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Όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ Οδηγός των εξελίξεων για έναν σύγχρονο και βιώσιμο
κόσμο
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Ο 'Ομιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ είναι ένας από
τους μεγαλύτερους ομίλους υποδομών στην Ελλάδα και ένας εκ των
κορυφαίων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, με ισχυρή παρουσία και στρατηγικές επενδύσεις σε διεθνές επίπεδο. Οι δραστηριότητές του ποικίλουν
στους τομείς της Κατασκευής και των
μεγάλων έργων υποδομών, των Παραχωρήσεων, του Περιβάλλοντος, των
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και
της Ανάπτυξης Ακινήτων. Ο 'Όμιλος
δραστηριοποιείται σε 22 χώρες, έχοντας παρουσία σε 5 ηπείρους, απασχολεί περίπου 7.500 εργαζόμενους
και για το 2021 είχε €915,5 εκατ. κύκλο
εργασιών.
Bασική προτεραιότητα της στρατηγικής του Ομίλου αποτελεί η επιδίωξη
της ανάπτυξης με αυστηρούς όρους
βιωσιμότητας, ώστε τα έργα του να
οδηγούν σε ουσιαστική βελτίωση της
ποιότητας της ζωής μακροπρόθεσμα.
Θεμελιώδεις αξίες του Ομίλου αποτελούν η προώθηση και εξασφάλιση
ενός δίκαιου και αξιοκρατικού περιβάλλοντος εργασίας με ίσες ευκαιρίες
για όλους, καθώς και η ανταγωνιστικότητα και η πρόοδος, η οποία εκφράζε98 ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΡΙΕΡΑΣ 2022

ται μέσα από την ποιότητα του έργου
του. Παράλληλα, η ενθάρρυνση και η
εξέλιξη των ανθρώπων, η ομαδική συνεργασία και ο σεβασμός αποτελούν
αναπόσπαστα κομμάτια της εταιρικής
κουλτούρας με την ασφάλεια να αποτελεί την ύψιστη προτεραιότητα σε
όλες τις δραστηριότητες του Ομίλου.
Όσον αφορά στο περιβάλλον, ο Όμιλος υπεύθυνα μεριμνά για την προστασία του και την αντιμετώπιση των
επιπτώσεων από την κλιματική αλλαγή
συνεισφέροντας σημαντικά στην ενεργειακή μετάβαση, την απανθρακοποίηση της ηλεκτροπαραγωγής και την
πρόσβαση σε καθαρή και φθηνότερη
ενέργεια για όλους ενώ αναπτύσσει,
κατασκευάζει και λειτουργεί κυρίως
αιολικά πάρκα για περισσότερα από
20 χρόνια, κατέχοντας τη δεύτερη
θέση στην Ελλάδα στον τομέα της αιολικής ενέργειας.
Επιπλέον, ο Όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ, βασιζόμενος στις πλέον σύγχρονες αρχές
Εταιρικής Διακυβέρνησης και συνεπής
στις βασικές του αξίες, επαναπροσδιορίζεται και δίνει προτεραιότητα στη
συνεχή βελτίωση όλων των λειτουργιών του, δημιουργώντας με αυτόν
τον τρόπο σημαντική αξία για τους μετόχους, τους εργαζομένους αλλά και
ολόκληρη την ελληνική κοινωνία και
οικονομία.

