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Νέα σελίδα για τον Όµιλο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ – ΤΕΒ 
ΑΚΤΩΡ σηµατοδοτεί τόσο η αλλαγή του ονόµατος της «Ελληνική 
Τεχνοδοµική ΤΕΒ ΑΕ» σε ΕΛΛΑΚΤΩΡ, όσο και η µεταφορά του στα 
σύγχρονα ιδιόκτητα γραφεία του στη Νέα Κηφισιά. 
 
Χθες πραγµατοποιήθηκαν τα εγκαίνια των νέων κτιρίων του Οµίλου 
που βρίσκονται στην οδό Ερµού 25 στην Νέα Κηφισιά,  που αποτελεί 
πλέον την έδρα των εταιρειών και δραστηριοτήτων του. 
Ιδιαίτερη σηµασία δόθηκε στο να κατασκευαστεί ένα κτίριο φιλικό 
προς το περιβάλλον, από τα πρώτα  πιστοποιηµένα «πράσινα» κτίρια. 
 
 
Την τελετή των εγκαινίων των νέων εγκαταστάσεων της ΕΛΛΑΚΤΩΡ, 
τέλεσε ο ∆ήµαρχος Κηφισιάς κύριος Νίκος Χιωτάκης.  
Το νέο όνοµα της «Ελληνική Τεχνοδοµική ΤΕΒ Α.Ε.» θα αποτελεί 
πλέον τη σηµαία της στην εγχώρια, τη διεθνή παρουσία της αλλά και 
το ελληνικό Χρηµατιστήριο. 
 
Οι κινήσεις αυτές αποτελούν ένα ακόµα σηµαντικό σταθµό στην 
µακρόχρονη και δυναµική πορεία του Οµίλου. 
Με βασικό στόχο την επέκταση της ισχυρής παρουσίας του, ο Όµιλος 
ΕΛΛΑΚΤΩΡ κοιτά προς το µέλλον µε τη σιγουριά και τη δύναµη που 
εξασφαλίζουν οι ηγετικές στον κλάδο τους εταιρίες, οι οποίες τον 
συνθέτουν.  
 
 



Η ∆ιοίκηση του Οµίλου αναφέρθηκε αρχικά στη νέα του έδρα, ένα 

σύγχρονο και λειτουργικό κτίριο που εξασφαλίζει 700 θέσεις εργασίας, 

συνολικής έκτασης 31.000 τ.µ. από τα οποία οι κύριοι χώροι είναι 

16.500 τ.µ. και οι βοηθητικοί χώροι και τα υπόγεια παρκινγκ 14.500 

τ.µ. 

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε  στις µελλοντικές προοπτικές που 

διανοίγονται τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, µε πρώτους 

σταθµούς τη Μέση Ανατολή και τη Ν.Α. Ευρώπη.  

Τονίστηκε ότι  «η κατασκευή ήταν και είναι ο κορµός του µηχανισµού 

µας και οι παραχωρήσεις είναι η µεγάλη επένδυση, ενώ οι νέες 

δραστηριότητες δηµιουργούν ισχυρή προοπτική». 

«Τα έργα που κατασκεύασε η ΑΚΤΩΡ, αποτελούν το διαβατήριο για 

το ταξίδι µας στο Μέλλον», αναφέρθηκε χαρακτηριστικά και πλέον 

«αισθανόµαστε δυνατοί, να ανοίξουµε τα φτερά µας σε ευρύτερες 

γεωγραφικά αγορές, για να δώσουµε πρωτοποριακές λύσεις σε ακόµα 

συνθετότερα έργα». 

Όσο για τα µεγέθη του Οµίλου ο πήχης τίθεται και φέτος υψηλότερα, 

µε στόχο ο ενοποιηµένος κύκλος εργασιών να ξεπεράσει το 1,5 δις 

Ευρώ, ενώ για πρώτη φορά στην ιστορία του το ανεκτέλεστο υπόλοιπο 

ανέρχεται σε 5 δις Ευρώ και µάλιστα κατανεµηµένο σε 8 χώρες.  

  


