
 
25 Φεβρουαρίου 2004  
 
Οικονοµικά µεγέθη της εταιρίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ Α.Ε.  
  
  
Το 2003 για την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ ΑΕ αποτέλεσε ουσιαστικά 
την πρώτη χρονιά λειτουργίας της ως εταιρεία διαχείρισης συµµετοχών 
παραχωρήσεων και παροχής υπηρεσιών στους τοµείς των υποδοµών και της 
ανάπτυξης γης. 
 
Τα οικονοµικά αποτελέσµατα για το 12µηνο του 2003, όπως προκύπτουν από 
τις λογιστικές καταστάσεις είναι τα ακόλουθα: 
 
Πριν την Ενοποίηση 
Κύκλος Εργασιών: 11,68 έναντι 9,71 εκ. €, αύξηση 20,25% 
Κέρδη προ φόρων: 48,30 έναντι 19,95 εκ. €, αύξηση 142,09% 
 
Μετά την Ενοποίηση 
Κύκλος Εργασιών: 902,31 έναντι 809,22 εκ. €, αύξηση 11,50% 
Κέρδη προ φόρων: 133,13 έναντι 111,37 εκ. €, αύξηση 19,54% 
Κέρδη προ φόρων µετά την αφαίρεση δικαιωµάτων µειοψηφίας: 97,02 έναντι 
93,17 εκ. €.  
 
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ ΑΕ συνέχισε κατά το 2003 την εφαρµογή 
της στρατηγικής της ανάπτυξης µε σκοπό όχι µόνον τη διασφάλιση της 
ηγετικής της θέσης στον κατασκευαστικό κλάδο, αλλά και τη δυναµική 
δραστηριοποίησή της σε τοµείς όπως οι παραχωρήσεις , το περιβάλλον, η 
ενέργεια και η αξιοποίηση ακινήτων. 
Συγκεκριµένα, η µέχρι σήµερα περίοδος της πορείας ανάπτυξης της εταιρείας 
βασίζεται στους εξής άξονες: 
 
-Στη σηµαντική συµµετοχή της στα έργα παραχωρήσεων που γίνονται στην 
Ελλάδα µε κυριότερα την ΑΤΤΙΚΗ Ο∆Ο και τη ζεύξη ΡΙΟΥ· ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ, που 
εξασφαλίζει σηµαντικά έσοδα για την εταιρεία σε βάθος χρόνου. Παράλληλα, 
η Εταιρεία διεκδικεί και νέα Συγχρηµατοδοτούµενα Έργα που θα υλοποιηθούν 
µε συµβάσεις παραχώρησης όπως τους τέσσερις (4) µεγάλους 
αυτοκινητόδροµους, την υποθαλάσσια αρτηρία της Θεσσαλονίκης και 
σταθµούς αυτοκινήτων στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. 
 
-΄Ηδη από τις αρχές του έτους 2003 η εταιρεία, µέσω της συνδεδεµένης µε 
αυτήν επιχείρησης "Athens Resort Casino", στην οποία κατέχει ποσοστό 
30%, συµµετέχει στη διοίκηση, διαχείριση και ανάπτυξη της "ΕΛΛΗΝΙΚΟ 
ΚΑΖΙΝΟ ΠΑΡΝΗΘΑΣ Α.Ε.", η οποία έχει στην κυριότητά της την επιχείρηση 
του "Καζίνο Πάρνηθας", καθώς και τα ξενοδοχεία "Μον Παρνές" και "Ξενία". 
Αξίζει να σηµειωθεί ότι µέχρι σήµερα υλοποιήθηκε µε επιτυχία η πρώτη φάση 
των προσωρινών βελτιώσεων του Καζίνο, ενώ η υλοποίηση του οριστικού 
σχεδίου ανάπτυξης που έχει προγραµµατιστεί για τα έτη 2004 · 2006 εκτιµάται 
ότι θα ενισχύσει σηµαντικά την ανάπτυξη των οικονοµικών µεγεθών της 
επιχείρησης. 



 
-Στην ανάπτυξη του τοµέα αξιοποίησης και εκµετάλλευσης ακινήτων µέσω της 
θυγα-τρικής της REDS. Ήδη λειτουργούν τα ψυχαγωγικά πάρκα Veso Mare 
στην Πάτρα και από το µήνα ∆εκέµβριο το Escape Centre στο Ίλιον, ενώ 
παράλληλα κατασκευάζονται 200 κατοικίες υψηλών προδιαγραφών στο λόφο 
Παλλήνη σε έκταση 46 στρεµµάτων.  
 
-Στην εκµετάλλευση των επενδυτικών ευκαιριών στους τοµείς του 
περιβάλλοντος και της ενέργειας µέσω των εταιρειών ανάπτυξης Αιολικών 
Πάρκων και της ΗΛΕΚΤΩΡ. Στον τοµέα του περιβάλλοντος οι τοµείς 
δραστηριοποίησης είναι κυρίως η διαχείριση αστικών απορριµµάτων και 
αδρανών υλικών. Επιπλέον η εταιρεία έχει εξασφαλίσει 21 άδειες παραγωγής 
ενέργειας από αιολικά πάρκα συνολικής ισχύος 260 MW, ενώ παράλληλα 
λειτουργούν δύο αιολικά πάρκα και µία µονάδα παραγωγής ενέργειας από 
βιοαέριο ισχύος 13 MW, που είναι η µεγαλύτερη στην Ευρώπη. 
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