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Ο Όµιλος Τεχνική Ολυµπιακή είναι το αποτέλεσµα µιας πολύχρονης πορείας και στηρίζεται
στο κοινό µας όραµα για τη δηµιουργία ενός πολυπράγµονα και ηγετικού οµίλου
που θα πρωτοστατεί τόσο στην Ελλάδα όσο και το εξωτερικό. Σήµερα, οι εταιρίες του Οµίλου
καλύπτουν ένα ευρύ φάσµα δραστηριοτήτων ενισχύοντας την παρουσία του σε παραδοσιακούς,
για τον Όµιλο, κλάδους δράσης όπως οι κατασκευές αλλά και χαράσσοντας νέους δρόµους
στον τουρισµό και την ενέργεια.

Από τα πρώτα χρόνια µέχρι και σήµερα η αναζήτηση νέων ευκαιριών και τοµέων
δραστηριότητας αποτελούσε πηγή έµπνευσης για την ανάπτυξη και την πορεία
της Τεχνικής Ολυµπιακής. Παράλληλα, η προσήλωση όλων µας στην υλοποίηση ποιοτικών
και διαχρονικών έργων υπήρξε στυλοβάτης της προσπάθειάς µας για την ανταγωνιστική θέση
του Οµίλου στην εγχώρια αγορά αλλά και το εξωτερικό. Στον τοµέα των κατασκευών
η ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε. επεκτείνει κάθε χρόνο τις δραστηριότητές της αναλαµβάνοντας µεγάλα έργα
για λογαριασµό ιδιωτικών αλλά και δηµόσιων φορέων. Επίσης, τα νέα έργα που ξεκινούν
στη Ρουµανία κατοχυρώνουν τη δυναµική παρουσία του Οµίλου στα Βαλκάνια.

Η δραστηριοποίηση του Οµίλου Τεχνική Ολυµπιακή µέσω της TOUSA στον κλάδο
του homebuilding στις Η.Π.Α. αποτελεί συνέπεια και απόδειξη της αναπτυξιακής
στρατηγικής του Οµίλου µας που αναζητά διαρκώς νέες αγορές και νέους τοµείς δράσης.

É. ÌÇÍÕÌÁ
ÔÏÕ
ÐÑÏÅÄÑÏÕ

Η TOUSA είναι σήµερα µια γερά εδραιωµένη και καταξιωµένη εταιρία που διεκδικεί
και διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στην αγορά των Η.Π.Α. Η κρίση στον κλάδο του
homebuilding την χρονιά που πέρασε επηρέασε αρνητικά τα περιθώρια κέρδους του Οµίλου,
οι σταθερές βάσεις της εταιρίας, όµως, την κράτησαν σε υψηλό επίπεδο και εγγυώνται
την πραγµατοποίηση των επιχειρηµατικών και αναπτυξιακών στόχων που έχουµε θέσει για το µέλλον.
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Ο Όµιλος πραγµατοποιεί διαρκώς στρατηγικές κινήσεις που συµβάλλουν στην πρόοδο
και εξασφαλίζουν τη διαχρονική παρουσία του όπως είναι η κατασκευή και διαχείριση
των µαρίνων και, αναµφισβήτητα, η είσοδος του Οµίλου στον κλάδο των ανανεώσιµων πηγών
ενέργειας µε την κατασκευή αιολικών πάρκων. Επιπλέον, ο Όµιλος Τεχνική Ολυµπιακή
δραστηριοποιείται στον τουρισµό µέσω του Porto Carras Grand Resort και του Κτήµατος Πόρτο
Καρράς. Η ανάληψη, αναβάθµιση και λειτουργία του Porto Carras είναι ένα µεγαλόπνοο πλάνο
που γίνεται πραγµατικότητα κάθε µέρα και µε στόχο ένα πρότυπο συγκρότηµα που συνυπάρχει
αρµονικά µε τη φύση και θέτει νέα ποιοτικά δεδοµένα.

Ο ενοποιηµένος κύκλος εργασιών του Οµίλου Τεχνική Ολυµπιακή για το 2006 αυξήθηκε
κατά 5,9% και ανήλθε σε 2,23 δισεκατοµµύρια ευρώ έναντι 2,10 δισεκατοµµυρίων ευρώ για το 2005.
Αυτή η ενίσχυση οφείλεται κατά κύριο λόγο στην αύξηση των δραστηριοτήτων στους κλάδους του
homebuilding και της διαχείρισης ακινήτων, που συνεισέφεραν 2,10 δισεκατοµµύρια ευρώ, αυξηµένα
κατά 4,1% σε σχέση µε το 2005. Επιπλέον, ο κατασκευαστικός κλάδος παρουσίασε σηµαντική
ανάπτυξη της τάξης του 38,9% µε τις πωλήσεις του να ανέρχονται για το 2006
σε 69 εκατοµµύρια ευρώ έναντι 50 εκατοµµυρίων ευρώ για το 2005.

Για όλους εµάς στον Όµιλο Τεχνική Ολυµπιακή οι επιτυχίες του παρελθόντος αποτελούν διδαχή
για το µέλλον. Γνωρίζουµε ότι οι επιτυχίες αυτές είναι ένα συλλογικό πόνηµα και στόχος µας είναι
να προοδεύουµε. Το σταθερό αναπτυξιακό µας όραµα ενισχύεται από ένα καλά σχεδιασµένο επενδυτικό
πλάνο που για το τρέχον έτος προβλέπει επενδύσεις 155,8 εκατοµµυρίων ευρώ. Με ανήσυχο πνεύµα,
θάρρος και την εµπειρία 40 ετών ξεκινούµε κάθε νέα χρονιά στοχεύοντας ακόµη ψηλότερα.

Κωνσταντίνος Στέγγος
Πρόεδρος Διοικητικού Συµβουλίου
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Ο Όµιλος Τεχνική Ολυµπιακή κατέχει σήµερα ηγετική
θέση στους τοµείς δραστηριότητάς του και αποτελεί
έναν από τους ισχυρότερους ελληνικούς οµίλους εταιριών.
Με πάνω από 40 χρόνια επιτυχηµένης πορείας και
ένα εξαιρετικά ευρύ πεδίο δράσης στην Ελλάδα και
το εξωτερικό, ξεκινά κάθε νέα χρονιά µε το φιλόδοξο
και αναπτυξιακό πνεύµα που εµπνέει κάθε του κίνηση.

Ο Όµιλος δραστηριοποιείται στους κλάδους του homebuilding,
των κατασκευών δηµοσιών και ιδιωτικών έργων, της τουριστικής
ανάπτυξης, της αιολικής ενέργειας, της κατασκευής
και διαχείρισης µαρίνων και της ανάπτυξης ακινήτων µέσω
των διαφορετικών εταιριών του. Κάθε τοµέας δραστηριότητάς
του είναι ένα ισχυρό και σηµαντικό κοµµάτι ενός οργανωµένου
και συµπαγούς συνόλου που κινείται µεθοδικά και µε σιγουριά
προς το µέλλον. Οι 31 εταιρίες του Οµίλου καλύπτουν

IÉ. Ï ¼µéëïò
Ôå÷íéêÞ
ÏëõµðéáêÞ

τους διαφορετικούς κλάδους δραστηριοτήτων του στην Ελλάδα,
την Ευρώπη και την Αµερική δίνοντας τη δυνατότητα στον
Όµιλο Τεχνική Ολυµπιακή να χαράσσει τους επιχειρηµατικούς
του στόχους σε διεθνές επίπεδο.
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Ο κατασκευαστικός κλάδος και ο κλάδος ανέγερσης κατοικιών
(homebuilding), αποτελούν το νευραλγικό βραχίονα
του Οµίλου. Παράλληλα, όµως, η σηµαντική του δράση
στον τοµέα τουριστικής ανάπτυξης, µέσω του Porto Carras
Grand Resort και του Κτήµατος Πόρτο Καρράς αλλά
και της εκµετάλλευσης των σηµαντικών µαρίνων της χώρας,
διευρύνουν και εξελίσσουν τις δραστηριότητές του πέρα
από τον τοµέα των κατασκευών.

Το επενδυτικό και αναπτυξιακό πρόγραµµα του Οµίλου
Τεχνική Ολυµπιακή, στοχεύει στη διατήρηση και ενίσχυση
της ηγετικής θέσης του Οµίλου στους κυρίαρχους τοµείς
δράσης του. Στοχεύει, όµως, επιπλέον στην εξασφάλιση
µιας ισχυρής θέσης στους τοµείς της αυριανής τεχνολογίας
και ακµάζουσας επιχειρηµατικής δραστηριότητας.
Με το βλέµµα στο µέλλον, ο Όµιλος Τεχνική Ολυµπιακή
έχει ήδη κάνει στρατηγικές κινήσεις εισχώρησης
στους κλάδους της διαχείρισης ακινήτων και κυρίως
της αξιοποίησης ανανεώσιµων πηγών ενέργειας.

Η εµπειρία που δηµιούργησε τον σύνθετο αυτό Όµιλο,
αποτελεί σηµείο αναφοράς και έµπνευση για την αξιοποίηση
της πολύπλευρης τεχνογνωσίας που διαθέτει σήµερα
ο Όµιλος Τεχνική Ολυµπιακή και για την πιο αποτελεσµατική
διαχείριση των νέων εγχειρηµάτων που αναλαµβάνει.
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ÔÅ×ÍÉÊÇ ÏËÕÌÐÉÁÊÇ
TOUSA Inc
66,94%

ÌÅËÉÔÙÍ BEACH ÐÏÑÔÏ
ÊÁÑÑÁÓ Á.Å.
92,81%

TECHNICAL OLYMPIC
SERVICES, Inc
100%

MOXËÏÓ Á.Å.
48,23%

KTHMA ÐÏÑÔÏ ÊÁÑÑÁÓ Á.Å.
94,39%
ÃÊÏËÖ ÐÏÑÔÏ ÊÁÑÑÁÓ Á.Å.
90%
ÊÁÆÉÍÏ ÐÏÑÔÏ ÊÁÑÑÁÓ Á.Å.
62,34%

ÐÏÑÔÏ ÊÁÑÑÁÓ CAMPUS Á.Å.
96,93%

VILLAGE INN
ÐÏÑÔÏ ÊÁÑÑÁÓ Á.Å.
96,25%

ÐÏÑÔÏ ÊÁÑÑÁÓ Á.Å.
94,82%
MAÑÉÍÁ ÐÏÑÔÏ ÊÁÑÑÁÓ Á.Å.
90%

MEËÔÅÌÉ ÊAÓÔÑÉ Á.Å.
75,00%

ÐÏÑÔÏ ÊÁÑÑÁÓ Á.Å.
10%

ÁÍÁÐÔÕÎÅÉÓ
AÈÇÍÁÚÊÙÍ ÐÑÏÁÓÔÉÙÍ
99%

ÅUROROM
CONSTRUCT II SRL
100%

TOÎÏÔÇÓ Á.Ô.Å.
100%

ALVITERRA HELLAS A.E.
50%

LAMDA TECHNOL
FLISVOS HOLDING A.E.
5%

LAMDA OLYMPIC SRL
50%

ÔÏÕÑÉÓÔÉÊÅÓ ÁÍÁÐÔÕÎÅÉÓ
ÐÏÑÔÏ ÊÁÑÑÁÓ Á.Å.
51%

ÄÇËÏÓ ÌÁÑÉÍÅÓ Á.Å.
67,58%
ÁLVITERRA HELLAS Á.Å.
74,11%
AÑÃÏÔÏÕÑÉÓÔÉÊÇ Á.Å.
30,98%

MAÑÊÏ ÌÁÑÉÍÅÓ Á.Å.
84%

ÓÊÉÁÈÏÓ ÌÁÑÉÍÅÓ Á.Å.
88%

ÓÁÌÏÓ ÌÁÑÉÍÅÓ Á.Å.
97%

ÓÔÑÏÖÕËÉ ÔÅ×ÍÉÊÇ Á.Å.
99%

ÕÄÑÏÐËÁÍÁ ÐÏÑÔÏ ÊÁÑÑÁÓ &
ÅÑÃÁÓÔÇÑÉ ÅËÅÕÈÅÑÙÍ ÓÐÏÕÄÙÍ Á.Å
96,93%

ÏËÕÌÐÉÁÊÇ ÐËÙÔÁ Í.Å.
99,9%

LAMDA TECHNOL FLISVOS
HOLDING A.E.
25%

LAMDA TECHNOL
FLISVOS MARINA A.E.
75%
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“

Η εµπειρία του

1965 >>

παρελθόντος, αν

µητρικής εταιρίας του Οµίλου Τεχνική Ολυµπιακή,

δεν λησµονηθεί,

από τον Κωνσταντίνο Στέγγο.

