ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Δημοσιεύτηκε η Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2021
Η Στρατηγική ESG βασικός πυλώνας του νέου επιχειρησιακού
αναπτυξιακού μοντέλου του Ομίλου.
Αθήνα, 27 Ιουλίου 2022. Το 2021, με οδηγό το όραμα της Παγκόσμιας Ενεργειακής Μετάβασης, και
παρά την παρατεταμένη ενεργειακή και οικονομική κρίση, ο Όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ παρέμεινε προσηλωμένος
στους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης και της ουσιαστικής συμβολής των δράσεών του στους
περιβαλλοντικούς στόχους της Ευρώπης αλλά και της χώρας για την επίτευξη της Κλιματικής
Ουδετερότητας. Παράλληλα, προχώρησε σε ουσιαστικές αλλαγές στην εσωτερική δομή και επιχειρησιακή
του λειτουργία, για τη δημιουργία ενός νέου, βιώσιμου αναπτυξιακού μοντέλου.
Ακολουθούν τα σημαντικότερα σημεία της Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξη 2021:
1.

Τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων του Ομίλου για το 2021 στον τομέα του ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
αποτελούν την έμπρακτη αποτύπωση της δέσμευσής του στην προώθηση της κυκλικής οικονομίας
και την επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας. Στα σημαντικότερα εξ’ αυτών σημειώνονται οι
μειωμένες κατά 8% εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου (GHGs) σε σχέση με το 2020, η συμβολή στην
αποτροπή εκπομπών ύψους 2,7 εκ. τόνων ισοδύναμου διοξειδίου του άνθρακα (CO2 eq.) μέσω της
παραγωγής 1.380 GWh ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και η διαχείριση συνολικά 925 εκ. τόνων
αποβλήτων από τις αντίστοιχες μονάδες επεξεργασίας στις οποίες συμμετέχουν οι εταιρείες του
κλάδου Περιβάλλοντος του Ομίλου. Παράλληλα, η εταιρεία προχώρησε στην αναβάθμιση της
Λειτουργίας του Εργοστασίου Μηχανικής Ανακύκλωσης (EMA) Άνω Λιοσίων και τη μετατροπή
του σε «Πράσινο Εργοστάσιο».
Αξίζει να σημειωθεί ότι η ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε., συγκαταλέχθηκε ως η μοναδική ελληνική εταιρεία στη
λίστα Carbon Clean 200™ (Clean200) με τις 200 μεγαλύτερες εταιρείες παγκοσμίως, βάσει εσόδων
από πράσινες δραστηριότητες.

2.

Το 2021 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ενδυναμώθηκε ουσιαστικά με μία σειρά από δράσεις που
έδωσαν σαφή στίγμα της στρατηγικής του Ομίλου σε θέματα διαφάνειας και κανονιστικής
συμμόρφωσης, όπως η θέσπιση Πολιτικής Κατά της Παρενόχλησης και Βίας στην Εργασία, η
έγκριση της Πολιτικής Βιώσιμης Ανάπτυξης, ο Κώδικας Ηθικής και ο Κώδικας Δεοντολογίας
Επιχειρηματικών Συνεργατών Ομίλου κ.α..

3.

Στον τομέα της ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, η συνεισφορά του Ομίλου για το 2021 ανήλθε στα €3.3 εκατ., με την
ενίσχυση δράσεων κοινωνικής προσφοράς των τοπικών κοινωνιών, εθελοντικών δράσεων των
εργαζομένων, αλλά και πρωτοβουλιών ουσιαστικής στήριξης της Νέας Γενιάς.

4.

Επαναπροσδιορίστηκε το Όραμα, η Αποστολή και οι Αξίες του Ομίλου και χαράκτηκε εκ νέου η
επιχειρησιακή του στρατηγική, η οποία επικεντρώθηκε στην ενίσχυση του αποτυπώματός του στους
κλάδους της Κατασκευής, των Παραχωρήσεων, του Περιβάλλοντος, της Παραγωγής Πράσινης
Ενέργειας και της Ανάπτυξης Ακινήτων, με στόχο την εδραίωση ενός σταθερού, βιώσιμου ρυθμού
ανάπτυξης με οφέλη για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

5.

Ως βασικός πυλώνας του νέου αναπτυξιακού μοντέλου τοποθετήθηκε η αναβαθμισμένη πλέον
Διεύθυνση Στρατηγικής ESG και Βιώσιμης Ανάπτυξης, θέτοντας το στίγμα του Ομίλου για το

μέλλον και τη δέσμευσή του σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης και σύγχρονης εταιρικής διακυβέρνησης.
Παράλληλα, συστάθηκε 4 μελής Επιτροπή Βιώσιμης Ανάπτυξης η οποία συνδράμει το Διοικητικό
Συμβούλιο της Εταιρείας στην ενίσχυση της μακροπρόθεσμης δέσμευσης του Ομίλου για την αύξηση
της θετικής επίδρασής του στην οικονομία, την κοινωνία και το περιβάλλον, δημιουργώντας
προστιθέμενη αξία για την κοινωνία και τους μετόχους του.
6.

