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Μετά τη νέα, εντελώς αδικαιολόγητη, απόφαση του Εθνικού Συµβουλίου 
Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ) να µην χορηγήσει πιστοποιητικά διαφάνειας στην 
εταιρία ΑΚΤΩΡ, ο όµιλος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ ΑΕ και ΑΚΤΩΡ 
ΑΤΕ δηλώνει ότι θα προσφύγει στην Ελληνική και Κοινοτική δικαιοσύνη 
ασκώντας όλα τα προβλεπόµενα από το νόµο ένδικα µέσα και πιστεύοντας 
ότι θα δικαιωθεί πλήρως.  
Οι τελευταίες αποφάσεις του ΕΣΡ είναι εντελώς αδικαιολόγητες, αφού δεν έχει 
επέλθει καµία αλλαγή στη µετοχική σύνθεση της ΑΚΤΩΡ, µε την οποία η 
εταιρία έχει λάβει δεκάδες πιστοποιητικά τα τελευταία χρόνια µε την εφαρµογή 
του ισχύοντος νοµοθετικού πλαισίου, το οποίο δεν έχει µεταβληθεί ενώ έχει 
γίνει σειρά προαναγγελιών για τις επερχόµενες αλλαγές. 
Τα δύο στοιχεία που οδήγησαν µέλος του ΕΣΡ να αλλάξει τη γνώµη του 
σχετικά µε το πιστοποιητικό διαφάνειας της ΑΚΤΩΡ δεν αντέχουν σε καµία 
σοβαρή κριτική, αφού είναι γνωστά στο ΕΣΡ από το Σεπτέµβριο του 2002 και 
µπορεί να θεωρηθεί ότι υπαγορεύονται από επιλογές που δεν συµβαδίζουν µε 
την ανεξαρτησία του ΕΣΡ. 
Για τον πολυµετοχικό µας όµιλο δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Την κατηγορηµατική 
αυτή διαβεβαίωση επαναλαµβάνουµε, για µια ακόµη φορά.  
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∆ΗΛΩΣΗ ΛΕΩΝΙ∆Α ΜΠΟΜΠΟΛΑ 
∆ΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ Α.Ε. 
 
Ο Όµιλος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ ΑΕ - ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ θα συνεχίσει 
την αναπτυξιακή του πορεία παρά τις έντεχνες µεθοδεύσεις που γίνονται το 
τελευταίο διάστηµα µε στόχο να πλήξουν µια από τις σηµαντικότερες 
επιχειρηµατικές µονάδες της Ελλάδας. 
Σήµερα εξαναγκάστηκα σε παραίτηση από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της 
ΑΚΤΩΡ εφόσον η παρούσα ερµηνευτική εκδοχή του νόµου από το ΕΣΡ µε 
καθιστά υπεύθυνο για την άρνηση έκδοσης πιστοποιητικών διαφάνειας και τη 
σύναψη συµβάσεων από αυτήν. 
 
∆ιαβεβαιώνω ότι θα προβώ σε οποιαδήποτε ενέργεια χρειαστεί από εδώ και 
πέρα προκειµένου να διαφυλάξω τον όµιλο που έχει δοµηθεί µε θυσίες 
δεκαετιών και αποτελεί πρότυπο ανάπτυξης ευρωπαϊκού επιπέδου.  
 
Με την ΑΚΤΩΡ µε συνδέουν άρρηκτοι δεσµοί αφού την υπηρετώ µε συνέπεια 
από την εποχή που ουδείς αισθανόταν την ανάγκη να την προσβάλει, 
καταγγείλει ή απειλήσει, είτε αυτήν, είτε τη διοίκησή της, είτε τους 
εργαζοµένους της. Η εταιρία µας µετά από σειρά επιτυχηµένων 



επιχειρηµατικών κινήσεων έγινε σήµερα η ανταγωνιστικότερη κατασκευαστική 
εταιρία της χώρας.  
 
Η απόφαση του ΕΣΡ πλήττει όχι µόνο εµένα αλλά και όλους τους ανθρώπους 
που εργάσθηκαν µαζί µου και οδήγησαν τον Όµιλο στη διακεκριµένη θέση 
που κατέχει. ∆εν µπορώ όµως ακόµη και σήµερα να αιτιολογήσω το πάθος 
συγκεκριµένων συµφερόντων εναντίον µιας υγιούς επιχείρησης η οποία 
πρωτοστάτησε στα µεγάλα έργα και στην επιτυχία των Ολυµπιακών Αγώνων. 
Η ανταµοιβή που της επιφύλαξε η πολιτεία είναι η τιµωρία της. 
 
Με τις επιλογές µου αυτές ελπίζω να µπορέσει η εταιρία απαλλαγµένη από το 
άγος της "διαπλοκολογίας" να συνεχίσει να εργάζεται παραγωγικά για την 
κοινωνία και τη δηµιουργία µιας σύγχρονης Ελλάδας.  
Αισθάνοµαι δε υποχρεωµένος να ευχαριστήσω και τη στιγµή αυτή όλους µου 
τους συνεργάτες, τους συνεταίρους και το προσωπικό της ΑΚΤΩΡ για τα όσα 
µέχρι σήµερα επιτύχαµε µαζί.  
 
Εγώ προσωπικά έχω καθήκον να αναζητήσω την δικαίωση, που αρµόζει στην 
αξιοπρέπειά µου και στα χρόνια που µόχθησα, στην ελληνική και ευρωπαϊκή 
δικαιοσύνη, πιστεύοντας ότι σε ηθικό επίπεδο είµαι απόλυτα δικαιωµένος στη 
συνείδησή µου, εφόσον είµαι σε θέση να γνωρίζω ότι κανένα αξίωµα δεν µου 
προσφέρθηκε λόγω του ονοµατεπωνύµου µου. 
 
Ελπίζω η δικαίωση αυτή να έρθει σύντοµα ώστε να µπορέσω να επιστρέψω 
και να υπηρετήσω τους στόχους που έθεσα εργαζόµενος δεδοµένου ότι 
προσωπικά δεν γνωρίζω άλλο τρόπο δηµιουργίας.  
 


