
Η αλήθεια και τα ψέµµατα για την ΑΚΤΩΡ  
  
  
  
Ο Όµιλος "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ ΑΕ · ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ", ο 
µεγαλύτερος κατασκευαστικός όµιλος της Ελλάδας προήλθε από τη 
συνένωση τριών εκ των µεγαλύτερων κατασκευαστικών εταιρειών της χώρας. 
Οι διοικήσεις των εταιρειών του οµίλου τόλµησαν και πέτυχαν να 
δηµιουργήσουν µία εταιρεία ευρωπαϊκού µεγέθους. Η απεγνωσµένη 
προσπάθεια κάποιων να χαρακτηρίσουν τη γενναία αυτή κίνηση ως την 
"εταιρεία του Μπόµπολα" πέφτει στο κενό εδώ και χρόνια, αφού θα 
αποτελούσε κατάφωρη αδικία για τους βασικούς µετόχους, για την ιστορία της 
κάθε εταιρείας, αλλά και για τους 45.000 µετόχους που εµπιστεύονται την 
προοπτική του οµίλου. 
 
Με αφορµή την πρόσφατη απόφαση του Εθνικού Συµβουλίου 
Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ) που απέρριψε µε οριακή πλειοψηφία, 4 προς 3, 
αίτηση για έκδοση πιστοποιητικού διαφάνειας για την Εταιρεία ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε., 
η κοινή γνώµη βοµβαρδίζεται µέσω συγκεκριµένων -και γνωστών σε όλους- 
ΜΜΕ µε σωρεία ανακριβών ειδήσεων και εµπαθών σχολίων. Προφανείς 
στόχοι είναι αφενός η δηµιουργία σύγχυσης στην κοινή γνώµη και αφετέρου 
να πληγεί το κύρος της ΑΚΤΩΡ και κατ΄ επέκταση των χιλιάδων εργαζοµένων 
και µετόχων της εταιρείας. 
Προς αποκατάσταση της αλήθειας και για τη σωστή ενηµέρωση της κοινής 
γνώµης ανακοινώνονται τα ακόλουθα: 
 
1.Ο Όµιλος "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ ΑΕ · ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ" θεωρεί 
δεδοµένο ότι η χώρα µας είναι µια ευρωπαϊκή δηµοκρατική χώρα, στην οποία 
οι επιχειρηµατικές δραστηριότητες ασκούνται και αναπτύσσονται µέσα σε ένα 
ξεκάθαρο θεσµικό πλαίσιο, που προδιαγράφεται από το εθνικό και κοινοτικό 
δίκαιο. 
Με το δεδοµένο αυτό η ΑΚΤΩΡ πιστεύει ότι θα δικαιωθεί πλήρως από την 
ελληνική δικαιοσύνη, στην οποία ήδη προσέφυγε ασκώντας όλα τα 
προβλεπόµενα από το νόµο ένδικα µέσα. 
Ακόµα, εκτιµά ως απολύτως λογικό και αναµενόµενο ότι το ίδιο το ΕΣΡ θα 
ανακαλέσει την απορριπτική απόφασή του και θα εκδώσει θετικό 
πιστοποιητικό αν, φυσικά, τα µέλη της ανεξάρτητης αρχής, που ψήφισαν 
αρνητικά, για διαφορετικούς το καθένα λόγους, αντιµετωπίσουν την αίτηση 
της ΑΚΤΩΡ µε µοναδικά κριτήρια την ισχύουσα νοµοθεσία (Σύνταγµα και Ν. 
3021/2002) και το πόρισµα του οικονοµικού και νοµικού ελέγχου του ΕΣΡ. 
Εξάλλου η πρόσφατη απόφαση είναι εντελώς αδικαιολόγητη και αιφνιδίασε 
τους πάντες αφού δεν έχει επέλθει καµία αλλαγή στη µετοχική σύνθεση της 
ΑΚΤΩΡ, µε την οποία η εταιρεία έχει λάβει δεκάδες πιστοποιητικά τα τελευταία 
χρόνια.  
Τα "συνταρακτικά" στοιχεία που οδήγησαν µέλος του ΕΣΡ να αλλάξει τη 
γνώµη του σχετικά µε το πιστοποιητικό διαφάνειας της ΑΚΤΩΡ είναι ένας 
προσωπικός · όχι εταιρικός · τραπεζικός λογαριασµός του κ. Λεωνίδα 
Μπόµπολα µε συνδικαιούχο (όχι καταθέτη) τον πατέρα του, που ανοίχθηκε το 
έτος 1992, δηλαδή σε εντελώς ανύποπτο χρόνο, κινήθηκε αποκλειστικά από 



τον ίδιο, και κλείστηκε το 2001 µε υπόλοιπο 206.000 δρχ. και του οποίου το 
µέσο υπόλοιπο δεν ξεπέρασε τα 18 εκατ. δρχ.!  
Ο κ. Λεωνίδας Μπόµπολας, την ύπαρξη του λογαριασµού αυτού και τους 
τόκους των καταθέσεών του, µάλιστα, είχε από τον Σεπτέµβριο του 2002 
θέσει υπόψη του ελέγχου του ΕΣΡ µαζί µε όλα τα λοιπά στοιχεία! 
Το δεύτερο στοιχείο, που προκάλεσε την αρνητική ψήφο, εντοπίζεται στο 
γεγονός ότι στο µηχανογραφικό σύστηµα των εταιρειών του οµίλου ως µία εκ 
των διευθύνσεων του κ. Λεωνίδα Μπόµπολα αναφέρεται διεύθυνση του 
πατέρα του! Βεβαίως ούτε αυτό αποτελεί νέο στοιχείο καθόσον εξαρχής 
βρίσκεται στο φάκελο του ΕΣΡ. 
 