είναι οδηγός

1973 >>

”

για το µέλλον

(Κινέζικη παροιµία)

Ίδρυση της κατασκευαστικής εταιρίας Πέλοψ,

Ίδρυση στην Πάτρα της εταιρίας Μοχλός Α.Ε.

µε κύρια δραστηριότητα την µελέτη και κατασκευή
τεχνικών έργων σε συνδυασµό µε την παραγωγή
και διάθεση έτοιµου σκυροδέµατος.

1981 >>

Μετονοµασία της εταιρίας Πέλοψ σε Τεχνική

Ολυµπιακή Α.Ε. και επέκταση των δραστηριοτήτων
της εταιρίας στον κατασκευαστικό τοµέα πανελλαδικά.

1994 >>

Εισαγωγή της Τεχνική Ολυµπιακή Α.Ε.

και της Μοχλός Α.Ε. στο Χρηµατιστήριο Αθηνών.

1996 >>

Ίδρυση της εταιρίας ανάπτυξης και διαχείρισης

µαρίνων Δήλος Μαρίνες Α.Ε.

1997 >>

Ίδρυση στο Λονδίνο της εταιρίας συµµετοχών

Technical Olympic UK, Plc.

>>

Ίδρυση στη Ρουµανία της εταιρίας Eurorom

Constructii SRL, θυγατρικής της Μοχλός Α.Ε. που

IÉI. ÉÓÔÏÑÉÊÇ
ÁÍÁÄÑÏÌÇ

σηµατοδοτεί την επέκταση των δραστηριοτήτων του Οµίλου
στην αναπτυσσόµενη αγορά της Ρουµανίας

1998 >>

Ίδρυση της εταιρίας παραγωγής και διάθεσης

ηλεκτρικής ενέργειας Μελτέµι Καστρί Α.Β.Ε.Τ.Ε.
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Η Μοχλός Α.Ε. αποκτά το ανώτατο πτυχίο 7ης τάξης

του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων.

>>

Συγχώνευση της Engle Homes Inc. µε την Newmark

Homes Corp., και αλλαγή του ονόµατός της σε TOUSA. Σήµερα
η TOUSA είναι εισηγµένη στο NYSE (New York Stock Exchange).

2003 >>

Ο Όµιλος Τεχνική Ολυµπιακή κατατάσσεται

6ος στην κλίµακα των µεγαλύτερων Ελληνικών οµίλων εταιριών,
µε βάση τον ενοποιηµένο κύκλο εργασιών, ενώ καταλαµβάνει
την 1η θέση του κατασκευαστικού κλάδου.

2004 >>

Επιτυχηµένη ολοκλήρωση σύµφωνα µε το σχεδιασµό

της Α’ φάσης του µεγάλου επενδυτικού προγράµµατος, ύψους
€150 εκατ. περίπου στο Porto Carras Grand Resort.

>>
1999 >>

Εξαγορά του οµίλου Μοχλός Α.Ε. (66,78%)

Μεταφορά της διαπραγµάτευσης της κοινής µετοχής

της θυγατρικής εταιρίας TECHNICAL OLYMPIC USA (TOUSA) από

και του τουριστικού συγκροτήµατος Porto Carras Grand Resort

το χρηµατιστήριο NASDAQ στο χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης

από την Τεχνική Ολυµπιακή Α.Ε.

NYSE, όπου διαπραγµατεύεται από την Τρίτη 9 Νοεµβρίου 2004,

>>

Ίδρυση της θυγατρικής εταιρίας εκµετάλλευσης αστικών

ακινήτων Στροφύλι Τεχνική Α.Ε.

>>

Ίδρυση στις Η.Π.Α της εταιρίας συµµετοχών Technical

µε το σύµβολο «ΤΟΑ»

2005 >>

Η θυγατρική του Οµίλου στις Η.Π.Α. TOUSA Inc.

κατατάσσεται 85η µεταξύ των τετρακοσίων καλύτερων µεγάλων

Olympic U.S.A. Inc. και εξαγορά της εισηγµένης στον NASDAQ

εταιριών των Η.Π.Α. σύµφωνα µε την λίστα του αµερικανικού

αµερικανικής εταιρίας homebuilding Newmark Homes Corp.

περιοδικού Forbes “Forbes Platinum 400-the best big companies

2000 >>

in America”.

Εξαγορά της αµερικανικής εταιρίας Homebuilding Engle

Homes Inc., εισηγµένης στο χρηµατιστήριο NASDAQ,

2006 >>

από την Technical Olympic U.S.A.

δυναµικά στα Βαλκάνια υλοποιώντας σηµαντικά έργα στη Ρουµανία.

Ο Όµιλος Τεχνική Ολυµπιακή δραστηριοποιείται
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“

Η φαντασία είναι

Η καθηµερινή µας πρακτική στον Όµιλο Τεχνική Ολυµπιακή

η απαρχή της

προσβλέπει στην πραγµατοποίηση του οράµατός

δηµιουργίας.

µας για επέκταση της δράσης µας και ισχυροποίηση

Φαντάζεσαι αυτά

του ονόµατος και της θέσης µας στην εγχώρια

που ποθείς,

και την παγκόσµια αγορά. Η πολυετής εµπειρία, η άρτια

επιθυµείς αυτά

οργάνωση, και η αξιοπιστία µας αποτελούν βάσεις πάνω

που φαντάζεσαι,

στις οποίες χτίζεται και υλοποιείται αυτό το όραµα

και τελικά

και καθιστούν τον Όµιλο πρωτοπόρο σε κάθε τοµέα

δηµιουργείς

δραστηριότητάς του.

αυτά που

”

επιθυµείς.

(George Bernard Shaw)

Θεωρούµε ότι η οργάνωση της δράσης και των διαδικασιών
µας, καθώς και ο σαφής σχεδιασµός της µελλοντικής µας
πορείας αποτελούν σηµαντικούς παράγοντες για την επίτευξη
των στόχων µας και για την αποτελεσµατικότερη
και πιο εύρυθµη λειτουργία του Οµίλου.

Γι’ αυτό, έχουµε οργανώσει ένα ευέλικτο σχήµα διοίκησης

IV. ÓÔÑÁÔHÃÉÊÇ
ÊÁÉ ÏÑÁÌÁ
ÃÉÁ ÔÏ ÌÅËËÏÍ

που αποδεικνύει την αποτελεσµατικότητά του µέσα
από τις συνεχείς επιτυχηµένες επιχειρηµατικές κινήσεις
του Οµίλου. Παράλληλα, επενδύουµε στις γερές βάσεις
που έχει θεµελιώσει ο Όµιλος και τις αξιοποιούµε προχωρώντας
σε νέους κλάδους στους οποίους είµαστε πρωτοπόροι.
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Το ανήσυχο πνεύµα που εµπνέει τη στρατηγική
του Οµίλου Τεχνική Ολυµπιακή µας οδηγεί σε καινούργιες
δραστηριότητες και στην ίδρυση νέων εταιριών για
την ανάληψή τους. Οι δραστηριότητες µας είναι
όµως διακριτά διαχωρισµένες προκειµένου να υπάρχει
εσωτερική οργάνωση στον Όµιλο και σαφής καταµερισµός
αρµοδιοτήτων. Επιπλέον, µε αυτό τον τρόπο διευρύνονται
οι δυνατότητες αύξησης εσόδων και επενδύσεων
σε κάθε κλάδο.

Στόχος µας είναι να συνεχίσει ο Όµιλος την αναπτυξιακή
του πορεία και το επενδυτικό του πρόγραµµα για µεγαλύτερη
διείσδυση στις αγορές της Ελλάδας, της Ευρώπης
και των Η.Π.Α. Στηριζόµενος στην παραγωγικότητα
και την αξιοπιστία που χαρακτηρίζει κάθε τοµέα
δράσης του, ο Όµιλος Τεχνική Ολυµπιακή ενισχύει
την κεφαλαιακή του σταθερότητα διευρύνοντας
τις πηγές εσόδων του στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
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>>

AND EXPANDING

“

Δεν υπάρχει

Ο Όµιλος Τεχνική Ολυµπιακή είναι ένας από

τίποτα καλύτερο

τους µεγαλύτερους ελληνικούς οµίλους

από ένα

µε δραστηριότητες στην Ευρώπη και την Αµερική,

όραµα για να

που καλύπτουν τους παρακάτω κλάδους:

δηµιουργήσεις
το µέλλον.

>>

Homebuilding µέσω της TOUSA

Η ουτοπία του

>>

Κατασκευές µέσω της ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.

>>

Τουρισµόs µέσω του συγκροτήµατος Porto Carras

σήµερα παίρνει
σάρκα και οστά
αύριο.

”

Grand Resort και του Casino Porto Carras

>>

(Victor Hugo)

Μαρίνες µέσω της ΔΗΛΟΣ ΜΑΡΙΝΕΣ Α.Ε.,
των θυγατρικών της και της Lamda Tecnhol
Flisvos Marina A.E.

>>

Αιολική Ενέργεια µέσω της ΜΕΛΤΕΜΙ ΚΑΣΤΡΙ Α.Ε.

