία.

Με στόχο την αποφυγή παρόµοιων περιστατικών 
αποφασίστηκε και υλοποιήθηκε µια σειρά ενεργειών:

  • Ελέγχθηκαν και συντηρήθηκαν τα ακόντια χειρισµών
     µέσης τάσης, τα δοκιµαστικά µέσης και χαµηλής τάσης,
     οι γειώσεις µέσης και χαµηλής τάσης και οι γειώσεις
     ασφαλειοκιβωτίων.

  • Οι Τεχνίτες Ηλεκτρολόγοι Α’ του συγκεκριµένου έργου
     (που είχαν συµπληρώσει την προ-απαιτούµενη προ-
     ϋπηρεσία) αναβάθµισαν τις άδειές τους σε Αρχιτεχνίτες
     Ηλεκτρολόγους. 

23%
Χειρισµός οχηµάτων / Μηχανηµάτων έργων / 
Εξοπλισµού / Εργαλείων

Το 2019 στις εταιρείες του Οµίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ καταγράφηκαν 71 ατυχήµατα εργαζοµένων (εξαιρουµένων των παθολο- 
γικών), από τα οποία τα 55 ήταν ελαφριά και τα 16 σοβαρά.   

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Αιτίες / Φύση Ατυχηµάτων*

71
Ατυχήµατα

30%
Πτώση Εργαζοµένου

8%
Άλλες αιτίες (Μικροτραυµατισµοί στα δάκτυλα, 
παραπάτηµα, δάγκωµα από ζώο, κ.λπ.)

3%
Μετάβαση από και προς την εργασία

17%
Τροχαίο ατύχηµα

20%
Μηχανική / Χειρωνακτική διακίνηση φορτίων

71 Τραυµατισµοί
Εργαζοµένων Οµίλου

11 Τραυµατισµοί
Εργαζοµένων Υπεργολάβων Οµίλου

60Άνδρες 11Γυναίκες 11Άνδρες 0Γυναίκες

*Εξαιρούνται τα περιστατικά λόγω παθολογικών αιτιών.



  • Σε όλους τους εργαζόµενους του έργου έγινε εκ νέου
     διανοµή µέσων ατοµικής προστασίας.

  • Σε κάθε αδειούχο ηλεκτρολόγο και σε κάθε βοηθό του
     έργου δόθηκαν επιπλέον δοκιµαστικά χαµηλής τάσης.

  • Επανεκπαιδεύτηκαν όλοι οι εργαζόµενοι σε αντίστοιχα
     έργα ανά την Ελλάδα για την τήρηση των κανόνων και
     οδηγιών ασφαλείας από τους εκάστοτε Τεχνικούς
     Ασφαλείας ή/και τους Υπεύθυνους των έργων.

  • Αυξήθηκε ο αριθµός των επιθεωρήσεων στα αντίστοιχα
     έργα.
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Για την εξασφάλιση της ενηµέρωσης των εργαζοµένων 
σε θέµατα υγείας και ασφάλειας, καθώς και για τη βελτι- 
στοποίηση της απόδοσης των διαδικασιών, απαιτείται 
διαρκής εκπαίδευση των εργαζοµένων. Κατά την εκπαί- 
δευση δίνεται έµφαση στις επιπτώσεις στην υγεία και 
ασφάλεια των εργαζοµένων που έχει η µη τήρηση των 
σχετικών κανόνων, καθώς και στην αποφυγή ατυχηµάτων, 
ενώ παράλληλα τονίζεται το όφελος που προκύπτει από 
την κινητοποίηση και συµµόρφωση του κάθε εργαζόµενου.

Οι Επιθεωρητές Υγείας και Ασφάλειας, κατά τις επιθεω- 
ρήσεις που διεξάγουν, αναγνωρίζουν σε συνεργασία µε 
τους επιµέρους προϊσταµένους τις ανάγκες εκπαίδευσης 
σε θέµατα υγείας και ασφάλειας για το προσωπικό των 
διαφόρων δραστηριοτήτων του Οµίλου. Επιπλέον, κάθε 
υπεύθυνος τοµέα / έργου σε συνεργασία µε τον αρµόδιο 
Μηχανικό Υγείας και Ασφάλειας (Μ-ΥΑ) έχει τη δυνατό- 
τητα να εξετάζει τις εκπαιδευτικές ανάγκες του προσω- 
πικού και να καταθέτει εισηγήσεις για εκπαίδευση του 
προσωπικού στην ∆ιεύθυνση Υγείας και Ασφάλειας του 
Οµίλου.

Κάθε νεοπροσλαµβανόµενος εργαζόµενος σε όλα τα 
έργα / δραστηριότητες του Οµίλου ενηµερώνεται σχετικά 
µε την πολιτική και το Σύστηµα Υγείας και Ασφάλειας που 
εφαρµόζεται, τους γενικούς κανόνες ασφάλειας που 
τηρούνται, τα αρµόδια πρόσωπα για την ασφάλεια 
(τεχνικός ασφαλείας, συντονιστής, γιατρός εργασίας) και 
τους κινδύνους της εργασίας που πρόκειται να εκτελέσει. 
Για παράδειγµα, στην Ε∆Α∆ΥΜ, το 2019, 29 νέοι εργαζό- 
µενοι παρακολούθησαν 8-ωρη εισαγωγική εκπαίδευση 
σε θέµατα υγείας και ασφάλειας. Όλοι οι εργαζόµενοι 
που απασχολούνται στα κεντρικά γραφεία του Οµίλου 
ΕΛΛΑΚΤΩΡ έχουν πρόσβαση στον «Οδηγό για την Υγεία 
και Ασφάλεια των εργαζοµένων στο συγκρότηµα γραφείων 
του Οµίλου», ενώ οι εργαζόµενοι στα εργοτάξια, µεταξύ
άλλων, εκπαιδεύονται µε βάση το φυλλάδιο «Γενικές
Οδηγίες Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας για όλες τις
Ειδικότητες» καθώς και τις Οδηγίες Υγείας και Ασφάλειας 
που συµπεριλαµβάνονται στα Συστήµατα Υγείας και 
Ασφάλειας κάθε έργου. Ενδεικτικά, το 2019, παρακολού- 
θησαν εκπαιδεύσεις γενικών οδηγιών υγείας και ασφά- 
λειας, διάρκειας 1-2 ώρες, που υλοποιήθηκαν από τους 
Τεχνικούς Ασφαλείας, 42 εργαζόµενοι του τοµέα δραστηρι- 
ότητας ΑΠΕ, 79 της ΑΚΤΩΡ FM, 27 της ΑΠΟΤΕΦΡΩΤΗΡΑΣ, 
100 της ΤΟΜΗ, 53 της Ε∆Α∆ΥΜ κ.ά. 

Ιδιαίτερα για τους εργαζοµένους που διενεργούν επικίν- 
δυνες εργασίες (π.χ. εργασίες σε ύψος ή περιορισµένους 
χώρους), ο Μ-ΥΑ κάθε έργου / δραστηριότητας ή η 
∆ιεύθυνση Υγείας και Ασφάλειας συνολικά για τον  Όµιλο 
ή εταιρείες του, οργανώνει σεµινάριο πλήρους ενηµέρω- 
σής τους για την ορθή και ασφαλή εκτέλεση των 
εργασιών αυτών, ώστε να διασφαλίζεται η ικανότητα 
αποτελεσµατικής εκτέλεσής τους. 

Ο Μ-ΥΑ κάθε έργου / δραστηριότητας ή/και κάθε 
αρµόδιο πρόσωπο εκπαιδεύουν και ενηµερώνουν τους 
εργαζοµένους σε σύντοµες συναντήσεις πριν την έναρξη 
συγκεκριµένων εργασιών (tool box meetings).

Το 2019, διενεργήθηκαν σε εταιρείες του Οµίλου πολυ- 
άριθµες εκπαιδεύσεις / σεµινάρια, µεταξύ των οποίων:

  • Σεµινάριο Πυρασφάλειας από Αξιωµατικούς του
     Πυροσβεστικού Σώµατος στα γραφεία του συγκροτή-
     µατος του Οµίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ, το οποίο περιελάβανε
     και πρακτική άσκηση µε κατάσβεση πυρκαγιάς. Το
     σεµινάριο παρακολούθησε η οµάδα Πυρασφάλειας 
     του Οµίλου, µε σκοπό τη συνεχή εκπαίδευση και
     ετοιµότητα σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Στην
     πρακτική εκπαίδευση συµµετείχαν συνολικά 34 εργα-
     ζόµενοι (33 εργαζόµενοι του Οµίλου και 1 εργαζόµενος 
     υπεργολάβου), λαµβάνοντας σχετική βεβαίωση.

  • Εκπαίδευση της νέας Οµάδας Πυρασφάλειας από τον
     Τεχνικό Ασφαλείας της µητρικής εταιρείας ΕΛΛΑΚΤΩΡ
     στα κεντρικά γραφεία του Οµίλου, µε τη συµµετοχή
     29 εργαζοµένων.
  
  • Τέσσερις 15-λεπτες ασκήσεις εκκένωσης / σενάρια
     πυρκαγιάς στους κοινόχρηστους χώρους του εµπορικού
     πάρκου Smart Park υλοποιήθηκαν από τον Αρχηγό
     της Οµάδας Πυρασφάλειας του εµπορικού πάρκου,
     µε τη συµµετοχή 5 εργαζοµένων από την Οµάδα
     Πυρασφάλειας του πάρκου και εργαζοµένων από 80
     περίπου επιχειρήσεις του Smart Park.

  • Συνάντηση των µελών της Οµάδας  Έκτακτης Ανάγκης
     του Οµίλου (37 εργαζόµενοι) µε σκοπό την αποτίµηση
     των ενεργειών της Οµάδας κατά τη διάρκεια του
     σεισµού έντασης 5,1 Ρίχτερ τον Ιούλιο στην Πάρνηθα.
 
  • ∆ύο σεµινάρια µε θέµα «Βασικές Αρχές Πρώτων
     Βοηθειών και Καρδιοπνευµονική Αναζωογόνηση», το
     οποίο παρακολούθησε η οµάδα Α’ Βοηθειών του Οµίλου
     (41 συµµετέχοντες). Η εκπαίδευση περιλάµβανε θεω-
     ρητική και πρακτική κατάρτιση πάνω σε προσοµοιωτές
     (ειδικές κούκλες). 

  • ∆ύο σεµινάρια Πρώτων Βοηθειών, διάρκειας 5 ωρών
     το καθένα, υλοποιήθηκαν από εξωτερικό πιστοποιηµένο
     εκπαιδευτή µε τη συµµετοχή 20 εργαζοµένων της Κοι-      
     νοπραξίας ΗΛΕΚΤΩΡ-Θ.Γ.ΛΩΛΟΣ- Χ.ΤΣΟΜΠΑΝΙ∆ΗΣ
     - ΑΡΣΗ, και ένα 3-ωρο σεµινάριο Πρώτων Βοηθειών
     υλοποιήθηκε από το Εθνικό Κέντρο Άµεσης Βοήθειας
     (ΕΚΑΒ) µε τη συµµετοχή 77 εργαζοµένων της Ε∆Α∆ΥΜ. 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

∆είκτης συχνότητας ατυχηµάτων-συµβάντων (Accidents-Incidents Frequency Rate) = (Σύνολο Ατυχηµάτων / Σύνολο 
ωρών εργασίας) x 1.000.000. Ο δείκτης παρουσιάζει τον αριθµό ατυχηµάτων ανά 1 εκατ. εργατοώρες.

∆είκτες Επίδοσης* Υγείας και Ασφάλειας Εργαζοµένων Οµίλου

∆είκτης Συχνότητας Ατυχηµάτων-Συµβάντων

7,99 3,57 6,71Σύνολο:

∆είκτης σοβαρότητας ατυχηµάτων-συµβάντων (Accidents-Incidents Severity Rate) = (Σύνολο ωρών που απωλέσθηκαν / 
Σύνολο ωρών εργασίας) x 100. Ο δείκτης παρουσιάζει τις ώρες εργασίας που απωλέσθηκαν λόγω ατυχηµάτων ανά 
100 εργατοώρες.

* Στον υπολογισµό των δεικτών δεν έχουν συµπεριληφθεί το θανατηφόρο ατύχηµα, τα περιστατικά λόγω παθολογικών αιτιών και 
οι µικροτραυµατισµοί (πρώτες βοήθειες).

∆είκτης Σοβαρότητας Ατυχηµάτων-Συµβάντων

0,15Άνδρες 0,04Γυναίκες 0,12Σύνολο:

∆είκτης ατυχηµάτων-συµβάντων (Accidents-Incidents Rate) = (Σύνολο ατυχηµάτων / Σύνολο εργαζοµένων) x 100.000. 
Ο δείκτης παρουσιάζει τον αριθµό ατυχηµάτων ανά 100.000 εργαζόµενους.

∆είκτης Ατυχηµάτων-Συµβάντων

1 .521Άνδρες 727Γυναίκες 1 .301Σύνολο:

Άνδρες Γυναίκες



Οι εργαζόµενοι στα κεντρικά γραφεία του Οµίλου 
ΕΛΛΑΚΤΩΡ, ενηµερώνονται / εκπαιδεύονται µέσω του 
οµιλικού Portal (intranet) από την Τεχνικό Ασφαλείας 
για θέµατα όπως:

  • Το Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης µε τα στοιχεία της
     οµάδας Έκτακτης Ανάγκης.

  • Το σηµείο συγκέντρωσης σε περίπτωση εκκένωσης
     κτιρίων.

  • Εµπόδια στα Πυροσβεστικά Μέσα του Συγκροτήµατος
     του Οµίλου.

  • Οδηγίες για την κίνηση οχηµάτων και πεζών εντός
     του Κτιριακού Συγκροτήµατος σε περίπτωση βροχής.

  • Οδηγίες υγείας και ασφάλειας για το Συγκρότηµα του
     Οµίλου σε περίπτωση σεισµού.

  • Εκκένωση Συγκροτήµατος Οµίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ από τα
     µέλη της Οµάδας  Έκτακτης Ανάγκης.

  • Επικίνδυνες καιρικές συνθήκες (χιόνι – παγετός).
  
Τέλος, το 2019, οι εργαζόµενοι υπεργολάβων παρακο- 
λούθησαν επίσης εκπαιδεύσεις για θέµατα υγείας και 
ασφάλειας στην εργασία που υλοποιήθηκαν από τους 
Τεχνικούς Εργασίας των έργων.
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  • Εκπαίδευση στην παροχή βοήθειας σε άτοµα µε ανα-
     πηρία (ΑµεΑ) µε πρόβληµα όρασης, διάρκειας 1 ώρας, 
     υλοποιήθηκε από τον Αρχηγό της Οµάδας Πυρασφάλειας
     του εµπορικού πάρκου Smart Park, µε τη συµµετοχή
     3 εργαζοµένων της ΓΥΑΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ
     και 6 εργαζοµένων των επιχειρήσεων του πάρκου.

  • Σεµινάρια µε θέµα «Κίνδυνοι και Μέτρα Πρόληψης»,
     διάρκειας 3 ωρών, υλοποιήθηκαν από το Ελληνικό
     Ινστιτούτο Ασφαλείας στην Εργασία (ΕΛΙΝΥΑΕ) και τον
     Τεχνικό Ασφαλείας των λατοµείων της ΕΛΛΗΝΙΚΑ
     ΛΑΤΟΜΕΙΑ, µε τη συµµετοχή 14 εργαζοµένων του 
     λατοµείου Ιωαννίνων και 9 εργαζοµένων από τα 3
     λατοµεία της Θεσσαλίας.

  • Εκπαίδευση µε θέµα «Συντήρηση και προστασίες
     υποσταθµών υψηλής - µέσης τάσης / ψηφιακοί
     ηλεκτρονόµοι», διάρκειας 24 ωρών, υλοποιήθηκε από
     το Ινστιτούτο Βιοµηχανικής και Επιχειρησιακής Επιµόρ-
     φωσης και Κατάρτισης του Συνδέσµου Επιχειρήσεων
     και Βιοµηχανιών (ΙΒΕΠΕ-ΣΕΒ), µε τη συµµετοχή 13
     εργαζοµένων.

Αναφορικά µε τα εργοτάξια της εταιρείας ΑΚΤΩΡ, το 2019, 
υλοποιήθηκαν συνολικά 5.168 ώρες εκπαίδευσης1  µε θέµα 
«Γενικές Οδηγίες Υγείας και Ασφάλειας». Επίσης, 
πραγµατοποιήθηκε 5-ωρη εκπαίδευση σχετικά µε την 
ασφαλή χρήση ικριωµάτων και τα µηχανήµατα τεχνικών 
έργων από το Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας 
στην Εργασία (ΕΛΙΝΥΑΕ), µε τη συµµετοχή 75 εργαζόµενων 
του εργοταξίου ∆ηµαρίου Ξάνθης. Τον Αύγουστο υλοποι- 
ήθηκε από το Ελληνικό Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας 
(ΙΟΑΣ) «Πάνος Μυλωνάς» το βιωµατικό σεµινάριο οδικής 
ασφάλειας «Avenue for Traffic Safety», διάρκειας 5 ωρών, 
το οποίο παρακολούθησαν 70 εργαζόµενοι του έργου 
Ανατολικού και ∆υτικού τοµέα συντήρησης της Εγνατίας 
Οδού στο ∆ερβένι Θεσσαλονίκης.

1Περίπου στο 50% του συνόλου των έργων.
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4.

∆ηµιουργία ∆ιεύθυνσης Βιώσιµης 
Ανάπτυξης µε ευθύνη συνολικά της 
περιβαλλοντικής επίδοσης των εταιρειών 
του Οµίλου

Έκδοση 2 διεθνών πράσινων οµολόγων 
συνολικού ύψους € 670 εκατ.

Ολοκλήρωση και θέση σε δοκιµαστική 
λειτουργία 3 αιολικών παρκών, συνολικής 
ισχύος 105,6 MW στη ∆υτική Μακεδονία 
και Θράκη 

ΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ,
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ 
ΤΟ ΚΛΙΜΑ



Λειτουργία Οµίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡΠαραγωγή Ενέργειας από ΑΠΕ

CO2 CO2CO2 CO2

909 GWh
παραγόµενη 
ενέργεια

575 χιλ. τόνοι
εκποµπές CO2 eq.
δεν εκλύθησαν 
στην ατµόσφαιρα

180 GWh
κατανάλωση 
ενέργειας

73 χιλ. τόνοι
εκποµπές CO2 eq. 
στην ατµόσφαιρα
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4.1 ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 
     ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Οι εταιρείες του Οµίλου που επενδύουν σε έργα ΑΠΕ, 
εντάσσονται στους τοµείς ΑΠΕ (22 αιολικά πάρκα, 1 
φωτοβολταϊκό, και 1 µικρός υδροηλεκτρικός σταθµός) και 
Περιβάλλοντος (3 αιολικά πάρκα και 2 µονάδες αξιοποί- 
ησης βιοαερίου). Συνολικά, οι εταιρείες του Οµίλου 
λειτουργούν 25 αιολικά πάρκα (Α/Π) συνολικής ισχύος 
402 MW. Tο 2019 ολοκληρώθηκαν και τέθηκαν σε δοκιµα- 
στική λειτουργία 3 αιολικά πάρκα, συνολικής ισχύος 
105,6 MW στη ∆υτική Μακεδονία και Θράκη. Επίσης, 
είναι σε λειτουργία 1 φωτοβολταϊκό πάρκο (Φ/Β) 2 MW, 
1 µικρός υδροηλεκτρικός σταθµός (ΜΥΗΕ) 5 MW και 2 
µονάδες αξιοποίησης βιοαερίου για παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας συνολικής ισχύος 30 MW.

Τους πρώτους µήνες του 2020, ολοκληρώθηκαν και τέ- 
θηκαν σε δοκιµαστική λειτουργία 2 αιολικά πάρκα (90 MW) 
στην  Ήπειρο.

Για το 2020 προγραµµατίζεται η κατασκευή ακόµα 2 
αιολικών πάρκων στην Ευρυτανία, συνολικής ισχύος 
88,2 MW, ενώ παράλληλα έργα αιολικών πάρκων συνο- 
λικής ισχύος 454,1 MW βρίσκονται σε διάφορα στάδια 
αδειοδότησης. Τέλος, υπό κατασκευή είναι 1 µονάδα 
αξιοποίησης βιοαερίου στο δήµο Λαγκαδά Θεσσαλονίκης 
(3,5 MW) και 2 λέβητες (συνολικής ισχύος 30 MW) ενερ- 
γειακής αξιοποίησης βιοµάζας στο δήµο Αµυνταίου.

Μέσω της παραγωγής 909 GWh ηλεκτρικής ενέργειας 
από ΑΠΕ το 2019, υπολογίζεται ότι ο Όµιλος συνέβαλε 
στην αποτροπή εκποµπής 575 χιλ. τόνων CO2 eq. στην 
ατµόσφαιρα. Σηµειώνεται ότι ο Όµιλος, για τη λειτουργία 
του κατανάλωσε 180 GWh (βλ. ενότητα ∆ιαχείριση Περι- 
βαλλοντικού Αποτυπώµατος), εποµένως για το 2019 το 
ισοζύγιο κατανάλωσης ενέργειας ανήλθε σε -729 GWh.

Ο Όµιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ αναγνωρίζοντας τις επιχειρηµατικές ευκαιρίες που παρουσιάζονται 
στον τοµέα της παραγωγής ενέργειας, στο πλαίσιο της καταπολέµησης της κλιµατικής 
αλλαγής και επιδιώκοντας να συνεισφέρει στην πρόσβαση σε φθηνή και καθαρή ενέργεια 
για όλους, έχει ορίσει ως προτεραιότητά του για τα επόµενα έτη τον τοµέα των Ανανε- 
ώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), µε έµφαση στην κατασκευή και λειτουργία αιολικών 
πάρκων καθώς και στην ενεργειακή αξιοποίηση βιοαερίου. Στοχεύει να συνεισφέρει 
περαιτέρω στην αύξηση της διαθεσιµότητας και αξιοπιστίας των ΑΠΕ, που αποτελούν 
βασικά προαπαιτούµενα για τη µείωση των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου και 
την πρόληψη της κλιµατικής αλλαγής.

25 αιολικά πάρκα

402 MW ισχύς

707 GWh παραγόµενη 
ενέργεια

1 φωτοβολταϊκό πάρκο

2 MW ισχύς

3 GWh παραγόµενη 
ενέργεια

1 µικρός υδροηλεκτρικός σταθµός

5 MW ισχύς

12 GWh παραγόµενη 
ενέργεια

2 µονάδες αξιοποίησης 
βιοαερίου

30 MW ισχύς

186 GWh παραγόµενη 
ενέργεια

Κύρια στοιχεία 2019 για τον Όµιλο
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Έργα ΑΠΕ εταιρειών Οµίλου σε λειτουργία το 2019

∆ήµος Θέση
Εγκατεστηµένη

Ισχύς (MW) Είδος  Έργου

Πράσινο Οµόλογο
Πρόσοδοι που κατανεµήθηκαν 

στο έργο (€ εκατ.)

23,00  

16,10  

23,00  

2,00  

39,60  

  28,80*

36,60*

40,20*

4,95  

5,05  

9,90  

1,20  

13,60  

6,40  

32,20  

2,35  

3,60  

4,80  

4,20  

7,65  

17,10  

18,90  

1,20  

3,00  

Αλεξανδρούπολης

Αλεξανδρούπολης

Άργους-Μυκηνών

Άργους-Μυκηνών

Άργους-Μυκηνών Τρίπολης

Αρριανών-Αλεξανδρούπολης

Βοΐου

Βοΐου

Γρεβενών

Θέρµης

Θηβαίων

Καρύστου

Κεφαλονιάς

Κεφαλονιάς

Κεφαλονιάς

Κεφαλονιάς

Κως

Λέσβου

Λέσβου

Μονεµβασιάς

Μονεµβασιάς

Μονεµβασιάς

Πάτµος

Ρόδου

Μαγούλα Καζάκου ∆ιπλόν

Μαγούλα Καζάκου ∆ιπλόν - 
Επέκταση

Όρος Κτενιάς / Ψηλό Λιθάρι-
Κοντοδιάσελα

Λεκάνα

Λύρκειο

Ορφεύς-Επτάδενδρος

Ανατολικό Άσκιο Μαέστρος

∆υτικό Άσκιο

Ποταµός Σµιξιώτικος

ΧΥΤΑ Ταγαράδων

Πευκιάς

Καλινούσιζα Καρπαστώνι

Μονολάτη-Ξερολίµπα

Μονολάτη-Ξερολίµπα - Επέκταση

Όρος Αγία ∆υνατή

Όρος Αγία ∆υνατή - Επέκταση

Κροτήρι

Σκαµνιούδα- Ύψωµα Παχύς

Σκαµνιούδα- Ύψωµα Παχύς

Μάλι Μάδι Μεταµορφώσεως

Καλογεροβούνι

Γκρόπες-Ράχη Γκιώνη

Κόκκινος Κάβος

Χαλατάς

Α/Π

Α/Π

Α/Π

Φ/Β

Α/Π

Α/Π

Α/Π

Α/Π

ΜΥΗΕ

Βιοαέριο

Α/Π

Α/Π

Α/Π

Α/Π

Α/Π

Α/Π

Α/Π

Α/Π

Α/Π

Α/Π

Α/Π

Α/Π

Α/Π

Α/Π

42,1

20,3

30,0

10,7

49,7

24,1

37,9

40,9

10,1

1,3

8,2

40,6

3,3

3,8

12,6

21,3

23,7

1,5

4,0

∆ήµος Θέση
Εγκατεστηµένη

Ισχύς (MW) Είδος  Έργου

Πράσινο Οµόλογο
Πρόσοδοι που κατανεµήθηκαν 

στο έργο (€ εκατ.)