2.Σε κάθε περίπτωση, είναι απολύτως βέβαιο ότι η προσφυγή της ΑΚΤΩΡ και 
όλων των βλαπτοµένων από την παράνοµη και αντίθετη προς το κοινοτικό 
δίκαιο απόφαση του ΕΣΡ θα έχει θετική αντιµετώπιση από το ∆ικαστήριο των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο ∆ικαιωµάτων του 
Ανθρώπου, εάν υποχρεωθούµε τελικά να καταφύγουµε στην κρίση τους. 
 
3.Η αναιτιολόγητη απόφαση του ΕΣΡ έχει προκαλέσει αήθεις επιθέσεις από 
συγκεκριµένα και γνωστά σε όλους έντυπα και ραδιοφωνικό σταθµό µε κύριο 
στόχο να πλήξουν τη φήµη των εταιρειών του Οµίλου που "χτίζονται" εδώ και 
πενήντα χρόνια, που απασχολούν 5.000 εργαζόµενους, έχουν 45.000 
µετόχους και έχουν συµβάλει στην κατασκευή των µεγαλυτέρων έργων στην 
Ελλάδα, µε αποκορύφωµα τα Ολυµπιακά έργα τα οποία ανέλαβαν µε 
διαγωνισµούς, κατασκεύασαν πάντα έγκαιρα και ποιοτικά, ανεβάζοντας 
υψηλότερα τον πήχη των κατασκευών. Οι επιθέσεις αυτές στρέφονται κατά 
ενός οµίλου που αποτελεί έναν από τους βασικούς οικονοµικούς πόλους της 
χώρας µε τεχνογνωσία, χρηµατοοικονοµική υγεία και δυνατότητες να 
υλοποιήσει σοβαρές επενδύσεις στις υποδοµές και όχι µόνο. 
 
4.Το τελευταίο διάστηµα γίναµε µάρτυρες µιας πολύπλευρης επίθεσης, 
σχεδιασµένης επιµελώς, µε στόχο την πλήρη διαστροφή των πραγµατικών 
γεγονότων για δηµιουργία εντυπώσεων. Η ιδιοτέλεια των συκοφαντών µας 
έφθασε στο σηµείο να εµφανίζονται τα διαγράµµατα των εταιρειών του οµίλου 
µας σε πρωτοσέλιδα εφηµερίδων και κεντρικά δελτία ειδήσεων ως 
διαγράµµατα διαπλοκής, όταν αυτά αποτελούν το ευρωπαϊκού επιπέδου 
επιστέγασµα πολυετών προσπαθειών, επιτυχηµένων επιχειρηµατικών 
πρωτοβουλιών και ανταγωνιστικής διαδικασίας. Αντίστοιχα οργανωµένοι 
όµιλοι στις ευρωπαϊκές χώρες αποτελούν πυλώνες της οικονοµικής 
ανάπτυξης και της εθνικής τους ταυτότητας, ενώ στη χώρα µας εµφανίζονται 
ως άξονες διαφθοράς.  
 
5.Θέλουµε να καθησυχάσουµε τις χιλιάδες των εργαζοµένων και των µετόχων 
µας και να τους διαβεβαιώσουµε ότι σε κάθε περίπτωση δεν θα υπάρξουν 
αδιέξοδα για τον πολυµετοχικό µας όµιλο ο οποίος προήλθε από την 
αρµονική συνένωση τριών εκ των ισχυρότερων και υγιέστερων εταιρειών του 
κατασκευαστικού κλάδου. Η συνένωση αυτή, που έγινε την κατάλληλη στιγµή, 
δηµιούργησε µια εταιρεία που µπορεί να κοιτάξει κατάµατα τους ευρωπαϊκούς 
κολοσσούς. Η συνένωση αυτή προκάλεσε το φθόνο συγκεκριµένης 
κατασκευαστικής εταιρείας, η οποία αφού επέλεξε το δρόµο της αποµόνωσης, 
τώρα όσο και αν προσπαθεί να αποδώσει τα προβλήµατά της στη διαπλοκή 



δεν τα καταφέρνει και θα πρέπει να βρει πειστικότερα επιχειρήµατα από την 
κατασυκοφάντηση για να βγει από τα αδιέξοδα όπου βρέθηκε µε τις επιλογές 
της. 
 
6.Όλες οι εταιρείες του οµίλου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ και ΑΚΤΩΡ 
θα συνεχίσουν να είναι σηµαντικός άξονας παραγωγής και δηµιουργίας. 
Ιδιαίτερα τώρα που ο κατασκευαστικός κλάδος έχει εισέλθει σε µια κρίσιµη 
καµπή. Ακόµα περισσότερο τώρα που η Ελλάδα χρειάζεται υγιείς 
επιχειρηµατικές µονάδες για επενδύσεις που θα διασφαλίσουν ανάπτυξη και 
εργασία. Αυτό το οφείλουµε στους χιλιάδες εργαζόµενους και µετόχους µας 
και σε εµάς τους ιδίους, που χτίζουµε τόσα χρόνια τις εταιρείες αυτές. Αυτό θα 
είναι και η απάντησή µας στους συκοφάντες µας που επιχειρούν να 
δηµιουργήσουν κλίµα καταστροφολογίας από το οποίο είναι και οι µόνοι που 
επωφελούνται. Αυτούς τους αφήνουµε στην κρίση οποιουδήποτε ενδιαφέρεται 
για την ανάπτυξη, για την εργασία, τη δηµιουργία και την ύπαρξη υγιών 
επιχειρηµατικών µονάδων. 
 
 