>>

Ανάπτυξη Ακινήτων µέσω των Στροφύλι Τεχνική Α.Ε.,
Αναπτύξεις Αθηναϊκών Προαστίων Α.Ε. και Eurorom
Construct II SRL

V. ÄÑÁÓÔÇÑÉÏÔÇÔÅÓ

>>

Γεωργική παραγωγή και παραγωγή και εµπορία
κρασιού µέσω του Κτήµατος Πόρτο Καρράς
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I. Homebuilding
Η υψηλή θέση που έχει καταλάβει η TOUSA στην εθνική αγορά
των Η.Π.Α. οφείλεται, σε µεγάλο βαθµό, στο γεγονός ότι προσφέρει
πλήρεις υπηρεσίες στον τοµέα. Η εταιρία αναλαµβάνει
τον σχεδιασµό, την κατασκευή και την πώληση οικογενειακών
µονοκατοικιών και συγκροτηµάτων κατοικιών υψηλής ποιότητας.
Οι κατοικίες της απευθύνονται σε όλη την γκάµα των αγοραστών,
από εκείνους που αναζητούν κατοικίες υψηλότερης ποιότητας
(move-up homebuyers) µέχρι τους αγοραστές παραθεριστικών
κατοικιών και συνταξιούχους που αναζητούν µικρότερα σπίτια
σε ήσυχες κοινότητες (secluded communities). Πρόκειται
για ένα κοινό ιδιαίτερης δυναµικής µε υψηλά εισοδήµατα που
απαιτεί κατοικίες υψηλής κατασκευαστικής και αισθητικής αξίας.

Η εταιρία έχει ιδιαίτερα διευρυµένη δραστηριότητα εθνικά
καλύπτοντας 14 µητροπολιτικές αγορές, σε 4 µεγάλες γεωγραφικές
περιοχές των Η.Π.Α: τη Φλόριντα, το Τέξας, τις δυτικές Πολιτείες
και τον Μέσο Ατλαντικό. Η TOUSA Inc. επικεντρώνεται σε αγορές
µε υψηλούς ρυθµούς ανάπτυξης και πληθυσµούς µε σχετικά υψηλό
εισοδηµατικό επίπεδο. Η δηµιουργία ενός δικτύου εταιριών που

>>

λειτουργούν τοπικά αλλά και εθνικά εξυπηρετώντας τις ανάγκες

TOUSA Inc

Ο κλάδος του Homebuilding (Ανέγερση Κατοικιών),

των τοπικών αγορών εξασφαλίζει την πιο αποτελεσµατική κάλυψη
των αναγκών αλλά και τη µεγαλύτερη διείσδυση στις αγορές αυτές.

είναι ένας ιδιαίτερα ανεπτυγµένος και απαιτητικός κλάδος
στις Η.Π.Α. Η TOUSA Inc. εξειδικεύεται στον τοµέα αποτελώντας
αυτή τη στιγµή µία από 15 ισχυρότερες εταιρίες στον κλάδο
του homebuilding στις Η.Π.Α. µε απολογισµό άνω
των 10.000 κατοικιών ετησίως. Η εταιρία είναι εισηγµένη
στο χρηµατιστήριο NYSE και δραστηριοποιείται σε 8 από
τις µεγαλύτερες πολιτείες των Η.Π.Α.

O Όµιλος της TOUSA περιλαµβάνει, την εταιρία η οποία
ασχολείται µε την κατασκευή και πώληση των κατοικιών
TOUSA Homes Inc. καθώς και µερικά από τα σηµαντικότερα
brand names που κατασκευάζουν και προωθούν κατοικίες,
όπως η Newmark Homes, Fedrick Harris Estate Homes,
Engle Homes, Gilligan Homes και Trophy Homes.
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Στο πλαίσιο της παροχής πλήρους γκάµας υπηρεσιών,
η TOUSA διαθέτει, επίσης, ένα ευρύ φάσµα
χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών. Οι πελάτες της αλλά
και οι αγοραστές ακινήτων ευρύτερα, έχουν πρόσβαση
σε µια σειρά υπηρεσιών χρηµατοδότησης, εξασφάλισης
τίτλων ιδιοκτησίας και ασφάλισης µέσω των εταιριών
Universal Land Title, Preferred Home Mortgage,
και Alliance Insurance και Information Services.
Η TOUSA Inc. είναι µια από τις σηµαντικότερες εταιρίες

tousa

Technical Olympic USA, Inc.

του Οµίλου Τεχνική Ολυµπιακή λειτουργώντας
ως επικεφαλής του Οµίλου στις Η.Π.Α.

ΕΡΓΑ
Κύρια δραστηριότητα της TOUSA, είναι ο σχεδιασµός,

TOUSA Homes, Inc.

TOUSA
Finacial Servises

η κατασκευή και η πώληση οικογενειακών µονοκατοικιών
και συγκροτηµάτων κατοικιών που συνδυάζουν
την ποιότητα κατασκευής µε την υψηλή αισθητική.
Οι κατοικίες της TOUSA προβάλλονται και πωλούνται
µέσω του ευρέως δικτύου συνεργατών της TOUSAHomes Inc.
Οι κατοικίες της TOUSA απλώνονται σχεδόν σε όλες
τις Η.Π.Α. και συγκεκριµένα στις παρακάτω περιοχές:

Engle Homes

Preferred Home
Mortgage Company

Newmark Homes

Alliance Insurance and
Information Servises

Fedrick, Harris
Estate Homes

Universal Land
Title Inc.

Φλόριδα: Jacksonville, Indian River County, St. Lucie
County, Martin County, Palm Beach County, Orlando,

Trophy Homes

Ft. Mayers, Napes, Broward County, Miami-Dade County
Κεντρικές και Ανατολικές Πολιτείες: Southern Pennsylvania,
Delaware, Baltimore, Northern Virginia / Washington DC,
Nashville
Τέξας: Dallas /Ft. Worth, Austin, San Antonio, Houston
Δυτικές Πολιτείες: Las Vegas, Phoenix, Denver, Boulder,
Colorado Springs
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II. ÊÁÔÁÓÊÅÕÅÓ

Η ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε., δραστηριοποιείται στην κατασκευή µεγάλων
αναπτυξιακών έργων τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς.
Κατέχοντας ηγετική θέση στον κλάδο στην εγχώρια αγορά,
η εταιρία κινείται δυναµικά για την ισχυροποίηση της θέσης
της στη Ρουµανία και τις ΗΠΑ µε την ανάληψη περισσότερων
και µεγαλύτερων έργων. Στην Ρουµανία, η δραστηριότητα
της ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε. ξεκινά από το 1997, όταν πρώτη αυτή ξεκινά
τη δράση της εκεί. Σήµερα, µε σηµαντική θέση στην τοπική
αγορά, αναλαµβάνει µεγάλα δηµόσια έργα που χρηµατοδοτούνται
από την Ευρωπαϊκή Ένωση καθως και µεγάλα ιδιωτικά έργα.

Οι δραστηριότητες της εταιρίας περιλαµβάνουν αναλυτικά:

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

>>

Οικοδοµικά Έργα (κατοικίες, κτίρια γραφείων,

νοσοκοµεία, ψυχαγωγικά και εµπορικά κέντρα, δηµόσια

>>

ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.

Η θυγατρική εταιρία ΜΟΧΛΟΣ A.E. έχει αναλάβει την κατασκευαστική
δραστηριότητα του Οµίλου Τεχνική Ολυµπιακή και είναι µία από
τις σηµαντικότερες εταιρίες του κατασκευαστικού κλάδου στην Ελλάδα.

Ως κάτοχος του ανώτατου πτυχίου (7ης τάξεως) του Μητρώου Εργοληπτικών
Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.), η ΜΟΧΛΟΣ ΑΕ έχει τη δυνατότητα ανάληψης µεγάλων
έργων προϋπολογισµού άνω των 10 εκατ. € και αναπτύσσει τη δράση
της µε µεγάλα έργα στην Ελλάδα και το εξωτερικό διαµορφώνοντας
τη δυναµική παρουσία της εταιρίας και του Οµίλου στον κλάδο.

Με 30 χρόνια εµπειρίας, η ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε. κινείται δυναµικά προς το µέλλον,
αξιοποιώντας την πολύτιµη τεχνογνωσία, τις πολύχρονες συνεργασίες
και τα καταρτισµένα στελέχη που έχει αποκτήσει καθ’ όλα τα χρόνια παρουσίας
της στις κατασκευές. Παράλληλα, εισηγµένη στο Χρηµατιστήριο
από το 1994, η εταιρία έχει σταθερή πρόοδο στην οικονοµική της πορεία
και κινείται µε στρατηγική και οργάνωση προς την επίτευξη των οικονοµικών

κτήρια κλπ)

>>

Αυτοκινητόδροµους, σήραγγες, γέφυρες
και λοιπά οδικά έργα.

>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>

Σιδηροδροµικά και οδικά έργα
Αεροδρόµια
Φράγµατα
Ηλεκτροµηχανολογικά Έργα
Υδραυλικά Έργα
Μαρίνες, λιµενικά και αποξηραντικά έργα
Αθλητικές εγκαταστάσεις (γήπεδα ποδοσφαίρου,
αντισφαίρισης, κολυµβητήρια, κλπ)

>>
>>

Έργα Τηλεπικοινωνίας
Εξοικονόµηση υδάτων και άλλα περιβαλλοντικά έργα

Παράλληλα, η εταιρία έχει βιοµηχανική δραστηριότητα
µε την κατασκευή και πώληση έτοιµου σκυροδέµατος στις δύο
υπερσύγχρονες µονάδες της στην Πάτρα και την Ηγουµενίτσα.

και επιχειρηµατικών της στόχων για το µέλλον.
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Σηµαντικά Έργα σε εξέλιξη και προσφάτως
ολοκληρωµένα έργα

Εξωτερικό

>>

Η αναβάθµιση του Οδικού Τµήµατος Iacobeni- Sadova στη Βόρεια
Ρουµανία, συνολικού προϋπολογισµού 50 εκατ. € (εν εξελίξει)

Ελλάδα

>>

Turm - Severin στη Νότια Ρουµανία, συνολικού προϋπολογισµού

της σιδηροδροµικής γραµµής υψηλών ταχυτήτων Πατρών-Αθηνών,

23 εκατ. € (εν εξελίξει)

>>

Κατασκευή δεξιού κλάδου από την έξοδο της σήραγγας
Ανήλιου έως την έξοδο της σήραγγας Μαλακασίου, συνολικού
προϋπολογισµού 19 εκατ. € (εν εξελίξει)

>>

Η αναβάθµιση του Οδικού άξονα του τµήµατος Calafat - Drobeta -

Κατασκευή σήραγγας Αιγίου στο τµήµα Κιάτο-Αίγιο

συνολικού προϋπολογισµού 35 εκατ.€ (εν εξελίξει)

>>

>>

Κατασκευή Χωµατουργικών και Τεχνικών Έργων για την γραµµή

Η επέκταση του Λιµανιού της Κωστάντζας στη Ρουµανία, συνολικού
προϋπολογισµού 22 εκατ.€ (εν εξελίξει)

>>

Η κατασκευή της πρώτης και δεύτερης φάσης του Οικοδοµικού
Έργου, “Green Lake Residences” στο Βουκουρέστι Ρουµανίας,
συνολικού προϋπολογισµού 110 εκατ. € (εν εξελίξει)

σύνδεσης του Λιµένα Ν. Ικονίου µε το σιδηροδροµικό Δίκτυο,
συνολικού προϋπολογισµού 35 εκατ. € (εν εξελίξει)

