
 
 

Αθήνα, 29-11-2001  

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ κ. Κων/νος Στέγγος, στα πλαίσια 
εκδήλωσης που οργανώθηκε σήµερα (29-11-2001) στη παλαιά αίθουσα συνεδριάσεων του 
Χ.Α.Α για την ανακοίνωση των οικονοµικών αποτελεσµάτων αυτής και του οµίλου της, κατά 
την περίοδο 1/1-30/9/2001, ανέφερε ότι:  

Τα σηµειωθέντα οικονοµικά αποτελέσµατα της εταιρείας και του οµίλου της για την περίοδο 
1/1-30/9/2001, είναι τα εξής:  

A. Αποτελέσµατα ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ Α.Ε. επί ενοποιηµένης βάσης (όλων των 
εταιρειών του οµίλου): 
- Κύκλος εργασιών : 459,00 δισ. δρχ. (έναντι 188,32 δισ. δρχ. της αντιστοίχου περιόδου του 
έτους 2000). 
- Κέρδη προ φόρων : 39,92 δισ. δρχ. (έναντι 12,98 δισ. δρχ. του 2000). 
Β. Αποτελέσµατα της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ Α.Ε. (ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ) 
- Κύκλος εργασιών : 63,45 δισ. δρχ. (έναντι 22,41 δισ. δρχ. της αντίστοιχης περιόδου του 
2000). 
- Κέρδη προ φόρων : 2,10 δισ. δρχ. (έναντι 4,03 δισ. δρχ. του 2000).  

Η κατακόρυφη αυτή άνοδος των παραπάνω µεγεθών κατά την ως άνω περίοδο, έναντι 
εκείνων της αντίστοιχης περυσινής, επιβεβαιώνει εξακολουθητικά - και για µία ακόµη φορά - 
την επιτυχή εξέλιξη των δραστηριοτήτων του οµίλου στις διεθνείς αγορές και επικυρώνει τις 
στρατηγικές επιλογές της διοίκησής του.  

Αξίζει να σηµειωθεί, ότι παρά τα τραγικά γεγονότα της 11 Σεπτεµβρίου, τα µεγέθη των 
αποτελεσµάτων της θυγατρικής εταιρείας του οµίλου στις Η.Π.Α (Technical Olympic U.S.A), 
όχι µόνο δεν επηρεάσθηκαν, αλλά τουναντίον, παρουσίασαν σηµαντικότατη αύξηση σε σχέση 
µε τα αντίστοιχα περυσινά.  

Σε ότι αφορά στην πρόβλεψη των οικονοµικών επιδόσεων του οµίλου για το έτος 2001, 
εκτιµάται, ότι αυτές θα υπερκαλύψουν τα περυσινά επίπεδα. 
Τα ίδια κεφάλαια (εταιρείας και οµίλου αντίστοιχα) ανέρχονται, σε 138,48 δισ. δρχ. και σε 
141,08 δισ. δρχ.  

Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας ανέρχονται σε 3,09 δισ. δρχ. και του οµίλου σε 
48,87 δισ. δρχ., ενώ η τρέχουσα αξία των µεγεθών αυτών, εκτιµάται ότι είναι πολλαπλώς 
µεγαλύτερη.  

Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των εργολαβιών κατασκευής τεχνικών έργων της εταιρείας, στην 
Ελλάδα και το εξωτερικό, ανέρχεται περίπου στο ποσό 230 δισ. δραχµών.  

Στο πλαίσιο των κατασκευαστικών δραστηριοτήτων του οµίλου, σηµειώνεται, ότι οι εταιρείες 
µας ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ και ΜΟΧΛΟΣ - και πέραν της συµµετοχής τους στην εκδήλωση 
ενδιαφέροντος για την κατασκευή των αυτοχρηµατοδοτούµενων έργων "Ο∆ΙΚΑ ΑΣΤΙΚΑ 
ΕΡΓΑ ΑΤΤΙΚΗΣ: Επεκτάσεις της δυτικής περιφερειακής οδού Υµηττού και σύνδεσης του 
Αεροδροµίου των Σπάτων µε τη λεωφόρο Ποσειδώνος", "ΙΟΝΙΑ Ο∆ΟΣ: Από Αντίρριο µέχρι 
και την παράκαµψη Ιωαννίνων" και "Κατασκευή αυτοκινητοδρόµου Κεντρικής Ελλάδος από 
Σκάρφεια έως τον ανισόπεδο κόµβο Παναγιάς της Εγνατίας Οδού", σε κοιν/ξία µε άλλες 
ελληνικές και ξένες εταιρείες, µεταξύ των οποίων η καναδική S.N.C LAVALIN 
INTERNATIONAL INC., η ισπανική OHL S.A και η γαλλική EGIS PROGECTS S.A -, έχουν 
συµµετάσχει στην εκδήλωση ενδιαφέροντος για ανάληψη κατασκευής των παρακάτω έργων:  

α) "Επέκταση διαδρόµων προσαπογειώσεων αεροσκαφών του κρατικού αερολιµένα 
Θεσ/νίκης", προϋπολ. 75 δισ. δρχ. 



 
 
β) "Κατασκευή παράκαµψης Αγίου Κων/νου νοµού Φθιώτιδας - Τµήµα Α/∆ ΠΑΘΕ (από 
Λόγγο Φθιώτιδας έως έξοδο σήραγγας Κνηµίδος)", προϋπολ. 65 δισ. δρχ. 
γ) "Κατασκευή Παράκαµψης Καµµένων Βούρλων νοµού Φθιώτιδας - Τµήµα Α/∆ ΠΑΘΕ (από 
έξοδο σήραγγας Κνηµίδος έως Σκάρφεια)", προϋπολ. 26 δισ. δρχ., σε Κοινοπραξίες µε άλλες 
ελληνικές και ξένες κατασκευαστικές εταιρείες, µεταξύ των οποίων και η Ολλανδική ΗΑΜ 
DREGING.  

