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ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ  
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΣΤΕΓΓΟΥ του ΑΝΔΡΕΑ 

ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ  
 

Ο Κων/νος Στέγγος, πολ. Μηχανικός, είναι ιδρυτής και Πρόεδρος του ομίλου των εταιρειών 
της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ. Το 1955 εισήχθη στη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του ΕΜΠ. 
Το 1965 ιδρύει στην Πάτρα την κατασκευαστική εταιρεία ΠΕΛΟΨ ΕΠΕ, η οποία το 1967 
αποκτά το ανώτατο τότε εργοληπτικό πτυχίο Ε΄ τάξης.  Το 1980 η εταιρεία μετονομάζεται 
σε ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε και μέχρι το έτος 2000, οπότε μετετράπη σε εταιρεία 
συμμετοχών, κατείχε εργοληπτικό πτυχίο της τότε ανώτατης Η’ τάξης.  Το 1973 ιδρύει την 
τεχνική εταιρεία ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε, κάτοχο του εργοληπτικό πτυχίου της ανώτατης 7ης τάξης και 
το 1976 ιδρύει την τεχνική εταιρεία ΤΟΞΟΤΗΣ ΑΤΕ. Το 2012 αποσχίσθηκε ο κατασκευαστικός 
κλάδος της εταιρείας ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε. και απορροφήθηκε  από την εταιρεία ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ 
Α.Ε., η οποία κατέχει μέχρι και σήμερα το ανώτατο εργοληπτικό πτυχίο της 7ης Τάξης. 
Η  ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε. και η ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε. εισάχθηκαν στην κύρια αγορά του Χ.Α.Α 
από το έτος 1994 όπου η ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε. εξακολουθεί να είναι μέχρι και σήμερα.    
Στα τέλη του 1996 ο όμιλος της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ, μέσω θυγατρικών της, επεκτείνει 
τη δραστηριότητά της στο εξωτερικό (Αγγλία, Γερμανία) και από το 1998 αναπτύσσει και 
άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες (όπως στην αιολική ενέργεια, στην κατασκευή και 
εκμετάλλευση τουριστικών μαρίνων με αυτοχρηματοδότηση κλπ) ενώ παράλληλα 
εγκαθίσταται στην αγορά των Βαλκανίων (Ρουμανία) για την κατασκευή διαφόρων τεχνικών 
έργων.  
Το έτος 1999, ο όμιλος με την εξαγορά του 80% της αμερικανικής NEWMARK HOMES Inc., 
εισηγμένης στο NASDAQ της Νέας Υόρκης, επεκτείνει τις δραστηριότητές του στην Αμερική, 
στο χώρο των αστικών ακινήτων (Homebuilding).  Τον ίδιο χρόνο αποκτά και το συγκρότημα 
«ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ» και εισέρχεται στο χώρο των ξενοδοχειακών, τουριστικών και 
βιομηχανικών εκμεταλλεύσεων. Το 2000 αποκτά το 100% της αμερικανικής εταιρείας ENGLE 
HOMES Inc. (μέχρι τότε, επίσης εισηγμένης στο NASDAQ), επεκτείνοντας έτσι το εύρος της 
στην αμερικανική αγορά του Homebuilding. 
     
 