Πράσινο Οµόλογο
Πρόσοδοι που κατανεµήθηκαν 

στο έργο (€ εκατ.)

* Σε δοκιµαστική λειτουργία.

Τροιζηνίας

Τροιζηνίας

Τροιζηνίας

Τροιζηνίας

Φυλής

Ασπροβούνι

Ορθολίθι

Ψηλή Ράχη-Λαµπούσα-
Σπασµένη Πλάκα

Βρωµοσυκιά

ΧΥΤΑ Φυλής

Α/Π

Α/Π

Α/Π

Α/Π

Βιοαέριο

29,2

29,4

22,4

15,5

482,4

20,70

20,70

16,10

11,05

24,50

438,45

∆ήµος Θέση Ισχύς (MW) Είδος  Έργου

Πράσινο Οµόλογο
Πρόσοδοι που κατανεµήθηκαν 

στο έργο (€ εκατ.)∆ήµος Θέση Ισχύς (MW) Είδος  Έργου

Ζίτσας και Πωγωνίου

Πωγωνίου

Κασιδιάρης 1 Κρανιές- 
Καραβαµιά- Έλατος

Κασιδιάρης 2 Αγριαχλαδιά-
Πρ. Ηλίας-Πέτρα Χάιδως-
∆ιαβολοράχη-Πρ. Ηλίας

Α/Π

Α/Π

50,40

39,60

90,00

53,1

42,4

95,6

Έργα ΑΠΕ εταιρειών Οµίλου που τέθηκαν σε δοκιµαστική λειτουργία αρχές του 2020

Αγράφων

Αγράφων

Αµυνταίου

Λαγκαδά

Γραµµένη - Τούρλα - Καρνόπι 

Μιχός – Βοϊδολίβαδο – Απέλινα 

Αµύνταιο

ΧΥΤΑ Μαυροράχης

Α/Π

Α/Π

Βιοαέριο

Βιοµάζα

52,0 (προϋπολογισµός)

58,0 (προϋπολογισµός)

92,0

46,20

42,00

30,00

3,52

121,72

Έργα ΑΠΕ εταιρειών Οµίλου υπό κατασκευή

Έργο ΑΠΕ που εντάσσεται στο Πράσινο Οµόλογο:



Ο Όµιλος εφαρµόζοντας πρακτικές υπεύθυνης λειτουρ- 
γίας, είναι προσηλωµένος στην αποτελεσµατική διαχεί- 
ριση των περιβαλλοντικών του επιπτώσεων, ενώ παράλ- 
ληλα επενδύει στην ενίσχυση των δραστηριοτήτων του 
στους τοµείς των ΑΠΕ και του Περιβάλλοντος. Στο πλαίσιο 
αυτό, αναζητεί ευκαιρίες χρηµατοδότησης που λαµβάνουν 
υπόψη κριτήρια υπεύθυνων επενδύσεων (ESG – αξιολό- 
γηση για θέµατα Περιβάλλοντος, Κοινωνίας και Εταιρικής 
∆ιακυβέρνησης). Στα τέλη του 2019 και στις αρχές του 
2020, ο Όµιλος προχώρησε στην έκδοση 2 διεθνών 
πράσινων οµολόγων συνολικού ύψους € 670 εκατ. Και 
οι δύο οµολογιακές εκδόσεις έλαβαν την πιστοποίηση 
«Πράσινου Οµολόγου (Green Bond)» από τον οργανισµό 
Climate Bonds Initiative (CBI). Με βάση τα κριτήρια της
πιστοποίησης, (“Eligible Green Project Criteria”), τα οµό- 

λογα συνδέονται µε έργα ΑΠΕ που ήδη λειτουργούν ή 
είναι υπό ανάπτυξη (βλ. πίνακες Έργων ΑΠΕ παραπάνω).

Σηµειώνεται ότι το 100% των προσόδων από τις δύο παρα- 
πάνω οµολογιακές εκδόσεις συνολικού ύψους € 670 εκατ. 
έχουν κατανεµηθεί σε έργα ΑΠΕ που βρίσκονται ήδη σε 
λειτουργία / δοκιµαστική λειτουργία (συνολικά € 578 εκατ.) 
ή είναι υπό κατασκευή (εναποµείναν ποσό € 92 εκατ.) και 
ως εκ τούτου δεν υπάρχουν µη κατανεµηµένοι πρόσοδοι.

Όσον αφορά στο χαρτοφυλάκιο έργων ΑΠΕ του Πράσινου 
Οµολόγου (βλ. πίνακες σελ. 82-83) µέσω της παραγωγής 
653 GWh ηλεκτρικής ενέργειας το 2019, υπολογίζεται ότι 
ο Όµιλος συνέβαλε στην αποτροπή εκποµπής 413 χιλ. 
τόνων CO2 eq. στην ατµόσφαιρα.

ΠΡΑΣΙΝΟ ΟΜΟΛΟΓΟ
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Ο Όµιλος µέσω του τοµέα Περιβάλλοντος και κυρίως, 
µέσω της ΗΛΕΚΤΩΡ, δραστηριοποιείται σε αυτό το 
αντικείµενο. Η εταιρεία ΗΛΕΚΤΩΡ αποτελεί µία από τις 
µεγαλύτερες εταιρείες µε τεχνογνωσία στον τοµέα ∆ια- 
χείρισης Απορριµµάτων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, 
δραστηριοποιείται σε όλο το φάσµα της µελέτης, κατα- 
σκευής και λειτουργίας σύγχρονων µονάδων επεξεργα- 
σίας αποβλήτων, βιολογικής επεξεργασίας απορριµµάτων 
και ενεργειακής αξιοποίησης βιοαερίου στους Χώρους 
Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων (ΧΥΤΑ).

Η δραστηριότητα του τοµέα Περιβάλλοντος είναι άρρηκτα 
συνδεδεµένη µε την κυκλική οικονοµία. Συγκεκριµένα, η 
εταιρεία κατέχει σηµαντική τεχνογνωσία στην ενεργειακή 
αξιοποίηση του βιοαερίου που παράγεται στους ΧΥΤΑ. 
Η Μονάδα Ηλεκτροπαραγωγής στον ΧΥΤΑ Φυλής, την 
οποία σχεδίασε, κατασκεύασε και λειτουργεί ο Όµιλος, 
δυναµικότητας 24,5 MW, συγκαταλέγεται στις µεγαλύτερες 
παγκοσµίως. Στο χαρτοφυλάκιο του Οµίλου στην Ελλάδα 
και το εξωτερικό περιλαµβάνονται µεταξύ άλλων:

  • Το Ολοκληρωµένο Σύστηµα ∆ιαχείρισης Απορριµµά- 
     των (ΟΣ∆Α) στη ∆υτική Μακεδονία, δυναµικότητας
     120.000 τόνων ανά έτος, που αποτελεί το πρώτο έργο
     Σ∆ΙΤ ∆ιαχείρισης Απορριµάτων. 

  • Η λειτουργία και συντήρηση του Εργοστασίου Μηχα-
     νικής Ανακύκλωσης και Κοµποστοποίησης (ΕΜΑΚ) στα
     Άνω Λιόσια, δυναµικότητας 350.000 τόνων ανά έτος.

  • 13 Μονάδες Επεξεργασίας Απορριµµάτων (ΜΕΑ)
     συνολικής δυναµικότητας µεγαλύτερης των 2,2 εκατ.
     τόνων ετησίως.

  • Ο µοναδικός στην Ελλάδα Αποτεφρωτήρας Επικίνδυ-
     νων Αποβλήτων Υγειονοµικών Μονάδων, δυναµικό-
     τητας > 12.000 τόνων ανά έτος.

  • 2 Κέντρα ∆ιαλογής Ανακυκλώσιµων Υλικών (Κ∆ΑΥ)
     συνολικής δυναµικότητας > 175.000 τόνων ανά έτος.

  • Οι µεγαλύτεροι ΧΥΤΑ στην Ελλάδα, δυναµικότητας >
     100 εκατ. κυβικών µέτρων, µε χαρακτηριστικότερο
     παράδειγµα την Ολοκληρωµένη Εγκατάσταση ∆ιάθε- 
     σης Απορριµµάτων (ΟΕ∆Α) Φυλής, δυναµικότητας
     1.897.000 τόνων αστικών στερεών απορριµµάτων (ΑΣΑ)
     ανά έτος.

Μέσω των πρακτικών που εφαρµόζονται στα έργα, 
επιτυγχάνονται υψηλά ποσοστά επαναχρησιµοποίησης 
και ανακύκλωσης, διατηρώντας την αξία των φυσικών 
πόρων, των πρώτων υλών και των προϊόντων. Ενδεικτικά 
το 2019, επιτεύχθηκαν τα εξής:

  • Αξιοποίηση 38.541 m3 επεξεργασµένων υγρών
     αποβλήτων από τη µονάδα επεξεργασίας στραγγισµά-
     των του ΟΣ∆Α ∆υτικής Μακεδονίας, για την κάλυψη
     λειτουργικών αναγκών, όπως ψύξη της µονάδας βιο-
     λογικής επεξεργασίας, πλύσεις της µονάδας επεξερ-
     γασίας απορριµµάτων (ΜΕΑ) και άρδευση.

  • Αξιοποίηση του παραγόµενου βιοαερίου από χώρους
     διάθεσης απορριµµάτων και µετατροπή αυτού σε
     ηλεκτρική ενέργεια (186 GWh) για διοχέτευση στο
     δίκτυο.

  • ∆ιαλογή και ανακύκλωση απορριµµάτων µπλε κάδου
     (ανακυκλώσιµα υλικά συσκευασίας) και επαναπροώ-
     θηση των παραγόµενων υλικών σε παραγωγούς πρώ-
     των υλών. Η θυγατρική εταιρεία Ανακύκλωση Στερεών
     Αποβλήτων (ASA RECYCLE), η οποία επεξεργάζεται
     απορρίµµατα µπλε κάδων, ανακύκλωσε το 69% των
     συνολικών απορριµµάτων που επεξεργάστηκε, το
     οποίο αντιστοιχεί σε 35.403 τόνους.

  • Παραγωγή υψηλής ποιότητας λιπάσµατος (compost)
     από οργανικά απόβλητα των µονάδων επεξεργασίας
     αποβλήτων. Στο ΕΜΑΚ Άνω Λιοσίων παρήχθησαν
     30-50 τόνοι/µήνα compost, το οποίο διατέθηκε
     συσκευασµένο ή χύδην, είτε στο εµπόριο είτε και
     δωρεάν κατόπιν απαίτησης του Ειδικού ∆ιαβαθµιδικού
     Συνδέσµου Νοµού Αττικής (Ε∆ΣΝΑ), ο οποίος είναι ο
     Κύριος του Έργου. Το συγκεκριµένο compost, µεταξύ
     άλλων, είναι εγκεκριµένο και για χρήση στη βιολογική
     γεωργία, από το σύστηµα πιστοποίησης βιολογικών
     προϊόντων ∆ΗΩ.

  • Παραγωγή RDF (refuse derived fuel) και SRF (solid
     recovered fuel) συνολικής ποσότητας 32.861 τόνων για      
     αξιοποίηση ως δευτερογενές καύσιµο σε τσιµεντοβιο-
     µηχανίες.

  • ∆ιαλογή και ανακύκλωση σύµµεικτων απορριµµάτων
     και επαναπροώθηση των παραγόµενων υλικών σε
     παραγωγούς πρώτων υλών. Το 2019, το ΟΣ∆Α ∆υτικής

     Μακεδονίας επεξεργάστηκε 91.357 τόνους απορριµ-
     µάτων από τους οποίους 28.336 τόνοι (31%) είτε επανα-
     χρησιµοποιήθηκαν για τις ανάγκες της εγκατάστασης
     ως compost είτε πωλήθηκαν ως ανακυκλώσιµα υλικά.

  • Ανάκτηση ανακυκλώσιµων υλικών και επαναχρησιµο-
     ποίησή τους σε άλλες δραστηριότητες του τοµέα
     Περιβάλλοντος. Ειδικότερα, το 2019, ανακτήθηκαν
     υλικά εκβραχισµού από την κατασκευή ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ
     (Χώρων Υγειονοµικής Ταφής Υπολειµµάτων), τα οποία
     κατόπιν ειδικής επεξεργασίας χρησιµοποιήθηκαν για
     την κατασκευή νέων έργων στο ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ ή/και την
     επικάλυψη των απορριµµάτων.

Παράλληλα, συνεργάζεται πάντα µε αδειοδοτηµένους 
φορείς και ειδικούς συνεργάτες για τη συλλογή, µεταφο- 
ρά, επεξεργασία, ανάκτηση, επαναχρησιµοποίηση ή/και 
διάθεση των αποβλήτων της.

Το υπό κατασκευή έργο παραγωγής θερµικής ενέργειας 
από βιοµάζα στο Αµύνταιο, συνολικής ισχύος 30 MW, το 
οποίο περιλαµβάνει την κατασκευή 2 µονάδων καύσης 
βιοµάζας είναι ικανό να τροφοδοτήσει το υφιστάµενο 
δίκτυο τηλεθέρµανσης, που εξυπηρετεί τους οικισµούς 
Αµυνταίου, Φιλώτα και Λεβαίας (βλ. ενότητα Συνεισφορά 
στην Αύξηση της ∆ιαθεσιµότητας και Αξιοπιστίας των 
Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας). Το συγκεκριµένο έργο 
αποτελεί µια πολύ σηµαντική πρόκληση για τον Όµιλο, 
καθώς η στροφή των οικονοµιών προς την κυκλική οικο- 
νοµία σε εθνικό αλλά και διεθνές επίπεδο αναµένεται 
να διευρύνει περαιτέρω το ενδιαφέρον για παρόµοιες 
δραστηριότητες / έργα.

Το 2019, ο τοµέας της Κατασκευής µέσω της εταιρείας 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ και στο πλαίσιο ανάπτυξης νέων 
δραστηριοτήτων, εξασφάλισε άδεια λειτουργίας δύο νέων 
κέντρων διαχείρισης αποβλήτων εκσκαφών κατασκευών 
και κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.), τα οποία αναµένεται να 
ξεκινήσουν την δραστηριότητά τους µέσα στο 2020 και 
να συµβάλλουν στην περιβαλλοντική αναβάθµιση των 
περιοχών όπου έχουν χωροθετηθεί στην Περιφερειακή 
Ενότητα Ιωαννίνων. Μεταξύ άλλων τα κέντρα αναµένεται 
να συµβάλουν σηµαντικά στη:

  • Μείωση και σταδιακή εξάλειψη των φαινοµένων
     ανεξέλεγκτης απόρριψης σε ευαίσθητους αποδέκτες
     όπως ρέµατα και περιοχές ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους.

  • Αύξηση του χρόνου ζωής των χώρων διάθεσης απορ- 
     ριµµάτων.

  • Αξιοποίηση, σύµφωνα µε τις κατάλληλες προδιαγρα-
     φές, των προϊόντων και των υπολειµµάτων των µονά-
     δων στην ανάπλαση ανενεργών λατοµείων µε την
     πλήρη επανένταξή τους στο φυσικό περιβάλλον. 

4.2 ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στο µοντέλο της κυκλικής οικονοµίας, η αξία των προϊόντων και υλικών διατηρείται για 
όσο το δυνατόν περισσότερο χρόνο µέσα από την επιµήκυνση του χρόνου ζωής τους 
και την αύξηση των ποσοστών ανακύκλωσης και επαναχρησιµοποίησής τους. Η µετάβαση 
στην κυκλική οικονοµία καθιστά επιβεβληµένη την προώθηση και εφαρµογή σύγχρονων 
και καινοτόµων µεθόδων διαχείρισης απορριµµάτων, µε στόχο την όσο το δυνατόν 
µεγαλύτερη αξιοποίησή τους.
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Το 2019, οι µονάδες επεξεργασίας απορριµµάτων στις 
οποίες συµµετέχουν οι εταιρείες του τοµέα Περιβάλλοντος 

στην Ελλάδα διαχειρίστηκαν περίπου 429.000 τόνους 
απορριµµάτων. 

Αναφορικά µε τη µεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων 
(π.χ. νοσοκοµειακών αποβλήτων), οι εταιρείες του τοµέα 
Περιβάλλοντος διαθέτουν τις απαραίτητες αδειοδοτήσεις 
και λαµβάνουν τα βέλτιστα δυνατά µέτρα πρόληψης για 
την προστασία της δηµόσιας υγείας και του περιβάλλοντος. 
Το 2019, µετέφεραν συνολικά 8.571 τόνους επικίνδυνων 
αποβλήτων.

Αναφορικά µε τη ∆ιαχείριση Επικίνδυνων Αποβλήτων 
Υγειονοµικών Μονάδων (ΕΑΥΜ), ο Όµιλος διαχειρίζεται 
µέσω της Κοινοπραξίας Μίσθωσης Αποτεφρωτήρα 
ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. – ΑΡΣΗ Α.Ε. τον µοναδικό στην Ελλάδα 
Αποτεφρωτήρα Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονοµικών 
Μονάδων στον ΧΥΤΑ Άνω Λιοσίων, που λειτουργεί από 
το 2002. Το 2019, η µονάδα δέχτηκε 3.669 τόνους επικίν- 
δυνων αποβλήτων υγειονοµικών µονάδων (νοσοκοµεία, 

κλινικές, µικροβιολογικά κέντρα, ιδιωτικά ιατρεία, οδοντι- 
ατρεία, κτηνιατρικές κλινικές και φαρµακαποθήκες), 
εφαρµόζοντας προηγµένες τεχνολογίες και τις βέλτιστες 
διαθέσιµες τεχνικές.

Επιπλέον, ο Όµιλος µέσω της θυγατρικής εταιρείας 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ διαχειρίζεται τη µονάδα αποστείρωσης 
Επικίνδυνων Αποβλήτων Αµιγώς Μολυσµατικών (ΕΑΑΜ) 
και Αποθήκευσης Μικτών Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΜΕΑ) 
και  Άλλων Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΑΕΑ) Υγειονοµικών 
Μονάδων στη Β’ Βιοµηχανική Περιοχή Βόλου. 

Συγκεκριµένα, το 2019, η µονάδα επεξεργάστηκε 3.315 
τόνους επικίνδυνων αποβλήτων µέσω προηγµένων 
µεθόδων και τεχνικών αδρανοποίησης.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2019

4.3 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ

Βασικός στόχος και προτεραιότητα του Οµίλου είναι η αποτελεσµατική διαχείριση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων που προκύπτουν από τη λειτουργία του. Με στόχο την 
προστασία του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων, λαµβάνει τα απαραίτητα µέτρα 
πρόληψης και επενδύει στη µείωση του περιβαλλοντικού του αποτυπώµατος.

Το 2019, δηµιουργήθηκε ∆ιεύθυνση Βιώσιµης Ανάπτυξης 
σε επίπεδο Οµίλου, µε ευθύνη, εκτός των άλλων, τη 
συστηµατική παρακολούθηση των περιβαλλοντικών 
παραµέτρων της λειτουργίας των εταιρειών του Οµίλου, 
την ανάπτυξη κατάλληλων προγραµµάτων που θα οδηγή- 
σουν στη βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης των 
τοµέων δραστηριότητας, καθώς και την ενίσχυση της περι- 
βαλλοντικής συνείδησης των εργαζοµένων του Οµίλου. 

Οι κύριες εταιρείες των τοµέων δραστηριότητας του 
Οµίλου, µε εξαίρεση τη µητρική εταιρεία, εφαρµόζουν 
πιστοποιηµένα συστήµατα περιβαλλοντικής διαχείρισης 
(ISO 14001 ή και EMAS), µέσω των οποίων επιτυγχάνεται 
η µείωση των επιπτώσεων της δραστηριότητάς τους στο 
περιβάλλον και η λήψη πρωτοβουλιών σχετικών µε την
ανακύκλωση, την εξοικονόµηση ενέργειας, την κατανά-  

λωση νερού, τη διαχείριση υγρών αποβλήτων και την 
προστασία της βιοποικιλότητας. Παράλληλα, εξασφαλίζεται 
η συµµόρφωση των εταιρειών του Οµίλου µε την ισχύουσα 
περιβαλλοντική νοµοθεσία.

Οι βασικές επιπτώσεις των εταιρειών του Οµίλου σχετί- 
ζονται µε την κατανάλωση πόρων (ενέργειας νερού και 
υλικών), την εκποµπή αέριων ρύπων και την παραγωγή 
υγρών και στερεών αποβλήτων. Σε όλα τα έργα και τις 
δραστηριότητες, από το στάδιο της κατασκευής µέχρι το 
στάδιο της αποκατάστασης, ο  Όµιλος εστιάζει στην προ- 
στασία του περιβάλλοντος και στην ελαχιστοποίηση των 
επιπτώσεων των δραστηριοτήτων του σε αυτό. Ανάλογα 
µε τη δραστηριότητα κάθε εταιρείας, αλλά και κάθε έργου 
ξεχωριστά, εντοπίζονται οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις 
και αναπτύσσονται εξειδικευµένα σχέδια αντιµετώπισης.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

Μέθοδοι επεξεργασίας µη-επικίνδυνων αποβλήτων (kg)

425.203.993

Υγειονοµική Ταφή

57%*

Ανακύκλωση

17%

Επαναχρησιµοποίηση

12%

Λοιπές Μέθοδοι

8%

Αποθήκευση

6%

*Στην ποσότητα αυτή έχουν συνυπολογιστεί και 3.466 τόνοι επικίνδυνων αποβλήτων, τους οποίους
 διαχειρίστηκε η εταιρεία ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ, ως µη-επικίνδυνα απόβλητα µετά την αδρανοποίησή τους.

Λοιπές Μέθοδοι

0%

Μέθοδοι επεξεργασίας επικίνδυνων αποβλήτων (kg)

3.793.790Αποτέφρωση

97%
Ανακύκλωση

2%

Αποθήκευση

1%



Η ΗΛΕΚΤΩΡ προχώρησε το 2019 σε αναθεώρηση πέντε 
βασικών διαδικασιών σχετικά µε: 

  • Την εφαρµογή των περιβαλλοντικών όρων στις Μονά-
     δες Επεξεργασίας Απορριµµάτων (ΜΕΑ). 

  • Τη διαχείριση αερίων, υγρών και στερεών αποβλήτων.

  • Τη διαχείριση της επικοινωνίας µε τα ενδιαφερόµενα
     µέρη για τα περιβαλλοντικά θέµατα.

  • Το χειρισµό των προγραµµάτων περιβαλλοντικής
     διαχείρισης.

  • Τη διαχείριση των παραπόνων της τοπικής κοινωνίας.

ΗΛΕΚΤΩΡ: Συνεχής προσπάθεια βελτίωσης της περιβαλλοντικής διαχείρισης
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Για τον περιορισµό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της 
δραστηριότητάς του, ο Όµιλος εστιάζει στην:

  • Εφαρµογή ολοένα και φιλικότερων προς το περιβάλ-
     λον τεχνολογιών.

  • Ενεργειακή διαχείριση µε στόχο την ορθολογική
     κατανάλωση και την εξοικονόµηση ενέργειας µέσω
     δράσεων και ελέγχου των καταναλώσεων.

  • Παρακολούθηση των αέριων ρύπων.

  • Μείωση των παραγόµενων αποβλήτων µέσα από την
     επαναχρησιµοποίηση και την ανακύκλωση.

  • Μείωση της κατανάλωσης νερού και αύξηση της
     επαναχρησιµοποίησης, όπου είναι εφικτό.

  • Αποφυγή υδάτινης ρύπανσης και εφαρµογή αυστηρών
     µέτρων πρόληψης.

  • ∆ιαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων σύµφωνα µε τη
     νοµοθεσία και σε συνεργασία µε αδειοδοτηµένους
     συλλέκτες / µεταφορείς.

