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Παρουσίαση της εταιρίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ Α.Ε. στο 
Σύνδεσµο Μελών Χρηµατιστηρίων Αθηνών  
  
 
Τη στρατηγική του οµίλου Ελληνική Τεχνοδοµική ΤΕΒ ΑΕ µε βάση την οποία 
θα διασφαλιστεί τόσο η διατήρηση της ηγετικής θέσης στον κατασκευαστικό 
κλάδο όσο και η δυναµική δραστηριοποίηση σε τοµείς όπως οι 
παραχωρήσεις, το περιβάλλον, η ενέργεια και η αξιοποίηση ακινήτων, 
παρουσίασε σήµερα η διοίκηση της εταιρίας στο Σύνδεσµο Μελών 
Χρηµατιστηρίων Αθηνών. Να σηµειωθεί ότι πρόσφατα ολοκληρώθηκε η 
αναδιοργάνωση του οµίλου και η µετατροπή της Ελληνικής Τεχνοδοµικής 
ΤΕΒ σε εταιρία διαχείρισης συµµετοχών και παραχωρήσεων και παροχής 
υπηρεσιών στους τοµείς των υποδοµών και της ανάπτυξης γης.  
 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
 
Συγκεκριµένα η στρατηγική ανάπτυξης του οµίλου για τα επόµενα χρόνια, 
είναι ανάλογη µε το πρότυπο ανάπτυξης των µεγάλων ευρωπαϊκών εταιριών 
που στο πρόσφατο παρελθόν είχαν ως βασική τους δραστηριότητα την 
κατασκευή. Η στρατηγική ανάπτυξης της Ελληνικής Τεχνοδοµικής ΤΕΒ 
βασίζεται στους εξής άξονες: 
- Στη διατήρηση της ηγετικής θέσης στον κατασκευαστικό κλάδο µέσω της 
ΑΚΤΩΡ που έχει αποκτήσει το ανώτατο κατασκευαστικό πτυχίο και των 
εταιριών ΤΟΜΗ, ΚΑΣΤΩΡ, ΤΡΙΓΩΝΟ, ΤΕΜΚΑΤ που δραστηριοποιούνται σε 
άλλες κατασκευαστικές τάξεις πτυχίου.  
- Στη σηµαντική συµµετοχή της στα έργα παραχωρήσεων που γίνονται στην 
Ελλάδα µε κυριότερα την ΑΤΤΙΚΗ Ο∆Ο και τη ζεύξη ΡΙΟΥ- ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ, που 
εξασφαλίζουν σηµαντικά έσοδα για την εταιρία σε βάθος χρόνου. Παράλληλα 
διεκδικεί και νέα έργα που θα υλοποιηθούν µε συµβάσεις παραχώρησης 
όπως 4 µεγάλοι αυτοκινητόδροµοι, η υποθαλάσσια αρτηρία της 
Θεσσαλονίκης, αεροδρόµια στην Κύπρο και 4 σταθµοί αυτοκινήτων στην 
Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. 
- Στην εκµετάλλευση των επενδυτικών ευκαιριών που διανοίγονται στους 
τοµείς του περιβάλλοντος και της ενέργειας µέσω των θυγατρικών της 
ΗΛΕΚΤΩΡ και ΗΕ&D. Στον τοµέα του περιβάλλοντος οι τοµείς 
δραστηριοποίησης είναι κυρίως η διαχείριση αστικών απορριµµάτων και 
αδρανών υλικών. Στην ενέργεια η παρουσία του οµίλου είναι σηµαντική αφού 
έχει εξασφαλίσει 21 άδειες παραγωγής ενέργειας από αιολικά πάρκα, ενώ 
παράλληλα λειτουργεί µονάδα παραγωγής ενέργειας από βιοαέριο, που είναι 
η µεγαλύτερη στην Ευρώπη. Τα αναµενόµενα ετήσια έσοδα από τις 
δραστηριότητες αυτές εκτιµώνται σε 8,5 εκ. ευρώ, ενώ αντίστοιχες µονάδες 
σχεδιάζονται σε άλλες περιοχές της Ελλάδος. Επίσης έχει άδεια παραγωγής 
ενέργειας από φυσικό αέριο στην Καβάλα σε συνεργασία µε τη γαλλική EDF 
και σε συνεργασία µε την εταιρία ΣΙ∆ΕΝΟΡ του οµίλου ΒΙΟΧΑΛΚΟ υπέβαλε 
αίτηση στην Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας και το Υπουργείο Ανάπτυξης για 
άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθµό ηλεκτροπαραγωγής 
συνδυασµένου κύκλου ισχύος 440 MW µε καύσιµο φυσικό αέριο στην 
Βοιωτία. 



