
 
 

Αθήνα, 02-09-2002  

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  

Η ∆ιοίκηση της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ, ανακοινώνει ότι δηµοσιεύθηκαν στις 
31/8/2002 οι οικονοµικές καταστάσεις α΄ εξαµήνου 2002 της εταιρείας και του οµίλου 
της, µε τα εξής αποτελέσµατα:  

α. αποτελέσµατα σε ενοποιηµένη βάση:  

• Κύκλος εργασιών: 800,77 εκατ. € έναντι 914,82 εκατ. € του αντίστοιχου τριµήνου 
του 2001 (µείωση 12,47%). Η µείωση αυτή περιορίζεται σε 3,10%, αν ληφθεί υπόψη, 
ότι στα µεγέθη του 2001 συµπεριλαµβάνεται και ο κύκλος εργασιών της εταιρείας 
WESTBROOKE (θυγατρική της NEWMARK HOMES) ύψους 88,41 εκατ. € η οποία 
πουλήθηκε τον Απρίλιο 2002 έναντι του ποσού των 41 εκατ. δολαρίων ΗΠΑ.  

• Κέρδη προ φόρων: 36,20 εκατ. € έναντι 75,28 εκατ. € του 2001 (µείωση 51,91%), 
µετά δε την αφαίρεση των κερδών της µειοψηφίας, 33,99 εκατ. € έναντι 69,77 εκατ. € 
του 2001 (µείωση 51,28%). Η καταγραφόµενη υποχώρηση οφείλεται σχεδόν εξ' 
ολοκλήρου στις δαπάνες που απαιτήθηκαν (συνολ. ύψους 33,34 εκατ. € περίπου) για 
την συγχώνευση των Homebuilding εταιρειών του οµίλου NEWMARK HOMES και 
ENGLE HOMES που ολοκληρώθηκε πρόσφατα (Ιούνιος 2002), και που επιβάρυναν 
το 2ο τρίµηνο του 2002.  

• Υποχρεώσεις : Μεγάλη µείωση των συνολικών υποχρεώσεων (577,83 εκατ. €, 
έναντι 817,3 εκατ. € του 2001 - ποσοστό 29,3%) µε παράλληλη µετάταξη του 
µεγαλύτερου όγκου των υποχρεώσεων του οµίλου από βραχυπρόθεσµες σε 
µακροπρόθεσµες (λόγος µακροπροθέσµων υποχρεώσεων προς βραχυπρόθεσµες 
2,9 έναντι 0,08 του 2001).  

• Ίδια Κεφάλαια: 491,14 εκατ. € έναντι 443,55 εκατ. € του 2001 (αύξηση 10,73%), 
µετά δε την αφαίρεση των δικαιωµάτων της µειοψηφίας 400,32 εκατ. € έναντι 384,60 
εκατ. € του 2001 (αύξηση 4,09%).  

β. αποτελέσµατα σε εταιρική βάση   

• Κύκλος εργασιών: 118,06 εκατ. € έναντι 132,74 εκατ. € του 2001 (µείωση 11,06%).  
• Κέρδη προ φόρων: 3,88 εκατ. € έναντι 4,77 εκατ. € του 2001 (µείωση 18,66%).  
• Τα Ίδια Κεφάλαια ανέρχονται σε 409,47 εκατ. €, δηλαδή στα αυτά επίπεδα των 

αντιστοίχων του 2001 (411,16 εκατ. €).  

Με τα παραπάνω µεγέθη κερδών και κύκλου εργασιών, ο όµιλος των εταιρειών της 
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ παραµένει σταθερά στις κορυφαίες θέσεις των επιχειρήσεων του 
κατασκευαστικού χώρου αλλά και των µεγάλων επιχειρηµατικών οµίλων της χώρας.  

• Ενοποιηµένες λογιστικές καταστάσεις 6-µήνου 02  
• Συνοπτικές λογιστικές καταστάσεις 6-µήνου 02  

   

Στο πλαίσιο των γενικότερων εξελίξεων στους διάφορους τοµείς δραστηριότητας των 
εταιρειών του οµίλου της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ, σηµειώνονται τα εξής:  

1. Κατασκευαστικός τοµέας:  

Έχουν ήδη ολοκληρωθεί οι διαδικασίες συγχώνευσης µε απορρόφηση από την εταιρεία του 
οµίλου ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε των κατασκευαστικών κλάδων των εταιρειών ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ 



 
 
Α.Ε και ∆ΙΕΚΑΤ Α.Τ.Ε και αυτουσίως των εργοληπτικών εταιρειών δηµοσίων έργων ΑΛΦΑ 
ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε, ΣΚΟΡ∆ΑΛΟΣ Α.Ε και ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Τ.Ε, για την εν συνεχεία 
υπ' αυτής (ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε) απόκτηση του εργοληπτικού πτυχίου της νέας ανώτατης (έβδοµης) 
τάξης εργοληπτικού πτυχίου του ΥΠΕΧΩ∆Ε και αναµένεται η τελική εγκριτική απόφαση της 
αρµόδιας ∆/νσης του Υπουργείου Ανάπτυξης.   