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αναλυτικής αποτύπωσης της επίδοσης των εταιρειών του Ομίλου
σε θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης, σύμφωνα με αναγνωρισμένα διεθνή και εθνικά πρότυπα όπως τα
GRI, το SASB και ο Οδηγός Δημοσιοποίησης Πληροφοριών ESG του Χρηματιστηρίου Αθηνών, με στόχο
την ενίσχυση της διαφάνειας και τη συνεχή βελτίωση της επίδοσης στα θέματα που εμπίπτουν στους
βασικούς στρατηγικούς άξονες βιώσιμης ανάπτυξης του Ομίλου.

7.

Αξιολογήθηκε και επαναπροσδιορίστηκε η στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ομίλου, ενώ
χαράχτηκαν και καθορίστηκαν οι νέες προτεραιότητες σε επίπεδο ESG που αφορούν στην
καινοτομία και τον ψηφιακό μετασχηματισμό, στην κλιματική αλλαγή και στην προώθηση της κυκλικής
οικονομία, στην προάσπιση της υγείας, ασφάλειας και εξέλιξης των εργαζομένων, στην κοινωνική
υπευθυνότητα και στην ακεραιότητα και την επιχειρηματική ηθική.

Η Διοίκηση του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ, σημειώνει σχετικά: «Οι προκλήσεις στο δρόμο μας για υγιή ανάπτυξη
είναι πολλές και οφείλουμε όλοι μαζί να τις απαντήσουμε με ευελιξία και διορατικότητα ώστε να
επωφεληθούμε των ευκαιριών δίνοντας παράλληλα ουσιαστικό νόημα στην έννοια της πράσινης και
βιώσιμης ανάπτυξης. Με το όραμα της δημιουργίας ενός σύγχρονου και βιώσιμου κόσμου για όλους, ο
Όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ, είναι έτοιμος να υλοποιήσει έργα υποδομών που θα επιταχύνουν την πράσινη
μετάβαση, θα αναβαθμίσουν την ποιότητα ζωής όλης της χώρας προάγοντας την προσβασιμότητα, και την
ασφάλεια ως οφείλουμε σε ένα σύγχρονο κόσμο».

Η Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2021 του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ είναι διαθέσιμη εδώ
Η Έκθεση έχει συνταχθεί με βάση τις κατευθυντήριες οδηγίες του Global Reporting Initiative (GRI), του νέου Οδηγού
Δημοσιοποίησης Μη-χρηματοοικονομικών Πληροφοριών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, τις αρχές του Global Compact και
τις οδηγίες του Sustainability Accounting Standards Board (SASB), ενώ ελέγχθηκε από εξωτερικό φορέα για τη διασφάλιση
του περιεχομένου της.

Όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ
Ο Όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ είναι ένας από τους μεγαλύτερους ομίλους υποδομών στην Ελλάδα κι ένας εκ των κορυφαίων στη
Νοτιοανατολική Ευρώπη. Με διεθνή παρουσία σε 22 χώρες και διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο δραστηριοτήτων που
εστιάζει στους τομείς της Κατασκευής, των Παραχωρήσεων, του Περιβάλλοντος, των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
και την Ανάπτυξη - Διαχείριση Ακινήτων, θέτει τις βάσεις και χαράσσει το δρόμο προς ένα ασφαλές και βιώσιμο μέλλον.
Συνδυάζοντας τα 70 χρόνια ιστορίας, την εμπειρία - τεχνογνωσία των 7.246 εργαζομένων του και καινοτόμες πρακτικές,
ο Όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ επιχειρεί με περιβαλλοντική και κοινωνική ευθύνη, παρέχοντας υψηλής αρτιότητας έργα υποδομής,
ενέργειας και περιβάλλοντος, προάγοντας την κυκλική οικονομία με καινοτόμες λύσεις διαχείρισης απορριμμάτων,
συμβάλλοντας στην ανάπτυξη και την βελτίωση της ποιότητας ζωής και στοχεύοντας στη συνεχή δημιουργία
προστιθέμενης αξίας για το σύνολο των μετόχων, των εργαζομένων, και της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας
Ο Όμιλος καταγράφει κύκλο εργασιών €915,5 εκ. (2021) ενώ κατατάσσεται μεταξύ των 100 μεγαλύτερων
κατασκευαστικών ομίλων παγκοσμίως (Global Powers of Construction 2020, Deloitte, July 21).
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