  • Παρακολούθηση θορύβων, δονήσεων και άλλων
     οχλήσεων, ώστε να µειώνονται οι επιπτώσεις γενικό-
     τερα στο κοινωνικό σύνολο, στην κυκλοφορία, στα
     δίκτυα κοινής ωφέλειας, στις προστατευόµενες περι-
     οχές.

  • Συµµόρφωση µε την ισχύουσα περιβαλλοντική 
     νοµοθεσία και διενέργεια τακτικών επιθεωρήσεων.

  • Προστασία των αρχαιοτήτων και των µνηµείων της 
     πολιτιστικής µας κληρονοµιάς.

  • Αποκατάσταση χώρων πρασίνου και γενικότερα του
     τοπίου των έργων και των δραστηριοτήτων µε βάση
     τους περιβαλλοντικούς όρους. 

  • Ορθολογική διαχείριση των πρώτων υλών και των
     φυσικών πόρων.

  • Παρακολούθηση, όπου απαιτείται, της ορνιθοπανίδας
     και εφαρµογή µέτρων προστασίας της βιοποικιλότητας.

  • Ενηµέρωση και εκπαίδευση των εργαζοµένων σε περι-
     βαλλοντικά - ενεργειακά θέµατα στο χώρο εργασίας
     και στις επιπτώσεις της λειτουργίας των εταιρειών στις
     οποίες απασχολούνται στο περιβάλλον και στην κοινω-
     νία ευρύτερα.

Στο σύνολο των δραστηριοτήτων του Οµίλου καταβάλλο- 
νται προσπάθειες ορθολογικής διαχείρισης των κατανα- 
λώσεων κάθε µορφής ενέργειας και προστασίας των 
φυσικών πόρων. Οι καταναλώσεις ενέργειας παρακολου- 
θούνται τόσο στα κεντρικά γραφεία, όσο και στις εταιρείες 
του Οµίλου. Επιπλέον, οι εταιρείες ΑΚΤΩΡ, ΑΚΤΩΡ FM, 
ΑΤΤΙΚΕΣ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ, ΑΤΤΙΚΗ Ο∆ΟΣ και ΜΟΡΕΑΣ 
εφαρµόζουν πιστοποιηµένα Συστήµατα Ενεργειακής 
∆ιαχείρισης σύµφωνα µε το πρότυπο ISO 50001.

Το 2019, η συνολική κατανάλωση ενέργειας του Οµίλου 
ανήλθε σε 179.743 MWh (647 TJ). Το µεγαλύτερο ποσοστό 
της ενέργειας που καταναλώθηκε προήλθε από το πετρέ- 
λαιο κίνησης (55%), το οποίο χρησιµοποιείται κατά κύριο 
λόγο για τη λειτουργία των µηχανηµάτων στα εργοτάξια, 
καθώς και για τις µετακινήσεις των εταιρικών οχηµάτων 
του Οµίλου. Στα κεντρικά γραφεία η κατανάλωση ενέρ- 
γειας ήταν της τάξης των 0,232 MWh/m2.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Κατανάλωση ενέργειας (MWh)

Φυσικό αέριο

179.743 MWh

4% (6.407)

Πετρέλαιο
θέρµανσης

1% (1.698)

Πετρέλαιο κίνησης

55% (99.724)

Ηλεκτρική ενέργεια

39% (69.426)

Βενζίνη

1% (2.485)

LPG

0% (2)

Κατανάλωση ενέργειας ανά τοµέα δραστηριότητας

0,20 0,39

0,02

0,20 0,190,20 0,39

0,02

0,20 0,19

Παραχωρήσεις Περιβάλλον ΑΠΕ* Κατασκευή Ανάπτυξη Ακινήτων

56.814

35.074

2.062 1.314

84.479

Συνολική Κατανάλωση Ενέργειας ανά Τοµέα ∆ραστηριότητας (MWh)

Κατανάλωση Ενέργειας ανά Κύκλο Εργασιών (kWh/€)

* Στον τοµέα ΑΠΕ έχουν συµπεριληφθεί και τα στοιχεία της µητρικής εταιρείας ΕΛΛΑΚΤΩΡ



To 2019, υλοποιήθηκαν στοχευµένες πρωτοβουλίες / δρά- 
σεις για τη µείωση της κατανάλωσης ενέργειας, µεταξύ 
των οποίων:

  • Αντικατάσταση συµβατικών λαµπτήρων φωτισµού µε
     νέας τεχνολογίας LED. Ενδεικτικά, στο τµήµα ∆ιαχεί-
     ρισης Εξοπλισµού στη Μαγούλα Αττικής επιτεύχθηκε
     εξοικονόµηση 29% της ενέργειας για το φωτισµό, ενώ
     στο υπόγειο Parking του Smart Park, επιτεύχθηκε
     µείωση της κατανάλωσης ενέργειας φωτισµού κατά
     65,5% (58 MWh). H συγκεκριµένη ενέργεια οδήγησε

     σε µείωση της κατανάλωσης ενέργειας για το σύνολο
     των κοινόχρηστων χώρων του εµπορικού πάρκου
     κατά 4,5%. 

  • Αντικατάσταση παλαιών εκτυπωτών στα κεντρικά
     γραφεία µε νέο εξοπλισµό υψηλότερης ενεργειακής 
     κλάσης.

  • Έκδοση περιβαλλοντικής οδηγίας για εξοικονόµηση
     ενέργειας και ενηµέρωση των εργαζοµένων στα 
     κεντρικά γραφεία.

Παράλληλα, χρησιµοποιούνται ολοκληρωµένα συστήµατα 
Πληροφορικής και Τηλεµατικής ∆ιαχείρισης για την 
αύξηση της αξιοπιστίας του συστήµατος συλλογής και 
µεταφοράς των µολυσµατικών αποβλήτων. Μέσω των 
συστηµάτων αυτών, επιτυγχάνεται βελτίωση της διαχεί- 
ρισης του ανθρώπινου δυναµικού και του στόλου των 
οχηµάτων, καλύτερη παρακολούθηση και απεικόνιση 

(monitoring) των δροµολογίων των µολυσµατικών απο- 
βλήτων ΕΥΑΜ (Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονοµικών 
Μονάδων) και ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού / 
ενεργειακού αποτυπώµατος της συγκεκριµένης δραστη- 
ριότητας. Με τη χρήση των παραπάνω συστηµάτων επι- 
τεύχθηκε βελτίωση του δείκτη κατανάλωσης πετρελαίου 
ανά τόνο συλλογής, καθώς και της µέσης κατανάλωσης 
ανά 100 χλµ. όπως φαίνεται και στο επόµενο διάγραµµα.  
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Αναφορικά µε τον τοµέα ΑΠΕ, οι καταναλώσεις αφορούν 
στη χρήση των κεντρικών γραφείων της εταιρείας και την 
κατανάλωση καυσίµου κίνησης για τις µετακινήσεις των 
εργαζοµένων µε εταιρικά οχήµατα. Η κατανάλωση ενέρ- 
γειας κατά την κατασκευή των αιολικών πάρκων δεν 
παρακολουθείται, καθώς υλοποιείται από υπεργολάβους. 

Αναφορικά µε τον τοµέα Περιβάλλοντος, και καθώς η 
παραγωγική διαδικασία των εργοστασίων επεξεργασίας 
απορριµµάτων είναι ιδιαίτερα ενεργοβόρα, ο Όµιλος 
αποδίδει µεγάλη σηµασία στον τρόπο διαχείρισης των 
ενεργειακών αναγκών και αναλύει διαρκώς ενδεχόµενες 
δυνατότητες βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, προ- 
βαίνοντας στις κατάλληλες ενέργειες υλοποίησης: 

  • Εγκατάσταση Συστηµάτων ∆ιαχείρισης και Αυτοµατο-
     ποιηµένου Ελέγχου στα εργοστάσια.

  • Εγκατάσταση Συστήµατος ∆ιαχείρισης Ηλεκτρικής 
     Ενέργειας (Power Management System).

  • Εγκατάσταση προηγµένου Συστήµατος Κατανεµηµένου
     Ελέγχου (DCS, Distributed Control System-CMDA).

  • Εφαρµογή προγράµµατος Συντήρησης και Επιθεώ- 
     ρησης εξοπλισµού.

  • Εφαρµογή συστηµάτων έκτακτης ανάγκης για εργασίες
     συντήρησης και ενδεχόµενες διαταραχές του συστή-
     µατος λειτουργίας.

Το 2019, στο Κέντρο Ελέγχου και Συντήρησης (ΚΕΣ) Νεστά- 
νης αντικαταστάθηκαν 33 φωτιστικά σώµατα µε αντίστοιχα 
νέας τεχνολογίας τύπου LED. Επιπλέον, πραγµατοποιή- 
θηκε εγκατάσταση αντλίας θερµότητας στο κτήριο της 
Τροχαίας Αυτοκινητοδρόµων Ανατολικής Πελοποννήσου, 
το οποίο αυτονοµήθηκε, όσον αφορά στην κάλυψη των 

αναγκών του σε θέρµανση, από το κτήριο του ΚΕΣ 
Νεστάνης. Η εκτιµώµενη εξοικονόµηση ενέργειας από 
τις συγκεκριµένες δράσεις είναι της τάξης του 10,3% 
(121 MWh). Εντός του 2020, προγραµµατίζονται δράσεις 
αντικατάστασης φωτιστικών σωµάτων στο Σταθµό ∆ιοδίων 
Καλαµάτας.

ΜΟΡΕΑΣ: ∆ράσεις για τη µείωση της κατανάλωσης ενέργειας

Οι εταιρείες του τοµέα Περιβάλλοντος επιδιώκοντας να 
βελτιώνονται διαρκώς παρακολουθούν διαχρονικά συγκε- 
κριµένους δείκτες απόδοσης (π.χ. κατανάλωση ενέργειας

ανά κιλό επεξεργασίας, κατανάλωση ενέργειας ανά κύκλο 
αποστείρωσης κ.ά.). 

Τοµέας Περιβάλλοντος: Παρακολούθηση ενεργειακών δεικτών

Κατανάλωση ενέργειας ανά κύκλο αποστείρωσης (kWh/c) Κατανάλωση ενέργειας ανά κιλό επεξεργασίας (kWh/kg)

Εξέλιξη ενεργειακών δεικτών για την εταιρεία ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ 

11,91

12,65

15,68

17,80

12,21

11,91

12,65

15,68

17,80

12,21

O,077

O,077

O,089

O,095

O,074

2015

2016

2017

2018

2019

Κατανάλωση Πετρελαίου / τόνο (lt/tn) Μέση κατανάλωση ανά 100km (lt/100km)

74,16

87,62

88,07

86,39

83,07

21,55

23,65

22,98

23,24

23,22

2015

2016

2017

2018

2019



Εκποµπές GHG (tn CO2 eq.)

Λοιπές Αέριες Εκποµπές
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Το 2019, οι εκποµπές αερίων φαινοµένου του θερµοκη- 
πίου (GHG) του Οµίλου υπολογίζονται σε 73.193 tn CO2 eq., 
εκ των οποίων το 60% (43.931 tn CO2 eq.) προέρχεται από 
την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (έµµεσες εκποµπές 

– scope 2) και το υπόλοιπο 40% (29.262 tn CO2 eq.) από 
την κατανάλωση φυσικού αερίου, πετρελαίου θέρµανσης, 
πετρελαίου κίνησης, βενζίνης και LPG (άµεσες εκποµπές 
- scope 1).

Για τον υπολογισµό των εκποµπών CO2 από την κατανά- 
λωση φυσικού αερίου, πετρελαίου θέρµανσης, πετρελαίου 
κίνησης, βενζίνης και LPG, χρησιµοποιήθηκαν οι συντε- 
λεστές εκποµπής της Εθνικής Έκθεσης Απογραφής Εκ- 
ποµπών Αερίων του Θερµοκηπίου 1990-2017. Οι εκποµπές 
CO2 από την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας υπολο- 
γίζονται µε βάση τα στοιχεία από τις ετήσιες εθνικές 
εκθέσεις που υποβάλλονται στη Γραµµατεία της Σύµβασης 
Πλαισίου του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών για την 
Κλιµατική Αλλαγή (UNFCCC), καθώς και τα στοιχεία της 
Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας (Eurostat) για την 
εθνική ακαθάριστη παραγωγή ηλεκτρισµού.

Για τη µετατροπή των εκποµπών CH4 και N2O σε τόνους 
ισοδύναµου CO2 έχουν χρησιµοποιηθεί οι τιµές του 
παγκόσµιου δυναµικού αύξησης της θερµοκρασίας σε 
χρονικό ορίζοντα 100 ετών, που περιλαµβάνονται στην 
Απόφαση 24/CP.19 της Συνόδου των Συµβαλλοµένων 

Μερών της Συµβάσεως-Πλαισίου των Ηνωµένων Εθνών 
για την Κλιµατική Αλλαγή (UNFCCC). 

∆ιευκρινίζεται ότι η διαφορά που παρατηρείται σε σχέση 
µε το σύνολο των εκποµπών που δηµοσιεύτηκαν στην 
Ετήσια Οικονοµική Έκθεση 2019 του Οµίλου προκύπτει 
από την αναθεώρηση του συντελεστή που χρησιµοποιείται 
για τον υπολογισµό των εκποµπών από την κατανάλωση 
ηλεκτρικής ενέργειας και από τον υπολογισµό των τόνων 
ισοδύναµου CO2 από CH4 και N2O.

Τέλος, ο Όµιλος προχώρησε στον υπολογισµό των λοιπών 
αερίων εκποµπών (NOx, SOx, VOC, PM10), που προκύ- 
πτουν από την άµεση κατανάλωση ενέργειας (φυσικό 
αέριο, πετρέλαιο θέρµανσης, πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη 
και LPG). Για τους υπολογισµούς χρησιµοποιήθηκαν οι 
συντελεστές εκποµπής από το EMEP/EEA Air Pollutant 
Emission Inventory Guidebook 2013.

Φυσικό αέριο

2% (1.244)

Πετρέλαιο
θέρµανσης

0% (453)

Πετρέλαιο κίνησης

37% (26.928)

Ηλεκτρική ενέργεια

60% (43.931)

LPG

0% (0,40)

Βενζίνη

1% (635)

73.193 tn CO2 eq.

115,34

0,47

8,66

9,33

NOx (tn)

SOx (tn)

VOC (tn)

PM10 (tn)

Βασικό καθήκον του τοµέα Περιβάλλοντος του Οµίλου 
αποτελεί η διασφάλιση της ποιότητας της ατµόσφαιρας 
στο χώρο των εγκαταστάσεών του και γύρω από αυτές. 

Στο πλαίσιο αυτό εφαρµόζει τεχνικές καλής καύσης και 
διαρκών ελέγχων µε σκοπό την ελαχιστοποίηση των αε- 
ρίων εκποµπών.

ΑΕΡΙΟΙ ΡΥΠΟΙ



Οι καταναλώσεις νερού από τις εταιρείες του Οµίλου 
αφορούν κατά κύριο λόγο ανάγκες υγιεινής, άρδευσης, 
πλύσης (οδοστρώµατος ή/και οχηµάτων), επεξεργασίας 
απορριµµάτων κ.ά. Η συνολική κατανάλωση νερού το 2019 

σε επίπεδο Οµίλου ανήλθε σε 936 χιλ. m3, εκ των 
οποίων το 8% προήλθε από ανακυκλωµένα ύδατα. Στα 
κεντρικά γραφεία η κατανάλωση νερού ήταν της τάξης 
των 0,167 m3/m2.

Το 79% του νερού που καταναλώνεται σε επίπεδο Οµίλου, 
προέρχεται από υπόγεια ύδατα. Εξ αυτών περίπου το 99% 
αφορά στις ανάγκες άρδευσης των εταιρειών ΑΤΤΙΚΕΣ 
∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ, ΑΤΤΙΚΗ Ο∆ΟΣ και ΜΟΡΕΑΣ του τοµέα 
Παραχωρήσεων. Mε στόχο τη µεγαλύτερη δυνατή εξοικο- 
νόµηση νερού, οι εταιρείες διαχειρίζονται προσεκτικά το 
νερό άρδευσης, το οποίο προέρχεται από γεώτρηση ή/και 
από µονάδες επεξεργασίας υγρών αποβλήτων. Η άρδευση 
ρυθµίζεται από κεντρικά ηλεκτρονικά συστήµατα που 
προγραµµατίζονται ανάλογα µε τις κλιµατικές συνθήκες, 
ώστε να αποφεύγεται η σπατάλη υδάτινων πόρων. 
Επιπλέον, σε τακτά χρονικά διαστήµατα διενεργούνται 
ποιοτικές, χηµικές και µικροβιολογικές αναλύσεις για να 
ελέγχεται η ποιότητα του νερού. Το 2019, υπήρξε µείωση 
της συνολικής κατανάλωσης νερού για τις εταιρείες ΑΤΤΙΚΕΣ 
∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ και ΑΤΤΙΚΗ Ο∆ΟΣ κατά 7,23% σε σχέση µε 
το 2018.

Αντίστοιχα, στον τοµέα Περιβάλλοντος, η ΗΛΕΚΤΩΡ 
υλοποιεί µε συνέπεια και διαχρονικότητα µέτρα για την
εξοικονόµηση και ορθολογική διαχείριση του νερού στις 
Μονάδες Επεξεργασίας Απορριµµάτων που διαθέτει. 
Συγκεκριµένα, µέσω των Μονάδων Επεξεργασίας 
Στραγγισµάτων και Υγρών αποβλήτων επεξεργάζεται τα   

στραγγίσµατα που προκύπτουν από τη λειτουργία της και 
τα επαναχρησιµοποιεί κατά τη διάρκεια της βιολογικής 
επεξεργασίας των απορριµµάτων ή/και για άρδευση των 
εγκαταστάσεών της.

Στον τοµέα Κατασκευής, και συγκεκριµένα στα εργοτάξια 
της ΑΚΤΩΡ, εφαρµόζονται κατάλληλα µέτρα προκειµένου 
να µειωθεί η κατανάλωση νερού, µεταξύ των οποίων:

  • Eπαναχρησιµοποίηση νερού για πλύσεις των µηχανη- 
     µάτων και για διαβροχές του εργοταξιακού χώρου. 

  • Τοποθέτηση ειδικής σήµανσης στους χώρους του
     προσωπικού (τουαλέτες, κουζίνες κ.λπ.), µε καλές
     πρακτικές και οδηγίες προς τους εργαζόµενους, ώστε
     να αποφεύγεται η σπατάλη νερού.

Στον τοµέα Ανάπτυξης Ακινήτων, και συγκεκριµένα στο 
Εµπορικό Πάρκο Smart Park, µέσω της εγκατάστασης 
του βιολογικού καθαρισµού, τα επεξεργασµένα αστικά 
λύµατα που προκύπτουν από τη λειτουργία του εµπορικού 
πάρκου αξιοποιούνται για άρδευση των κοινόχρηστων 
χώρων πρασίνου του πάρκου, µέσα από δίκτυο υπόγειων 
σωληνώσεων. 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
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Η ΗΛΕΚΤΩΡ εφαρµόζει σχέδιο παρακολούθησης των 
αερίων εκποµπών της µονάδας αποτέφρωσης των νοσο- 
κοµειακών αποβλήτων Άνω Λιοσίων, σύµφωνα µε τις 
απαιτήσεις της σχετικής νοµοθεσίας. Στόχος είναι η τεχνι- 
κή αξιολόγηση της απόδοσης των παραµέτρων καύσης, 
καθώς και η συνεχής και σύννοµη λειτουργία της µονάδας 
αποτέφρωσης. Το σχέδιο αφορά στα online αναλυτικά 
συστήµατα παρακολούθησης παραµέτρων και αερίων 
ρύπων και στην περιοδική παρακολούθηση συγκεντρώ- 
σεων αερίων ρύπων από εξωτερικά πιστοποιηµένα εργα- 
στήρια.

Ο έλεγχος των εκποµπών αερίων πραγµατοποιείται µε τη 
χρήση σύγχρονου εξοπλισµού µετρήσεων. Το πρόγραµµα 
µετρήσεων καλύπτει τόσο σηµειακές όσο και διάχυτες 
εκποµπές σε συνεχή και περιοδική βάση. Οι αναλυτές 
είναι συνδεδεµένοι µε το Σύστηµα Ελέγχου (DCS) του 
εργοστασίου, γεγονός που παρέχει τη δυνατότητα πλήρους 
ελέγχου της λειτουργίας των µονάδων µε στόχο την ελα- 
χιστοποίηση της αέριας ρύπανσης.

ΗΛΕΚΤΩΡ: Παρακολούθηση των αερίων εκποµπών της µονάδας αποτέφρωσης των 
νοσοκοµειακών αποβλήτων Άνω Λιοσίων

Ετήσιες µέσες µετρήσεις αερίων ρύπων (mg/Nm3) ανά 30 λεπτά στις δύο παράλληλες γραµµές 
αποτέφρωσης Α και Β για το 2019, συγκριτικά µε τα σχετικά όρια που θέτει η νοµοθεσία (έλεγχος 
ορίων στο 100% και 97% των µετρήσεων) 

Κατανάλωση νερού (m3)

Νερά από βιολογικούς
σταθµούς επεξεργασίας
υδάτων

Υπόγεια ύδατα

734.332

66.594

∆ηµόσιες επιχειρήσεις
παροχής ύδρευσης

134.910

79%

7%

14% 935.836 m3

Γραµµή Α Γραµµή Β Όριο στο 100% των µετρήσεων Όριο στο 97% των µετρήσεων

17,43

3,44 2,63 1,60 0,65
3,52

50

200
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2,840,16 0,06

11,41

81,62

106,03
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2,63 0,65 2,840,06

106,03
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10

30

10
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SO2 CO NOx HCI ΣΚΟΝΗ TOC
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Σε όλα τα σηµεία του εµπορικού πάρκου που αρδεύονται 
µε επεξεργασµένο νερό, έχουν τοποθετηθεί πινακίδες 
στις οποίες αναφέρεται στα ελληνικά και αγγλικά ότι το 
νερό δεν είναι πόσιµο.

Στον τοµέα της Κατασκευής και µε στόχο την ελαχιστο- 
ποίηση της ρύπανσης των υδάτων στα εργοτάξια, η δια- 
χείριση των υγρών αποβλήτων γίνεται σύµφωνα µε την 
υφιστάµενη νοµοθεσία και τις εκάστοτε Αποφάσεις 
Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) των έργων, ενώ 
σε τακτά χρονικά διαστήµατα διεξάγονται χηµικές ανα- 
λύσεις στις απορροές υδάτων, όπου απαιτείται. Στα έργα 
όπου υπάρχει συνεργείο οχηµάτων, γίνεται συλλογή και 
επεξεργασία των απορροών από τη ράµπα επισκευής 
οχηµάτων, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στις Πρότυπες 
Περιβαλλοντικές ∆εσµεύσεις (ΠΠ∆) ή την ΑΕΠΟ του 
έργου, και στη συνέχεια οδηγούνται προς τελική διάθεση 
ή επαναχρησιµοποιούνται για διαβροχές. 

Επιπλέον, στα παρασκευαστήρια σκυροδέµατος, έχουν 
κατασκευαστεί κατάλληλες κλίσεις και ράµπες, ώστε οι 
απορροές να καταλήγουν σε δεξαµενές καθίζησης. 

Για τις δραστηριότητες του τοµέα Περιβάλλοντος, τα υγρά 
απόβλητα που παράγονται από τις διάφορες διεργασίες 
των εταιρειών, διακρίνονται σε βιοµηχανικά απόβλητα και 
σε αστικά λύµατα. Λόγω του διαφορετικού ρυπαντικού 
φορτίου των βιοµηχανικών αποβλήτων και των αστικών 
λυµάτων, χρησιµοποιούνται διαφορετικές τεχνικές επε- 
ξεργασίας πριν τη διάθεσή τους στον τελικό αποδέκτη, 
σύµφωνα µε όσα ορίζονται στις ΑΕΠΟ των εγκαταστάσεων. 
Παράλληλα, πραγµατοποιούνται συχνές αναλύσεις για την 
ποιότητα των υγρών αποβλήτων που προκύπτουν από τη 
λειτουργία των εγκαταστάσεων διαχείρισης απορριµµάτων 
(ΧΥΤΑ, Κ∆ΑΥ, ΜΕΑ κ.λπ.). 

Οι εταιρείες του τοµέα των Παραχωρήσεων ανακυκλώνουν 
κάθε είδους απόβλητα που προκύπτουν από τη λειτουργία 
του ίδιου του αυτοκινητόδροµου (απόβλητα λιπαντικά 
έλαια, συσσωρευτές, ανταλλακτικά / σιδερικά, απόβλητα 
πρασίνου κ.λπ.).

Από το σύνολο των αποβλήτων (επικίνδυνων και µη) που 
προέκυψαν από τη λειτουργία των εταιρειών του Οµίλου, 
το 36% επαναχρησιµοποιήθηκε ή ανακυκλώθηκε, το 25% 
αποθηκεύτηκε και το 39% κατέληξε σε υγειονοµική ταφή.

