
 

 

 
 

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ  

 

Το 2011 οι ελληνικές επιχειρήσεις λειτούργησαν σε ένα εξαιρετικά δύσκολο 

περιβάλλον λόγω της βαθιάς ύφεσης της ελληνικής οικονοµίας και της 

έλλειψης ρευστότητας. Η µείωση των εσόδων, η αυξηµένη άµεση και 

έµµεση φορολόγηση και το υψηλότατο πλέον κόστος δανεισµού σε 

συνδυασµό µε τη δραµατική µείωση ρευστότητας, είναι παράγοντες που 

δηµιούργησαν συνθήκες ασφυξίας στο επιχειρηµατικό περιβάλλον. 

Στο πλαίσιο αυτό και οι δραστηριότητες του Οµίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ 

υφίστανται τις συνέπειες της δύσκολης οικονοµικής συγκυρίας.  

Η κατασκευαστική δραστηριότητα δέχτηκε το ισχυρότερο πλήγµα, καθώς 

συνολικά ο κλάδος στην Ελλάδα δοκιµάζεται έντονα. Το Πρόγραµµα 

∆ηµοσίων Επενδύσεων έχει µειωθεί δραµατικά και κατά συνέπεια ο 

αριθµός των νέων έργων που δηµοπρατούνται είναι πολύ περιορισµένος. 

Για το λόγο αυτό ο Όµιλος έχει εντείνει τις προσπάθειες εξεύρεσης έργων 

και στο εξωτερικό, όµως µε πολύ προσεκτικό προσανατολισµό τόσο στα  

έργα όσο και στις χώρες που επιλέγει. Παράλληλα, έµφαση δίνεται στην 

µείωση του λειτουργικού κόστους της κατασκευής. 

Στα έργα Παραχώρησης παρατηρείται πτώση της κυκλοφορίας οχηµάτων 

λόγω της αύξησης της τιµής των καυσίµων και της µείωσης των 

εµπορικών και επαγγελµατικών µετακινήσεων, λόγω της συρρίκνωσης του 

διαθέσιµου εισοδήµατος αλλά και της οικονοµικής δραστηριότητας της 

χώρας. Σε κάποια από τα έργα παραχώρησης που συµµετέχει ο όµιλος 

υπάρχουν εµπλοκές, και οι δανείστριες τράπεζες έχουν αναστείλει τη 

χρηµατοδότηση. Στην παρούσα φάση βρίσκονται σε εξέλιξη 

διαπραγµατεύσεις µε το ∆ηµόσιο και τις Τράπεζες για επανεκκίνηση των 

έργων, αφού είναι εµφανής η σηµασία τους για την Ελληνική οικονοµία.   



 

 

Παρά την αρνητική συγκυρία ο Όµιλος διαθέτει ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο 

δραστηριοτήτων µε «αµυντικά» χαρακτηριστικά  το οποίο δηµιουργεί ένα 

πλέγµα ασφαλείας, απέναντι στην κρίση, αλλά και  προοπτικές ανάπτυξης:   

• Στον τοµέα των Παραχωρήσεων η Αττική Οδός, παρά τη µείωση της 

κυκλοφορίας  (περίπου 11% το 2011 σε σχέση µε το 2010), 

αποτελεί θεµελιώδες περιουσιακό στοιχείο µε τη διανοµή µερίσµατος 

να ξεκινά από την τρέχουσα χρήση.  

• Στον κλάδο του Περιβάλλοντος, δεδοµένης της στρατηγικής 

έµφασης που αποδίδει η ΕΛΛΑΚΤΩΡ σ’ αυτόν, και στο πλαίσιο της 

περαιτέρω διεθνοποίησης των δραστηριοτήτων του στον 

συγκεκριµένο τοµέα, ο Όµιλος προχώρησε στην απόκτηση του 15% 

της θυγατρικής εταιρείας ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ και του 50% των εταιρειών 

HERHOF Gmbh και HERHOF VERWALTUNGSGESELLSCHAFT 

mbH, ελέγχοντας πλέον το 100% των δύο γερµανικών εταιρειών. 

Παράλληλα προχώρησε σε εξ ολοκλήρου πώληση της συµµετοχής 

του (20%) στην εταιρεία ΕΠ.ΑΝ.Α. ΑΕ. Αναφέρουµε επίσης ότι 

ολοκληρώθηκε η πολυετής συνεργασία µε τον κ. Αθανάσιο Κατρή, ο 

οποίος, µεταξύ άλλων, κατείχε τη θέση του Αντιπροέδρου και 

∆ιευθύνοντος Συµβούλου της εταιρείας ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ. 

• Ο κλάδος των Αιολικών Πάρκων έχει επηρεαστεί σε µικρότερο 

βαθµό από την οικονοµική συγκυρία. Ειδικά τα αιολικά πάρκα 

υψηλού βαθµού φορτίου συνεχίζουν να παρουσιάζουν πολύ καλές 

προοπτικές στην Ελλάδα αν και οι όροι χρηµατοδότησης τους έχουν 

χειροτερέψει αρκετά. Σήµερα ο Όµιλος λειτουργεί Αιολικά Πάρκα 

συνολικής εγκατεστηµένης ισχύος 149  MW και επιπλέον 81 MW 

βρίσκονται υπό κατασκευή. 

• Η θετική έκβαση των προσπαθειών για την εξασφάλιση των αδειών 

εξόρυξης χρυσού για τα Μεταλλεία Χαλκιδικής, έχει ως συνέπεια την 

υλοποίηση του σηµαντικού επενδυτικού προγράµµατος τα επόµενα 

χρόνια, και αναµένεται να δηµιουργήσει ένα αξιόλογο νέο 



 

 

αντικείµενο εργασιών για την ΑΚΤΩΡ. Στα σηµαντικά γεγονότα θα 

πρέπει να αναφερθεί και η καθοριστικής σηµασίας συµφωνία για 

φιλική εξαγορά της EUROPEAN GOLDFIELDS από την 

ELDORADO GOLD CORPORATION. 

Τέλος, µεταξύ άλλων, στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 

ΕΛΛΑΚΤΩΡ, αποφασίστηκε η µη διανοµή µερίσµατος για τη χρήση 2011 

και η µεταφορά της ζηµίας που προέκυψε στην επόµενη χρήση για τον 

συµψηφισµό της µε µελλοντικά κέρδη. 

Κηφισιά, 29/6/2012 

 

 


