
 
 

Αθήνα, 1-9-2001  

Η εταιρεία ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε γνωστοποιεί, ότι δηµοσιεύθηκαν την Παρασκευή 
31/8/2001 τα οικονοµικά αποτελέσµατα του Α΄εξαµήνου 2001, τα οποία έχουν ως εξής:  

A. Αποτελέσµατα ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ Α.Ε. επί ενοποιηµένης βάσης (όλων των 
εταιρειών του οµίλου): 
- Κύκλος εργασιών : 311,73 δισ. δρχ. (έναντι 114,62 δισ. δρχ. του αντιστοίχου εξαµήνου του 
έτους 2000). 
- Κέρδη προ φόρων : 23,77 δισ. δρχ. (έναντι 8,79 δισ. δρχ. του 2000).  

Η κατακόρυφη αυτή άνοδος (σε τριπλασιασµό περίπου των παραπάνω µεγεθών της 
περιόδου) των οικονοµικών αποτελεσµάτων, έναντι εκείνων της αντίστοιχης περυσινής, 
επιβεβαιώνουν γιά µία ακόµη φορά την επιτυχή εξέλιξη των δραστηριοτήτων του οµίλου στις 
διεθνείς αγορές και δικαιώνουν τις στρατηγικές επιλογές της διοίκησής του.  

Σε ότι αφορά στην πρόβλεψη των οικονοµικών επιδόσεων του οµίλου για το έτος 2001, 
εκτιµάται, ότι αυτές θα υπερκαλύψουν τα περυσινά επίπεδα.  

Β. Αποτελέσµατα της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ Α.Ε. (ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ) 
- Κύκλος εργασιών : 46,21 δισ. δρχ. (έναντι 6,21 δισ. δρχ. του Α΄ εξαµήνου του 2000). 
- Κέρδη προ φόρων : 1,63 δισ. δρχ. (έναντι 2,74 δισ. δρχ. του Α΄ εξαµήνου του 2000) - Η 
µείωση των προ φόρων κερδών οφείλεται στην υλοποίηση της στρατηγικής της εταιρείας για 
δραστηριοποίησή της στους κλάδους ενδιαφέροντός της, µέσω θυγατρικών εταιριών. Η 
εταιρεία αποτελεί εταιρεία "holding" των δραστηριοτήτων του Οµίλου. 
Τα ίδια κεφάλαια (εταιρείας και οµίλου) ανέρχονται αντίστοιχα, σε 140,10 δισ. δρχ. και σε 
175,13 δισ. δρχ.  

Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας ανέρχονται σε 6,22 δισ. δρχ. και του οµίλου σε 
50,46 δισ. δρχ., ενώ η τρέχουσα αξία των ανωτέρω µεγεθών, εκτιµάται ότι είναι πολλαπλώς 
µεγαλύτερη. 
Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των εργολαβιών κατασκευής τεχνικών έργων της εταιρείας, στην 
Ελλάδα και το εξωτερικό, ανέρχεται περίπου στο ποσό 200 δισ. δραχµών.  

Στο πλαίσιο των κατασκευαστικών δραστηριοτήτων του οµίλου, σηµειώνεται, ότι οι εταιρείες 
µας ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ και ΜΟΧΛΟΣ, έχουν συµµετάσχει στην εκδήλωση 
ενδιαφέροντος για την ανάληψη των αυτοχρηµατοδοτούµενων έργων "Ο∆ΙΚΑ ΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ 
ΑΤΤΙΚΗΣ: Επεκτάσεις της δυτικής περιφερειακής οδού Υµηττού και σύνδεσης του 
Αεροδροµίου των Σπάτων µε τη λεωφόρο Ποσειδώνος" και "ΙΟΝΙΑ Ο∆ΟΣ: Απο Αντίρριο 
µέχρι και την παράκαµψη Ιωαννίνων", σε κοιν/ξία µε άλλες ελληνικές και ξένες εταιρείες, 
µεταξύ των οποίων και η καναδική S.N.C LAVALIN INTERNATIONAL INC.  