Το 2019, ξεκίνησε το ερευνητικό έργο για την έρευνα 
και ανάπτυξη υβριδικού µοντέλου επεξεργασίας στραγ- 
γισµάτων ΧΥΤΑ, το οποίο συνδυάζει την τεχνολογία των 
αντιδραστήρων διαλείποντος έργου µε τη χρήση της τεχνο- 
λογίας µεµβρανών και των Προχωρηµένων Οξειδωτικών 
Μεθόδων Αντιρρύπανσης µε υπεριώδη ακτινοβολία (UV). 
Απώτερος στόχος του έργου είναι η προώθηση της έρευ- 
νας και η ανάπτυξη προηγµένης τεχνογνωσίας στις διερ- 
γασίες, στο σχεδιασµό, στις τεχνικές και στα εργαλεία 
επεξεργασίας ρευµάτων υγρών αποβλήτων υψηλού ρυπα- 
ντικού φορτίου, όπως τα στραγγίσµατα που παράγονται από 
τους ΧΥΤΑ, συνδυάζοντας µε ευέλικτο και αποτελεσµατικό 
τρόπο διαφορετικές τεχνολογίες αιχµής, οι οποίες 
βρίσκονται διεθνώς σε πειραµατικό – ερευνητικό στάδιο. 

Το έργο υλοποιείται σε συνεργασία µε το Εργαστήριο 
Ελέγχου Ρύπανσης Περιβάλλοντος, και το Εργαστήριο 
Χηµείας και Τεχνολογίας Πολυµερών και Χρωµάτων 
του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης και το 
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο (ΕΑΠ), και αποσκοπεί 
στην ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού αποτυπώµατος 
των στραγγισµάτων ΧΥΤΑ µέσω µιας πιο ευέλικτης, απλής 
και οικονοµικής τεχνολογίας αντιρρύπανσης, η οποία θα 
αποτελέσει µια ελκυστική εναλλακτική λύση έναντι των 
συµβατικών µεθόδων επεξεργασίας ρευµάτων λυµάτων 
µε υψηλό ρυπαντικό φορτίο.

ΗΛΕΚΤΩΡ: Ερευνητικό έργο για την επεξεργασία ρευµάτων υγρών αποβλήτων 
υψηλού ρυπαντικού φορτίου

Η πολιτική διαχείρισης αποβλήτων του Οµίλου αποσκοπεί 
πρωτίστως στη µείωση της παραγόµενης ποσότητας, στη 
µείωση του βαθµού επικινδυνότητάς τους, στην ανακύ- 
κλωση και στην επαναχρησιµοποίηση, και στη συνέχεια 
στην κατάλληλη απόρριψή τους.

Η διαχείριση των αποβλήτων γίνεται µε βάση τις απαιτή- 
σεις της εθνικής και της ευρωπαϊκής νοµοθεσίας, όπως 
αυτές εξειδικεύονται στις Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλ- 
λοντικών Όρων (ΑΕΠΟ), καθώς και κάθε άλλη απαίτηση 
λόγω ιδιαιτερότητας έργου ή δραστηριότητας.

Η συλλογή, η µεταφορά και η διάθεση των αποβλήτων 
πραγµατοποιείται από αδειοδοτηµένους φορείς (υπεργο- 
λάβους) που είναι καταχωρηµένοι στο Ηλεκτρονικό 
Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ) του Υπουργείου Περιβάλλο- 
ντος και Ενέργειας.

Στα κεντρικά γραφεία, ο Όµιλος υλοποιεί προγράµµατα 
ανακύκλωσης που περιλαµβάνουν απόβλητα από τη 
λειτουργία των γραφείων (χαρτί, toner, πλαστικό κ.λπ.) 
και απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού 
(ηλεκτρονικούς υπολογιστές, οθόνες κ.λπ.), οικιακές 
µπαταριές, µπαταρίες ups και γεννητριών, καθώς και 
απόβλητα λιπαντικών ελαίων.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

∆ιαχείριση µη-επικίνδυνων αποβλήτων

∆ιαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων

Λοιπές Μέθοδοι

34%

Ανακύκλωση

59%

Καύση

0%

Προσωρινή Αποθήκευση

7%

Υγειονοµική Ταφή

0%

Επαναχρησιµοποίηση

26%

Ανακύκλωση

10%

Προσωρινή Αποθήκευση

25%

Υγειονοµική Ταφή

39%

566.125.989 kg

929.377 kg
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Πίνακας Μη-επικίνδυνων Αποβλήτων του Οµίλου Πίνακας Επικίνδυνων Αποβλήτων του Οµίλου

Κατηγορία 
Μη-επικίνδυνων 
Αποβλήτων (kg)

Μέθοδοι Επεξεργασίας

Συνολική Ποσότητα Επαναχρησιµοποίηση Ανακύκλωση
Υγειονοµική

Ταφή
Προσωρινή

Αποθήκευση

-

-

-

-

-

-

-

-

-

148.371.730

-

148.371.730

48.242

5.710.901

163

13.951

3.645

825

3.326

173.910

25.710

50.788.790

68.630

56.838.093

-        

-        

-        

-        

-        

-        

        -        

-        

88.650

221.067.442

-        

221.156.092

-

-

-

-

-

-

-

-

-

139.732.000

-

139.732.000

48.592

5.710.901

163

15.051

3.645

825

3.326

173.910

112.910

559.959.962

68.630

566.097.915

Χαρτί

Παλαιά µέταλλα 
και scrap

Γυαλί

Πλαστικό

Ελαστικά

Μέταλλα 
(αλουµίνιο)

Καλώδια
 

Ανάµεικτες 
συσκευασίες

Ανάµεικτα αστικά 
απορρίµµατα

Απόβλητα 
Εκσκαφών, 
Κατασκευών και 
Κατεδαφίσεων 
(ΑΕΚΚ)

Ξύλο

Σύνολο 

Κατηγορία 
Επικίνδυνων 
Αποβλήτων (kg)

Μέθοδοι Επεξεργασίας

Συνολική ΠοσότηταΑνακύκλωση
Προσωρινή

Αποθήκευση Καύση
Λοιπές

Μέθοδοι

Σηµείωση: Στα παραπάνω στοιχεία δεν περιλαµβάνονται 793.102 kg επικίνδυνων στερεών αποβλήτων, τα οποία προέκυψαν από τις δραστηριότητες των εταιρειών 
του τοµέα Περιβάλλοντος. 429.863 kg προωθήθηκαν προς ανακύκλωση, 722 kg προς υγειονοµική ταφή, 53.459 kg προς αποθήκευση και 309.058 kg προς άλλες 
µεθόδους επεξεργασίας. Η ποσότητα της κατηγορίας «Λοιπές Μέθοδοι», αφορά κυρίως την ιπτάµενη τέφρα που προκύπτει από την αποτέφρωση επικίνδυνων 
ιατρικών αποβλήτων και η οποία οδηγείται µέσω εταιρείας διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων προς αδρανοποίηση (µέσω φυσικοχηµικής επεξεργασίας). 
Στη συνέχεια προωθείται στο εξωτερικό προς διάθεση σε χώρους υγειονοµικής ταφής επικίνδυνων αποβλήτων (ΧΥΤΕΑ).

57.536

11.862

24.484

3.540

1.779

11.670

3.140

-  

180

114.191

4.125

1.080

- 

6.396

- 

- 

20

- 

130

11.751

 
-

-

-

-

-

-

-

2.306

-  

2.306

-   

-   

-   

8.027

-   

-   

-   

-   

-  

8.027

61.661

12.942

24.484

17.963

1.779

11.670

3.160

2.306

310

136.275

Χρησιµοποιηµένα 
ορυκτέλαια

Συσσωρευτές

Ηλεκτρικά και 
ηλεκτρονικά 
απόβλητα

Λοιπά επικίνδυνα 
απόβλητα

Λαµπτήρες 
φωτισµού

Μπαταρίες

Συσκευασίες 
λιπαντικών ελαίων

Ζωικά υποπροϊόντα

Απόβλητα χρωµάτων, 
κολλών και 
στεγανωτικών υλικών 
που περιέχουν 
οργανικούς διαλύτες 
ή άλλες επικίνδυνες 
ουσίες

Σύνολο 

Σηµείωση: Στα παραπάνω στοιχεία δεν περιλαµβάνονται 28.074 kg µη-επικίνδυνων στερεών αποβλήτων, τα οποία προέκυψαν από τις 
δραστηριότητες των εταιρειών του τοµέα Περιβάλλοντος. 26.178 kg προωθήθηκαν προς ανακύκλωση και 1.896 kg προς υγειονοµική ταφή. 
Επίσης, 364 τεµάχια µελανοδοχείων προωθήθηκαν για ανακύκλωση.



Η διαχείριση ειδικών αποβλήτων, όπως για παράδειγµα, 
απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού, 
συσσωρευτών, µεταχειρισµένων ελαστικών οχηµάτων 
κ.ά., γίνεται µέσω εγκεκριµένων συστηµάτων εναλλακτι- 
κής διαχείρισης.

Στα εργοτάξια, υφίσταται ολοκληρωµένη διαχείριση επι- 
κίνδυνων και µη αποβλήτων σύµφωνα µε τα συστήµατα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης. Η πλειοψηφία των αποβλή- 
των προορίζεται προς αξιοποίηση και όχι προς διάθεση. 
Χαρακτηριστική περίπτωση αποτελούν τα προϊόντα 
εκσκαφών, τα οποία ενσωµατώνονται στο ίδιο το έργο ή 
αξιοποιούνται στην αποκατάσταση θιγµένων περιοχών
και τοπίων. Αντίστοιχη είναι και η διαχείριση των υλικών  

κατεδαφίσεων, όπου οι φάσεις κατεδάφισης προγραµ- 
µατίζονται λαµβάνοντας υπόψη τα δοµικά υλικά της προς 
κατεδάφιση υποδοµής και την πιθανή αξιοποίησή τους. 
Συγκεκριµένα, το 2019, στα εργοτάξια της ΑΚΤΩΡ το 61% 
των αποβλήτων (επικίνδυνων και µη) αξιοποιήθηκε (επα- 
ναχρησιµοποίηση, ανακύκλωση, αποθήκευση κ.λπ.) και 
δεν οδηγήθηκε σε χώρο υγειονοµικής ταφής.

Τυχόν επικίνδυνα απόβλητα που προκύπτουν κατά τις 
κατασκευαστικές δραστηριότητες, αποθηκεύονται προ- 
σωρινά εντός των εργοταξίων, σε ειδικά διαµορφωµένους 
χώρους (στεγασµένοι χώροι µε στεγανό δάπεδο και 
περιµετρικό στηθαίο ασφαλείας), µέχρι να δροµολογηθεί 
η παράδοσή τους σε αδειοδοτηµένους συλλέκτες.

Συγκεκριµένα, το 2019, στο πλαίσιο της κατασκευής 
αιολικών πάρκων, υλοποιήθηκαν τα παρακάτω έργα, τα 
οποία είχαν προβλεφθεί στην έγκριση των αντίστοιχων 
περιβαλλοντικών όρων και στις αντίστοιχες πράξεις πλη- 
ροφοριακού χαρακτήρα των αρµόδιων δασαρχείων:

  • Στην Περιφέρεια Ηπείρου, παράλληλα µε την 
     κατασκευή των αιολικών πάρκων Κασιδιάρης 1 και
     Κασιδιάρης 2, υλοποιήθηκε αναδάσωση 150 στρεµ-
     µάτων, ανακατασκευή και βελτίωση δασικών οδών
     µήκους περίπου 3 χλµ., καθώς και έργα ανάπλασης
     σε δασύλλια της πόλης των Ιωαννίνων. 

  • Στην Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας, παράλληλα µε
     την κατασκευή των δύο αιολικών πάρκων Ανατολικό
     και ∆υτικό Άσκιο, υλοποιήθηκε ανακατασκευή και
     βελτίωση δασικών οδών µήκους περίπου 50 χλµ.,
     καθώς και κατασκευή τεχνικών έργων και διαβάσεων
     στις συγκεκριµένες οδούς.

  • Στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης,
     παράλληλα µε την κατασκευή του αιολικού πάρκου
     Ορφέας Επτάδενδρος, υλοποιήθηκε αναδάσωση 40
     στρεµµάτων καθώς και έργα διάνοιξης δασικής οδού 
     4 χλµ.

Με στόχο τη µείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
από την κατασκευή και λειτουργία των αιολικών πάρκων 
και λαµβάνοντας υπόψη ότι κάποια από τα έργα ΑΠΕ του 
Οµίλου βρίσκονται εντός περιοχών Natura 2000, σε Ζώνη 
Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) ή Ειδική Ζώνη ∆ιατήρησης 
(ΕΖ∆), ή κοντά σε περιοχή µε σηµαντική ορνιθοπανίδα, 
ο Όµιλος προχωρά, όπου αυτό είναι εφικτό, σε τροπο- 
ποίηση του αρχικού σχεδιασµού των πάρκων, η οποία 
περιλαµβάνει:

  • Μείωση του αριθµού των ανεµογεννητριών (Α/Γ) που
     προβλέπονταν στον αρχικό σχεδιασµό του αιολικού
     πάρκου, οπότε και λιγότερες επεµβάσεις στο φυσικό
     περιβάλλον. Ενδεικτικά αναφέρονται:

      - Στο Ανατολικό Άσκιο (Περιφερειακή Ενότητα 
       Κοζάνης) από 17 Α/Γ των 2 ΜW σε 9 Α/Γ των
       3,6/4,2 MW

      - Στο ∆υτικό Άσκιο (Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης)
       από 21 Α/Γ των 1,8 ΜW σε 10 Α/Γ των 3,6/4,2 MW

      - Στον Κασιδιάρη 1 (Περιφερειακή Ενότητα Ηπείρου)
       από 25 Α/Γ των 2 ΜW σε 14 Α/Γ των 3,6 MW

      - Στον Κασιδιάρη 2 (Περιφερειακή Ενότητα Ηπείρου)
       από 25 Α/Γ των 2 ΜW σε 11 Α/Γ των 3,6 MW

      - Στον Ορφέα Επτάδενδρο (Περιφερειακή Ενότητα
       Έβρου και Ροδόπης) από 10 Α/Γ των 3 ΜW σε 8 Α/Γ
       των 3,6 MW
 

  • Υπογειοποίηση όλων των καλωδίων µέσης τάσης και,
     όπου είναι εφικτό, της υψηλής τάσης.

  • Χρήση νέων τρόπων µεταφοράς των µεγάλων τµηµά-
     των των ανεµογεννητριών, µε στόχο τη µείωση των
     µεγάλων έργων οδοποιίας (διανοίξεων) σε δασικές
     εκτάσεις.

  • Κατάργηση θέσεων ανεµογεννητριών, όταν ενδέχεται
     να δηµιουργήσουν πρόβληµα στην ορνιθοπανίδα (π.χ.
     αιολικό πάρκο Ορφέας Επτάδενδρος).

  • Τοποθέτηση συστηµάτων αποτροπής πρόσκρουσης
     πουλιών.

Παράλληλα, σε περιοχές σηµαντικής βιοποικιλότητας 
(π.χ. Natura) εφαρµόζεται πρόγραµµα παρακολούθησης 
της ορνιθοπανίδας σε όλες τις φάσεις κατασκευής του 
έργου (προετοιµασία κατασκευής, κατασκευή και λειτουρ- 
γία). Σε όλα τα έργα όπου υπάρχει πρόγραµµα παρακολού- 
θησης της ορνιθοπανίδας, συντάσσονται ετήσιες εκθέσεις 
που κατατίθενται στις αρµόδιες υπηρεσίες προς αξιολό- 
γηση.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι µε την ολοκλήρωση της κατα- 
σκευής του αιολικού πάρκου Ορφέας Επτάδενδρος στη 
Θράκη, στα όρια της σηµαντικής περιοχής για τα πουλιά 
GR005, τοποθετήθηκε σε όλες τις ανεµογεννήτριες το 
σύστηµα ανίχνευσης και αποτροπής πρόσκρουσης των 
πουλιών DTBird. Το σύστηµα DTBird λειτουργεί µε κάµε- 
ρες ορατού φάσµατος και µεγάφωνα σε συνδυασµό µε ένα 
λογισµικό αναγνώρισης εικόνων. Το σύστηµα εντοπίζει 
τα πουλιά σε µια απόσταση ανάλογη του µεγέθους τους 
και καταγράφει τις πτήσεις τους σε βίντεο, τα οποία απο- 
θηκεύονται σε µία βάση δεδοµένων. Όταν το πτηνό εισέλ- 
θει σε µια προκαθορισµένη περιοχή το σύστηµα εκπέµπει 
ένα προειδοποιητικό ηχητικό σήµα και στη συνέχεια ένα 
δεύτερο δυνατότερο σήµα σε περίπτωση που το πτηνό δεν 
αλλάξει την πορεία πτήσης του. Εκτιµώντας την επικιν- 
δυνότητα, το σύστηµα εκτελεί παύση λειτουργίας της 
ανεµογεννήτριας και επανεκκίνησή της όταν αποµακρυν- 
θεί το πτηνό (Stop Control module). Το σύστηµα έχει 
εγκατασταθεί από το 2009 σε δεκάδες αιολικά πάρκα 
παγκοσµίως, σε περισσότερες από 14 χώρες, µε ικανο- 
ποιητικά αποτελέσµατα (µε βάση ελέγχους που έχουν 
πραγµατοποιηθεί σε Σουηδία, Ελβετία, Νορβηγία και 
ΗΠΑ). Τα ποσοστά ανίχνευσης πτήσεων είναι υψηλά 
(>80%) όπως και η αποτελεσµατικότητα των δράσεων.

Όλα τα παραπάνω µέτρα που λαµβάνονται για τον επανα- 
σχεδιασµό των αιολικών πάρκων και τη µείωση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων εντάσσονται στο πλαίσιο 
της ανταπόκρισης του Οµίλου στις προσδοκίες και τις 
ανάγκες της τοπικής κοινωνίας, όπως αυτές έχουν προ- 
κύψει µέσα από τις διαδικασίες συστηµατικής διαβού- 
λευσης που ακολουθεί ο Όµιλος.
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4.4 ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ

O Όµιλος αναλαµβάνει πρωτοβουλίες που στοχεύουν στην προστασία της βιοποικιλό- 
τητας, σε συµµόρφωση µε τη νοµοθεσία και τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις, καθώς και 
τις διεργασίες περιβαλλοντικής διαχείρισης που εφαρµόζονται στα έργα που σχετίζονται 
µε περιοχές υψηλής περιβαλλοντικής αξίας.

O Όµιλος λαµβάνει υπόψη του τις ιδιαίτερες περιβαλλοντικές απαιτήσεις των έργων 
ή των δραστηριοτήτων εκείνων σε περιοχές που γειτνιάζουν µε ευαίσθητες περιοχές και 
παρακολουθεί τα προστατευόµενα είδη (χλωρίδα και πανίδα), όπως αυτά αναφέρονται 
στους εγκεκριµένους περιβαλλοντικούς όρους. 

Τοµέας Παραχωρήσεων

Στον αυτοκινητόδροµο Αττική Οδός, η διαχείριση πρασίνου 
γίνεται µε γνώµονα την εναρµόνιση του αυτοκινητόδροµου 
µε το ευρύτερο περιβάλλον. Το 2019 συντηρήθηκαν 
800.000 δέντρα και θάµνοι και 78.000 τ.µ. χλοοτάπητα.

Αναφορικά µε την προστασία της τοπικής πανίδας, έχει 
εγκατασταθεί ειδική περίφραξη, ώστε να µην εισέρχονται 
στον αυτοκινητόδροµο άγρια ή αδέσποτα ζώα, ενώ έχει 
γίνει πρόβλεψη ώστε να µην προσκρούουν στα γυάλινα 
ηχοπετάσµατα τα διερχόµενα πουλιά, µε την τοποθέτηση 
ειδικών αυτοκόλλητων, βάσει διεθνών προδιαγραφών. 

Η ΑΤΤΙΚΗ Ο∆ΟΣ και η ΑΤΤΙΚΕΣ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ, συνεργά- 
ζονται µε το σύλλογο «ΑΝΙΜΑ» για την περίθαλψη άγριων 
ζώων και πουλιών που τυχαίνει να εισέλθουν στον αυτο- 
κινητόδροµο. 

Επίσης, υπάρχει πολυετής συνεργασία µε την 
«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΖΩΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», µε βασικό σκοπό 
την υποστήριξη της οργάνωσης στην περισυλλογή και 
προστασία των αδέσποτων και εγκαταλελειµµένων ζώων, 
στην περίθαλψη τραυµατισµένων ζώων, καθώς και στη 
φροντίδα για τη στείρωση και την υιοθεσία τους.

Τοµέας ΑΠΕ

Για κάθε αιολικό πάρκο υφίσταται σχέδιο περιβαλλοντικής 
διαχείρισης, που εφαρµόζεται τόσο κατά την κατασκευή 
του όσο και κατά την λειτουργία του. Επιπλέον, για όλα 
τα έργα κατασκευής αιολικών πάρκων προβλέπεται η 
εκτέλεση αναδασώσεων αντίστοιχων εκτάσεων ή ισαξίων 
δασοτεχνικών έργων.  
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Έργα ΑΠΕ σε προστατευόµενες περιοχές NATURA και σηµαντικές περιοχές για τα πουλιά

Παρακολούθηση ορνιθοπανίδας: 

∆ήµος Θέση Είδος  Έργου Natura (ΖΕΠ, ΕΖ∆)

Μαγούλα Καζάκου ∆ιπλόν

Ορφεύς-Επτάδενδρος

Λύρκειο

Ποταµός Σµιξιώτικος

Κασιδιάρης 1 Κρανιές-
Καραβαµιά -Έλατος

Μονολάτη-Ξερολίµπα

Όρος Αγία ∆υνατή

Σκαµνιούδα -Ύψωµα Παχύς

Σκαµνιούδα -Ύψωµα Παχύς

Μάλι Μάδι Μεταµορφώσεως

Καλογεροβούνι

Γκρόπες-Ράχη Γκιώνη

Κασιδιάρης 2 Αγριαχλαδιά-
Πρ. Ηλίας-Πέτρα Χάιδως-
∆ιαβολοράχη-Πρ. Ηλίας

Α/Π

Α/Π

Α/Π

MYHE

Α/Π

Α/Π

Α/Π

Α/Π

Α/Π

Α/Π

Α/Π

Α/Π

Α/Π

-

-

ΖΕΠ:GR2510004

ΖΕΠ:GR1310004

-

ΖΕΠ:GR2220006

ΖΕΠ:GR2220006

ΖΕΠ:GR4110010

ΖΕΠ:GR4110010

-

ΖΕΠ:GR2540007,
ΕΖ∆:GR2540001

-

-

Αλεξανδρούπολης

Αρριανών -
Αλεξανδρούπολης

Άργους-Μυκηνών 
Τρίπολης

Γρεβενών

Ζίτσας και 
Πωγωνίου

Κεφαλονιάς

Κεφαλονιάς

Λέσβου

Λέσβου

Μονεµβασιάς

Μονεµβασιάς

Μονεµβασιάς

Πωγωνίου

Τοµέας Κατασκευής

Η εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ λειτουργεί λατοµείο 
στη θέση Μαύρα Βουνά του ∆ήµου ∆υτικής Αχαΐας, εντός 
της περιοχής «Λιµνοθάλασσα Καλογριάς, ∆άσος Στροφυ- 
λιάς και Έλος Λάµιας – GR 2320001», η οποία εντάσσεται 
στο Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο Προστατευόµενων Περιοχών 
Natura 2000 (Ειδικές Ζώνες ∆ιατήρησης, και Ζώνες 
Ειδικής Προστασίας της Ορνιθοπανίδας). 

Για την προστασία της βιοποικιλότητας, υπάρχει µόνιµη 
παρακολούθηση της περιοχής, ενώ παράλληλα πραγµα- 
τοποιούνται οι παρακάτω δράσεις:

  • Παρακολούθηση και καταγραφή της ορνιθοπανίδας
     και βίδρας στην περιοχή του λατοµείου και σε ακτίνα
     700 µέτρων από τα εξωτερικά του όρια, µε υποβολή
     των αποτελεσµάτων στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και
     Ενέργειας. 

  • Αναδασώσεις και δενδροφυτεύσεις βάσει εγκεκριµέ-
     νων µελετών από τις αρµόδιες αρχές. 

  • ∆ηµιουργία γείσων (προεξοχών) και σπηλαιώσεων στα
     πρανή για προσέλκυση και φώλιασµα πανίδας/αρπακτι-
     κών. Η διαδικασία αυτή γίνεται σε συνεννόηση µε το
     Φορέα ∆ιαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου – Στροφυλιάς.

Σηµαντική περιοχή για τα πουλιά:                       GR005,                 GR050,               GR072,               GR085,                GR118,               GR123,                GR134 
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5.