Οι εταιρείες ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ και ΜΟΧΛΟΣ έχουν συµµετάσχει (σε κοιν/ξίες µε άλλες 
ελληνικές και ξένες εταιρείες) στην εκδήλωση ενδιαφέροντος για την κατασκευή διαφόρων 
αυτοχρηµατοδοτούµενων έργων, µεταξύ των οποίων:  

• Της Κτηµατικής Εταιρείας του ∆ηµοσίου (Κ.Ε.∆) για το έργο της µετεγκατάστασης του 
Υπουργείου Γεωργίας, προϋπολ. 39,60 εκατ. €, σε συνεργασία µε άλλη εταιρεία 
(θυγατρική της Lamda Development).  

• Του ΟΛΠ για τη µελέτη, κατασκευή, χρηµατοδότηση, λειτουργία, συντήρηση και 
παραχώρηση εκµετάλλευσης των παρακάτω υπό ανέγερση ξενοδοχειακών 
συγκροτηµάτων:  

α. Ξενοδ. συγκροτήµατος 5 αστέρων στην περιοχή "Παλατάκι" του Πειραιά, 400-500 κλινών, 
σε οικόπεδο επιφ. 15.000-20.000 τ.µ., µε περίοδο παραχώρησης της χρήσης µεγαλύτερη των 
20 ετών. 
β. Ξενοδ. συγκροτήµατος 3 ή 4 αστέρων στην περιοχή "Ακτή Βασιλειάδη" στον Πειραιά, 300-
400 κλινών, σε οικόπεδο επιφ. 15.000 τ.µ. περίπου, µε περίοδο παραχώρησης της χρήσης 
οµοίως µεγαλύτερη των 20 ετών, σε συνεργασία µε τις εταιρείες Accor S.A (για το 
management της εκµετάλλευσης) και Lewelyn Davies Ltd ( για τις µελέτες).  

- Επίσης, οι παραπάνω εταιρείες του Οµίλου, µετά από συµµετοχή τους στους σχετικούς 
διαγωνισµούς, έχουν προεπιλεγεί µεταξύ των υποψηφίων αναδόχων κατασκευής διαφόρων 
έργων, µεταξύ των οποίων και:   

• Της "Κατασκευής παράκαµψης Αγίου Κων/νου νοµού Φθιώτιδας - Τµήµα Α/∆ ΠΑΘΕ 
(από Λόγγο Φθιώτιδας έως έξοδο σήραγγας Κνηµίδος)", προϋπολ. 190,75 εκατ. €, σε 
κοινοπραξία µε άλλες ελληνικές εταιρείες.  

• Επιπρόσθετα ο όµιλος των εταιρειών της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ έχει προεπιλεγεί 
σε έργα κατασκευών µεγάλων τµηµάτων αυτοκινητοδρόµων στη Ρουµανία. Η 
χρηµατοδότηση των έργων αυτών είναι εξασφαλισµένη από κονδύλια της 
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων.  

Σε ό,τι αφορά στη συµµετοχή των εταιρειών του οµίλου στα ολυµπιακά έργα, σηµειώνεται η 
εξέλιξη των εργασιών µε ταχείς ρυθµούς της κατασκευής των παρακάτω έργων: 

• του Β' τµήµατος κατοικιών του Ολυµπιακού Χωριού (600 κατοικίες), προϋπολογισµού 
70,7 εκατ. € από την ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε (σε Κοινοπραξία µε άλλες 
εταιρείες).  

• του "Ανισόπεδου κόµβου στη διασταύρωση των λεωφόρων Κηφισού και 
Ποσειδώνος" στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, προϋπολ. δαπάνης 41,67 εκατ. € από 
την ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε στο αντικείµενο του οποίου, και µεταξύ άλλων, περιλαµβάνονται η 
κατασκευή οκτώ γεφυρών (ανάµεσα στις οποίες οι γέφυρες του τραµ και της 
περιοχής εισόδου - εξόδου στο ΣΕΦ) και η κάλυψη τµήµατος του Κηφισού ποταµού.   

• του Πανθεσσαλικού Σταδίου Ν. Ιωνίας Βόλου, προϋπολ. 42,25 εκατ. € , από τις 
εταιρείες ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε και ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε (σε κοιν/ξία µε άλλες 
εταιρείες).  

• του Ολυµπιακού Κέντρου Αντισφαίρισης στο ΟΑΚΑ, προϋπολ. δαπάνης 32 εκατ. 
ευρώ από την ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε (ανάδοχος η ∆ΙΕΚΑΤ ΑΤΕ σε κοιν/ξία µε άλλη εταιρεία).  



 
 

• Του "Κέντρου Κολύµβησης στο ΟΑΚΑ: Έργα Ανακαίνισης - Αναβάθµισης", προϋπολ. 
δαπάνης 13,2 εκατ. € από την ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε (ανάδοχος η ∆ΙΕΚΑΤ ΑΤΕ σε κοιν/ξία µε 
άλλη εταιρεία).   