Σε ότι αφορά στη συµµετοχή των εταιρειών του οµίλου στα ολυµπιακά έργα, σηµειώνεται η 
ανάληψη από την ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ (σε κοιν/ξία µε τις εταιρείες ΜΗΧΑΝΙΚΗ και 
ΘΕΜΕΛΙΟ∆ΟΜΗ) του Β΄ τµήµατος (600 κατοικίες) της κατασκευής του Ολυµπιακού Χωριού 
στις "Λεκάνες" Αχαρνών Αττικής.  

Στους άµεσα προσεχείς σχεδιασµούς των κατασκευαστικών εταιρειών του οµίλου, εντάσσεται 
και η συµµετοχή τους στο διαγωνισµό ανάληψης κατασκευής του Ολυµπιακού Κέντρου 
Ραδιοτηλεόρασης (ABC), προϋπολογισµού 38,5 δισ. δραχµών, καθώς επίσης και στην 
επικείµενη διεξαγωγή των φάσεων προεπιλογής των υποψηφίων για τις εργολαβίες του 
οδικού Άξονα της ΠΑΘΕ.  

Σε ότι αφορά στην ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του οµίλου στο χώρο της εκµετάλλευσης 
των αστικών ακινήτων στην Ελλάδα και το εξωτερικό (και πέραν των αγορών των ΗΠΑ και Μ. 



 
 
Βρετανίας), σηµειώνεται η εξέλιξη του προγράµµατος των πρόσθετων έργων ανάπτυξης και 
των εργασιών ανακαίνισης των τουριστικών εγκαταστάσεων του οµίλου στο ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ 
(συνολικής επένδυσης πρώτης φάσης, περίπου 20 δισ. δρχ.), καθώς και η πρόσφατα 
αποφασισθείσα επένδυση της κατασκευής 92 διαµερισµάτων κατοικίας στην περιοχή 
Nordului στο Βουκουρέστι, µέσω της εκεί δραστηριοποιούµενης θυγατρικής εταιρείας του 
οµίλου "EUROROM CONSTRUCTII SRL". Το συνολικό ύψος της επένδυσης αυτής 
υπολογίζεται σε 12,5 εκατ. USD (5 δισ. δρχ.) περίπου, ο δε χρονικός ορίζοντας κατασκευής 
εκτιµάται ότι θα είναι διετής.  

Επισηµαίνεται τέλος η εντατικοποίηση των δραστηριοτήτων του οµίλου στους χώρους, α) της 
παραγωγής αιολικής ενέργειας, µέσω της εταιρείας του οµίλου ΜΕΛΤΕΜΙ ΚΑΣΤΡΙ ΑΒΕΤΕ (µε 
εκκρεµούσες τις εκδόσεις άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από τις αρµόδιες κρατικές 
υπηρεσίες µέσω ίδρυσης νέων αιολικών πάρκων, συνολικής ισχύος 40,8 MW άµεσης 
έναρξης υλοποίησης προγράµµατος κατασκευών και συνολικής ισχύος 60 MW κατά το 
προσεχές µέλλον) και β) της κατασκευής και εκµετάλλευσης τουριστικών µαρινών (µέσω της 
δραστηριοποίησης της θυγατρικής εταιρείας ∆ΗΛΟΣ ΜΑΡΙΝΕΣ Α.Ε) σε διάφορες περιοχές 
της χώρας, πέραν από τις ήδη αναληφθείσες (Πόρτο Ράφτη, Σκιάθου και Πυθαγορείου 
Σάµου). Στα πλαίσια της περαιτέρω ενεργοποίησης στον τοµέα αυτόν από την παραπάνω 
εταιρεία, εντάσσεται και η πρόσφατα αποφασισθείσα κατά 750 εκατ. δρχ. αύξηση του 
µετοχικού κεφαλαίου της.   
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