544  µονάδες αίµατος συγκεντρώθηκαν 
από τους εργαζόµενους εθελοντές αιµοδότες

Θέσπιση νέας στρατηγικής κοινωνικής 
συνεισφοράς

€ 2.504  χιλ. 
επενδύσεις σε επίπεδο κοινότητας

€

Το 97,3%  των ερωτηθέντων οδηγών 
δήλωσε ότι νιώθει πολύ/αρκετά ασφαλής 
όταν οδηγεί στην Αττική Οδό

ΚΑΛΗ
ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ 
ΕΥΗΜΕΡΙΑ

ΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ,
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

ΒΙΩΣΙΜΕΣ
ΠΟΛΕΙΣ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
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5.1 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΞΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Ο ενοποιηµένος κύκλος εργασιών του Οµίλου, από όλες 
τις δραστηριότητές του σε Ελλάδα και εξωτερικό, για τη 
χρήση του 2019 διαµορφώθηκε σε € 1.273.630 χιλ. Από 
τα ενοποιηµένα οικονοµικά στοιχεία του Οµίλου για τη 
χρήση του 2019 προκύπτουν τα ακόλουθα αποτελέσµατα 
σε βασικούς δείκτες:

1 Το ποσό συµπεριλαµβάνει € 2.472 χιλ. που αποτελεί το ανταποδοτικό τέλος 3% επί του κύκλου εργασιών (πωλήσεις προ ΦΠΑ) των  
  αιολικών πάρκων που παρακρατείται και αποδίδεται 2,7% στην τοπική κοινωνία και 0,3% στο Ειδικό Ταµείο Εφαρµογής Ρυθµιστικών  
  και Πολεοδοµικών Σχεδίων (Πράσινο Ταµείο). 
2 Το ποσό αφορά σε δωρεές (οικονοµικές και σε είδος), καθώς και χορηγίες για δράσεις κοινωνικού σκοπού στην Ελλάδα.

    •  Ενεργητικό: € 3.055.623 χιλ.

    •  Παθητικό: € 2.522.573 χιλ.

    •  Ίδια Κεφάλαια: € 533.050 χιλ.

Η Ετήσια Οικονοµική Έκθεση του Οµίλου για τη χρήση 
2019, η οποία περιλαµβάνει την  Έκθεση του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου και τις Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις, 
είναι διαθέσιµη στην ιστοσελίδα του Οµίλου.

Υπολογίζεται ότι το 11%1 των εσόδων από τις δραστηριό- 
τητες των εταιρειών του Οµίλου για το 2019 προήλθε 
από προϊόντα και υπηρεσίες που έχουν περιβαλλοντικά 
ή / και κοινωνικά οφέλη. Στην κατηγορία αυτή εµπίπτουν 
τα έσοδα από την παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ, την 
επεξεργασία αποβλήτων, την αξιοποίηση βιοµάζας, 
καθώς και από την πώληση ανακυκλώσιµων υλικών. 

Τοµέας Παραχωρήσεων

Η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση των χρηστών των αυτο- 
κινητοδρόµων αποτελούν διαρκή σηµεία ενδιαφέροντος 
των εταιρειών του Οµίλου που έχουν αναλάβει τη λειτου- 
ργία και συντήρησή τους. Οι εταιρείες διασφαλίζουν για 
τους χρήστες µια ορθά συντηρηµένη και ασφαλή οδική 
υποδοµή και εύρυθµη λειτουργία των αυτοκινητοδρόµων,  
ώστε οι µετακινήσεις να γίνονται ασφαλέστερες και πιο 
άνετες. Στην Αττική Οδό ο µέσος χρόνος απόκρισης σε 
συµβάντα είναι 6 λεπτά.

Η εταιρεία ΑΤΤΙΚΕΣ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ εφαρµόζει τις προδια- 
γραφές του ISO 39001:2012 για τη διαχείριση της οδικής 
ασφάλειας, αποσπώντας πολυάριθµες διακρίσεις στον 
τοµέα της οδικής ασφάλειας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 
τη ∆ιεθνή Οδική Οµοσπονδία (IRF) και τη ∆ιεθνή Ένωση 
Υποδοµών και Σηράγγων (IBTTA). 

Ο θετικός αντίκτυπος των δράσεων αυτών αποτυπώνεται 
στις απαντήσεις των οδηγών για το αίσθηµα ασφάλειας 
κατά την ετήσια έρευνα συνδροµητών και οδηγών. 
Συγκεκριµένα για το 2019, το 97,3% των ερωτηθέντων 
δήλωσε ότι νιώθει πολύ/αρκετά ασφαλής όταν οδηγεί 
στην Αττική Οδό.

Βασικός στόχος και στρατηγική προτεραιότητα του Οµίλου είναι να επιχειρεί υπεύθυνα 
σε σχέση µε την κοινωνία, µέσα στην οποία δραστηριοποιείται, ώστε να αυξάνει τη 
θετική του επίδραση και να επιστρέφει αξία σε αυτή. Ο  Όµιλος συµβάλλει στην 
κοινωνική ευηµερία µέσα από την επιχειρηµατική του δραστηριότητα και τις κοινωνικές 
του δράσεις, ανταποκρινόµενος µε συνέπεια, ευθύνη και διαφάνεια στις απαιτήσεις της 
κοινωνίας.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2019

Οικονοµική Αξία 2019 (σε χιλ. €) Όµιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ

1.273.630 

84.546 

1.358.176 

1.103.670 

160.005 

36.032 

4.057 

13.530 

84.147 

59.9091

2.5042

1.463.855 

(105.679) 

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ

Τοµέας Ανάπτυξης Ακινήτων

Στον τοµέα της Ανάπτυξης Ακινήτων και συγκεκριµένα 
αναφορικά µε τη λειτουργία του εµπορικού πάρκου 
Smart Park της εταιρείας του Οµίλου ΓΥΑΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
& ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, η υγεία και η ασφάλεια των επισκεπτών 
και των εργαζοµένων στις επιχειρήσεις του πάρκου 
αποτελούν βασική προτεραιότητα.

Το Smart Park σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε ώστε 
να προσφέρει στους επισκέπτες έναν ασφαλή υπαίθριο 
περίπατο απαλλαγµένο από αυτοκίνητα και δίκυκλα, ενώ 
παράλληλα λήφθηκαν υπόψη οι ανάγκες των ατόµων µε 
αναπηρία. Το 2017, οι κοινόχρηστοι χώροι του πάρκου 
πιστοποιήθηκαν σύµφωνα µε τις απαιτήσεις – συστάσεις 
του προτύπου ΕΛΟΤ 1439:2013 «Οργανισµός φιλικός σε 
πολίτες µε αναπηρία – Απαιτήσεις και συστάσεις», 
σχετικά µε:

  • προσβάσιµες θέσεις στάθµευσης,

  • προσβάσιµη είσοδο,

  • προσβάσιµη όδευση (οριζόντια και κατακόρυφη),

11%
Από βιώσιµα προϊόντα

και υπηρεσίες στην Ελλάδα

€ 1.273.630 χιλ.
Καθαρές πωλήσεις

Οµίλου

1Το ποσοστό έχει προκύψει από διαθέσιµα στοιχεία των 
τοµέων δραστηριότητας ΑΠΕ, Περιβάλλον, Παραχωρήσεις 
(ΑΤΤΙΚΗ Ο∆ΟΣ – ΑΤΤΙΚΕΣ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ) και τον τοµέα 
Ανάπτυξης Ακινήτων (REDS).

Καθαρές πωλήσεις

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα, λοιπά έσοδα και κέρδη

Οικονοµική αξία που δηµιουργείται

Λειτουργικό κόστος

Μισθοί και παροχές εργαζοµένων

- Μισθοί και ηµεροµίσθια

- Έξοδα κοινωνικής ασφάλισης

- Κόστος προγραµµάτων προκαθορισµένων παροχών

- Λοιπές παροχές σε εργαζόµενους

Πληρωµές σε παρόχους κεφαλαίου

Πληρωµές προς κυβερνητικούς φορείς

Επενδύσεις σε επίπεδο κοινότητας

Οικονοµική αξία που διανέµεται

Οικονοµική αξία που διατηρείται

https://ellaktor.com/wp-content/uploads/2020/04/%CE%95%CE%9B%CE%9B%CE%91%CE%9A%CE%A4%CE%A9%CE%A1-%CE%95%CE%A4%CE%97%CE%A3%CE%99%CE%91-%CE%9F%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%9D%CE%9F%CE%9C%CE%99%CE%9A%CE%97-%CE%95%CE%9A%CE%98%CE%95%CE%A3%CE%97-0101-31122019_.pdf
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  • προσβάσιµες εξυπηρετήσεις,

  • προσβάσιµο σταθερό εξοπλισµό,

  • προσβάσιµη διαφυγή και 

  • εκπαίδευση και κατάρτιση του προσωπικού.

Ο σχεδιασµός και η κατασκευή της επέκτασης του Smart 
Park, εµβαδού 15.200 τ.µ. που ολοκληρώθηκε το Νοέµβριο 
του 2019, έγινε λαµβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις του 
προτύπου ΕΛΟΤ 1439:2013. Η εταιρεία θα προχωρήσει 
στην πιστοποίηση και της επέκτασης µε βάση το πρότυπο 
αυτό, ώστε στο πεδίο εφαρµογής να περιλαµβάνεται το 
σύνολο των εγκαταστάσεων του πάρκου. 

Στο πλαίσιο της συντήρησης των κοινόχρηστων χώρων 
του πάρκου, πέραν των τακτικών εργασιών συντήρησης, 
ανανεώνονται ετησίως, σύµφωνα και µε το Νόµο, τα 
πιστοποιητικά περιοδικού ελέγχου όλων των ανυψωτικών 
µέσων (ανελκυστήρες, κυλιόµενοι διάδροµοι και κλίµακες) 
που χρησιµοποιούνται τόσο από τους επισκέπτες όσο και 
από τους εργαζοµένους των επιχειρήσεων του Smart 
Park. 

Επίσης, το Smart Park διαθέτει Πιστοποιητικό Ελέγχου 
της Παιδικής Χαράς που είναι ελεύθερη στους επισκέπτες 
σύµφωνα µε τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 1176:2008 και ΕΛΟΤ 
ΕΝ 1177:2008.

Το Προσωπικό Ασφαλείας του Smart Park είναι εκπαιδευ- 
µένο στην παροχή Πρώτων Βοηθειών και για τις σχετικές 
ανάγκες υπάρχουν ειδικά διαµορφωµένοι χώροι µε τον 
αναγκαίο εξοπλισµό στον οποίο περιλαµβάνονται και 2 
απινιδωτές, σε διαφορετικά σηµεία του πάρκου.   

Οι εγκαταστάσεις πυρόσβεσης, πυρανίχνευσης, φορητά 
µέσα κ.λπ. συντηρούνται τακτικά, σύµφωνα µε τα 
προβλεπόµενα από τη Νοµοθεσία, ενώ το Πιστοποιητικό 
Πυρασφάλειας ανανεώνεται στα προβλεπόµενα χρονικά 
διαστήµατα. Μεταξύ των άλλων, το Smart Park διαθέτει 
Οµάδα Πυρασφάλειας, τα µέλη της οποίας έχουν στην 
πλειοψηφία τους εκπαιδευτεί στις εγκαταστάσεις της 
Πυροσβεστικής Ακαδηµίας, ενώ παράλληλα, διενεργούνται 
Ασκήσεις Γενικής Εκκένωσης µαζί µε τους εργαζοµένους 
των επιχειρήσεων του πάρκου κάθε 3 µήνες.

Ενδεικτικά, στον τοµέα των Παραχωρήσεων, η ΑΤΤΙΚΕΣ 
∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ διενεργεί τακτικό έλεγχο και επιθεωρήσεις 
στα τεχνικά στοιχεία της Αττικής Οδού µε βάση το εγκε- 
κριµένο από το Ελληνικό ∆ηµόσιο Εγχειρίδιο Επιθεώρη- 
σης και Συντήρησης. Επίσης, κάνει προτάσεις στην 

ΑΤΤΙΚΗ Ο∆Ο για τη βαριά συντήρηση ή/και βελτιώσεις 
και η ΑΤΤΙΚΗ Ο∆ΟΣ προχωρά στην κατάρτιση σχετικού 
προγράµµατος υλοποίησης. 

Η ασφάλεια των κατασκευών κατά την εκτέλεση και 
συντήρησή τους διασφαλίζεται µέσω της συστηµατικής 
τήρησης των σχετικών απαιτήσεων, οι οποίες αναλύονται 
στις εκάστοτε συµβάσεις αλλά και τα εθνικά και διεθνή 
πρότυπα ελέγχων που αφορούν τις κατασκευές. Η απο- 
τελεσµατική διαχείριση των απαιτήσεων επιτυγχάνεται 
µε τη θέσπιση κατάλληλων διαδικασιών ελέγχου, την 
ενσωµάτωσή τους στα Συστήµατα ∆ιαχείρισης Ποιότητας 
και τη διάθεση κατάλληλων πόρων (προσωπικό, εξοπλι- 
σµός, υλικά, εξωτερικούς συνεργάτες κ.λπ.) για την 
αποτελεσµατική εφαρµογή τους. Με αυτό τον τρόπο 
διασφαλίζεται ότι:

  • Εντοπίζονται οι πιθανοί κίνδυνοι για την ασφάλεια και
     αρτιότητα των κατασκευών και εφαρµόζονται σενάρια
     αποφυγής ή/και αντιµετώπισής τους.

  • Αναπτύσσονται κατάλληλες διαδικασίες και προγράµ-
     µατα ελέγχων που διασφαλίζουν ότι οι έλεγχοι πραγµα-
     τοποιούνται στα προκαθορισµένα στάδια και ακολου-
     θούνται τυποποιηµένα βήµατα ελέγχου.    

  • Αξιολογούνται τα αποτελέσµατα των ελέγχων και
     δροµολογούνται κατάλληλες διορθωτικές ενέργειες,
     όπου απαιτείται.

  • Οι έλεγχοι διενεργούνται από έµπειρο και εξειδικευ-
     µένο προσωπικό.
 
  • Χρησιµοποιούνται έµπειροι και αξιόπιστοι εξωτερικοί
     συνεργάτες για τη διενέργεια ελέγχων που απαιτούν
     ιδιαίτερη τεχνογνωσία και µέσα, οι οποίοι εγγυώνται
     την αρτιότητα της διαδικασίας και των αποτελεσµάτων
     του ελέγχου που αναλαµβάνουν να εκτελέσουν.

  • Χρησιµοποιούνται υλικά και προϊόντα που συµµορ-
     φώνονται µε τις βασικές απαιτήσεις (νοµοθεσία,
     ασφάλεια και υγεία κ.λπ.), τα οποία τεκµηριώνονται
     µέσω της παρεχόµενης από τους κατασκευαστές /
     προµηθευτές τεκµηρίωσης (π.χ. δηλώσεις επίδοσης,
     αποτελέσµατα εργαστηριακών αναλύσεων κ.λπ.).

Οι διαδικασίες ελέγχου επιθεωρούνται ανά τακτά χρονικά 
διαστήµατα προκειµένου να επιβεβαιώνεται ότι ικανοποι- 
ούνται οι σχετικές απαιτήσεις.

                                     Σε δηµοσκόπηση που πραγµατο-
                                     ποιήθηκε το 2019, σε σύνολο
                                     δείγµατος 1.024 ατόµων µεταξύ
                                     των επισκεπτών και των εργαζο-
                                     µένων των επιχειρήσεων του
                                     Smart Park, ο µέσος όρος σε
                                     ερώτηση σχετικά µε το αίσθηµα 
ασφάλειας στους χώρους του πάρκου, σε κλίµακα από 
το 0 έως το 10, ήταν 9,16.

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Ο Όµιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ συνεισφέρει ουσιαστικά στην επέ- 
κταση του αστικού ιστού µέσα από τον τοµέα Κατασκευής, 
ενώ έχει θέσει ως βασικό µέληµα στην Ανάπτυξη Ακινήτων 
την αναβάθµιση του οικιστικού ιστού, την προστασία των 
ελεύθερων χώρων και τη δηµιουργία και ανάπλαση των 
χώρων αναψυχής.

Ο  Όµιλος συνεχίζοντας τη σηµαντική του πορεία, έχει 
υλοποιήσει έργα υψηλής ποιότητας, όπως η Γραµµή 2 του 
Μετρό της Αθήνας, το Μουσείο της Ακρόπολης, η Γέφυρα 
Ρίου-Αντιρρίου κ.ά. Σκοπός των έργων είναι η βελτίωση 
της ποιότητας ζωής των ανθρώπων αλλά και των τοπικών 
κοινωνιών, µε γνώµονα την προστασία και αναβάθµιση 
του αστικού περιβάλλοντος.

Η κατασκευή όλων των έργων πραγµατοποιείται πάντα 
σύµφωνα µε τις πιο σύγχρονες προδιαγραφές, την ισχύ- 
ουσα περιβαλλοντική νοµοθεσία και τους εγκεκριµένους 
περιβαλλοντικούς όρους.

Στον τοµέα των Παραχωρήσεων και αναφορικά µε το έργο 
της Αττικής Οδού, µε σκοπό την καλύτερη ενσωµάτωση 
του έργου στο περιβάλλον και στο αστικό τοπίο αναπτύ- 
χθηκαν σκεπαστά τµήµατα στον αυτοκινητόδροµο, όπου 
ήταν εφικτό (π.χ. στα Βριλήσσια και στη ∆υτική Περιφε- 
ρειακή Λεωφόρο Υµηττού). Επίσης, για τη µείωση των 
αρνητικών επιπτώσεων σε περιπτώσεις  έκτακτων καιρι- 
κών φαινοµένων υλοποιήθηκαν εκτενή αντιπληµµυρικά 
έργα και γίνονται συνεχείς δενδροφυτεύσεις στα πρανή 
του αυτοκινητοδρόµου.

Στον τοµέα Ανάπτυξης Ακινήτων, το Smart Park, το οποίο 
κατατάσσεται στα σηµαντικότερα έργα του Οµίλου, απο- 
τελεί το µεγαλύτερο ανοιχτό εµπορικό πάρκο στην Ελλάδα, 
µε συνολική έκταση 53.000 τ.µ. (µε 5,5 εκατ. επισκέπτες 
το 2019). Εκτός από υπαίθριο εµπορικό πάρκο, αποτελεί 
και σηµαντικό κέντρο ψυχαγωγίας για την περιοχή, µε 
παιδότοπο, παιδική χαρά, καταστήµατα εστίασης, θερινό 
σινεµά και µε «φυσικό» περιβάλλον που διαθέτει 
24.000 τ.µ. χώρων πρασίνου.

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ένα από τα θέµατα που απασχολούν την τοπική κοινωνία 
είναι ο θόρυβος. Οι εταιρείες του τοµέα Παραχωρήσεων 
µέσω µονίµων και κινητών σταθµών µέτρησης θορύβου 
ελέγχουν τη στάθµη θορύβου σε όλο το µήκος των 
αυτοκινητοδρόµων που διαχειρίζονται σύµφωνα µε την 
κείµενη νοµοθεσία και τις συµβατικές τους υποχρεώσεις. 
Οι εργαζόµενοι των εταιρειών του τοµέα Παραχωρήσεων 
κάνουν χρήση των εταιρικών οχηµάτων και των µηχανη- 
µάτων έργου στους αυτοκινητοδρόµους ευθύνης τους, 
µε τρόπο που καθορίζεται από τα Εγχειρίδια Λειτουργίας 
και Συντήρησης και τηρώντας τις αρχές της περιβαλλο- 
ντικής οδήγησης για µείωση των ρύπων και του θορύβου.

Η εταιρεία ΑΤΤΙΚΕΣ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ µέσω ειδικών συσκευών 
µέτρησης που βρίσκονται σε 8 σηµεία κατά µήκος του 
αυτοκινητοδρόµου της Αττικής Οδού µετρά τα επίπεδα 
θορύβου. Σε περιπτώσεις υπερβάσεων, µε την έγκριση 
του Ελληνικού ∆ηµοσίου, η ΑΤΤΙΚΗ Ο∆ΟΣ προβαίνει σε 
εγκατάσταση νέων ηχοπετασµάτων. Το 2019, πραγµατο- 
ποιήθηκαν 126 εικοσιτετράωρες µετρήσεις µε κινητές   

µονάδες µέτρησης θορύβου. Με βάση τις µετρήσεις,
τοποθετήθηκαν 918 µέτρα ηχοπετασµάτων, συνολικής 
επιφάνειας 1.827 τ.µ.. Συνολικά, στα 18 χρόνια λειτουργίας 
του αυτοκινητοδρόµου, έχουν τοποθετηθεί ηχοπετάσµατα, 
συνολικού µήκους 21 χλµ. καθώς και ακουστικές ζώνες 
προκηπίων και αναχωµάτων µε ειδικές φυτεύσεις.

Αντίστοιχα, η εταιρεία ΜΟΡΕΑΣ παρακολουθεί σε ετήσια 
βάση τους δείκτες του οδικού κυκλοφοριακού θορύβου. 
Τυχόν αιτήµατα ιδιοκτητών κατοικιών πλησίον του αυτο- 
κινητόδροµου εξετάζονται και αξιολογούνται από τις 
αρµόδιες Υπηρεσίες του ∆ηµοσίου. Η ΜΟΡΕΑΣ τροπο- 
ποιεί το πρόγραµµα παρακολούθησης κατόπιν σχετικών 
υποδείξεων και εντολών των αρµόδιων Υπηρεσιών. Το 
2019 πραγµατοποιήθηκαν 17 µετρήσεις των δεικτών του 
οδικού κυκλοφοριακού θορύβου σε συνολικά 17 εγκε- 
κριµένες θέσεις κατά µήκος του αυτοκινητόδροµου. 
Από την έναρξη λειτουργίας του έργου παραχώρησης, 
το 2008, έως και το 2019 δεν έχει καταγραφεί καµία 
υπέρβαση των θεσµοθετηµένων ορίων. 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΟΡΥΒΟΥ

https://ellaktor.com/activity/moyseio-akropolis-aktor/
https://ellaktor.com/activity/gefyra-rioy-antirrioy-charilaos-trikoypis-aktor/


5.2 ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ

Σύµφωνα µε τις υφιστάµενες διαδικασίες και πρακτικές 
προµηθειών, οι προµήθειες υλοποιούνται ανά εταιρεία 
ή / και έργο, βάσει προδιαγραφών και ερευνών αγοράς 
και µε γνώµονα τις ιδιαίτερες ανάγκες εντοπιότητας των 
προµηθειών. Για προµήθειες αξίας € 100.000 και άνω, ο 
προµηθευτής πρέπει να είναι εγκεκριµένος τουλάχιστον 
ως προς τα κριτήρια κανονιστικής συµµόρφωσης του 
Οµίλου.

Για κάποιες δραστηριότητες του Οµίλου, οι προµήθειες 
υπόκεινται σε συγκεκριµένους όρους που περιγράφονται 
στις υπογεγραµµένες συµφωνίες. Για τις εταιρείες ΑΤΤΙΚΗ 
Ο∆ΟΣ και ΑΤΤΙΚΕΣ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ, η «Σύµβαση Λειτουργίας 
και Συντήρησης» του αυτοκινητόδροµου αποτελεί προσάρ- 
τηµα στη «Σύµβαση Παραχώρησης» µε το Ελληνικό 
∆ηµόσιο. Οι προδιαγραφές των περισσότερων υλικών 
που χρησιµοποιούνται για την εκτέλεση της λειτουργίας 
και της συντήρησης του αυτοκινητόδροµου περιγράφονται 
στη σύµβαση παραχώρησης. 

Ο Όµιλος, µέσω της συνεργασίας του µε τους προµηθευτές του, θέτει ως στόχο την 
απόλυτη κάλυψη των αναγκών του και τη βέλτιστη ποιότητα των τελικών του έργων, 
προϊόντων και υπηρεσιών. Παράλληλα, εστιάζει στην υποστήριξη των τοπικών προµη- 
θευτών, όπου αυτό επιτρέπεται, ενισχύοντας έτσι την τοπική αγορά. Για το 2019, το 93% 
των προµηθειών των εταιρειών του Οµίλου που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, 
προήλθε από εγχώριους προµηθευτές. 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
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Για τα έργα του τοµέα Κατασκευής που υλοποιούνται κοντά 
σε οικισµούς και εντός κατοικηµένων περιοχών παρακο- 
λουθούνται οι κυκλοφοριακές ρυθµίσεις και πραγµατο- 
ποιούνται µετρήσεις δονήσεων και θορύβου. Σε κάθε 
έργο ακολουθούνται οι διαδικασίες του πιστοποιηµένου 
Συστήµατος Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης και οι εγκε- 
κριµένοι περιβαλλοντικοί όροι. Αν απαιτείται και εφόσον 
το έργο βρίσκεται κοντά σε οικισµούς ή κατοικηµένες 
περιοχές, τότε παρακολουθείται ο θόρυβος που παράγεται 
από την κατασκευαστική δραστηριότητα και λαµβάνονται 
τα αντίστοιχα µέτρα ηχοπροστασίας. Ενδεικτικά, στα έργα 
της ΑΚΤΩΡ «Βασική Γραµµή Μετρό Θεσσαλονίκης» και 
«Επέκταση Καλαµαριάς», το 2019 διενεργήθηκαν 82 
εικοσιτετράωρες και 55 τετράωρες µετρήσεις θορύβου. 
Καταγράφηκαν 7 ωριαίες υπερβάσεις των θεσµοθετη- 
µένων ορίων, εκ των οποίων, µόλις 1 οφειλόταν στις 
εργασίες των έργων.