>>
>>

Ανακαίνιση των ξενοδοχείων Μελίτων, Σιθωνία και Village Inn
Ανακαίνιση του οινοποιείου και των λοιπών εγκαταστάσεων
του Κτήµατος Πόρτο Καρράς

>>

Κατασκευή Νοσοκοµείου Κοζάνης, συνολικού προϋπολογισµού
9 εκατ. € (ολοκληρώθηκε το 2006)

>>

Κατασκευή πτέρυγας ΑΧΕΠΑ ΤΟΥ Π.Γ.Ν. ΑΘΗΝΩΝ
«Ευαγγελισµός», συνολικού προϋπολογισµού 4 εκατ. €
(ολοκληρώθηκε το 2006)

>>

Κατασκευή του εµπορικού και ψυχαγωγικού κέντρου φιλοξενίας
Δηµοσιογράφων, γνωστού ως “THE MALL”, συνολικού
προϋπολογισµού 70 εκατ.€ (ολοκληρώθηκε το 2006)

>>

Κατασκευή της Εγνατίας Οδού: Τµήµα ΑΝΘΟΧΩΡΙ –
ΑΝΙΣΟΠΕΔΟΣ ΚΟΜΒΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ, συνολικού
προϋπολογισµού 210 εκατ. € (εν εξελίξει)

>>

Κατασκευή αντιολίσθηρων ταπήτων στον αυτοκινητόδροµο
Αθήνα-Κόρινθος, συνολικού προϋπολογισµού 85 εκατ. €
(ολοκληρώθηκε το 2006)
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IÉI. ÔÏÕÑÉÓÔÉÊÇ ÄÑÁÓÔÇÑÉÏÔÇÔÁ
Σήµερα, το Porto Carras Grand Resort είναι ένας από
τους πιο ενδεδειγµένους τουριστικούς ευρωπαϊκούς
προορισµούς, αναδεικνύοντας την ιστορία του,
και αναβαθµίζοντας την περιοχή της Σιθωνίας συνολικά
συµβάλλοντας ταυτόχρονα στην ανάπτυξη της τουριστικής
και πολιτιστικής εικόνας της Ελλάδας ευρύτερα.
Στις εγκαταστάσεις του συγκροτήµατος περιλαµβάνονται:

>>

Τρία ξενοδοχεία:
Meliton 5 αστέρων
Sithonia 5 αστέρων
Village Inn 3 αστέρων (έναρξη εργασιών ανακαίνισης
και αναβάθµισης σε ξενοδοχείο 5 αστέρων
από τον Σεπτέµβριο 2007)

της Ελλάδας.

>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>

Πρόκειται για ένα από τα µεγαλύτερα και πιο άρτια εξοπλισµένα

Το συγκρότηµα διαθέτει επίσης αθλητικές εγκαταστάσεις

ξενοδοχειακά συγκροτήµατα της Ευρώπης που προσελκύει

ιππασίας, καταδύσεων, τένις, µπάσκετ, ποδοσφαίρου κλπ.

>>

PORTO CARRAS GRAND RESORT

Η τουριστική δραστηριότητα του Οµίλου Τεχνική Ολυµπιακή,
εκπροσωπείται από το ιστορικό ξενοδοχειακό συγκρότηµα
Porto Carras. Σε µια έκταση 17.630 στρεµµάτων στη Σιθωνία,
µέσα στην καταπράσινη φύση της Χαλκιδικής, το Porto Carras
αποτελεί σηµείο αναφοράς στη σύγχρονη τουριστική ζωή

Συνεδριακό κέντρο
Η πολυτελής Villa Galini
Καζίνο
Μαρίνα σκαφών αναψυχής
Κέντρο θαλασσοθεραπείας κι αισθητικής
Γήπεδο Γκολφ 18 οπών
Το κτήµα Πόρτο Καρράς

επισκέπτες ειδικού και γενικού τουρισµού, προσφέροντας
υψηλού επιπέδου υπηρεσίες και παράλληλες δραστηριότητες.

Και τα τρία ξενοδοχεία του Porto Carras, τα Meliton,

Ο Όµιλος Τεχνική Ολυµπιακή, παρέλαβε το ιστορικό

Sithonia και Village Inn, υπήρχαν στις παλιές εγκαταστάσεις

συγκρότηµα του Γιάννη Καρρά το 1999 και από το 2001

που παρέλαβε ο Όµιλος Τεχνική Ολυµπιακή κατά την αγορά

ξεκίνησε ένα ευρύ και φιλόδοξο επενδυτικό πρόγραµµα για

του συγκροτήµατος. Έκτοτε o Οµίλος ανακαίνισε πλήρως

την ολοκληρωτική αναβάθµιση του συγκροτήµατος.

τα ξενοδοχεία και εκσυγχρόνισε όλες τις εγκαταστάσεις

Στόχος ήταν εξαρχής η ανάδειξη του συγκροτήµατος και

προκειµένου να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις

της συνολικής έκτασης στην οποία βρίσκονται οι εγκαταστάσεις

για πολυτελή ξενοδοχεία όπως το Meliton και το Sithonia

σε ένα πρότυπο χώρο τουριστικής δραστηριότητας.

και να πληρούν τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφαλείας.
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Το Village Inn αποτελείται από 89 ανεξάρτητα άνετα

Τα κέντρα θαλασσοθεραπείας, στα ξενοδοχεία «Μελίτων»

διαµερίσµατα µε µακεδονίτικη αρχιτεκτονική και είναι

και «Σιθωνία» είναι δύο υπερσύγχρονα κέντρα spa και αισθητικής

µια διαφορετική πρόταση που συνδυάζει την πολυτέλεια

που προσφέρουν θεραπευτικά και καλλωπιστικά προγράµµατα.

µε την τοπική παράδοση της Μακεδονίας.

Το άριστα καταρτισµένο προσωπικό των spa και οι άψογες
εγκαταστάσεις αποτελούν πόλο έλξης για τους πελάτες

Η Villa Galini είναι ένα εντυπωσιακό κτίσµα που

των ξενοδοχείων αλλά και αυτόνοµους επισκέπτες.

ήταν η κατοικία της οικογένειας του Γιάννη Καρρά
και βρίσκεται σε ένα από τα οµορφότερα σηµεία

Το 18 οπών γήπεδο Γκολφ του Porto Carras είναι πλήρως

της γης του Porto Carras. Χτισµένη µε την αισθητική

ανακαινισµένο και συµβατό µε τις διεθνείς προδιαγραφές, καλύπτει

αγιορείτικου µοναστηριού έχει φιλοξενήσει κάποιες

µια έκταση 770 στρεµµάτων, είναι ανοικτό όλο τον χρόνο

από τις διασηµότερες προσωπικότητες της Ελλάδας

και παρέχει υπηρεσίες κατηγορίας πέντε αστέρων στους παίκτες.

και του εξωτερικού όπως η Μελίνα Μερκούρη,
ο Κωνσταντίνος Καραµανλή, ο Σαλβαδόρ Νταλί,

Το όραµα για το Porto Carras Grand Resort είναι η δηµιουργία

ο Ρούντολφ Νουρέγιεφ, ο Φρανσουά Μιτεράν

ενός συγκροτήµατος ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων

και ο Βαλερί Ζισκάρ Ντ’ Εστέν.

που θα αποτελούν πρότυπο τόσο στην Ελλάδα όσο
και στο εξωτερικό. Γι’ αυτό, ιδιαίτερη σηµασία δόθηκε

Το Συνεδριακό Κέντρο του Porto Carras περιλαµβάνει

στην διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών που προσφέρονται

2 αίθουσες συνεδρίων συνολικής χωρητικότητας περίπου

σε όλους τους χώρους και τις δραστηριότητες, στην αδιάκοπη

3.000 ατόµων, ένα ανοιχτό αµφιθέατρο 800 συνέδρων

επαγρύπνηση σε ζητήµατα ασφάλειας και βεβαίως, στην απόλυτη

και έξι πλήρως εξοπλισµένες υπερσύγχρονες αίθουσες

συµµόρφωση µε την περιβαλλοντική πολιτική του Οµίλου

για τη φιλοξενία ποικίλων επιστηµονικών, κοινωνικών

θέτοντας τη λειτουργία όλων των εγκαταστάσεων πάνω

και άλλων εκδηλώσεων.

στη βάση της εξοικονόµησης ενέργειας και του σεβασµού
προς το περιβάλλον.

Το Casino Porto Carras είναι το πρώτο ιδιωτικό καζίνο
της χώρας και βρίσκεται στις ειδικά διαµορφωµένες

Η φιλοξενία της Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης

εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου Sithonia.

τον Ιούνιο του 2003 και του Φόρουµ των αρχηγών κρατών

Με την αισθητική και το κλίµα του Αµερικανικού

των Δυτικών Βαλκανικών Χωρών την ίδια περίοδο ήταν

Νότου, λειτουργεί σχεδόν όλες τις ώρες της ηµέρας

αναγνώριση των προσπαθειών και των επενδύσεων του Οµίλου

προσφέροντας µια ποικιλία ψυχαγωγικών επιλογών

στο ξενοδοχειακό συγκρότηµα Porto Carras. Ο Όµιλος Τεχνική

εκτός από τα τυχερά παιχνίδια.

Ολυµπιακή επένδυσε στο Porto Carras Grand Resort διαβλέποντας
τις επιχειρηµατικές δυνατότητές του Porto Carras Grand Resort.

Η Μαρίνα του Porto Carras είναι η µεγαλύτερη ιδιωτική

Συγχρόνως, ήταν µια κίνηση µε συναισθηµατικά κίνητρα που

µαρίνα της Βόρειας Ελλάδας, βραβευµένη κάθε χρόνο

ανέλκυσε από την παρακµή ένα ιστορικό συγκρότηµα της Ελλάδας,

µε Γαλάζια Σηµαία και µε πλούσιες παροχές

δίνοντάς του νέα πνοή και µια δεύτερη εποχή ανάπτυξης.

και διευκολύνσεις στους χρήστες της.
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ÉV. ÃÅÙÑÃÉÊÇ ÐÁÑÁÃÙÃÇ
- ÐÁÑÁÃÙÃÇ ÊÁÉ
ÅÌÐÏÑÉÁ ÊÑÁÓÉÏÕ

>>

Κτήµα Πόρτο Καρρας

Στο Κτήµα του Πόρτο Καρράς, βρίσκεται
και ο µεγαλύτερος ιδιωτικός αµπελώνας
της Ευρώπης συνολικής έκτασης 4.750
στρεµµάτων που καλλιεργούνται µε βιολογικές
καλλιέργειες. Εκεί λειτουργεί, επίσης,
ένα από τα πιο σύγχρονα οινοποιεία
στην Ελλάδα µε παραγωγή 800 τόνων λευκού,
ροζέ και κόκκινου κρασιού ετησίως του οίνου
«Κτήµα Πόρτο Καρράς». Οι οίνοι του Κτήµατος
Πόρτο Καρράς έχουν Ονοµασία Προέλευσης
Ανωτέρας Ποιότητας και έχουν βραβευθεί
επανειληµµένως σε διεθνείς διαγωνισµούς οίνου.
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V. ÁÉÏËÉÊÇ ÅÍÅÑÃÅÉÁ

Η δραστηριότητα του Οµίλου στις εναλλακτικές µορφές
ενέργειας ειδικεύεται στην παραγωγή και διαχείριση ηλεκτρικής
ενέργειας από την εκµετάλλευση του αιολικού δυναµικού
και πραγµατοποιείται από τη θυγατρική εταιρία Μελτέµι
Καστρί Α.Ε. Η εταιρία διαθέτει σηµαντική τεχνογνωσία
στον τοµέα καθώς πραγµατεύεται την µελέτη, κατασκευή
και διαχείριση αιολικών πάρκων από το 1998.

