
 
 

 
∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ ΑΕ  
 

Ηγετική θέση στην Ελλάδα στους τοµείς των Κατασκευών και των Παραχωρήσεων και ένα 

ισχυρό χαρτοφυλάκιο δραστηριοτήτων στους τοµείς της Ενέργειας & του Περιβάλλοντος καθώς 

και της Ανάπτυξης Ακινήτων  κατέχει σήµερα ο Όµιλος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ ΑΕ.  

Τα τελευταία χρόνια η ∆ιοίκηση του Οµίλου, αξιοποιώντας την µακρόχρονη εµπειρία και 

οικονοµική ευρωστία, σχεδίασε και υλοποίησε µια σειρά στρατηγικών κινήσεων µε στόχο τη 

δηµιουργία ενός Οµίλου ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Οι κινήσεις αυτές περιλαµβάνουν την 

ανάπτυξη νέων προσοδοφόρων δραστηριοτήτων και τη διείσδυση σε νέες αγορές ούτως ώστε να 

ανεξαρτητοποιηθεί ο Όµιλος τόσο από την κυκλικότητα της κατασκευής όσο και από το 

πεπερασµένο µέγεθος της ελληνικής αγοράς.  

Αυτά τόνισε, µεταξύ άλλων, η ∆ιοίκηση του οµίλου κατά την σηµερινή Τακτική Γενική Συνέλευση 

των µετόχων. 

Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο του Οµίλου φθάνει σήµερα στα 4,5 δις €, τα οποία προέρχονται: από 

έργα Υποδοµής το 1,3 δις €, από συγχρηµατοδοτούµενα το 1,2 δις €, από οικοδοµικά 600 εκ. € 

και από τα έργα εξωτερικού το 1,4 δις €. Για να επιτευχθεί αυτό απαιτήθηκαν σηµαντικές 

επενδύσεις . Όµως το υψηλό ανεκτέλεστο είναι η αφετηρία για τις προοπτικές κάθε εταιρείας.  

Σηµαντικές εξελίξεις υπήρξαν για τον Όµιλο τόσο το 2006 όσο και  τους πρώτους µήνες του 

2007. Μεταξύ άλλων αναφέρθηκαν τα εξής: 

� Εδραίωση και δραστηριοποίηση µε την ανάληψη µεγάλων έργων  σε χώρες του Κόλπου 

(Οµάν, Κατάρ, Κουβέιτ, Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα), στα Βαλκάνια (Βουλγαρία, Ρουµανία) 

καθώς επίσης και ανάληψη µεγάλων έργων στην Ελλάδα. 

�  Ενίσχυση της ήδη ηγετικής του θέσης στον τοµέα των Παραχωρήσεων µε τις υπογραφές 

των συµβάσεων παραχώρησης για τα έργα: 

-Υποθαλάσσια Σήραγγα Θεσσαλονίκης από τη ΘΕΡΜΑΪΚΗ Ο∆ΟΣ Α.Ε., στην οποία η 

ΕΛΤΕΒ συµµετέχει µε ποσοστό 50% και είναι ο leader. Η συνολική επένδυση ανέρχεται σε 

470 εκ. €.  

-Υπόγειοι σταθµοί αυτοκινήτων του Μητροπολιτικού συγκροτήµατος Αθήνας, δυναµικότητας 

1.165 θέσεων, από την κατά 100% θυγατρική εταιρεία της ΕΛΤΕΒ µε την επωνυµία 

METROPOLITAN ATHENS PARK.  

-Aυτοκινητόδροµος Κόρινθος-Τρίπολη-Καλαµάτα από τη ΜΟΡΕΑΣ Α.Ε., στην οποία η 

ΕΛΤΕΒ συµµετέχει µε ποσοστό 73,34% και είναι ο leader. Η συνολική επένδυση ανέρχεται 

σε 1 δις €.  

 

 

 



  
 

-Ανακήρυξη του οµίλου ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ∆ΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟ, στον οποίο η ΕΛΤΕΒ συµµετέχει 

µε ποσοστό 20%, σε προσωρινό ανάδοχο του έργου παραχώρησης του αυτοκινητόδροµου 

Μαλιακός-Κλειδί. Η συνολική επένδυση ανέρχεται σε 1 δις € και η σύµβαση αναµένεται να 

υπογραφεί σύντοµα. 

