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Ανακοίνωση από τη ∆ιοίκηση του Οµίλου κατά την παρουσίαση στην 
Ένωση Θεσµικών Επενδυτών   
  
  
Τα 120 δις δρχ αναµένεται να ξεπεράσει ο κύκλος εργασιών του Οµίλου 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ - ΑΚΤΩΡ - ΤΕΒ για την τρέχουσα οικονοµική 
χρήση, ενώ τα κέρδη θα υπερβούν τα 18 δις δρχ. Τα στοιχεία αυτά 
ανακοινώθηκαν από την ∆ιοίκηση του Οµίλου κατά την σηµερινή παρουσίαση 
στην Ένωση Θεσµικών Επενδυτών, δίνοντας το στίγµα της προοπτικής του 
οµίλου. Σηµειώνεται ότι ο ενοποιηµένος κύκλος εργασιών το 1999 είχε φτάσει 
τα 102 δις δρχ ενώ τα προ φόρων κέρδη είχαν διαµορφωθεί σε 17 δις δρχ 
Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο του Οµίλου βάσει των υπογεγραµµένων 
συµβάσεων ανέρχεται σε 370 δις δρχ. 
Κατά την σηµερινή παρουσίαση έγινε εκτενής αναφορά τόσο στην δυναµική, 
όσο και στις προοπτικές του οµίλου. Σύµφωνα µε τα στοιχεία που 
αναφέρθηκαν:  
Ο Όµιλος αποτελεί ένα επιχειρηµατικό σχήµα µε µεγάλη και πολυσχιδή 
εµπειρία και ικανότητα, ισχυρή οικονοµική θέση και δυναµικό management. 
Είναι leader στην αγορά, και κατασκευάζει πολλά και σηµαντικά έργα τόσο 
του δηµοσίου όσο και του ιδιωτικού τοµέα. Ενδεικτικά αναφέρονται τµήµατα 
των οδικών αξόνων ΠΑΘΕ και ΕΓΝΑΤΙΑΣ, εγκαταστάσεις συντήρησης της 
Ολυµπιακής Αεροπορίας, τρία υπόγεια γκαράζ στο κέντρο της Αθήνας, 
Εµπορικό Κέντρο Continent κ.λ.π 
Πρωταγωνιστεί στα µεγαλύτερα συγχρηµατοδοτούµενα έργα, που 
υλοποιούνται σήµερα στην χώρα µας, όπως η Αττική Οδός µε 34%, η Γέφυρα 
Ρίου Αντιρρίου µε 15,5% κ.α. 
∆ιαθέτει σηµαντικό µηχανολογικό εξοπλισµό για όλες τις κατηγορίες και 
µεγέθη έργων καθώς και στελεχιακό δυναµικό που περιλαµβάνει 
περισσότερους από 300 διπλωµατούχους µηχανικούς όλων των ειδικοτήτων. 
Έχει εισέλθει δυναµικά στο χώρο των ακινήτων. Στον άµεσο σχεδιασµό είναι η 
µετεξέλιξη της ΤΕΒ στο βασικό πόλο µέσω του οποίου θα προωθηθεί η 
αξιοποίηση ακινήτων και η οποία θα απορροφήσει την Μεσογαία Holding ΑΕ. 
Ιδιαίτερα σηµαντική είναι η στρατηγική συµµαχία µε την Lend Lease και η από 
κοινού ίδρυση εταιρίας µε την ονοµασία REDS.  
Ο όµιλος έχει αναπτύξει σηµαντική δραστηριότητα και στο χώρο της 
ενέργειας, µέσω της ENERCOM, µε στόχο την αξιοποίηση των ευκαιριών που 
θα δηµιουργηθούν µε την απελευθέρωση της αγοράς. Ήδη έχει υπογράψει 
συµβάσεις για την από κοινού µε την ∆ΕΗ υλοποίηση και εκµετάλλευση 
µικρών υδροηλεκτρικών έργων και επίκειται η δραστηριοποίησή του στην 
κατασκευή και εκµετάλλευση αιολικών πάρκων.  
Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην στρατηγική ανάπτυξης που ακολουθεί ο όµιλος 
µε βασικούς άξονες την επέκταση στην περιφέρεια µε εξαγορές 
κατασκευαστικών εταιριών, την προσεκτική διερεύνηση των δυνατοτήτων 
επέκτασης σε niche segments της αγοράς των κατασκευών στο εξωτερικό, 
την ανάπτυξη της τεχνογνωσίας σε συµβάσεις ΒΟΤ και επέκταση της 
διείσδυσης στον τοµέα αυτό. Επίσης στοχεύει στη διασφάλιση σηµαντικού 
µεριδίου στην αγορά Ενέργειας, την ενίσχυση της ήδη σηµαντικής παρουσίας 



του στο χώρο της αξιοποίησης ακινήτων, ανάπτυξη του τοµέα παροχής 
υπηρεσιών σε χώρους όπου ο όµιλος έχει ήδη σηµαντική παρουσία 
(κατασκευές, ακίνητα, εκµετάλλευση, υπηρεσίες κοινής ωφέλειας) και είσοδο 
στο χώρο του e-business.  
 