Πιο συγκεκριµένα, και σύµφωνα µε τη διαδικασία του 
Συστήµατος Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης της ΑΚΤΩΡ, 
για την πρόληψη του θορύβου λαµβάνονται τα παρακάτω 
µέτρα:

  • έλεγχος θορύβων οι οποίοι προκαλούνται από τα 
     µηχανήµατα έργων, την κυκλοφορία των εργοταξιακών
     οχηµάτων εντός και εκτός των εργοταξιακών χώρων, 

  • χρήση µηχανηµάτων έργου και εργοταξιακού 
     εξοπλισµού νέας αντιθορυβικής τεχνολογίας, ενώ
     απαγορεύεται η χρησιµοποίηση µηχανηµάτων χωρίς
     πιστοποιητικό έγκρισης τύπου ΕΟΚ περί θορύβων (CE),

  • συστηµατική συντήρηση, τακτικός έλεγχος και
     µετρήσεις θορύβου για την τήρηση των επιτρεπόµενων
     ορίων, κινητού και µη εργοταξιακού εξοπλισµού,

  • τοποθέτηση ηχοπετασµάτων σε σηµεία όπου υπάρχει
     εργοταξιακός θόρυβος και ιδιαίτερα σε κατοικηµένες
     περιοχές και

  • αποφυγή εκτέλεσης θορυβωδών εργασιών κατά τις
     ώρες κοινής ησυχίας.

Σε περίπτωση παραπόνων από την τοπική κοινωνία 
αξιολογείται η όχληση µε επανάληψη της µέτρησης και 
λαµβάνονται τα απαραίτητα σε κάθε περίπτωση µέτρα. 

Το 2019 δεν υπήρχαν σηµαντικές αντιδράσεις της τοπικής 
κοινωνίας για θέµατα θορύβου, παρόλα αυτά υπήρξαν 
προφορικά παράπονα που αντιµετωπίστηκαν επί τόπου 
από τους µηχανικούς και τους Υπεύθυνους Περιβάλλοντος 
έργου.

Έτσι, η επιλογή των υλικών και προϊόντων που χρησιµο- 
ποιούνται είναι προκαθορισµένη συµβατικά και γίνεται µε 
αυτά τα κριτήρια. Η επιλογή των προµηθευτών/υπεργο- 
λάβων γίνεται µε ανοιχτή έρευνα αγοράς και αίτηση προ- 
διαγραφών προϊόντων και προσφορών σε τουλάχιστον 
3 διαφορετικούς προµηθευτές/υπεργολάβους. Από τις 
προσφορές που λαµβάνονται, επιλέγεται αυτή που 
αντιπροσωπεύει την καλύτερη σχέση ποιότητας/τιµής 
και χρόνου παράδοσης/ανταπόκρισης.

Οι εταιρείες του Οµίλου χρησιµοποιούν διαφορετικούς 
προµηθευτές ανάλογα µε τις ανάγκες τους. Ενδεικτικά,

ο τοµέας Κατασκευής χρησιµοποιεί τεχνικές εταιρείες, 
προµηθευτές οπλισµού χάλυβα, υπεργολάβους χωµατουρ- 
γικών εργασιών, υπεργολάβους ηλεκτροµηχανολογικών 
έργων – εγκαταστάσεων, µεταλλικές κατασκευές, σκυρό- 
δεµα, καύσιµα, προϊόντα τσιµέντου, ανελκυστήρες, 
κατασκευές αλουµινίου κ.ά. Αντίστοιχα, οι εταιρείες του 
τοµέα Παραχωρήσεων συνεργάζονται µε εργολάβους 
συντήρησης, εταιρείες παροχής λογισµικού και συντή- 
ρησης συστηµάτων Toll και Traffic, εταιρείες παροχής 
υπηρεσιών χρηµαταποστολής, ασφάλειας και εµφακέ- 
λωσης και διανοµής λογαριασµών συνδροµητών, 
προµηθευτές ηλεκτρολογικού υλικού και εξοπλισµού 
οδικής ασφάλειας κ.λπ.

Με στόχο την κεντρική διαχείριση προµηθειών σε επίπεδο 
Οµίλου, το 2019, δηµιουργήθηκε ∆ιεύθυνση Προµηθειών. 
Η ∆ιεύθυνση Προµηθειών συνεργάζεται µε τις άλλες 
∆ιευθύνσεις του Οµίλου, καθώς και µε τα Τµήµατα Προ- 
µηθειών των εταιρειών και των έργων, ώστε να παρακο- 
λουθεί και να εξυπηρετεί τις ανάγκες τους. Η ∆ιεύθυνση 
αναλαµβάνει τις αγορές που περιλαµβάνουν περισσότερες 
από µία εταιρείες / κοινοπραξίες ή / και έργα του Οµίλου, 
επιδιώκοντας να µειώσει το κόστος, µε βάση τις οικονο- 
µίες κλίµακας. Η Πολιτική Προµηθειών του Οµίλου, η 
οποία περιγράφει τη νέα συστηµική ροή των προµηθειών 
αναµένεται να εγκριθεί το 2020.

Επιπλέον, το 2019, ο Όµιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ προχώρησε στις 
εξής ενέργειες:

  • ∆ηµιουργία προσχεδίου συστηµικής εφαρµογής      
     εγκριτικών ροών «Αιτήµατος Αγοράς - Αιτήµατος
     Προσφορών Προµηθευτών - Λήψης Πρωτοκόλλου
     Ελέγχου Αγοράς (ΠΕΑ), Έγκρισης ΠΕΑ – Παραγγελίας»
     και εφαρµογής καθολικών καταγραφών εγκρίσεων
     προµηθειών υλικών και υπηρεσιών στο σύστηµα (ERP)
     του Οµίλου (σε εξέλιξη).

  • ∆ηµιουργία εντός της ∆ιεύθυνσης Προµηθειών
     Τµήµατος Ελέγχου Αποθεµάτων και Κωδικοποίησης
     Υλικών και Υπηρεσιών του Οµίλου (σε εξέλιξη).

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ο Όµιλος προτρέπει τους προµηθευτές και τους συνερ- 
γάτες του να λειτουργούν µε υπεύθυνο τρόπο, θέτοντας 
υπόψη τους τον Κώδικα ∆εοντολογίας και ζητώντας τους 
τη συµµόρφωσή τους µε αυτόν. Το 2019 δεν υπήρχε πλη- 
ροφορία ή υποψία παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωµάτων 
από εγκεκριµένους προµηθευτές του Οµίλου.

Οι εταιρείες ΑΤΤΙΚΗ Ο∆ΟΣ και ΑΤΤΙΚΕΣ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ 
έχουν προχωρήσει και στη σύνταξη Κώδικα ∆εοντολογίας 
Προµηθευτή, ο οποίος αναφέρεται εκτενώς στις ηθικές 
αρχές και αξίες που πρέπει να τηρούν οι συνεργάτες / 
προµηθευτές τους. Ο Κώδικας προσδιορίζει τις βασικές 
απαιτήσεις που οι εταιρείες αναµένουν να πληρούν οι 
προµηθευτές αγαθών και υπηρεσιών, καθώς και οι 
υπεργολάβοι τους, σχετικά µε την υπεύθυνη συµπεριφορά 
τους στο πλαίσιο εκτέλεσης των συµβατικών τους υποχρε- 
ώσεων µε σεβασµό στον αντισυµβαλλόµενο, την κοινωνία 
και το περιβάλλον. 

Η εταιρεία ΗΛΕΚΤΩΡ από το 2018, σύµφωνα µε το Σύστηµα 
∆ιαχείρισης κατά της ∆ωροδοκίας που έχει υιοθετήσει 
σύµφωνα µε το πρότυπο ISO 37001:2016 και την Πολιτική 
κατά της ∆ωροδοκίας, εφαρµόζει διαδικασίες δέουσας 
επιµέλειας ως προς τους συνεργάτες της µε την συµπλή- 
ρωση σχετικών ερωτηµατολογίων και τους ενηµερώνει 
σχετικά µε τα έγγραφα κανονιστικής συµµόρφωσης του 
Οµίλου και της εταιρείας, ενώ οι συνεργάτες (προµηθευ- 
τές, υπεργολάβοι κ.ο.κ.) µε συµβάσεις οικονοµικού 
αντικειµένου άνω των € 60.000 δηλώνουν είτε µε χωριστό 
έγγραφο είτε µε όρο εντός της σύµβασης, ότι έχουν λάβει 
γνώση των εγγράφων αυτών, όπως αυτά είναι αναρτηµένα 
στην ιστοσελίδα του Οµίλου και δεσµεύονται να απέχουν 
από κάθε ενέργεια ή παράλειψη που συνιστά παραβίαση 
αυτών. Κατά περίπτωση δε παραβίαση αυτών δίνει το 
δικαίωµα στην εταιρεία να καταγγείλει την εκάστοτε 
σύµβαση.

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΟΥ 
ΟΜΙΛΟΥ



Αναφορικά µε τις δραστηριότητες του τοµέα Ανανεώσιµων 
Πηγών Ενέργειας του Οµίλου, όπου απαιτείται περιβαλ- 
λοντική αδειοδότηση και δηµόσια διαβούλευση της περι- 
βαλλοντικής µελέτης κάθε έργου, η εταιρεία προχωρά 
στην ενηµέρωση των περιφερειακών συµβουλίων και 
επιτροπών, των δηµοτικών και κοινοτικών συµβουλίων, 
και των υπηρεσιών, καθώς και των θεσµοθετηµένων 
περιβαλλοντικών φορέων και οργανώσεων. Οι παρατη- 
ρήσεις και οι τυχόν ανησυχίες των τοπικών αρχών και 
φορέων, λαµβάνονται υπόψη κατά το σχεδιασµό των 
έργων (βλ. ενότητα Βιοποικιλότητα). Κατά τη φάση κατα- 
σκευής των έργων, ορίζεται υπεύθυνος για την επικοι- 
νωνία σε πρώτο βαθµό µε την τοπική κοινωνία. 

Αντίστοιχα, σε έργα του τοµέα Ανάπτυξης Ακινήτων, ο 
Όµιλος προχωρά στο σχεδιασµό και την υλοποίηση των 
έργων µετά από διαβούλευση µε την τοπική κοινωνία, 
λαµβάνοντας υπόψη τις ανάγκες και τις προσδοκίες της. 

Το 2019, η εταιρεία ΚΑΝΤΖΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ υπέγραψε 
µνηµόνιο συνεργασίας µε τον ∆ήµο Παλλήνης στο πλαίσιο 
της ανάπτυξης του εµβληµατικού Cambas Park, που 
συνδυάζει την ανάδειξη των διατηρητέων εγκαταστάσεων 
του ιστορικού οινοποιείου Καµπά στην Παλλήνη µε µια 
σύγχρονη ανάπτυξη µικτής χρήσης.
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  • Οδική ασφάλεια: Ο  Όµιλος αναπτύσσει προγράµµατα
     για την εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση παιδιών και
     ενηλίκων σε θέµατα οδικής ασφάλειας, ενώ παράλληλα
     στηρίζει φιλοζωικές οργανώσεις, µε στόχο την περί-
     θαλψη και µείωση των αδέσποτων ζώων, την προφύ-
     λαξή τους αλλά και τον περιορισµό των οδικών συµβά- 
     ντων στα οποία εµπλέκονται ζώα.

  • Πολιτισµός: Ο Όµιλος αξιοποιεί την εµπειρία και τα
     µέσα που διαθέτει και ενισχύει πολιτιστικές δράσεις
     (όπως αναστηλώσεις/διατήρηση κτηρίων πολιτιστικού
     ενδιαφέροντος και αρχαιολογικές εργασίες) που στη-
     ρίζουν και τονώνουν την τοπική οικονοµία.

Οι δράσεις που στο εξής θα στηρίζει ο Όµιλος σε εθνικό 
και τοπικό επίπεδο θα πρέπει να εντάσσονται στους 
παραπάνω άξονες.

5.3 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 

Βασικό µέληµα του Οµίλου µέσα από τη συνολική επιχειρηµατική του  δραστηριότητα 
είναι η οικοδόµηση σχέσεων εµπιστοσύνης, αλληλεγγύης και αµοιβαίου σεβασµού µε 
τις τοπικές κοινωνίες µέσα στις οποίες δραστηριοποιείται. 

Στις αρχές του 2020, λαµβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των 
τοπικών κοινωνιών, καθώς και τις δυνατότητες που παρέ- 
χει η τεχνογνωσία και τα µέσα που διαθέτει, ο Όµιλος 
προχώρησε στη θέσπιση νέας στρατηγικής κοινωνικής 
συνεισφοράς, η οποία περιλαµβάνει τους εξής 5 βασικούς 
άξονες:

  • Νέοι / εκπαίδευση: Ο Όµιλος αναζητά ευκαιρίες που
     του επιτρέπουν να µοιράζεται την εµπειρία και την
     τεχνογνωσία του µε νέους ανθρώπους, ώστε να
     µπορούν αποτελεσµατικά να την ενσωµατώνουν στην
     µαθητική και ακαδηµαϊκή τους δραστηριότητα, αλλά
     και στη διαδικασία αναζήτησης εργασίας. 

  • Υποδοµές: Ο Όµιλος αξιοποιεί την εµπειρία και τα
     µέσα που διαθέτει για να συµβάλλει στη βελτίωση των
     υποδοµών σε τοπικό επίπεδο και κατ’ επέκταση στη
     βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων των περι-
     οχών, όπου δραστηριοποιείται.

  • Περιβάλλον: Ο Όµιλος αξιοποιεί την εµπειρία και τα
     µέσα που διαθέτει για την προώθηση της ανακύκλω-
     σης, της εξοικονόµησης ενέργειας, της χρήσης µικρής
     κλίµακας ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και της προ-
     στασίας της βιοποικιλότητας στις περιοχές όπου
     δραστηριοποιείται.

5.4 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ 

Ο Όµιλος και οι εταιρείες του διατηρούν ανοικτή επικοινωνία µε τις τοπικές κοινωνίες 
και υλοποιούν προγράµµατα µε άξονα την ουσιαστική υποστήριξη των κοινωνικών 
οµάδων που έχουν ανάγκη µέσω δράσεων που βελτιώνουν τις τοπικές υποδοµές, 
προάγουν την πολιτισµική και κοινωνική ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας, προωθούν 
την ανακύκλωση, εκπαιδεύουν και ευαισθητοποιούν για θέµατα οδικής ασφάλειας, και 
παράλληλα ευαισθητοποιούν τους εργαζοµένους.

Στρατηγικοί Άξονες Βιώσιµης Ανάπτυξης – Κοινωνική Συνεισφορά

• Αναστήλωση/διατήρηση 
   κτηρίων

• Στήριξη εργασιών στον τοµέα
   της Αρχαιολογίας

• Ενίσχυση πολιτιστικών
   δράσεων που ενισχύουν την 
   τοπική οικονοµία

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

• Προώθηση Ανακύκλωσης 

• Προώθηση εφαρµογών ΑΠΕ 
   µικρής κλίµακας

• Προώθηση εξοικονόµησης
   ενέργειας

• Προστασία Βιοποικιλότητας

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

• Εκπαίδευση και ευαισθητο- 
   ποίηση ενηλίκων και παιδιών

• Στήριξη φιλοζωικών
   οργανώσεων για περίθαλψη, 
   φροντίδα αδέσποτων ζώων

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
• Στήριξη/συµµετοχή σε 
   εκπαιδευτικές δραστηριότητες 
   µε στόχο τη µεταφορά 
   τεχνογνωσίας

• Συµµετοχή/διοργάνωση 
   εκδηλώσεων προσέλκυσης
   νέων εργαζοµένων

ΝΕΟΙ / ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

• Βελτίωση υποδοµών σε τοπικό
   επίπεδο 

• ∆ωρεές σε είδος

• Στήριξη σε περιπτώσεις έκτακτων
   αναγκών

ΥΠΟΔΟΜΕΣ
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Τοµέας Κατασκευής

Οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τοµέα της 
Κατασκευής, διαχρονικά, στέκονται δίπλα στις τοπικές 
κοινωνίες, αφουγκράζονται τις ανάγκες τους και διαχει- 
ρίζονται τα αιτήµατά τους. Παρέχουν βοήθεια σε περιπτώ- 
σεις έκτακτης ανάγκης, όπως έκτακτα καιρικά φαινόµενα, 
αναλαµβάνοντας για παράδειγµα εκχιονισµούς δρόµων, 
αποκαταστάσεις οδοστρώµατος, αντιπληµµυρική και αντι- 
πυρική προστασία, ενώ παράλληλα συνεισφέρουν στη 
συντήρηση, αναβάθµιση και βελτίωση υφιστάµενων υπο- 
δοµών. Με την ολοκλήρωση των κατά τόπους έργων, 
αποτελεί συνήθη πρακτική η δωρεά εξοπλισµού για την 
κάλυψη των αναγκών τοπικών φορέων. 

Ενδεικτικά, αναφέρονται παρακάτω κάποιες από τις 
ενέργειες που υλοποιήθηκαν από την εταιρεία ΑΚΤΩΡ το 
2019, σε ανταπόκριση αιτηµάτων τοπικών φορέων για τη 
βελτίωση και αναβάθµιση υποδοµών, αλλά και την αντι- 
µετώπιση έκτακτων περιστατικών:

  • ∆ωρεά εξοπλισµού γραφείου σε 4 δηµοτικά σχολεία
     και σε 14 δηµόσιες υπηρεσίες της Περιφέρειας Ανα-
     τολικής Μακεδονίας και Θράκης, µεταξύ των οποίων
     το ∆ηµοτικό Σχολείο Μαΐστρου και Θρυλορίου, το
     Μουσείο Φυσικής Ιστορίας της Αλεξανδρούπολης και
     το Αστυνοµικό Τµήµα Τοπείρου.

  • Εργασίες ανακαίνισης (βαφές τοίχων οροφών κιγκλι-
     δωµάτων, επιδιορθώσεις υδραυλικών εγκαταστάσεων
     κ.λπ.) σε 36 θαλάµους κρατουµένων, γραφεία, κλιµα-
     κοστάσια, κοινόχρηστους χώρους, χώρους παραµονής
     αστυνοµικών και χώρους υποδοχής κρατουµένων στο
     Κέντρο Μεταγωγών που βρίσκεται στον Ταύρο.

  • Εργασίες συλλογής, τεµαχισµού, µεταφοράς και
     εναπόθεσης των υλικών που προέκυψαν, σε εγκεκρι-
     µένους χώρους, των κορµών δέντρων και των λοιπών
     εύφλεκτων υλικών που είχαν εναποτεθεί σε ιδιωτικό
     χώρο µισθωµένο από το ∆ήµο Ραφήνας, µετά την
     πυρκαγιά στο Μάτι, Αττικής το 2018 και αποτελούσαν
     εστία κινδύνου για τους κατοίκους και την περιοχή.
 
  • Εργασίες επισκευών και αναβάθµισης του κτηρίου που
     στεγάζει το ∆ηµοτικό Ιατρείο του ∆ήµου Μοσχάτου.

  • Εργασίες αποκατάστασης του ∆ικτύου Πυρόσβεσης
     στη Μαρίνα Καλλιθέας, Αττικής.

  • Κυκλοφοριακή ρύθµιση και αποκλεισµός µιας λωρί-
     δας κυκλοφορίας σε δρόµο του ∆ήµου Πειραιά για την
     προστασία του δρόµου και των διερχόµενων αυτοκι-
     νήτων από ετοιµόρροπο κτήριο, µετά τον σεισµό 5,1 R
     του Ιουλίου 2019 που είχε επίκεντρο ορεινό όγκο της
     Πάρνηθας.

Τοµέας Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας

Οι ενέργειες που στήριξαν οι εταιρείες του τοµέα 
Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας το 2019 επικεντρώθηκαν 
στη βελτίωση των υποδοµών των τοπικών κοινωνιών που 
κατασκευάζονται ή λειτουργούν αιολικά πάρκα και περι- 
λαµβάνουν, µεταξύ άλλων τις ακόλουθες: 

  • Στο ∆ήµο Κοζάνης, ο Όµιλος κάλυψε το κόστος της
     ασφαλτόστρωσης 6 χλµ. τοπικών οδών, 4 τεχνικών
     έργων που αφορούσαν στη διαχείριση οµβρίων υδάτων,
     της προµήθειας αδρανών υλικών καθώς και της βελτί-
     ωσης και του καθαρισµού δηµοτικών οδών και ρεµάτων.

  • Στο ∆ήµο Βοΐου Κοζάνης, ο Όµιλος ανέλαβε το 
     κόστος οδοστρωσίας επαρχιακής οδού µήκους 7 χλµ.,
     επισκευής του δηµοτικού σχολείου Γαλατινής, κατα-
     σκευής τείχους αντιστήριξης της Μονής Αγίου Αθανα-
     σίου Εράτυρας, καθώς και της στεγανοποίησης οµβρο-
     δεξαµενών της τοπικής κοινότητας Εράτυνας.

  • Στην ∆ήµο Ζίτσας Ιωαννίνων, ο Όµιλος ανέλαβε το
     κόστος ασφαλτόστρωσης οδών µήκους 1,3 χλµ. και της
     κατασκευής πεζοδροµίων µήκους 1 χλµ. 

Επιπλέον, µέσω χρηµατικών δωρεών, υποστηρίχθηκε 
το έργο περισσότερων από 30 τοπικών φορέων όπως: η 
Οµοσπονδία Αδελφοτήτων Πωγωνίου Ιωαννίνων, ο Σύλ- 
λογος Πισταµάτων Λακωνίας, το Κολυµβητήριο Γρεβενών, 
η Εφορία Αρχαιοτήτων Κοζάνης, το Κέντρο Νέων Ηπείρου, 
η Πυροσβεστική Υπηρεσία Ιωαννίνων, η Αστυνοµία Μεσο- 
λογγίου, το Τµήµα Τροχαίας Βέροιας, η Ιερά Μητρόπολη 
Αλεξανδρούπολης κ.ά.

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Τοµέας Παραχωρήσεων

Οι ενέργειες και τα προγράµµατα που υλοποιούν οι εται- 
ρείες ΑΤΤΙΚΗ Ο∆ΟΣ και ΑΤΤΙΚΕΣ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ επικεντρώ- 
νονται για περισσότερα από 10 χρόνια στην εκπαίδευση 
και ευαισθητοποίηση παιδιών, νέων και ενηλίκων σε 
θέµατα οδικής ασφάλειας. Ενδεικτικά, το 2019:

  • Παρακολούθησαν το πρόγραµµα «Κυκλοφορώ µε
     ασφάλεια» 3.718 µαθητές από 43 σχολικές µονάδες.
     Το πρόγραµµα αυτό δηµιουργήθηκε σε συνεργασία µε
     το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς» το
     2009 και απευθύνεται σε µαθητές της πρωτοβάθµιας
     εκπαίδευσης.

  • Η e-Learning έκδοση του προγράµµατος «Μάτια
     Ανοιχτά στον ∆ρόµο» έλαβε το ∆εκέµβριο του 2019
     την έγκριση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής
     του Υπουργείου Παιδείας. Εφαρµόστηκε πιλοτικά σε 5
     δηµόσια και 2 ιδιωτικά σχολεία µε πολύ καλά αποτε-
     λέσµατα, µε προοπτική να το παρακολουθούν περίπου
     2.500 παιδιά το τρίµηνο.

  • Πραγµατοποιήθηκαν οι πρώτες πιλοτικές δράσεις µε
     αντικείµενο την οδική ασφάλεια, σε χώρους του
     Ελληνικού Παιδικού Μουσείου, που διαµορφώθηκαν
     κατάλληλα µε τη συνεισφορά των εταιρειών ΑΤΤΙΚΗ
     Ο∆ΟΣ και ΑΤΤΙΚΕΣ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ, µε τη συµµετοχή 261
     παιδιών ηλικίας 6-12 χρόνων και περίπου 4.000 επι-
     σκεπτών (οικογένειες µε παιδιά 3-12 χρόνων).