-Ανακήρυξη του οµίλου ΑΠΙΟΝ ΚΛΕΟΣ σε προσωρινό ανάδοχο της παραχώρησης του 

αυτοκινητόδροµου Ελευσίνα-Κόρινθος-Πάτρα-Πύργος-Τσακώνα, συνολικής επένδυσης 2,1 

δις €, ενώ και αυτή η σύµβαση παραχώρησης αναµένεται να υπογραφεί σύντοµα. 

-Ανακήρυξη της εταιρείας µε την επωνυµία ΜΑΡΙΝΑ ΣΥΡΟΥ Α.Ε., στην οποία η ΕΛΤΕΒ 

συµµετέχει µε ποσοστό 60%, σε ανάδοχο του έργου παραχώρησης της µαρίνας Σύρου. Η 

συνολική επένδυση ανέρχεται σε 3 εκ. €. 

� Υλοποίηση επενδύσεων σε αιολικά πάρκα για την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιµες 

πηγές συνολικής ισχύος 203 MW που θα τεθούν σε λειτουργία µέχρι το 2009 εκ των οποίων 

30 MW ήδη λειτουργούν. ∆υναµική παρουσία σε Ελλάδα και Κύπρο µέσω της θυγατρικής 

ΗΛΕΚΤΩΡ σε θέµατα διαχείρισης απορριµµάτων  κατασκευής και λειτουργίας Χώρων 

Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων (ΧΥΤΑ). Με την εξαγορά της εταιρείας HERHOF στη 

Γερµανία ο Όµιλος απέκτησε πρόσβαση σε µια σηµαντική τεχνολογία σε θέµατα 

ανακύκλωσης αστικών σύµµεικτων απορριµµάτων (τεχνολογία παραγωγής «dry stabilat»), η 

οποία του εξασφαλίζει την είσοδο σε ένα χώρο µε σηµαντικές προοπτικές ανάπτυξης. 

� Ενίσχυση δραστηριοποίησης του Οµίλου στον τοµέα του Real Estate α) µε την αγορά 

οικοπέδων από την REDS i) συνολικής έκτασης 6.000 τ.µ. στην περιοχή Splaiul Unirii στο 

κέντρο του Βουκουρεστίου, ii) συνολικής έκτασης 8.500 τ.µ. επί της Λίµνης Μπανεάσα στο 

Βουκουρέστι και iii) συνολικής επιφάνειας 8.000 τ.µ. στην περιοχή της Λεωφόρου Αθηνών 

(Ακαδηµία Πλάτωνος) κοντά στη νέα εγκατάσταση του Χρηµατιστηρίου Αθηνών,  και β) µε 

την υπογραφή , µε εταιρείες που διαχειρίζεται ο επενδυτικός οίκος HENDERSON,  

συµφωνητικού πώλησης έναντι συνολικού τιµήµατος 40,5 εκ.€, των εµπορικών κέντρων 

VESO MARE και ESCAPE CENTER και προσυµφώνου πώλησης του 100% των µετοχών 

της εταιρείας ΓΥΑΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. έναντι εκτιµώµενου τιµήµατος 70 

εκ.€. 

 

 

ΜΕΡΙΣΜΑ 

Το µέρισµα που θα διανείµει η εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ ΑΕ  στους µετόχους 

της για τη χρήση 2006, όπως αποφάσισε η σηµερινή γενική συνέλευση, είναι 0,18 ευρώ ανά 

µετοχή. ∆ικαίωµα απολαβής µερίσµατος έχουν οι µέτοχοι που θα περιλαµβάνονται στο 

µετοχολόγιο της Εταιρείας κατά την λήξη της συνεδρίασης της 26ης Ιουνίου 2007. Από την 27η 

Ιουνίου 2007, οι µετοχές της  Εταιρείας θα είναι αντικείµενο διαπραγµάτευσης χωρίς το δικαίωµα 

απολαβής µερίσµατος. Η ηµεροµηνία εκκίνησης πληρωµής του µερίσµατος είναι η 5η Ιουλίου 

2007, µέσω του δικτύου της ALPHA BANK. 

Αθήνα, 22 Ιουνίου 2007 