Η αιολική ενέργεια είναι ένας χώρος µε ιδιαίτερο ενδιαφέρον
για τον Όµιλο Τεχνική Ολυµπιακή. Οι επενδυτικές προοπτικές
και η δυναµική του κλάδου αποτελούν αναµφισβήτητα σηµαντικά
κίνητρα. Παράλληλα, όµως, η ευαισθησία του Οµίλου σε ζητήµατα
περιβαλλοντικής πολιτικής και οικολογικής συνείδησης
ήταν ένα επιπλέον κίνητρο για να επενδύσει και να διεκδικήσει
µερίδιο στην αγορά των εναλλακτικών πηγών ενέργειας.

Από το 2004 έως σήµερα έχει καταθέσει επενδυτικές προτάσεις
για την κατασκευή - εγκατάσταση 4 ακόµη αιολικών πάρκων
συνολικής ισχύος 72,1 ΜW.

Έργα
Ολοκληρωµένα αιολικά πάρκα

>>

ΜΕΛΤΕΜΙ ΚΑΣΤΡΙ Α.Ε.

>>

1 αιολικό πάρκο στην Κάρυστο Ευβοίας, συνολικής ισχύος 5ΜW

Ο Όµιλος Τεχνική Ολυµπιακή αναζητά διαρκώς νέους
τοµείς για να επεκτείνει τις δραστηριότητές του.
Η είσοδός του στον τοµέα των εναλλακτικών µορφών
ενέργειας εκφράζει τη διαρκή εγρήγορση του Οµίλου
για καινοτόµους κλάδους µε υποσχόµενο µέλλον.

Μελλοντικά αιολικά πάρκα

>>
>>
>>

1 αιολικό πάρκο στο Nοµό Λακωνίας συνολικής ισχύος 17 MW
2 αιολικά πάρκα στο Νοµό Μαγνησίας συνολικής ισχύος 33MW
1 αιολικό πάρκο στο Νοµό Αχαΐας συνολικής ισχύος 22,1 MW

Η παρουσία του στον κλάδο αποτελεί στρατηγική
επιλογή για την Ελλάδα, καθώς η εγχωρία αγορά,

Όλα τα προγραµµατισµένα έργα έχουν αδειοδοτηθεί. Το αιολικό

παρουσιάζει προοπτικές ανάπτυξης, ενισχύοντας

πάρκο της Λακωνίας χρηµατοδοτείται από το Υπουργείο Ανάπτυξης

το διεθνές επενδυτικό ενδιαφέρον.

στο πλαίσιο των δράσεων 6.5 και 2.1.3 του “Επιχειρηµατικού
Σχεδίου Ανταγωνιστικότητα”.
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VÉ. ÌÁÑÉÍÅÓ
Η µαρίνα της ΔΗΛΟΣ ΜΑΡΙΝΕΣ (Μαρίνα Σάµου) πληρεί
τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφαλείας και προσφέρουν
µια ευρεία γκάµα υπηρεσιών προσελκύοντας υψηλής ποιότητας
χρήστες και επισκέπτες. Στόχος του Οµίλου Τεχνική Ολυµπιακή
είναι να κατέχει ηγετική θέση στο χώρο καλύπτοντας το µέγιστο
δυνατό κοµµάτι των ελληνικών θαλασσών µε το δίκτυο µαρίνων
του. Γνωρίζοντας ότι η Ελλάδα είναι ιδιαίτερα δηµοφιλής
προορισµός για τους θαυµαστές του θαλάσσιου τουρισµού,
ο Όµιλος αναπτύσσεται διευρύνοντας διαρκώς τόσο σε έκταση
όσο και σε επίπεδο υπηρεσιών.

Όπως κάθε τοµέας δραστηριότητας του Οµίλου Τεχνική
Ολυµπιακή, οι µαρίνες εφαρµόζουν συστήµατα διαχείρισης

>>

ποιότητας και προστασίας του περιβάλλοντος.

ΔΗΛΟΣ ΜΑΡΙΝΕΣ Α.Ε.

Ο τοµέας της ανάπτυξης και διαχείρισης µαρίνων, είναι
ένας πολύ σηµαντικός τοµέας για την ελληνική οικονοµία
ο οποίος βρίσκεται σε στάδιο ανάπτυξης. Ο ειδικός τουρισµός
που άρχισε να έρχεται στην Ελλάδα, η γενικότερη προβολή
των ειδικών µονάδων τουρισµού και η δηµιουργία αξιόπιστων
και πολυτελών µαρίνων σε διάφορα µέρη της Ελλάδας

Έργα
Ο Όµιλος συµµετέχει ή έχει αναλάβει τη διαχείριση
των παρακάτω µαρίνων:

>>

- µε δυνατότητα φιλοξενίας µεγάλων σκαφών αναψυχής

συνέβαλαν στην προώθηση τόσο του θαλάσσιου τουρισµού
όσο και στην προτίµηση των ελληνικών θαλασσών.

και πολυτελών γιοτ ( Η µόνη mega yacht µαρίνα στην Ελλάδα)

>>

και 40 µ. Περιλαµβάνει και µικρό ξενοδοχείο 30 κλινών

ενδιαφέροντός του για τους αναπτυσσόµενους τοµείς

καθώς και ποικίλες παροχές όπως καταστήµατα, πλυντήρια,

στις επιχειρήσεις και τον τουρισµό δραστηριοποιείται

Α.Ε. από το 1995. Ο επιχειρηµατικός στόχος της εταιρίας,

Νέα Μαρίνα Σάµου: χωρητικότητα 280 θέσεων
– µε δυνατότητα φιλοξενίας σκαφών µήκους µέχρι

Ο Όµιλος Τεχνική Ολυµπιακή στο πλαίσιο του διαρκούς

στο χώρο των µαρίνων µε την εταιρία ΔΗΛΟΣ ΜΑΡΙΝΕΣ

Μαρίνα Φλοίσβου: χωρητικότητα 302 θέσεων

εστιατόρια και yacht club

>>

Μαρίνα Porto Carras: χωρητικότητα 315 θέσεων

είναι η κατασκευή, ανάπτυξη, και λειτουργία ενός δικτύου

– δυνατότητα φιλοξενίας σκαφών µήκους µέχρι

τουριστικών µαρίνων, βασισµένο σε διεθνή πρότυπα

και 55 µ. Πρόκειται για µια από τις µεγαλύτερες

εγκαταστάσεων και ποιότητας παροχής υπηρεσιών.

και πιο σύγχρονες µαρίνες της Ελλάδας και της Μεσογείου
µε ποικιλία παράλληλων παροχών και δραστηριοτήτων.
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VÉÉ. ÁÍÁÐÔÕÎÇ ÁÊÉÍÇÔÙÍ

>>
>>

Στροφύλι Τεχνική Α.Ε.
Αναπτύξεις Αθηναϊκών Προαστίων Α.Ε.

Η συµµετοχή του Οµίλου σε προγράµµατα ανάπτυξης
ακινήτων γίνεται σε συνεργασία µε άλλους φορείς
µέσω των θυγατρικών του εταιριών Στροφύλι Τεχνική Α.Ε,
Αναπτύξεις Αθηναϊκών Προαστίων Α.Ε. και EUROROM
Construct II SRL

Έργα
Στις δραστηριότητες των εταιριών ανάπτυξης ακινήτων
του Οµίλου, περιλαµβάνονται έργα όπως η κατασκευή
και εκµετάλλευση ενός πρότυπου οικιστικού
συγκροτήµατος στο Στροφύλι, Κηφισιάς στην περιοχή
της Αττικής, το οποίο ολοκληρώθηκε πρόσφατα.
Η εταιρεία Eurorom Construct II SRL έχει αναλάβει
το project management του οικιστικού έργου “Green Lake”
sτο Βουκουρέστι, Ρουµανίας συνολικού προϋπολογισµού
€110 εκατ. αποτελούµενο από 622 κατοικίες (58 βίλες
και 564 διαµερίσµατα) όπως και του οικιστικού έργου
“Tei Lake” συνολικού προϋπολογισµού €32 εκατ.
αποτελούµενο από 234 κατοικίες (16 βίλες και 218
διαµερίσµατα). Developer των παραπάνω έργων είναι
η Τεχνική Ολυµπιακή Α.Ε.
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COMPANY PROFILe | MOVING

>>

AND EXPANDING

ÅíïðïéçµÝíá ÏéêïíïµéêÜ ÁðïôåëÝóµáôá
2004

2005

2006

1.865.828

2.101.846

2.225.046

Ìéêôü ÊÝñäïò

371.196

485.377

380.177

ËåéôïõñãéêÜ ÊÝñäç

170.087

233.357

(187.549)

ÊÝñäç ðñï öüñùí & ôüêùí

151.862

209.864

(209.177)

ÊÝñäç ðñï öüñùí

154.990

293.232

(244.647)

64.673

144.982

(146.749)

2004

2005

2006

19,9%

23,1%

17,1%

ËåéôïõñãéêÜ ÊÝñäç

9,1%

11,1%

N/A

ÊÝñäç ðñï öüñùí & ôüêùí

8,1%

10,0%

N/A

ÊÝñäç ðñï öüñùí

8,3%

14,0%

N/A

ÊÝñäç µåôÜ öüñùí & äéêáéùµÜôùí µåéïøçößáò

3,5%

6,9%

N/A

Êýêëïò Åñãáóéþí

ÊÝñäç µåôÜ öüñùí & äéêáéùµÜôùí µåéïøçößáò

VÉÉ. ÓÕÍÏÐÔÉÊÁ
ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÁ
ÓÔÏÉ×ÅÉÁ
(2004-2006)

Ðåñéèþñéá ÊÝñäïõò
(.000 €)
Ìéêôü ÊÝñäïò
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ÅíïðïéçµÝíá ÏéêïíïµéêÜ ÁðïôåëÝóµáôá
áíÜ ÊëÜäï Äñáóôçñéüôçôáò

ÊáôÜóôáóç Ôáµåéáêþí Ñïþí

ÁÍÁËÕÓÇ ÁÍÁ ÃÅÙÃÑÁÖÉÊÏ ÔÏÌÅÁ
2004

(.000 €)

ËÏÉÐÅÓ

ÁÌÅÑÉÊÇ

ÅËËÁÄÁ & EE

ÁÌÅÑÉÊÇ

ÐùëÞóåéò

2.357

1.718.600

144.871

ÊÝñäç ðñï öüñùí

1.360

153.918

ÊÝñäç µåôÜ öüñùí

1.319

96.787

2005

(.000 €)