Επίσης, οι εταιρείες ΑΤΤΙΚΗ Ο∆ΟΣ και ΑΤΤΙΚΕΣ ∆ΙΑ∆ΡΟ- 
ΜΕΣ ενισχύουν τις σχέσεις µε τους όµορους δήµους µέσω 
της επισκευής σχολικών κτιρίων, των προγραµµάτων για 
την εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση των παιδιών σε 
θέµατα οδικής ασφάλειας, και την υποστήριξη σε περι- 
πτώσεις έκτακτων περιστατικών (όπως πληµµύρες και 
σεισµούς).

Τοµέας Περιβάλλοντος

Οι ενέργειες και τα προγράµµατα που υλοποίησαν οι 
εταιρείες του Οµίλου, που δραστηριοποιούνται στον τοµέα 
του Περιβάλλοντος, επικεντρώνονται στην ενίσχυση των
υποδοµών στις περιοχές στις οποίες δραστηριοποιούνται
καθώς και στην εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση του
κοινού σε θέµατα προστασίας του περιβάλλοντος, µε 
έµφαση στην ανακύκλωση. 

Στο πλαίσιο αυτό, µεταξύ άλλων, το 2019, η εταιρεία 
ΗΛΕΚΤΩΡ:

  • Ανταποκρίθηκε στο αίτηµα του ∆ήµου Αθηναίων
     αναλαµβάνοντας εξ ολοκλήρου την κάλυψη της δαπά-
     νης και την εκτέλεση του συνόλου των οικοδοµικών
     εργασιών για την ανακατασκευή της πλατείας Οµονοίας,
     έργο ορόσηµο για τον ∆ήµο και τους κατοίκους του.
 
  • Παρέδωσε στην κοινότητα Ταγαράδων του ∆ήµου
     Θέρµης το πρώτο κλειστό αθλητικό κέντρο για οµαδικά
     αθλήµατα, το οποίο στεγάζει τις προπονήσεις των 
     τοπικών οµάδων καλαθοσφαίρισης και πετοσφαίρισης.
     Πρόκειται για κτήριο υψηλής ενεργειακής απόδοσης
     που πληροί τις πλέον σύγχρονες περιβαλλοντικές
     προδιαγραφές (θερµικά µονωµένο κτιριακό κέλυφος,
     κουφώµατα θερµικής µόνωσης και κλιµατιστικό
     σύστηµα inverter). Επιπλέον, διαθέτει ειδικό
     σύστηµα πυρασφάλειας, πυρανίχνευσης, πυρόσβεσης
     και κατάσβεσης, καθώς και φωτισµό µε led χαµηλής
     κατανάλωσης.

  • Ξεκίνησε συνεργασία µε το ∆ήµο Ραφήνας - Πικερµίου
     σχετικά µε πιλοτικό πρόγραµµα συλλογής «πόρτα-
     πόρτα» οικιακών βιοαποβλήτων και ανακυκλώσιµων
     υλικών στην περιοχή Πρωτέας. Το πρόγραµµα αναµέ-
     νεται να ωφελήσει περίπου 200 νοικοκυριά.

Οι εταιρείες του Οµίλου σχεδιάζουν τις δράσεις κοινω- 
νικής συνεισφοράς τους ανάλογα µε τον τοµέα δραστη- 
ριοποίησής τους, αλλά και τις ανάγκες της τοπικής και 
της ευρύτερης κοινωνίας, όπου δραστηριοποιούνται.

Στη συνέχεια αναφέρονται ενδεικτικά κάποια από τα προ- 
γράµµατα και τις ενέργειες που υλοποίησαν οι εταιρείες 
του Οµίλου το 2019. 
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Στοιχεία Αιµοδοσιών Εταιρειών Οµίλου για το 2019

278Εθελοντές αιµοδότες 

5

125*

*∆εν περιλαµβάνεται η εταιρεία ΗΛΕΚΤΩΡ.

544

Εθελοντικές αιµοδοσίες

Μονάδες Αίµατος

Μονάδες Αίµατος που διατέθηκαν στους εργαζόµενους

Παράλληλα, ο Όµιλος και οι εταιρείες του στηρίζουν οικο- 
νοµικά αξιόπιστους και αναγνωρισµένους µη-κερδοσκο- 
πικούς οργανισµούς, κοινωνικές δοµές (π.χ. ορφανοτρο- 
φεία), ιδρύµατα και τοπικούς συλλόγους (π.χ. αθλητικά 
σωµατεία, χορωδίες και πολιτιστικά κέντρα), ενώ παράλ- 
ληλα, στηρίζουν εκπαιδευτικές εκδηλώσεις, µε έµφαση 
στη µεταφορά τεχνογνωσίας. Ενδεικτικά για το 2019, 
αναφέρονται: 

  • Οι εταιρείες του Οµίλου (ΕΛΛΑΚΤΩΡ, ΑΚΤΩΡ,
     ΗΛΕΚΤΩΡ, ΑΤΤΙΚΗ Ο∆ΟΣ, ΑΤΤΙΚΕΣ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ και
     REDS) έχουν αναλάβει από το 2016 εξ ολοκλήρου το
     κόστος του προπαρασκευαστικού σταδίου των ευχών
     παιδιών 3-18 χρονών που νοσούν από σοβαρές ασθέ-
     νειες και υλοποιούνται από τη µη-κυβερνητική οργά-
     νωση «Κάνε-µια-Ευχή Ελλάδος». Το 2019, εκπληρώ-
     θηκαν 264 ευχές παιδιών, χάρη στη συνδροµή των
     εταιρειών του Οµίλου.

  • Η εταιρεία ΑΚΤΩΡ, για δεύτερη συνεχή χρονιά υποστή-
     ριξε το Ινστιτούτο Prolepsis και συγκεκριµένα το
     Πρόγραµµα Σίτισης και Προώθησης Υγιεινής ∆ιατροφής
     – ∆ΙΑΤΡΟΦΗ που προσφέρει δωρεάν θρεπτικά και
     υγιεινά γεύµατα σε µαθητές δηµόσιων σχολείων πρω-
     τοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης σε κοινω-
     νικά και οικονοµικά ευπαθείς περιοχές της χώρας. 
 

     Η στήριξη της εταιρείας εξασφάλισε 3.000 υγιεινά γεύ-
     µατα για την καθηµερινή σίτιση 38 µαθητών του 76ου
     Νηπιαγωγείου Αθηνών τη σχολικά χρονιά 2018-2019.

  • Η εταιρεία ΑΚΤΩΡ στήριξε το διαγωνισµό µηχανικής
     EBEC που διοργάνωσαν φοιτητές του Εθνικού Μετσό-
     βιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ). Περισσότεροι από 80
     φοιτητές από όλες τις σχολές του ΕΜΠ, πήραν µέρος
     στον διαγωνισµό, που διοργάνωσε για άλλη µια χρονιά
     ο φορέας BEST Athens, που έχει συσταθεί από φοιτη-
     τές του Πολυτεχνείου. Η ΑΚΤΩΡ πέρα από την οικονο-
     µική στήριξη, συνέβαλε µε το κύρος και την τεχνο-
     γνωσία της στην αξιολόγηση των διαγωνιζόµενων
     οµάδων και στο αποτέλεσµα του διαγωνισµού.

Μεταξύ των οργανισµών που οι εταιρείες του Οµίλου 
στήριξαν το 2019 συµπεριλαµβάνονται το Σωµατείο 
«Αντιµετώπιση Παιδικού Τραύµατος», το Σωµατείο «Φίλοι 
Κοινωνικής Παιδιατρικής και Ιατρικής Ανοιχτή Αγκαλιά», 
ο Σύλλογος Γονέων Κωφών και Βαρήκοων Παιδιών 
Ειδικού ∆ηµοσίου Σχολείου Αργυρούπολης, ο Σύλλογος 
«Παιδί και ∆ηµιουργία», η αστική µη κερδοσκοπική 
εταιρεία «Emfasis Foundation», ο «Εξωραϊστικός Σύλλογος 
Λόφου Κυρίλλου», η Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία, το 
∆ΙΑΖΩΜΑ, η Ελληνική Μαθηµατική Εταιρεία, το Εθνικό 
Νηπιοτροφείο Καλλιθέας κ.ά.

Αξίζει να αναφερθεί ότι, και το 2019, οι τοπικές κοινωνίες 
στις οποίες λειτουργούν αιολικά πάρκα του Οµίλου εισέ- 
πραξαν το ειδικό ανταποδοτικό τέλος των ΑΠΕ, που αντι- 
στοιχεί σε 3% επί των συνολικών πωλήσεων ηλεκτρικής
ενέργειας (προ ΦΠΑ). Το συνολικό ποσό των € 2.472.320, 
που αφορά στο 3% των σχετικών πωλήσεων, επιµερίζεται 
ως εξής:

  • Το 33% περίπου του ποσού αυτού αποδίδεται στους
     οικιακούς καταναλωτές της τοπικής κοινότητας όπου
     χωροθετείται ο κάθε αιολικός σταθµός µέσω του
     προµηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας των εν λόγω
     καταναλωτών (συνολικά περίπου € 824.000).

  • Το 57% περίπου αποδίδεται στον / στους Οργανισµούς
     Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου βαθµού, όπου χωρο-
     θετείται το κάθε αιολικό πάρκο και τα έργα διασύνδεσης
     του αιολικού σταθµού (συνολικά περίπου € 1.400.816).

  • Το 10% αποδίδεται στο Πράσινο Ταµείο (συνολικά
     περίπου € 247.232).

Σηµειώνεται, ότι οι εταιρείες του Οµίλου στελεχώνονται 
κατά προτεραιότητα µε προσωπικό από την τοπική 
κοινωνία. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το 33% των εργα- 
ζοµένων στον τοµέα Περιβάλλοντος προέρχεται από τις 
τοπικές κοινωνίες, το 36% των εργαζοµένων της ΑΚΤΩΡ 
και των κοινοπραξιών της, καθώς και το 96% της ΜΟΡΕΑΣ. 

ΣΤΗΡΙΞΗ ΜΗ-ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ

Οι εργαζόµενοι του Οµίλου συµµετέχουν ενεργά στις 
εθελοντικές εκδηλώσεις κοινωνικής αλληλεγγύης που 
πραγµατοποιούνται σε ετήσια βάση. Συγκεκριµένα το 
2019:
 
  • 30 εργαζόµενοι των εταιρειών ΑΤΤΙΚΗ Ο∆ΟΣ και
     ΑΤΤΙΚΕΣ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ κατασκεύασαν / αγόρασαν 93
     πασχαλινές λαµπάδες για το Πάσχα για τα παιδιά της
     ΕΛΕΠΑΠ, συνολικής αξίας € 1.700. Επίσης, συγκέ-
     ντρωσαν τρόφιµα και είδη καθαρισµού, τα οποία
     διανεµήθηκαν σε οικογένειες απόρων που υποστηρίζει 
     η ΕΛΕΠΑΠ.

  • Στα Κεντρικά Γραφεία του Οµίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ διοργα-
     νώθηκε σε συνεργασία µε την οργάνωση «Κάνε-µια-
     Ευχή Ελλάδας» Χριστουγεννιάτικο και Πασχαλινό
     Bazaar, όπου συγκεντρώθηκαν συνολικά € 2.563 για
     την κάλυψη των αναγκών της οργάνωσης.

Στον τοµέα της εθελοντικής αιµοδοσίας, οι εταιρείες 
ΑΤΤΙΚΗ Ο∆ΟΣ και ΑΤΤΙΚΕΣ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ λειτουργούν 

Τράπεζα Αίµατος από το 2004, στην οποία πρόσβαση 
έχουν, εάν παραστεί ανάγκη, όλοι οι εργαζόµενοι του 
Οµίλου και οι συγγενείς τους. Αρκετές φορές η Τράπεζα 
Αίµατος συνεισφέρει σε κοινωνικές πανελλαδικές εκκλή- 
σεις για αίµα. Η συµµετοχή στο πρόγραµµα αιµοδοσίας 
είναι πολύ υψηλή κάθε χρόνο, ενώ κάθε εργαζόµενος 
µπορεί να συµµετέχει µέχρι 3 φορές ετησίως.

Επίσης, στην εταιρεία ΗΛΕΚΤΩΡ έχει δηµιουργηθεί σύλ- 
λογος εργαζοµένων αιµοδοτών στο εργοστάσιο µηχανικής 
ανακύκλωσης και κοµποστοποίησης (ΕΜΑΚ). Ο σύλλογος 
εθελοντών αιµοδοτών λειτουργεί σε συνεργασία µε το 
νοσοκοµείο Ευαγγελισµός. Η κινητή µονάδα του νοσοκο- 
µείου επισκέπτεται το χώρο του εργοστασίου 2 φορές το 
χρόνο.

Όλες οι εταιρείες του Οµίλου που υλοποιούν δράσεις 
εθελοντικής αιµοδοσίας δίνουν ως κίνητρο αλλά και επι- 
βράβευση προς τους αιµοδότες µια ηµέρα επιπλέον άδεια 
για κάθε συµµετοχή τους σε εθελοντική αιµοδοσία.

ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
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6.1 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ 6.2 ΠΙΝΑΚΑΣ GRI STANDARDS

Την ευθύνη της συλλογής των στοιχείων της  Έκθεσης 
έχει η ∆ιεύθυνση Βιώσιµης Ανάπτυξης του Οµίλου. 

Η  Έκθεση Βιώσιµης Ανάπτυξης του 2019 έχει περίοδο 
αναφοράς από 01.01.2019 έως 31.12.2019 και καλύπτει τις 
εταιρείες του Οµίλου µε έδρα στην Ελλάδα, στις οποίες ο 
Όµιλος έχει πλειοψηφική συµµετοχή ή/και ασκεί διοικη- 
τικά καθήκοντα. Τα οικονοµικά αποτελέσµατα που παρου- 
σιάζονται αναφέρονται στη συνολική λειτουργία του 
Οµίλου, εντός και εκτός Ελλάδας.

Σχετικά µε τα συγκεντρωτικά στοιχεία που παρουσιάζονται 
στο κεφάλαιο Περιβάλλον, διευκρινίζεται ότι: 

  • ∆εν περιλαµβάνονται στοιχεία για την εταιρεία ΤΟΜΗ.

  • Τα στοιχεία για την εταιρεία ΑΚΤΩΡ αντιπροσωπεύουν
     το 70% των δραστηριοτήτων της.

  • Τα στοιχεία για τις κοινοπραξίες της εταιρείας ΑΚΤΩΡ
     είναι συγκεντρωτικά και δεν αντιστοιχούν στο µερίδιο
     της εταιρείας στις εν λόγω κοινοπραξίες.

  • Τα στοιχεία για την εταιρεία REDS περιλαµβάνουν
     αποκλειστικά τους κοινόχρηστους χώρους του Smart
     Park και όχι τους χώρους των ενοικιαστών.

  • Τα στοιχεία για την εταιρεία ΗΛΕΚΤΩΡ έχουν υπολο-
     γιστεί λαµβάνοντας υπόψιν το µερίδιο της εταιρείας
     στις θυγατρικές της, µε εξαίρεση τα στοιχεία της 
     ενότητας Συνεισφορά στην Κυκλική Οικονοµία, όπου
     παρουσιάζεται η συνολική δραστηριότητα των εγκα-
     ταστάσεων διαχείρισης απορριµµάτων.

Τα στοιχεία για το 2019 καλύπτουν περισσότερες δραστη- 
ριότητες από τα στοιχεία των αντίστοιχων εκθέσεων των
προηγούµενων ετών. Για το λόγο αυτό δεν ήταν δυνατή 
  
 

η σύγκριση µε τα προηγούµενα έτη και στην Έκθεση 
παρουσιάζονται αριθµητικά στοιχεία µόνο για το 2019.

Η παρούσα Έκθεση Βιώσιµης Ανάπτυξης έχει συνταχθεί 
“σε συµφωνία” (in accordance) µε τη βασική (core) επι- 
λογή των κατευθυντήριων οδηγιών του Global Reporting 
Initiative (GRI Standards) και τις τέσσερις βασικές αρχές 
του (συµπερίληψη, πλαίσιο βιωσιµότητας, ουσιαστικότητα 
και πληρότητα). Για την κατάρτιση της Έκθεσης έχουν 
επιπλέον ληφθεί υπόψη το συµπλήρωµα του GRI για τον 
ενεργειακό κλάδο (Electric Utilities Sector Supplement) 
και για τον κλάδο των ακινήτων και των κατασκευών 
(Construction and Real Estate Sector Supplement), οι 
10 Αρχές του Οικουµενικού Συµφώνου του Ο.Η.Ε. (UN 
Global Compact) και ο νέος Οδηγός ∆ηµοσιοποίησης 
Μη-χρηµατοοικονοµικών Πληροφοριών του Χρηµατιστη- 
ρίου Αθηνών.

Για τον προσδιορισµό των πιο ουσιαστικών θεµάτων για 
τη βιώσιµη ανάπτυξη του Οµίλου, αξιοποιήθηκαν τα απο- 
τελέσµατα της διαδικασίας αναγνώρισης των ουσιαστικών 
θεµάτων (materiality analysis) που πραγµατοποιήθηκε 
στις αρχές του 2020.

Η  Έκθεση συντάχθηκε σε συνεργασία µε την KKS 
Advisors.

Για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις σχετικά µε την Έκθεση 
Βιώσιµης Ανάπτυξης για το έτος 2019, µπορείτε να επι- 
κοινωνείτε µε:

Ναυσικά Ζευγώλη
∆ιευθύντρια Βιώσιµης Ανάπτυξης Οµίλου
Τηλ.: +30 2108185059
E-mail: sustainability@ellaktor.com
Ερµού 25, 14564 Νέα Κηφισιά

Η Έκθεση Βιώσιµης Ανάπτυξης 2019 έχει συνταχθεί “σε 
συµφωνία” (in accordance) µε τη Βασική (core) επιλογή 
των Κατευθυντήριων Οδηγιών GRI Standards.  

Έχει χρησιµοποιηθεί η έκδοση του 2016 για τους δείκτες, 
εκτός από τους δείκτες 303 και 403, για τους οποίους 
έχει χρησιµοποιηθεί η έκδοση του 2018.

Σκοπός της Έκθεσης Βιώσιµης Ανάπτυξης είναι η πλήρης και ολοκληρωµένη ενηµέρωση 
των ενδιαφερόµενων µερών σχετικά µε τις δράσεις βιώσιµης ανάπτυξης του Οµίλου 
ΕΛΛΑΚΤΩΡ το 2019. Παράλληλα µε την καταγραφή των ενεργειών του Οµίλου κατά το 
προηγούµενο έτος, η παρούσα Έκθεση παρουσιάζει τη νέα επιχειρηµατική στρατηγική 
του Οµίλου για τη βιώσιµη ανάπτυξη.

Για την εκπόνηση της παρούσας Έκθεσης έχουν ληφθεί υπόψη οι Κατευθυντήριες 
Οδηγίες έκδοσης απολογισµών βιωσιµότητας του Global Reporting Initiative (GRI) και 
ειδικότερα, οι Οδηγίες της έκδοσης GRI Standards.

Κωδικός GRI Περιγραφή
Αντιστοίχιση Πληροφοριών, 
Συµπληρωµατικές Παρατηρήσεις

GRI 101 Θεµελιώδεις Αρχές

GRI 102 Γενικές Τυποποιηµένες ∆ηµοσιοποιήσεις

Προφίλ Οργανισµού

102-1

102-2

102-3

102-4

102-5

102-6

102-7

102-8

102-9

102-10

102-11

Επωνυµία του Οργανισµού

∆ραστηριότητες, κύρια προϊόντα 
ή/και υπηρεσίες

Έδρα του Οργανισµού

Χώρες στις οποίες δραστηριοποιείται 
ο Οργανισµός

Καθεστώς ιδιοκτησίας και νοµική 
µορφή

Αγορές που εξυπηρετούνται  

Μεγέθη του Οργανισµού που εκδίδει 
την  Έκθεση

Πληροφορίες για το Ανθρώπινο ∆υναµικό 

Εφοδιαστική αλυσίδα του Οργανισµού

Σηµαντικές µεταβολές όσον αφορά στο 
µέγεθος, τη δοµή ή την ιδιοκτησία

Να καταγραφεί αν και πώς ο Οργανισµός 
λαµβάνει υπ’ όψιν του την αρχή της 
προφύλαξης ή πως την προσεγγίζει

Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. είναι η µητρική 
εταιρεία του Οµίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ.

Σελ.  Έκθεσης: 12-23

Ερµού 25, 145 64 Κηφισιά

Σελ.  Έκθεσης: 13

Ανώνυµη Εταιρεία, Τεχνική, Συµµετοχών 
και Παροχής Υπηρεσιών

Σελ.  Έκθεσης: 12-23

Σελ.  Έκθεσης: 12-13, 106-107

Σελ.  Έκθεσης: 62-65 

Σελ.  Έκθεσης: 110-111

Σελ.  Έκθεσης: 14-24 

Σελ.  Έκθεσης: 34-35, 48-51, 54-57, 
80-81, 84-85, 87-88, 100-101, 107-110 

https://www.kksadvisors.com
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Κωδικός GRI Περιγραφή
Αντιστοίχιση Πληροφοριών, 
Συµπληρωµατικές Παρατηρήσεις

Στρατηγική και Ανάλυση

102-14

102-40

102-41

102-42

102-43

102-44

102-45

∆ήλωση από το Ανώτερο Στέλεχος 
του Οργανισµού που είναι αρµόδιο 
για τη λήψη αποφάσεων

Κατάλογος των οµάδων ενδιαφεροµένων 
µερών που συµµετείχαν σε διαβούλευση 
µε τον Οργανισµό

Ποσοστό εργαζοµένων  που καλύπτεται 
από Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας

Αναγνώριση και επιλογή των ενδιαφεροµένων 
µερών

∆ιαβούλευση µε τα ενδιαφερόµενα µέρη

Βασικά θέµατα και προβληµατισµοί που 
προέκυψαν από τη διαβούλευση µε τα 
ενδιαφερόµενα µέρη 

Οργανισµοί που συµπεριλαµβάνονται στις 
ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις

Σελ.  Έκθεσης: 6-7 

Ηθική και Ακεραιότητα

102-16 Αξίες, αρχές, πρότυπα και κανόνες 
συµπεριφοράς του Οργανισµού, 
όπως κώδικες συµπεριφοράς και 
κώδικες δεοντολογίας

Σελ.  Έκθεσης: 48-57

102-18 ∆οµή διακυβέρνησης του Οργανισµού Σελ.  Έκθεσης: 48-49

Σελ.  Έκθεσης: 37 

Το σύνολο των µισθωτών εργαζοµένων 
καλύπτεται από την Εθνική Γενική 
Συνολική Σύµβαση Εργασίας.

Σελ.  Έκθεσης: 37-39 

Σελ.  Έκθεσης: 37-39

Σελ.  Έκθεσης: 38-39, 112 

Ετήσια Οικονοµική Έκθεση 
(σελ. 174 – 184).
Σελ.  Έκθεσης: 120

∆ιακυβέρνηση

∆ιαβούλευση µε τα Ενδιαφερόµενα Μέρη

Πρακτικές Απολογισµού

Κωδικός GRI Περιγραφή
Αντιστοίχιση Πληροφοριών, 
Συµπληρωµατικές Παρατηρήσεις

102-46

102-47

102-48

102-49

102-50

102-51

102-52

102-53

102-54

102-55

102-56 

∆ιαδικασία καθορισµού του περιεχοµένου 
της Έκθεσης και των Οριοθετήσεων των 
Θεµάτων

Ουσιαστικά Θέµατα 

Αποτέλεσµα τυχόν αναδιατυπώσεων πληροφοριών 
που δόθηκαν σε προηγούµενες Εκθέσεις και 
οι λόγοι για τις αναδιατυπώσεις αυτές

Τυχόν σηµαντικές αλλαγές σε σχέση 
µε προηγούµενες Εκθέσεις

Περίοδος  Έκθεσης

Ηµεροµηνία του προγενέστερου 
Απολογισµού

Κύκλος  Έκθεσης

Σηµείο επικοινωνίας για υποβολή 
ερωτηµάτων σχετικά µε την  Έκθεση 
ή µε το περιεχόµενό της

Κριτήριο συµµόρφωσης που έχει επιλέξει 
ο Οργανισµός σε σχέση µε το Πρότυπο GRI 

Ευρετήριο Περιεχοµένων του GRI 

Πολιτική και υφιστάµενη πρακτική του 
Οργανισµού αναφορικά µε την αναζήτηση 
εξωτερικής διασφάλισης περιεχοµένου για 
την  Έκθεση

Σελ.  Έκθεσης: 120, 123-126 

Σελ.  Έκθεσης: 31-33 

Τυχόν αναδιατυπώσεις (όπου υφίστανται) 
επεξηγούνται µε σχόλια εντός του 
κειµένου ή/και µε υποσηµειώσεις.
Σελ.  Έκθεσης: 120 

Τυχόν σηµαντικές αλλαγές (όπου 
υφίστανται) αναφέρονται µε σχόλια εντός 
του κειµένου ή/και µε υποσηµειώσεις.
Σελ.  Έκθεσης: 120 

Σελ.  Έκθεσης: 120 

Ιούνιος 2019

Ετήσιος

Σελ.  Έκθεσης: 120 

Σελ.  Έκθεσης: 120 

Σελ.  Έκθεσης: 121-128 

Ο Οργανισµός δεν έχει λάβει εξωτερική 
διασφάλιση για το περιεχόµενο της 
Έκθεσης.

