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Παρουσίαση της εταιρίας ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. στην Ένωση Ελλήνων 
Θεσµικών Επενδυτών  
  
  
Τη στρατηγική ανάπτυξης της ΑΚΤΩΡ προκειµένου να διατηρήσει και να 
ενισχύσει την ηγετική της θέση στην κατασκευαστική αγορά παρουσίασαν 
σήµερα στην Ένωση Θεσµικών Επενδυτών, στο πλαίσιο του προγράµµατος 
παρουσιάσεων που διοργανώνονται, ο Πρόεδρος της Εταιρίας ∆ηµήτριος 
Κούτρας και ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος ∆ηµήτριος Καλλιτσάντσης. 
Ειδικότερα αναφέρθηκαν στα εξής: 
 
1)∆οµή της νέας ΑΚΤΩΡ: 
 
Η ΑΚΤΩΡ αποτελεί τον ισχυρό κατασκευαστικό βραχίονα του οµίλου 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ ΑΕ. Έχει εξασφαλίσει την απόκτηση του 
ανώτατου κατασκευαστικού πτυχίου (7ης τάξεως) σύµφωνα µε τα νέα 
κριτήρια του ΥΠΕΧΩ∆Ε, ενώ πλαισιώνεται από άλλες κατασκευαστικές 
εταιρίες: ΤΟΜΗ (6ης τάξεως), ΚΑΣΤΩΡ (5ης τάξεως) ΤΡΙΓΩΝΟ (5ης τάξεως) 
ΤΕΜΚΑΤ (2ας τάξεως) καθώς και εταιρίες λατοµείων, ασφαλτικών και 
σκυροδεµάτων: ∆ΗΜΗΤΡΑ, ΠΥΡΡΟΣ, ΤΡΙΓΩΝΟ και ΤΕΜΚΑΤ. Οι εταιρίες 
αυτές, υπό την ΑΚΤΩΡ δηµιουργούν µια ισχυρή κατασκευαστική µηχανή µε 
ανεκτέλεστο υπόλοιπο που στις 30.6.2002 υπερέβαινε το 1 δισ. Ευρώ.  
 
Όπως τόνισε η διοίκηση της ΑΚΤΩΡ βάσει συντηρητικών εκτιµήσεων για την 
αγορά των δηµοσίων και συγχρηµατοδοτούµενων έργων για το χρονικό 
διάστηµα από το 2003 έως το 2007, ο δυνητικός κύκλος εργασιών ξεπερνά τα 
590 εκ. Ευρώ ανά έτος, χωρίς να ληφθεί υπόψη η σηµαντική παρουσία σε 
ιδιωτικά έργα και η αύξηση του µεριδίου στο σύνολο της αγοράς.  
Η κυρίαρχη θέση της εταιρίας στον Ελληνικό χώρο διαφαίνεται από το πλήθος 
των έργων που έχει εκτελέσει και εκτελεί: 
- στον οδικό άξονα Εγνατία 150 χιλ. από το σύνολο των 700 χιλ., ενώ στον 
οδικό άξονα ΠΑΘΕ 105 χιλ. από το σύνολο των 700 χιλ. 
- στο Μετρό τα τµήµατα Εθνική 'Aµυνα - Σταυρός, Μοναστηράκι - Αιγάλεω, το 
σταθµό του Αγίου Αντωνίου, ηλεκτροµηχανολογικά έργα διαφόρων 
επεκτάσεων  
- στα Ολυµπιακά έργα 555 κατοικίες στο Ολυµπιακό χωριό, το ∆ιεθνές Κέντρο 
Ραδιοτηλεόρασης στο ΟΑΚΑ, 202 διαµερίσµατα στο ∆ηµοσιογραφικό χωριό 
στην Παλλήνη, έργα του Ολυµπιακού ∆ακτυλίου 
- σηµαντικό τµήµα του προαστιακού σιδηρόδροµου 
- µεγάλα συγχρηµατοδοτούµενα έργα όπως η ΑΤΤΙΚΗ Ο∆ΟΣ όπου είναι 
leader, η ζεύξη Ρίου - Αντιρρίου, οι Σταθµοί Αυτοκινήτων Αθηνών 
- σηµαντικά κτιριακά έργα που εξασφάλισαν και εξασφαλίζουν την 
δεσπόζουσα θέση στον χώρο των ιδιωτικών κατασκευών 
Η υλοποίηση πλήθους µεγάλων και πολύπλοκων έργων έχει προσφέρει στην 
ΑΚΤΩΡ τεχνογνωσία ευρωπαϊκού επιπέδου στην κατασκευή σηράγγων, 
γεφυρών, οδοστρωµάτων, φραγµάτων, έργων περιβάλλοντος και κάθε είδους 
οικοδοµικών.  
 



2)Οικονοµικά µεγέθη: 
 
Τα 700 εκ. Ευρώ αναµένεται να ξεπεράσει το 2002 ο κύκλος εργασιών της 
ΑΚΤΩΡ. Με την επίτευξη του στόχου αυτού η ΑΚΤΩΡ θα κατέχει το 3,5% της 
κατασκευαστικής αγοράς και το 26% του συνόλου των εισηγµένων.  
Είναι προφανής η δεσπόζουσα θέση της ΑΚΤΩΡ στον κατασκευαστικό κλάδο 
µε συµµετοχή 0,5% στη διαµόρφωση του ΑΕΠ. 
 
3) Στρατηγική ανάπτυξη:  
Τα βασικά στοιχεία της ανάπτυξης της εταιρίας τα επόµενα χρόνια είναι:  
- Η επέκταση µέσω θυγατρικών εταιριών στην περιφέρεια µε σταθεροποίηση 
της ενεργού παρουσίας σε όλη την Ελλάδα. 
- Η δραστηριοποίηση στο χώρο των λατοµείων και της παραγωγής και 
εµπορίας αδρανών υλικών. 
- Η εκµετάλλευση της τεχνογνωσίας στην ανάληψη και εκτέλεση 
συγχρηµατοδοτούµενων έργων. 
- Η ενίσχυση της ήδη σηµαντικής θέσης στα ιδιωτικά έργα. 
- Η ανάπτυξη των τοµέων διεύθυνσης έργων και έργων περιβάλλοντος 
- Η ανάληψη σηµαντικού κατασκευαστικού αντικειµένου σε χώρους όπου ο 
όµιλος έχει η θα αποκτήσει παρουσία (ακίνητα, ενέργεια, υπηρεσίες κοινής 
ωφέλειας κ.λπ). 
- Η προσεκτική διεύρυνση των δυνατοτήτων επέκτασης σε εξειδικευµένους 
τοµείς της αγοράς των κατασκευών στο εξωτερικό. 
 
Αθήνα, 25.9.2002 
 