2006

ÅËËÁÄÁ & EE

ÁÌÅÑÉÊÇ

ÅËËÁÄÁ & EE

1.730.322

371.524

2.100.863

124.183

(288)

278.062

15.171

(237.807)

(6.839)

(8.377)

176.263

4.636

(204.511)

(13.337)

2004

2005

2006

ÔáµåéáêÝò ÑïÝò áðü ËåéôïõñãéêÝò Äñáóôçñéüôçôåò

-86.770

-197.302

-124.723

ÔáµåéáêÝò ÑïÝò áðü ÅðåíäõôéêÝò Äñáóôçñéüôçôåò

-59.046

-58.091

+73.070

+218.692

+27.946

+64.629

Óýíïëï Ôáµåéáêþí Ñïþí

+72.876

-227.447

+12.976

×ñçµáôéêÜ ÄéáèÝóéµá ¸íáñîçò Ðåñéüäïõ

+207.110

+279.986

+52.539

×ñçµáôéêÜ ÄéáèÝóéµá ËÞîçò Ðåñéüäïõ

+279.986

+52.539

+65.515

ÔáµåéáêÝò ÑïÝò áðü ×ñçµáôïäïôéêåó Äñáóôçñéüôçôåò

ÐÙËÇÓÅÉÓ ÁÍÁ ÃÅÙÃÑÁÖÉÊÏ ÔÏÌÅÁ

Óôïé÷åßá Éóïëïãéóµïý

ËÏÉÐÅÓ ÐÙËÇÓÅÉÓ

ÅËËÁÄÁ & ÅÅ

(.000 €)

0%
0%

FY 2004

502.472

FY 2006

1.494.280

1.685.353

ËïéðÜ óôïé÷åßá Åíåñãçôéêïý

327.095

107.899

201.142

110.127

Ìáêñïðñüèåóµåò Õðï÷ñåþóåéò

Îåíïäï÷åßá

Êáæßíï

Êáôïéêßåò

ËïéðÜ

131.489

11.285

15.219

1.717.415

(9.580)

319.502

2.476.102

2.544.247

2004

2005

2006

(×)

2,74

3,23

5,15

çµÝñåò

93

71

23

ÑÅÕÓÔÏÔÇÔÁÓ

ÃÅÍÉÊÇ ÑÅÕÓÔÏÔÇÔÁ
ÅÉÄÉÊÇ ÑÅÕÓÔÏÔÇÔÁ
ÔÁ×. ÐËÇÑÙÌÇÓ ÕÐÏ×ÑÅÙÓÅÙÍ

ÊáôáóêåõÝò

Îåíïäï÷åßá

Êáæßíï

Êáôïéêßåò

ËïéðÜ

49.729

13.227

14.178

2.018.000

6.712

(×)

0,98

0,85

0,87

(×)

2,18

1,99

3,37

ÔÁ×. ÅÉÓÐÑÁÎÅÙÓ ÁÐÁÉÔÇÓÅÙÍ

ÔÁ× ÊÕÊËÏÖÏÑÉÁÓ ÅÍÅÑÃÇÔÉÊÏÕ
ÂÉÙÓÉÌÏÔÇÔÁÓ

ÎÅÍÁ ÐÑÏÓ ÉÄÉÁ ÊÅÖÁËÁÉÁ

ÊÁËÕØÇ ×ÑÇÌÁÔÏÄÏÔÉÊÙÍ ÅÎÏÄÙÍ

2006
ÊáôáóêåõÝò

Îåíïäï÷åßá

Êáæßíï

Êáôïéêßåò

ËïéðÜ

69.085

21.459

14.178

2.101.483

18.840

426.332
711.083

1.902.696

1.018.093

52.318

732.548

Áñéèµïäåßêôåò

ÄÑÁÓÔÇÑÉÏÔÇÔÁÓ
2005

122.812
438.732

Óýíïëï Ðáèçôéêïý

ÊáôáóêåõÝò

85.120

2.544.247

1.439.879

ºäéá ÊåöÜëáéá

2004

2.476.102

27.935

896.465

ËïéðÝò Âñá÷õðñüèåóµåò Õðï÷ñåþóåéò

ÁÍÁËÕÓÇ ÐÙËÇÓÅÙÍ ÁÍÁ ÅÐÉ×ÅÉÑÇÌÁÔÉÊÇ ÄÑÁÓÔÇÑÉÏÔÇÔÁ
(.000 €)

209.477

1.902.696
680.161

Âñá÷õðñüèåóµåò ôñáðåæéêÝò

96%

2006

629.817

963.002

Óýíïëï Åíåñãçôéêïý
82%

2005

664.446

ÁðïèÝµáôá

ÁðáéôÞóåéò áðü ðåëÜôåò

ÁÌÅÑÉÊÇ

FY 2005

2004

ÐÜãéá Óôïé÷åßá Åíåñãçôéêïý

ÁÐÏÄÏÔÉÊÏÔÇÔÁÓ

ÁÐÏÄÏÔÉÊÏÔÇÔÁ ÅÍÅÑÃÇÔÉÊÏÕ

ÁÐÏÄÏÔÉÊÏÔÇÔÁ ÉÄÉÙÍ ÊÅÖÁËÁÉÙÍ

(×)

çµÝñåò

0,85

22

0,57

36

0,62

5

(×)

37,70

48,95

-42,54

%

4,72%

5,86%

-5,77%

%

16,38%

19,81%

-27,31%
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åîåëéîç µåôï÷çò êáé ïãêïó óõíáëëáãùí
6,00

ôå÷íéêç ïëõµðéáêç - ftse ase mid 40
180

4,000,000

ôå÷íéêç ïëõµðéáêç
ftse ase mid 40

160

3.500.000
5,00

140

3.000.000
4,00

120

2.500.000

3,00

2.000.000

100

1.500.000

80

1.000.000

60

500.000

40

0

0.00

13
/

30
/

1,00

12
/2
00
5
1/
20
06
27
/1
/2
00
10
6
/2
/2
00
24
6
/2
/2
00
10
6
/3
/2
00
24
6
/3
/2
00
6
7/
4/
20
06
21
/4
/2
00
6
5/
5/
20
0
19
6
/5
/2
00
6
2/
6/
20
0
16
6
/6
/2
00
30
6
/6
/2
00
14
6
/7
/2
00
28
6
/7
/2
00
11
6
/8
/2
00
25
6
/8
/2
00
6
8/
9/
20
0
22
6
/9
/2
00
6/
6
10
/2
00
20
6
/1
0/
20
06
3/
11
/2
0
17
06
/1
1/
20
0
1/
6
12
/2
00
15
6
/1
2/
20
29
06
/1
2/
20
06

2,00

30/12/2005

Åðåíäõôéêïß Áñéèµïäåßêôåò

ôå÷íéêç ïëõµðéáêç - ãåíéêïó äåéêôçó ÷.á.
ôå÷íéêç ïëõµðéáêç
athex
130

120

110

100

90

80

70

60

50

30
/1

2/
20
05
13
/1
/2
00
27
6
/1
/2
00
10
6
/2
/2
00
24
6
/2
/2
00
10
6
/3
/2
00
24
6
/3
/2
00
6
7/
4/
20
06
21
/4
/2
00
6
5/
5/
20
0
19
6
/5
/2
00
6
2/
6/
20
06
16
/6
/2
00
30
6
/6
/2
00
14
6
/7
/2
00
28
6
/7
/2
00
11
6
/8
/2
00
25
6
/8
/2
00
6
8/
9/
20
06
22
/9
/2
00
6/
6
10
/2
00
20
6
/1
0/
20
06
3/
11
/2
00
17
6
/1
1/
20
0
1/
6
12
/2
00
15
6
/1
2/
20
29
06
/1
2/
20
06

40

ÅÐÅÍÄÕÔÉÊÏÉ ÁÑÉÈÌÏÄÅÉÊÔÅÓ
ÌÅÑÉÓÌÁ ÁÍÁ ÌÅÔÏ×Ç
EBITDA/SHARE

€

DIVIDENT YIELD

1,28

1,76

-1,42

0,00

0,40%

0,00%

(x)

0,79

0,89

0,92

(x)

2,54
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-2,65
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ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÌÅÔÏ×ÇÓ
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0,02

1,23%

(x)

P/EBITDA
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0,04

%

P/E

PRICE/BV
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ÁÑÉÈÌÏÓ ÌÅÔÏ×ÙÍ (óå ÷éë.)
ÌÅÓÇ ÔÉÌÇ ÌÅÔÏ×ÇÓ

4,81
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0,23
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3,26

-3,39

0,31
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3,75

Åðåíäõôéêïß áñéèµïäåßêôåò õðïëïãéóµÝíïé µå âÜóç ôçí ÅôÞóéá ÌÝóç ÔéµÞ ôçó Ìåôï÷Þó

ÔéµÞ Ìåôï÷Þò

2,54 € (29/12/2006)

Óýµâïëá Ìåôï÷Þò

ÏËÕÌÐ (ATHEX)
OLYr.AT (Reuters)
OLYMP_GA (Bloomberg)

Áñéèµüò Ìåôï÷þí

132.500.000
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“

Ο Όµιλος Τεχνική Ολυµπιακή είναι ένας ισχυρός όµιλος

Πιστεύω ότι

µε πολύπλευρη δραστηριότητα σε όλη την Ελλάδα

κάθε δικαίωµα

και το εξωτερικό. Η ηγετική παρουσία του Οµίλου

συµπεριλαµβάνει

στηρίζεται στην υπεύθυνη στάση της διοίκησης και

µια ευθύνη, κάθε

όλων των εργαζοµένων σε σχέση µε ζητήµατα ποιότητας,

ευκαιρία µια

περιβάλλοντος και ασφάλειας.

δέσµευση, κάθε
απόκτηµα ένα

Για όλους εµάς στην Τεχνική Ολυµπιακή αποτελεί

καθήκον

θεµελιώδη αρχή και πεποίθηση ότι οι επιχειρηµατικοί στόχοι

”

(John D. Rockefeller Jr.)

µας για ανάπτυξη και επέκταση των δραστηριοτήτων
και των κερδών του Οµίλου θα πρέπει να συµβαδίζουν
µε το σεβασµό προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον.
Γνωρίζουµε ότι οι χιλιάδες εργαζόµενοι του Οµίλου
ανά τον κόσµο είναι η βάση πάνω στην οποία χτίζεται το κοινό
µας όραµα αλλά και µέρος της µεγάλης οικογένειας
του Οµίλου Τεχνική Ολυµπιακή.