103-1

103-2

103-3

Ορισµός των ουσιαστικών θεµάτων 
και των ορίων τους

Προσέγγιση διοίκησης και τα τµήµατά της

Αξιολόγηση της προσέγγισης διοίκησης

Το ουσιαστικό θέµα έχει επίπτωση 
στη λειτουργία όλων των κύριων 
δραστηριοτήτων του Οµίλου και εκτιµάται 
ότι µπορεί να επηρεάσει τους µετόχους, 
τους επενδυτές και τους οµολογιούχους, 
τις τράπεζες και τα χρηµατοπιστωτικά 
ιδρύµατα, τους εργαζόµενους, τους 
προµηθευτές, τους συνεργάτες, και τους 
υπεργολάβους, καθώς και τις τοπικές 
κοινωνίες στις οποίες δραστηριοποιείται.
Σελ. Έκθεσης: 106-110

∆ηµιουργία και διανοµή οικονοµικής αξίας

Ειδικές Θεµατικές ∆ηµοσιοποιήσεις – Ουσιαστικά Θέµατα

102-12

102-13

Να καταγραφούν οι οικονοµικές, 
περιβαλλοντικές και κοινωνικές αρχές ή 
πρωτοβουλίες τρίτων, τις οποίες συνυπογράφει 
ή προσυπογράφει ο Οργανισµός

Συµµετοχή σε συνδέσµους (π.χ. κλαδικούς) ή 
άλλους φορείς σε εθνικό και διεθνές επίπεδο 

Σελ.  Έκθεσης: 24-25, 34-35

Σελ.  Έκθεσης: 24-25 

https://ellaktor.com/wp-content/uploads/2020/06/ELLAKTOR_OIKONOMIKH_EKTHESI_2019_GR-1.pdf
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Κωδικός GRI Περιγραφή
Αντιστοίχιση Πληροφοριών, 
Συµπληρωµατικές Παρατηρήσεις

103-1

103-2

103-3

205-2

205-3

Ορισµός των ουσιαστικών θεµάτων και 
των ορίων τους

Προσέγγιση διοίκησης και τα τµήµατά της

Αξιολόγηση της προσέγγισης διοίκησης

Ενηµέρωση και εκπαίδευση σχετικά µε 
πολιτικές και διαδικασίες κατά της διαφθοράς 

Επιβεβαιωµένα περιστατικά διαφθοράς 
και σχετικές ενέργειες

Το ουσιαστικό θέµα έχει επίπτωση στη 
λειτουργία όλων των κύριων 
δραστηριοτήτων του Οµίλου, και εκτιµάται 
ότι µπορεί να επηρεάσει τους µετόχους, 
τους επενδυτές και τους οµολογιούχους, 
τις τράπεζες και τα χρηµατοπιστωτικά 
ιδρύµατα, τους εργαζόµενους, και την 
πολιτεία και τις κανονιστικές αρχές.
Σελ.  Έκθεσης: 48-53 

Σελ.  Έκθεσης: 52 

Σελ.  Έκθεσης: 51

∆ιασφάλιση κανονιστικής συµµόρφωσης και επιχειρηµατικής ηθικής

Κωδικός GRI Περιγραφή
Αντιστοίχιση Πληροφοριών, 
Συµπληρωµατικές Παρατηρήσεις

∆ηµιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας (υψηλής ή/και χαµηλής εξειδίκευσης, πλήρους απασχόλησης, 
µε ικανοποιητικούς µισθούς)

∆ιασφάλιση της υγείας, ασφάλειας και του ευ-ζην των εργαζοµένων (συµπεριλαµβανοµένων των 
εργαζοµένων των εργολάβων και υπεργολάβων)

103-1

103-2

103-3

401-1

401-2

401-3

Ορισµός των ουσιαστικών θεµάτων και 
των ορίων τους

Προσέγγιση διοίκησης και τα τµήµατά της

Αξιολόγηση της προσέγγισης διοίκησης

Νέοι εργαζόµενοι και κινητικότητα 
εργαζοµένων

Παροχές αποκλειστικά σε εργαζόµενους 
πλήρους και µόνιµης απασχόλησης 

Άδεια µητρότητας
 

Το ουσιαστικό θέµα έχει επίπτωση στη 
λειτουργία όλων των κύριων 
δραστηριοτήτων του Οµίλου, και 
εκτιµάται ότι µπορεί να επηρεάσει 
τους εργαζόµενους.
Σελ.  Έκθεσης: 62-71

Σελ.  Έκθεσης: 66

Σελ.  Έκθεσης: 70-71

Σελ.  Έκθεσης: 70

201-1 Άµεση οικονοµική αξία που παράγεται 
και διανέµεται

Σελ.  Έκθεσης: 106 

103-1

103-2

103-3

Ορισµός των ουσιαστικών θεµάτων και 
των ορίων τους

Προσέγγιση διοίκησης και τα τµήµατά της

Αξιολόγηση της προσέγγισης διοίκησης

Το ουσιαστικό θέµα έχει επίπτωση 
στη λειτουργία όλων των κύριων 
δραστηριοτήτων του Οµίλου, και 
εκτιµάται ότι µπορεί να επηρεάσει 
τους εργαζόµενους και τους 
υπεργολάβους.
Σελ.  Έκθεσης: 70-76 

403-1

403-2

403-3

403-5

403-6

403-7

403-9

Σύστηµα υγείας και ασφάλειας

Αξιολόγηση κινδύνου και έρευνα 
περιστατικών

Υπηρεσίες υγείας και ασφάλειας

Εκπαίδευση εργαζοµένων σχετικά µε 
την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία

Προώθηση της υγείας των εργαζοµένων

Πρόληψη και µείωση των επιπτώσεων της 
υγείας και της ασφάλειας στην εργασία 
που συνδέονται άµεσα µε τις επιχειρηµατικές 
σχέσεις

Εργατικά ατυχήµατα

Σελ.  Έκθεσης: 55, 71

Σελ.  Έκθεσης: 71-72

Σελ.  Έκθεσης: 71-72

Σελ.  Έκθεσης: 75-76

Σελ.  Έκθεσης: 70

Σελ.  Έκθεσης: 71-72, 75-76

∆είκτης θανατηφόρων ατυχηµάτων: 0,094
∆είκτης σοβαρών ατυχηµάτων: 0,094
Οι παραπάνω δείκτες υπολογίστηκαν 
ανά 1 εκ. εργατοώρες.
Σύνολο ωρών εργασίας: 10.588.589 
Σελ.  Έκθεσης: 73-74

Συνεισφορά στην αύξηση της διαθεσιµότητας και αξιοπιστίας των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, 
µε παράλληλη µείωση και αντιστάθµιση εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου και άλλων αέριων ρύπων 
(π.χ. ΝΟx, SOx, VOCs)

Το ουσιαστικό θέµα έχει επίπτωση 
συνολικά στη λειτουργία του Οµίλου, ενώ 
µέσω της δραστηριότητάς του στον τοµέα 
των ΑΠΕ συνεισφέρει στην αύξηση της 
διαθεσιµότητας και της αξιοπιστίας των 
ΑΠΕ. Το θέµα εκτιµάται ότι µπορεί να 
επηρεάσει τους πελάτες, τους µετόχους, 
τους επενδυτές και τους οµολογιούχους, 
την πολιτεία και τις κανονιστικές αρχές, 
τις τοπικές κοινωνίες και την τοπική 
αυτοδιοίκηση, και την ευρύτερη κοινωνία.
Σελ.  Έκθεσης: 80-84, 87-100 

103-1

103-2

103-3

Ορισµός των ουσιαστικών θεµάτων και 
των ορίων τους

Προσέγγιση διοίκησης και τα τµήµατά της

Αξιολόγηση της προσέγγισης διοίκησης

Ενίσχυση καινοτοµίας και ψηφιακού µετασχηµατισµού

103-1

103-2

103-3

Ορισµός των ουσιαστικών θεµάτων και 
των ορίων τους

Προσέγγιση διοίκησης και τα τµήµατά της

Αξιολόγηση της προσέγγισης διοίκησης

Το ουσιαστικό θέµα έχει επίπτωση 
στη λειτουργία όλων των κύριων 
δραστηριοτήτων του Οµίλου, και 
εκτιµάται ότι µπορεί να επηρεάσει 
τους εργαζόµενους, τους πελάτες, 
τους προµηθευτές, τους συνεργάτες, 
τους υπεργολάβους και τους χρήστες.
Σελ.  Έκθεσης: 58-59
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103-1

103-2

103-3

Ïñéóµüò ôùí ïõóéáóôéêþí èåµÜôùí êáé 
ôùí ïñßùí ôïõò

ÐñïóÝããéóç äéïßêçóçò êáé ôá ôµÞµáôÜ ôçò

Áîéïëüãçóç ôçò ðñïóÝããéóçò äéïßêçóçò

Ôï ïõóéáóôéêü èÝµá Ý÷åé óïâáñÞ 
åðßðôùóç óôçí ëåéôïõñãßá üëùí ôùí
êýñéùí äñáóôçñéïôÞôùí ôïõ Ïµßëïõ, 
êáé åêôéµÜôáé üôé µðïñåß íá åðçñåÜóåé 
üëá ôá åíäéáöåñüµåíá µÝñç.
Óåë. ¸êèåóçò: 54-57

∆ιασφάλιση επιχειρηµατικής συνέχειας και ετοιµότητας για την αντιµετώπιση καταστάσεων έκτακτης 
ανάγκης

Κωδικός GRI Περιγραφή
Αντιστοίχιση Πληροφοριών, 
Συµπληρωµατικές Παρατηρήσεις

202-2 Ðïóïóôü õøçëüâáèµþí óôåëå÷þí ðïõ 
ðñïóåëÞöèçóáí áðü ôéò ôïðéêÝò êïéíùíßåò 

Óåë. ¸êèåóçò: 63 

Παρουσία στην Αγορά

ÅéäéêÝò ÈåµáôéêÝò ÄçµïóéïðïéÞóåéò – ËïéðÜ ÈÝµáôá

204-1 Ðïóïóôü áãïñþí áðü ôïðéêïýò ðñïµçèåõôÝò Óåë. ¸êèåóçò: 110 

Πρακτικές προµηθειών

302-1

302-3

ÊáôáíÜëùóç åíÝñãåéáò åíôüò ôïõ Ïñãáíéóµïý 

ÅíåñãåéáêÞ Ýíôáóç 

Óåë. ¸êèåóçò: 89

Óåë. ¸êèåóçò: 89

Ενέργεια

304-1

304-4

Éäéüêôçôåò, åêµéóèùµÝíåò Þ äéá÷åéñéæüµåíåò 
ëåéôïõñãéêÝò åãêáôáóôÜóåéò µÝóá Þ êïíôÜ óå 
ðñïóôáôåõüµåíåò ðåñéï÷Ýò êáé ðåñéï÷Ýò µå 
õøçëÞò áîßáò âéïðïéêéëüôçôá åêôüò 
ðñïóôáôåõµÝíùí ðåñéï÷þí

Åßäç ðïõ ðåñéëáµâÜíïíôáé óôçí Êüêêéíç Ëßóôá 
ôçò IUCN êáé óôïõò åèíéêïýò êáôáëüãïõò 
äéáôÞñçóçò åéäþí, µå ïéêïôüðïõò óå ðåñéï÷Ýò 
ðïõ åðçñåÜæïíôáé áðü ôéò äñáóôçñéüôçôåò

Óåë. ¸êèåóçò: 102-103

Óåë. ¸êèåóçò: 102

Βιοποικιλότητα

305-1 ¢µåóåò åêðïµðÝò áåñßùí èåñµïêçðßïõ 
(Scope 1)

Óåë. ¸êèåóçò: 92

Εκποµπές

303-3 ÓõíïëéêÞ Üíôëçóç íåñïý Óåë. ¸êèåóçò: 95 

Νερό και Απορροές

305-2

305-4

305-7

¸µµåóåò (Scope 2) åêðïµðÝò áåñßùí 
èåñµïêçðßïõ áðü ôçí åíÝñãåéá

¸íôáóç åêðïµðþí áåñßùí èåñµïêçðßïõ

NOx, SOx êáé Üëëåò óçµáíôéêÝò áÝñéåò 
åêðïµðÝò

Óåë. ¸êèåóçò: 92

Ïé åêðïµðÝò áåñßùí ôïõ èåñµïêçðßïõ 
áíÜ êýêëï åñãáóéþí áíÞëèáí óå 0,08 kg 
CO2 eq/€.

Óåë. ¸êèåóçò: 92-93

306-2

306-4

Áðüâëçôá µå âÜóç ôïí ôýðï êáé ôçí µÝèïäï 
áðüññéøçò
 
ÌåôáöïñÜ åðéêéíäýíùí áðïâëÞôùí 

Óåë. ¸êèåóçò: 86-87, 96-100 

Óåë. ¸êèåóçò: 87

Εκροές και Απόβλητα

404-1

404-2

404-3

ÌÝóïò åôÞóéïò áñéèµüò ùñþí åêðáßäåõóçò 
áíÜ åñãáæüµåíï

ÐñïãñÜµµáôá ãéá ôçí âåëôßùóç äåîéïôÞôùí 
åñãáæïµÝíùí êáé ãéá ôç óôÞñéîç åðáããåëµáôéêÞò 
µåôÜâáóçò
 
Ðïóïóôü åñãáæïµÝíùí ðïõ ëáµâÜíïõí ôáêôéêÜ
áðïôåëÝóµáôá áîéïëüãçóçò êáé ðñïüäïõ 
êáñéÝñáò 

Óåë. ¸êèåóçò: 67

Óåë. ¸êèåóçò: 66-67

Óåë. ¸êèåóçò: 69

Κατάρτιση και Εκπαίδευση

405-1 Äéáöïñåôéêüôçôá óôïõò öïñåßò 
ÄéáêõâÝñíçóçò êáé óôïõò åñãáæüµåíïõò

Óåë. ¸êèåóçò: 50, 64-65 

∆ιαφορετικότητα και  Ίσες Ευκαρίες

406-1 ÐåñéóôáôéêÜ äéáêñßóåùí êáé äéïñèùôéêÝò 
åíÝñãåéåò

Ôï 2019 äåí áíáöÝñèçêáí ðåñéóôáôéêÜ 
äéáêñßóåùí.

Καταπολέµηση ∆ιακρίσεων

412-3 ÓçµáíôéêÝò åðåíäõôéêÝò óõµöùíßåò êáé 
óõµâÜóåéò ðïõ ðåñéëáµâÜíïõí üñïõò ãéá 
èÝµáôá áíèñùðßíùí äéêáéùµÜôùí Þ ðïõ 
õðïâëÞèçêáí óå áîéïëüãçóç ãéá èÝµáôá 
áíèñùðßíùí äéêáéùµÜôùí

Ç áãïñÜ ôïõ 75% ôçò åôáéñåßáò 
ÁÍÁÊÕÊËÙÓÇ ÓÔÅÑÅÙÍ ÁÐÏÂËÇÔÙÍ 
Á.Å. áðïôÝëåóå µßá áðü ôéò óçµáíôéêÝò 
åðåíäýóåéò ôïõ Ïµßëïõ ãéá ôï 2019, µå 
ôßµçµá åîáãïñÜò € 4.275.000. Óôç 
óýµâáóç åîáãïñÜò óõµðåñéëáµâÜíïíôáé 
üñïé ãéá èÝµáôá äéá÷åßñéóçò áíèñùðßíùí 
äéêáéùµÜôùí.

Αξιολόγηση Θεµάτων Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων

Κωδικός GRI Περιγραφή
Αντιστοίχιση Πληροφοριών, 
Συµπληρωµατικές Παρατηρήσεις
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Κωδικός GRI Περιγραφή
Αντιστοίχιση Πληροφοριών, 
Συµπληρωµατικές Παρατηρήσεις

413-1 ∆ραστηριότητες που περιλαµβάνουν διαβούλευση 
µε την τοπική κοινωνία, αξιολογήση επιπτώσεων 
και προγράµµατα ανάπτυξης 

Σελ. Έκθεσης: 112 

Τοπικές Κοινωνίες

415-1 Πολιτικές χορηγίες Το 2019 δεν δόθηκαν χρηµατικές ή σε 
είδος δωρεές σε πολιτικά κόµµατα.

∆ηµόσια Πολιτική

417-3 Περιστατικά µη συµµόρφωσης όσον αφορά 
στις επικοινωνίες µάρκετινγκ 

Το 2019 δεν σηµειώθηκε κανένα 
περιστατικό µη συµµόρφωσης όσον 
αφορά στις επικοινωνίες µάρκετινγκ 
για τις εταιρείες του Οµίλου.

Επικοινωνίες Μάρκετινγκ

418-1 Αιτιολογηµένες καταγγελίες σχετικά µε 
παραβιάσεις της ιδιωτικής ζωής των πελατών 
και απώλειες δεδοµένων πελατών

Σελ. Έκθεσης: 53 

Απόρρητο Πελατών

C-E1

C-E2

C-E3

A-E2

SS-E4

Άµεσες εκποµπές (Scope 1)

Έµµεσες εκποµπές (Scope 2)

Κατανάλωση ενέργειας εντός του 
οργανισµού

Κίνδυνοι και ευκαιρίες από την κλιµατική 
αλλαγή

∆ιαχείριση νερού

Σελ. Έκθεσης: 92

Σελ. Έκθεσης: 92

Σελ. Έκθεσης: 89

Σελ. Έκθεσης: 80-81, 84-85, 87-88 

Σελ. Έκθεσης: 95-96

Περιβάλλον

6.3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ESG ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ 
       ΑΘΗΝΩΝ

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η αντιστοίχιση του περιεχοµένου της  Έκθεσης 
µε τους δείκτες του Οδηγού ∆ηµοσιοποίησης Μη-Χρηµατοοικονοµικών Πληροφοριών 
του Χρηµατιστηρίου Αθηνών.

Μη-Χρηµατοοικονοµικοί ∆είκτες ESG του Χρηµατιστήριου Αθηνών

∆είκτης
ATHEX* Περιγραφή

Αντιστοίχιση Πληροφοριών, 
Συµπληρωµατικές Παρατηρήσεις

C-S1

C-S2

C-S3

C-S4

C-S6

C-S7

A-S1

A-S2

A-S3

Γυναίκες εργαζόµενες

Γυναίκες εργαζόµενες σε διευθυντικές 
θέσεις

∆είκτες κινητικότητας προσωπικού

Κατάρτιση εργαζοµένων

Συλλογικές συµβάσεις εργασίας

Αξιολόγηση προµηθευτών

Συµµετοχή ενδιαφεροµένων µερών

∆απάνες κατάρτισης εργαζοµένων

Μισθολογική διαφορά µεταξύ των δύο φύλων

Σελ. Έκθεσης: 64

Σελ. Έκθεσης: 65

Σελ. Έκθεσης: 66

Σελ. Έκθεσης: 67

Το σύνολο των µισθωτών εργαζοµένων 
καλύπτεται από την Εθνική Γενική 
Συνολική Σύµβαση Εργασίας.

Σελ. Έκθεσης: 111

Σελ. Έκθεσης: 37-39 

Σελ. Έκθεσης: 67

H µισθολογική διαφορά µεταξύ των δύο 
φύλων για τον  Όµιλο ανέρχεται σε 23% 
υπέρ των ανδρών.

 

Κοινωνία



* Οι δείκτες µε ID που ξεκινά µε C αναφέρονται σε βασικούς δείκτες, µε Α σε προηγµένους δείκτες και µε SS σε κλαδικούς δείκτες.

C-G1

C-G2

C-G3

A-G1

A-G2

A-G3

SS-G1

Εποπτεία βιώσιµης ανάπτυξης 

Πολιτική επιχειρηµατικής δεοντολογίας

Πολιτική ασφάλειας δεδοµένων

Επιχειρηµατικό µοντέλο

Ουσιαστικά θέµατα

Στόχοι ESG

Παραβιάσεις επιχειρηµατικής δεοντολογίας

Σελ. Έκθεσης: 50-51 

Σελ. Έκθεσης: 51 

Σελ. Έκθεσης: 53

Σελ. Έκθεσης: 28-29 

Σελ. Έκθεσης: 31-33 

Σελ. Έκθεσης: 40-44 

Σελ. Έκθεσης: 51

Εταιρική ∆ιακυβέρνηση
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∆είκτης
ATHEX* Περιγραφή

Αντιστοίχιση Πληροφοριών, 
Συµπληρωµατικές Παρατηρήσεις

A-S5

SS-S6

Έσοδα από βιώσιµα προϊόντα

Επίδοση σε θέµατα υγείας και ασφάλειας

Σελ. Έκθεσης: 107

∆είκτης συχνότητας ατυχηµάτων: 1,34
∆είκτης συχνότητας ατυχηµάτων (Accident 
frequency rate) = (Σύνολο τραυµατισµών / 
Σύνολο ωρών εργασίας) x 200.000.
∆είκτης σοβαρότητας ατυχηµάτων: 30,32
∆είκτης σοβαρότητας ατυχηµάτων (Accident 
severity rate) = (Σύνολο ηµερών απουσίας / 
Σύνολο ωρών εργασίας) x 200.000.
Σελ. Έκθεσης: 73-74 

6.4 ΠΙΝΑΚΑΣ UN GLOBAL COMPACT

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η αντιστοίχιση του περιεχοµένου της  Έκθεσης 
µε τις δέκα (10) αρχές του Οικουµενικού Συµφώνου των Ηνωµένων Εθνών UN Global 
Compact.

Αρχές UNGC
Αντιστοίχιση Πληροφοριών, 
Συµπληρωµατικές Παρατηρήσεις

Αρχές του Οικουµενικού Συµφώνου των Ηνωµένων Εθνών UN Global Compact 

1η Αρχή: Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να στηρίζουν και να σέβονται 
την προστασία των διεθνώς διακηρυγµένων ανθρωπίνων 
δικαιωµάτων

2η Αρχή: Οι επιχειρήσεις οφείλουν να διασφαλίζουν ότι δεν 
συνεργούν σε καταπατήσεις ανθρωπίνων δικαιωµάτων

Σελ. Έκθεσης: 69-70

Σελ. Έκθεσης: 69-70

Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα

3η Αρχή: Οι επιχειρήσεις οφείλουν να προασπίζουν την ελευθέρια 
του συνδικαλίζεσθαι και την αποτελεσµατική αναγνώριση του 
δικαιώµατος για συλλογικές διαπραγµατεύσεις

4η Αρχή: Οι επιχειρήσεις οφείλουν να προασπίζουν την εξάλειψη 
κάθε µορφής καταναγκαστικής ή υποχρεωτικής εργασίας

Σελ. Έκθεσης: 69-70

Σελ. Έκθεσης: 69-70

Εργασία

5η Αρχή: Οι επιχειρήσεις οφείλουν να προασπίζουν την 
ουσιαστική κατάργηση της παιδικής εργασίας

6η Αρχή: Οι επιχειρήσεις οφείλουν να προασπίζουν την εξάλειψη
των διακρίσεων σε σχέση µε τις προσλήψεις και την απασχόληση

Σελ. Έκθεσης: 69-70

Σελ. Έκθεσης: 69-70

7η Αρχή: Οι επιχειρήσεις οφείλουν να υποστηρίζουν µια 
προληπτική προσέγγιση ως προς τις περιβαλλοντικές προκλήσεις

8η Αρχή: Οι επιχειρήσεις οφείλουν να αναλαµβάνουν 
πρωτοβουλίες για την προώθηση µεγαλύτερης περιβαλλοντικής 
υπευθυνότητας

9η Αρχή: Οι επιχειρήσεις οφείλουν να ενθαρρύνουν την ανάπτυξη 
και διάδοση φιλικών προς το περιβάλλον τεχνολογιών

Σελ. Έκθεσης: 87-100 

Σελ. Έκθεσης: 87-100

Σελ. Έκθεσης: 80-87 

Περιβάλλον

10η Αρχή: Οι επιχειρήσεις οφείλουν να αντιτίθενται σε κάθε 
µορφής διαφθορά, συµπεριλαµβανοµένων του εκβιασµού και 
της δωροδοκίας

Σελ. Έκθεσης: 52

Καταπολέµηση της ∆ιαφθοράς





ΕΡΜΟΥ 25, 145 64 ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
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