• Σηµειώνεται ακόµα, και µεταξύ άλλων η πρόσφατη υπογραφή της σύµβασης 
"ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ : Εργασίες Ολοκλήρωσης από Α/Κ ΣΕΛΛΩΝ έως Α/Κ Ιωαννίνων", 
συνολ. προϋπολογισµού 108,5 εκατ. € περίπου (ανάδοχος η ∆ΙΕΚΑΤ Α.Τ.Ε σε 
Κοιν/ξια µε άλλες εταιρείες).  

  

2. Εκµετάλλευση Αστικών Ακινήτων και Επενδύσεις σε Ακίνητα: 

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

• Η εξέλιξη της εφαρµογής του επενδυτικού προγράµµατος του οµίλου για την 
ενίσχυση, βελτίωση και ανάπτυξη του συνόλου των εγκαταστάσεων και λοιπών 
εκµεταλλεύσεων του ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ, συνολικού προϋπολογισµού άνω των 300 
εκατ. €.  

• Η εξέλιξη εργασιών κατασκευής συγκροτηµάτων πολυτελών κατοικιών στη Κηφισιά, 
µέσω των θυγατρικών εταιρειών µας "ΣΤΡΟΦΥΛΙ ΑΕ" και "ΑΝΑΠΤΥΞΕΙΣ 
ΑΘΗΝΑΪΚΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ ΑΕ", συνολικής επένδυσης 5,5 εκατ. ευρώ περίπου.   

• Η εξέλιξη των εργασιών κατασκευαστικού επενδυτικού προγράµµατος, συνολ. ύψους 
22 εκατ.€, οικιστικού συγκροτήµατος 95 διαµερισµάτων στο Βουκουρέστι Ρουµανίας, 
σε συνεργασία µε την Lamda Development Α.Ε, καθώς και η προώθηση εκεί 
αντιστοίχου τέτοιου προγράµµατος, σε συνεργασία µε την εταιρεία ∆ΙΕΚΑΤ ΑΤΕ, 
επενδυτικού ύψους περίπου 30-35 εκατ. USD.   

• Σηµειώνεται τέλος, ότι εξελίσσονται κανονικά οι διαδικαστικές ενέργειες για την 
ανάληψη άδειας λειτουργίας Ανώνυµης Εταιρείας Επενδύσεων σε Ακίνητα (Ν. 
2778/1999) του οµίλου µας από τις αρµόδιες υπηρεσίες της Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς.  

   

3. Ανανεώσιµες πηγές ενέργειας  

Μέσω της εταιρείας του οµίλου "ΜΕΛΤΕΜΙ ΚΑΣΤΡΙ ΑΒΕΤΕ", η οποία λειτουργεί, ήδη για 
αρκετό διάστηµα, στη θέση Καστρί Καρύστου Ευβοίας αιολικό πάρκο παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας ισχύος 5 MW, προγραµµατίζεται η κατασκευή και νέων τέτοιων µονάδων 
παραγωγής ηλεκτρ. ενέργειας µετά την χορήγηση (των σχετικών αδειών παραγωγής, 
εγκατάστασης και λειτουργίας των µονάδων αυτών), συνολικής ισχύος 113 MW στους νοµούς 
Λακωνίας, Μαγνησίας και Αχαΐας.  

   

4. Κατασκευή και εκµετάλλευση τουριστικών µαρινών  

 
Η Τεχνική Ολυµπιακή Α.Ε σε Κοινοπραξία µε την εταιρεία Lamda Development, και άλλες 
εταιρείες έχουν πλειοδοτήσει στο διαγωνισµό για την επέκταση και των εκσυγχρονισµό της 
µαρίνας του Φλοίσβου στο Φάληρο, η οποία προορίζεται για V.I.P. χρήση στο πλαίσιο των 
αναγκών της προσεχούς Ολυµπιάδας. Για το έργο αυτό αναµένεται προσεχώς η υπογραφή 
της σχετικής εργολαβικής σύµβασης, η οποία προβλέπει το δικαίωµα παραχώρησης της 



 
 
χρήσης και εκµετάλλευσης αυτής για 40 έτη. Το ύψος της επένδυσης ανέρχεται περίπου σε 
45 εκατ. €.  

Επίσης µέσω της δραστηριοποιούµενης στον τοµέα αυτόν θυγατρικής εταιρείας "∆ΗΛΟΣ 
ΜΑΡΙΝΕΣ Α.Ε" σε διάφορα σηµεία της χώρας, (Σκιάθος, Πυθαγόρειο Σάµου) µε δικαίωµα 
µακροχρόνιας (από 35 µέχρι 40 έτη κατά περίπτωση) παραχώρησης της χρήσης και 
εκµετάλλευσης αυτών, πέραν της αυτοτελούς λειτουργίας για τρίτη συνεχή χρονιά της 
ιδιόκτητης µαρίνας του Porto Carras.  

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ 
ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 
ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ  

 