Επίσης, οι εταιρείες του οµίλου µας έχουν συµµετάσχει στο διαγωνισµό της Κτηµατικής 
Εταιρείας του ∆ηµοσίου (Κ.Ε.∆) για το έργο της µετεγκατάστασης του Υπουργείου Γεωργίας, 
προϋπολ. 13,5 δισ. δρχ. 
Σε ότι αφορά στη συµµετοχή των εταιρειών του οµίλου στα ολυµπιακά έργα, σηµειώνεται η 
πρόσφατη ανάδειξη ως µειοδότριας της εταιρείας του οµίλου ΜΟΧΛΟΣ, στο διαγωνισµό 
κατασκευής του έργου του ΥΠΕΧΩ∆Ε "Ανισόπεδος κόµβος στη διασταύρωση των λεωφόρων 
Κηφισού και Ποσειδώνος", προϋπολ. δαπάνης 14,2 δισ. δρχ., στο αντικείµενο του οποίου 
περιλαµβάνονται: 
α) η κατασκευή οκτώ γεφυρών (ανάµεσα στις οποίες οι γέφυρες του τραµ και της περιοχής 
εισόδου - εξόδου και Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας),  
β) η κάλυψη τµήµατος του Κηφισού ποταµού κ.ά., µετά την ως γνωστόν ανάληψη από την 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ (σε κοιν/ξία µε τις εταιρείες ΜΗΧΑΝΙΚΗ και ΘΕΜΕΛΙΟ∆ΟΜΗ) του Β΄ 
τµήµατος της κατασκευής 600 κατοικιών του Ολυµπιακού Χωριού στην περιοχή "Λεκάνες" 
Αχαρνών Αττικής, οι εργασίες των οποίων έχουν ήδη αρχίσει.  

Στο πλαίσιο αυτό των ολυµπιακών έργων, σηµειώνεται επίσης και η συµµετοχή των εταιρειών 
µας (σε κοιν/ξία µε άλλες ελληνικές και ξένες εταιρείες) στο διαγωνισµό ανάληψης του έργου 
"Κατασκευή Πανθεσσαλικού Σταδίου Ν. Ιωνίας Βόλου", προϋπολ.14,4 δισ. δρχ.  

Στους άµεσα προσεχείς σχεδιασµούς των κατασκευαστικών εταιρειών του οµίλου, εντάσσεται 
και η προγραµµατισµένη συµµετοχή τους - µέχρι το τέλος του έτους - σε πρόσθετους 
διαγωνισµούς διαφόρων αναπτυξιακών έργων, συνολικής προϋπολογιστικής δαπάνης 
κατασκευής, ύψους περίπου 150 δισ. δρχ.   

Σε ότι αφορά στον τοµέα των δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων του οµίλου στο χώρο 
εκµετάλλευσης των αστικών ακινήτων στην Ελλάδα και το εξωτερικό (και πέραν εκείνων στις 
αγορές των ΗΠΑ και Μ. Βρετανίας), σηµειώνονται:  

α) Η ταχεία εξέλιξη και προώθηση εφαρµογής του επενδυτικού προγράµµατος του οµίλου για 
την βελτίωση και ανάπτυξη του συνόλου των εγκαταστάσεων και λοιπών εκµεταλλεύσεων του 
ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ.  

β) Η προώθηση του επενδυτικού κατασκευαστικού προγράµµατος (συνολ. ύψους 16 δισ. 
δρχ. περίπου) του οικιστικού συγκροτήµατος 95 διαµερισµάτων στην περιοχή Nordului στο 
Βουκουρέστι της Ρουµανίας, µέσω της εκεί θυγατρικής εταιρείας του οµίλου "EUROROM 
CONSTRUCTII SRL". 
Σηµειώνεται επίσης, η θετική εξέλιξη των υποθέσεων των δραστηριοτήτων του οµίλου στους 
χώρους, α) παραγωγής αιολικής ενέργειας, µέσω της εταιρείας του οµίλου ΜΕΛΤΕΜΙ ΚΑΣΤΡΙ 
ΑΒΕΤΕ (µετά την πρόσφατη θετική γνωµοδότηση των αρµοδίων κρατικών υπηρεσιών για την 
παροχή αδειών ίδρυσης και λειτουργίας αιολικών πάρκων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, 
συνολικής ισχύος 58 MW περίπου) και β) κατασκευής και εκµετάλλευσης τουριστικών 
µαρινών (µέσω της δραστηριοποιούµενης στον τοµέα αυτόν θυγατρικής εταιρείας ∆ΗΛΟΣ 
ΜΑΡΙΝΕΣ Α.Ε) σε διάφορα σηµεία της χώρας (Πόρτο Ράφτη, Σκιάθος, Πυθαγόρειο Σάµου 
κ.ά).  

Ο Πρόεδρος της εταιρείας, ανέφερε τέλος, ότι ενόψει των ως άνω εξαιρετικών οικονοµικών 
αποτελεσµάτων του οµίλου, σε συνδυασµό πλέον µε την δυνατότητα χρηµατοδότησης του 
επενδυτικού προγράµµατος της εταιρείας από εναλλακτικές και πλέον συµφέρουσες πηγές, 
προτίθεται να εισηγηθεί προς το ∆.Σ της εταιρείας, τη σύγκληση Εκτακτης Γενικής 



 
 
Συνέλευσης των µετόχων, προκειµένου να αποφασισθεί η ακύρωση της από 12/11/2001 
απόφασης των µετόχων για την έκδοση του µετατρέψιµου οµολογιακού δανείου της 
εταιρείας.   

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ 
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕ 

 