- Στην ανάπτυξη του τοµέα αξιοποίησης ακινήτων και παροχής υπηρεσιών 
µέσω της θυγατρικής της REDS, που διαχειρίζεται έργα 120 εκ. ευρώ. Ήδη 
λειτουργεί το ψυχαγωγικό πάρκο Veso Mare στην Πάτρα, ενώ κατασκευάζεται 
ψυχαγωγικό πάρκο στο Ίλιον και 200 κατοικίες στο λόφο Παλλήνη, σε έκταση 
46 στρεµµάτων. Επίσης υπάρχουν προοπτικές ανάπτυξης των ακινήτων στη 
Κάντζα και τη Γυαλού βάση του νέου Προεδρικού ∆ιατάγµατος για τα 
Μεσόγεια. 
- Στη δραστηριοποίηση σε νέους τοµείς όπου παρουσιάζονται επενδυτικές 
ευκαιρίες. Η απόκτηση του 49% της Εταιρίας Καζίνο Πάρνηθας σε 
συνεργασία µε τη Hyatt δίνει τη δυνατότητα δηµιουργίας σηµαντικών 
προοπτικών για τον όµιλο. Επίσης η εταιρία ενεργοποιείται στον τοµέα της 
Παροχής Υπηρεσιών Υποδοµής όπου νέο βήµα αποτελεί η δραστηριοποίηση 
της εταιρίας πώλησης φυσικού αερίου σε καταναλωτές των Βορείων 
προαστίων της Αττικής σε συνεργασία µε την ΕΥ∆ΑΠ.  
Η εταιρία πραγµατοποιεί σηµαντικές επενδύσεις προκειµένου να διασφαλίσει 
την αναπτυξιακή της πορεία. Υλοποίησε µέχρι τα τέλη του 2002 επενδύσεις 
ύψους 382 εκατ. ΕΥΡΩ, στους τοµείς κατασκευής, παραχώρησης, ενέργειας 
και ανάπτυξης ακινήτων, ενώ έχουν προγραµµατιστεί επενδύσεις 121 εκατ. 
ΕΥΡΩ, για τους ίδιους τοµείς, αλλά και γι' αυτόν του περιβάλλοντος όπου και 
δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα. 
Σύµφωνα µε τη ∆ιοίκηση της Ελληνικής Τεχνοδοµικής ΤΕΒ η µερισµατική 
απόδοση θα ξεπεράσει το 2% της τρέχουσας τιµής της µετοχής, µε διανοµή 
µερίσµατος για τη χρήση του 2002 0,13 ΕΥΡΩ ανά µετοχή. 
Εξάλλου ανοδικά θα κινηθούν και το 2003 τα βασικά οικονοµικά µεγέθη της 
Ελληνικής Τεχνοδοµικής ΤΕΒ. Σύµφωνα µε τις λογιστικές καταστάσεις του 
πρώτου τριµήνου τα ενοποιηµένα προ φόρων κέρδη της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ διαµορφώθηκαν σε 31,78 εκ. € έναντι 25,18 εκ. € το 
πρώτο τρίµηνο του 2002, αύξηση 26,23% και µετά την αφαίρεση των 
δικαιωµάτων µειοψηφίας σε 23,80 εκ. € έναντι 19,87 εκ. € το αντίστοιχο 
διάστηµα του 2002, αύξηση 19,80%. Ο ενοποιηµένος κύκλος εργασιών 
ανήλθε σε 198,13 εκ. € έναντι 147,15 εκ. € στο πρώτο τρίµηνο του 2002, 
παρουσιάζοντας αύξηση 34,64%.  
 
Αθήνα, 4.6.2003    