Κάθε µας κίνηση και στρατηγικός σχεδιασµός γίνεται
µε αίσθηµα ευθύνης απέναντι στην τοπική κοινωνία στην οποία
δραστηριοποιούµαστε. Είµαστε συνεπής µε τις αρχές µας για
την αρµονική συνύπαρξη των επιχειρηµατικών µας δράσεων

VÉÉ. ÅÔÁÉÑÉÊÇ
ÊÏÉÍÙÍÉÊÇ
ÅÕÈÕÍÇ

µε την κοινωνία γιατί γνωρίζουµε ότι η ηγετική µας θέση
συνεπάγεται και µεγάλη ευθύνη προς το κοινωνικό σύνολο.
Γι’ αυτό δεν αρκούµαστε στην διάχυση της δράσης µας σε όλη
την Ελλάδα και τη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας αλλά
διασφαλίζουµε µε επιµέλεια και προσοχή ότι τηρούνται όλες
οι προδιαγραφές ασφαλείας τόσο για τους εργαζόµενούς µας όσο
και για το φυσικό περιβάλλον.
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Διασφάλιση Ποιότητας

9001:2000 της Bureau Veritas και µε το περιβαντολλογικό

Για όλους εµάς στον Όµιλο Τεχνική Ολυµπιακή, η διασφάλιση

πρότυπο ISO 14000. Επιπλέον, η ποιότητα των υπηρεσιών

της ποιότητας των έργων και των υπηρεσιών µας αποτελεί

του τουριστικού τοµέα, διασφαλίζεται µε το Σύστηµα

θεµελιώδη αξία και διαρκή επιδίωξη. Βασιζόµενοι στα διεθνή

Διαχείρισης Υγιεινής και Ασφάλειας των τροφίµων (HACCP),

πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, θέτουµε αυστηρές

το οποίο εφαρµόζεται στο ξενοδοχειακό συγκρότηµα

προδιαγραφές που διέπουν τις διαδικασίες λειτουργίας

του Πόρτο Καρράς.

και παραγωγής σε όλες τις δραστηριότητες του Οµίλου.
Το σχέδιο Διαχείρισης Ποιότητας για τα ξενοδοχεία
Η αξιοπιστία µας στηρίζεται στην ικανοποίηση των πελατών

του Οµίλου, αποτελεί βασική προτεραιότητα της Τεχνικής

µας κι αυτή µε τη σειρά της εξαρτάται από την ποιότητα

Ολυµπιακής. Άµεσος στόχος για την Τεχνική Ολυµπιακή,

των παροχών που προσφέρουµε. Γι’ αυτό µεριµνούµε

αποτελεί επίσης ένα Σύστηµα Διαχείρισης Ποιότητας

καθηµερινά προκειµένου να εξασφαλίσουµε ότι οι κατασκευές

των ξενοδοχείων του Οµίλου, σχέδιο, το οποίο βρίσκεται

και οι υπηρεσίες µας ανταποκρίνονται στα ποιοτικά πρότυπα

σε φάση ολοκλήρωσης.

και το επίπεδο που έχουµε θέσει. Σε όλους τους κλάδους
δραστηριότητας του Οµίλου βασικό µέληµα τόσο

Περιβάλλον

της διοίκησης όσο και των εργαζοµένων είναι η παροχή

Η ευαισθητοποίηση για την προστασία του περιβάλλοντος,

άριστων υπηρεσιών και η παραγωγή προϊόντων υψηλού

αποτελεί βασικό στόχο του προγράµµατος κοινωνικής ευθύνης

επιπέδου. Στο πλαίσιο αυτό γίνονται οι απαραίτητες

της Τεχνικής Ολυµπιακής τόσο σε τοπικό όσο και διεθνές

επενδύσεις, όταν και όπου χρειάζεται, για την αναβάθµιση

επίπεδο. Ο Όµιλος, στέκεται αρωγός στην προσπάθεια

και ανανέωση των διαδικασιών, του εξοπλισµού,

καταπολέµησης της εργοστασιακής ρύπανσης, τροποποιώντας

της τεχνολογίας και της τεχνογνωσίας µας που εγγυώνται

την λειτουργία των βιοµηχανικών του µονάδων ώστε να είναι

την ποιότητα του παραγόµενου προϊόντος ή υπηρεσίας.

ασφαλέστερη και φιλικότερη προς το περιβάλλον.

Στο πλαίσιο αυτής της πολιτικής ποιότητας του Οµίλου,

Επειδή το όραµά µας για ανάπτυξη και πρόοδο είναι συνώνυµο

ο βιοµηχανικός και ο κατασκευαστικός κλάδος έχουν

της διαφύλαξης του φυσικού περιβάλλοντος, όλοι στον Όµιλο

πιστοποιηθεί µε το Πρότυπο Διασφάλισης Ποιότητας ISO

Τεχνική Ολυµπιακή λειτουργούµε µε στόχο το σχεδιασµό
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διαδικασιών και την εφαρµογή τεχνολογιών που συµβάλλουν

ένα τοµέα που τα άµεσα και σηµαντικότερα αποτελέσµατά

στην προστασία της οικολογικής ισορροπίας. Όλες οι εταιρίες

του συµβάλλουν στη συντήρηση των φυσικών πηγών ενέργειας

του Οµίλου, εντός και εκτός Ελλάδος, συµµετέχουν δυναµικά

και την µείωση των ρύπων.

σε προγράµµατα και δράσεις υπέρ της προστασίας
του περιβάλλοντος.

Επιβράβευση της περιβαλλοντικής πολιτικής του Οµίλου
στις ΗΠΑ υπήρξε η συµµετοχή της κατασκευαστικής

Η περιβαλλοντική πολιτική του Οµίλου βρίσκει

“Engle Homes” στο πρόγραµµα περιβαλλοντικής

τον πιο αντιπροσωπευτικό εκφραστή της στο ξενοδοχειακό

ευαισθητοποίησης “Built Green”, που της χάρισε τον τίτλο

συγκρότηµα του Porto Carras. Κάθε τοµέας λειτουργίας

του «Κατασκευαστή της Χρονιάς» για το 2003. Επίσης

των ξενοδοχειακών µονάδων αλλά και των υπόλοιπων

η TOUSA, στο πλαίσιο συνεργασίας της µε τον Οργανισµό

δραστηριοτήτων στο Porto Carras Grand Resort

Προστασίας Περιβάλλοντος (Environmental Protection

έχει αναβαθµιστεί και έχει προσαρµοστεί µε τις πλέον

Agency) και το πρόγραµµα «Energy Star», τιµήθηκε

σύγχρονες µεθόδους ώστε να έχει την ελάχιστη δυνατή

για τη συνεισφορά της µε τα βραβεία «Energy Star New

επίπτωση στο φυσικό περιβάλλον της Σιθωνίας.

Millennium Builder Award for 2003» και «Energy Star

Από τις βιολογικές καλλιέργειες του Κτήµατος

2004 – Partner of the year».

Πόρτο Καρράς, µέχρι την οργανωµένη ανακύκλωση
των απορριµµάτων του συγκροτήµατος και από

Παράλληλα, το Porto Carras βραβεύτηκε το 2006 µε το βραβείο

την αφαλάτωση υδάτων µέχρι τον καθαρισµό των ακτών,

«Πράσινη Δραχµή ΙΙ» για τις φιλικές προς το περιβάλλον

το Porto Carras Grand Resort έχει επιτύχει να αποτελεί

εγκαταστάσεις και λειτουργίες του. Η «Πράσινη Δραχµή»

έναν οικολογικό τουριστικό προορισµό, πρότυπο

είναι µία συλλογική πρωτοβουλία που υλοποιείται από

ευαισθητοποίησης και περιβαλλοντικής συνείδησης.

ελληνικούς φορείς στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράµµατος
LIFE ENVIRONMENT σε συνεργασία µε την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Παράλληλα, η είσοδος του Οµίλου στον κλάδο
των εναλλακτικών πηγών ενέργειας, ικανοποιεί από

Η περιβαλλοντική πολιτική του Οµίλου δεν εξαντλείται

τη µία πλευρά τα επενδυτικά και επιχειρηµατικά σχέδια

µε την δηµιουργία εγκαταστάσεων και διαδικασιών.

ανάπτυξης αλλά συγχρόνως έχει στόχο να ενισχύσει

Στόχος µας είναι η ουσιαστική οικολογική λειτουργία
όλων των εταιριών του Οµίλου.
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Γι’ αυτό οργανώνονται σεµινάρια και εκπαιδευτικά

Κάθε χρόνο, ο Όµιλος διοργανώνει εκπαιδευτικά σεµινάρια

προγράµµατα για όλους τους εργαζόµενους του Οµίλου

που πραγµατοποιούνται στις κεντρικές εγκαταστάσεις αλλά

ώστε η περιβαλλοντική τους συνείδηση να ενισχύεται

και στα εργοτάξια και αποσκοπούν στην πληρέστερη

µε ουσιαστικές αλλά και πρακτικές γνώσεις πάνω

ενηµέρωση και κατάρτιση του προσωπικού σε θέµατα

στη προστασία του περιβάλλοντος.

ασφάλειας. Η ελαχιστοποίηση των κινδύνων στο χώρο
εργασίας, η πρόληψη και η αντιµετώπισή τους καθώς

Η ισορροπηµένη δραστηριότητα µε το φυσικό

και οι συνθήκες υγιεινής στο περιβάλλον εργασίας,

περιβάλλον και η διαφύλαξη του πλούτου του είναι

αποτελούν βασικές προϋποθέσεις τις οποίες οι εταιρίες

εγγύηση ότι οι σηµερινοί µας στόχοι για τη δηµιουργία

οφείλουν να διασφαλίζουν για τους εργαζόµενους. Επιπλέον,

ενός καλύτερου κόσµου θα πραγµατοποιηθούν.

οι εργαζόµενοι καλούνται να εφαρµόζουν τους καθορισµένους

Αυτό επιδιώκουµε καθηµερινά και σε αυτό επενδύουµε

κανόνες που διασφαλίζουν τόσο την προσωπική τους υγεία

µε συνέπεια και βαθύ αίσθηµα ευθύνης. Η διαφύλαξη

και ασφάλεια όσο και των συναδέλφων τους.

του φυσικού τοπίου, της καθαρότητας των νερών,
του αέρα και της γης που µας περιβάλλουν είναι

Παράλληλα, στη θυγατρική εταιρία του οµίλου TOUSA,

όχι µόνο καθήκον µας αλλά και ποιότητα ζωής.

στις Η.Π.Α, έχει εφαρµοστεί πρόγραµµα ασφάλειας
εργαζοµένων, το οποίο επιθεωρείται από την ΟΜΙ Safety

Υγιεινή και Ασφάλεια

Services και συµβαδίζει µε το αυστηρό νοµοθετικό πλαίσιο

Στον Όµιλο Τεχνική Ολυµπιακή, η σωστή ενηµέρωση

και τις πολιτειακές διατάξεις της περιφέρειας, όπου ανήκει.

των εργαζοµένων σε θέµατα υγιεινής και ασφάλειας,
είναι κοµβικό στοιχείο για την εύρυθµη λειτουργία του
αλλά και κεντρικό µέληµα όλων µας. Η προστασία της υγείας
και της ζωής είναι αδιαπραγµάτευτη δέσµευση από την πλευρά
του Οµίλου και στο πλαίσιο αυτό υλοποιούνται µια σειρά
προγραµµάτων και δράσεων.
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“

Η ηγεσία

Ανθρώπινο Δυναµικό

βασίζεται στην

Η µεγαλύτερη επένδυση της Τεχνικής Ολυµπιακής

έµπνευση, όχι

είναι το ανθρώπινο δυναµικό της, το οποίο αποτελεί

στη δεσποτεία.

την κινητήριο δύναµη της ανάπτυξης και εξέλιξής της.

Στην συνεργασία,

Γι’ αυτό σε όλες τις εταιρίες του Οµίλου δίνεται ιδιαίτερη

όχι στον

έµφαση και προσοχή στη διατήρηση αρµονικών και

”

εκφοβισµό

(William Arthur Wood)

αξιοκρατικών σχέσεων.

Το ανθρώπινο δυναµικό του Οµίλου είναι οι φορείς
της τεχνογνωσίας και της εµπειρίας του και υλοποιούν
µε το έργο τους το όραµα όλων µας για µια υγιή
και δυναµική επιχείρηση. Οι σταθερές αξίες του Οµίλου
για την αξιοκρατική επιλογή και αξιολόγηση του προσωπικού
διασφαλίζουν ότι το άρτια καταρτισµένο και άριστα
ακαδηµαϊκά και τεχνικά εκπαιδευµένο προσωπικό

VÉÉI. ÅÔÁÉÑÉÊÇ
ÄÉÁÊÕÂÅÑÍÇÓÇ

της Τεχνικής Ολυµπιακής αναπτύσσει τους επιθυµητούς
δεσµούς µε τον Όµιλο, ενώ συγχρόνως διατηρείται
η οργανωτική ευελιξία και η πιο αποτελεσµατική
κατανοµή εργασίας.
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>>
Με αυτό το σκοπό οργανώνονται εκπαιδευτικά
σεµινάρια και προγράµµατα για την ενίσχυση
των γνώσεων και των ικανοτήτων των εργαζόµενων
κάθε τοµέα και βαθµίδας. Ο Όµιλος δίνει ευκαιρίες
στα στελέχη και στο σύνολο του προσωπικού για
να αναδείξουν τις ιδιαίτερες δυνατότητές τους και
να διεκδικήσουν την πρόοδο και την ανέλιξή τους
εντός του Οµίλου. Έτσι, διασφαλίζεται, παράλληλα,
το υψηλό επίπεδο των στελεχών, των τεχνικών αλλά
και κάθε εργαζόµενου στον Όµιλο.

Η Τεχνική Ολυµπιακή, συνεπής µε τις αρχές της
για την παροχή ποιοτικών προϊόντων και υπηρεσιών πάντα
µε σεβασµό προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον, φροντίζει
ώστε το προσωπικό όλων των εταιριών του Οµίλου
να απολαµβάνει τις δέουσες εργασιακές συνθήκες.
Παράλληλα, µε αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται η βέλτιστη
αποδοτικότητα και παραγωγικότητα που στηρίζουν
τα αναπτυξιακά σχέδια και την επενδυτική στρατηγική
του Οµίλου. Γι’ αυτό η διαχείριση των ανθρωπίνων
πόρων γίνεται µε στόχο τη µέγιστη συνοχή και τη συνεπή
συµπεριφορά της εταιρίας προς τους εργαζόµενούς της.
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Äéïéêçôéêü Óõµâïýëéï

ÄéïéêçôéêÜ ÓôåëÝ÷ç

>> Κωνσταντίνος Α. Στέγγος
>> Κωνσταντίνος Α. Στέγγος

>> Μαρία Γ. Σβώλη

Πρόεδρος

Εκτελεστικό Μέλος

Ιδρυτής, Πρόεδρος του Διοικητικού Συµβουλίου
Διπλωµατούχος Πολιτικός Μηχανικός (Ε.Μ.Π. 1960)

>> Ανδρέας Κ. Στέγγος
>> Ανδρέας K. Στέγγος

>> Ηλίας Κουκούτσης

Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος

Εκτελεστικό Μέλος

Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος & Γενικός Διευθυντής
Διπλωµατούχος Πολιτικός Μηχανικός (Ε.Μ.Π. 1987)

>> Γεώργιος Κ. Στέγγος
>> Γεώργιος Κ. Στέγγος

>> Μαριάννα Κ. Στέγγου

Διευθύνων Σύµβουλος

Μη Εκτελεστικό Μέλος

Διευθύνων Σύµβουλος και Επικεφαλής της Διεύθυνσης
Επενδύσεων & Προµηθειών του Οµίλου της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ
Διπλωµατούχος Μηχανολόγος Μηχανικός (Ε.Μ.Π. 1996)

>> Κωνσταντίνος Π. Ριζόπουλος
>> Ζωή συζ. Κων/νου Στέγγου

>> Στυλιανή Κ. Στέγγου

Εκτελεστικό Μέλος

Μη Εκτελεστικό Μέλος

>> Κωνσταντίνος Π. Ριζόπουλος

>> Αθανάσιος Ν. Κλαπαδάκης

Εκτελεστικό Μέλος

Ανεξάρτητο µη Εκτελεστικό Μέλος

Μέλος Δ.Σ, Διευθυντής Οικονοµικών Υπηρεσιών
Πτυχιούχος του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών.
(Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών, 1980)

>> Νικόλαος Δ. Σταθάκης
Μέλος Δ.Σ, Διευθυντής Επιχειρηµατικής Ανάπτυξης.
Διπλωµατούχος Πολιτικός Μηχανικός (Ε.Μ.Π. 1986, ΜSc. (Μ.Ι.Τ.) 1988)

>> Άννα Ν. Κυπριανού
>> Νικόλαος Δ. Σταθάκης

>> Αλέξανδρος Δ. Παπαϊωάννου

Εκτελεστικό Μέλος

Ανεξάρτητο µη Εκτελεστικό Μέλος

Διευθύντρια Χρηµατοοικονοµικών & Χρηµατιστηριακών Θεµάτων
Οικονοµολόγος, Πτυχιούχος Οικονοµικών της Νοµικής του Πανεπιστηµίου
Αθηνών, µε ειδίκευση στα Οικονοµικά και την Διοίκηση Επιχειρήσεων

>> Στυλιανή Χ. Παπαδοπούλου
Προϊσταµένη Λογιστηρίου
Οικονοµολόγος, Λογίστρια-Φοροτεχνικός
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Ëåéôïõñãéêü
êÝíôñï

Äéïéêçôéêü Óõµâïýëéï

ÊáôáóêåõÝò êáôïéêéþí
TOUSA

Ðñüåäñïò Äéïéêçôéêïý
Óõµâïõëßïõ

ÔïõñéóôéêÞ
Äñáóôçñéüôçôá

Äéåõèýíùí Óýµâïõëïò
Äéïéêçôéêü
ÊÝíôñï

ÊáôáóêåõáóôéêÞ
Äñáóôçñéüôçôá
ÂáëêáíéêÝò
Äñáóôçñéüôçôåò

ÏéêïíïµéêÞ Äéåýèõíóç
ÁíÜðôõîç ÁêéíÞôùí
Äéåýèõíóç Óôñáôçãéêïý
Ðñïãñáµµáôéóµïý

ïñãáíïãñáµµá

Äéåýèõíóç Ðñïµçèåéþí
Äéåýèõíóç Áíèñþðéíïõ Äõíáµéêïý
& Äéá÷åßñéóçò Ðïéüôçôáò
ÍïµéêÞ Äéåýèõíóç

Ìáñßíåò
ÐáñáãùãÞ
Âéïµç÷áíéêþí Õëéêþí
ÐáñáãùãÞ Êñáóéïý
& Ãåùñãéêþí Ðñïúüíôùí
ÅíÝñãåéá

Äéåýèõíóç Åðéêïéíùíßáò

×ñçµáôéóôçñéáêÞ Äéåýèõíóç
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ÈÕÃÁÔÑÉÊÅÓ ÅÔÁÉÑÉÅÓ
óôçí ÅËËÁÄÁ

>>

ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.
Κεντρικά Γραφεία
Σολωµού 20,
174 56 Άλιµος, Αθήνα

>>

>>

åðéêïéíùíéá

>>

ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε.

Τηλ.: 210 997 7000
Fax: 210 995 5586

E-mail: info@techol.gr
www.techol.gr

Εγνατίας 100,
546 23 Θεσσαλονίκη

Ενηµέρωση Επενδυτών:
iro@techol.gr
Τµήµα Εξυπηρέτησης Μετόχων:
Ιωάννης Μπιλέρης
mpilerisi@techol.gr

Τηλ.: 2310 253 758
Fax: 2310 253 923
www.portocarras.com
info@portocarras.com

>>

Σολωµού 20,
174 56 Άλιµος, Αθήνα

www.delosmarinas.gr
info@delosmarinas.gr

Γραφεία Θεσσαλονίκης

Τηλ.: 210 99 77 000
Fax: 210 99 16 251

ΔΗΛΟΣ ΜΑΡΙΝΕΣ Α.Ε.

Τηλ.: 210 994 9809
Fax: 210 994 9457

Τηλ.: 23750 77 000
Fax: 23750 71 229

Κεντρικά Γραφεία
ΣΟΛΩΜΟΥ 20, ΑΛΙΜΟΣ
174 56 ΑΘΗΝΑ

>>

Τηλ.: 210 997 7000
Fax: 210 993 1379

630 81 Χαλκιδική

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ

meltemi-kastri@techol.gr

Κεντρικά Γραφεία
Σολωµού 20,
174 56 Άλιµος, Αθήνα

Porto Carras
>>
1551 Grand Resort

>>

Σολωµού 20,
174 56 Άλιµος, Αθήνα

Τηλ.: 210 997 7000
Fax: 210 995 5586
www.mochlos.com
info@mochlos.com

ΜΕΛΤΕΜΙ ΚΑΣΤΡΙ Α.Ε.

Μαρίνα Porto Carras

>>

Μαρίνα Σάµου
Κεντρικά Γραφεία
Σολωµού 20,
174 56 Άλιµος, Αθήνα
Τηλ.: 210 996 8136,
210 997 7000
Fax: 210 993 1379
Υπ/κτµά: Μαρίνα
Πυθαγορείου Σάµου,
83103 Πυθαγόρειο, Σάµος
Τηλ: 22730 61833
Fax: 22730 61833
www.delosmarinas.gr
samos@delosmarinas.gr

Porto Carras,
630 81 Σιθωνία, Ελλάδα
Τηλ.: 23750 77000
Fax: 23750 71229
www.portocarras.com
info@portocarras.com

>> 66/67

ÈÕÃÁÔÑÉÊÅÓ ÅÔÁÉÑÉÅÓ
óôï åîùôåñéêï

>>

ÇÐÁ
TOUSA Inc.
4000 Hollywood
Boulevard Suite 500N
Hollywood, FL 33021, USA
Tel.: +1 954 364 4000
Fax: +1 954 364 4010
www.tousa.com
info@tousa.com

ÑÏÕÌÁÍÉÁ

EUROROM CONSTRUCTII
>>
1551 ‘97 SRL
82-92 Sos. Nordului,
Appt. Geneve, Sector 1,
Bucharest
Tel.: +402 233 01 80,
+401 233 02 05
Fax: +4021 233 00 68
office@techol.ro
MOCHLOS SA ATHENA
>>
1551 GRECIA SUCURSALA
1551 ROMANIA
82-92 Nordului Road,
Constance Tronson
Basement, 1-st District,
Bucharest
Tel.: +4021 232 66 05,
+4021 232 66 03
Fax: +4021 232 66 16
office@techol.ro
office@mochlos.ro
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