ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΑΚΤΩΡ
Ο Όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ είναι ο μεγαλύτερος όμιλος υποδομών στην Ελλάδα με διεθνή παρουσία και μακροχρόνιες επενδύσεις
στους τομείς της Κατασκευής, των Παραχωρήσεων, του Περιβάλλοντος, των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της Ανάπτυξης
Ακινήτων. Με δραστηριότητες σε 29 χώρες και περίπου 6.000 εργαζόμενους, ο Όμιλος καταγράφει κύκλο εργασιών €1,3 δισ.
(2019) και κατατάσσεται στην 83η θέση μεταξύ των 100 μεγαλύτερων κατασκευαστικών ομίλων παγκοσμίως (Global Powers of
Construction 2018, Deloitte).
Συνδυάζοντας τα 70 έτη εμπειρίας του στα πιο περίπλοκα και απαιτητικά έργα με τις πλέον σύγχρονες τεχνολογίες, ο Όμιλος
ΕΛΛΑΚΤΩΡ δίνει ζωή σε υποδομές που συμβάλλουν στην ανάπτυξη και βελτιώνουν την ποιότητα της ζωής ανθρώπων σε όλο τον
κόσμο.
21 χρόνια μετά την τριπλή συγχώνευση της Ελληνικής Τεχνοδομικής, της ΑΚΤΩΡ και της ΤΕΒ, η οποία δημιούργησε την ΕΛΛΑΚΤΩΡ,
ο Όμιλος, βασιζόμενος στις πλέον σύγχρονες αρχές της Εταιρικής Διακυβέρνησης, επαναπροσδιορίζεται, δίνει προτεραιότητα
στη βελτίωση των λειτουργιών του, στην αναδιοργάνωση της κεφαλαιακής δομής και στην περαιτέρω αξιοποίηση συνεργειών,
για να προσφέρει υψηλή προστιθέμενη αξία στους μετόχους, στους εργαζόμενους και στην ελληνική οικονομία.
ΑΚΤΩΡ: Ως ο κατασκευαστικός βραχίονας του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ και η μεγαλύτερη θυγατρική του, η ΑΚΤΩΡ κατέχει ηγετική θέση
και διεθνή παρουσία στον τομέα των υποδομών, παρέχοντας μεγάλο εύρος διαφοροποιημένων υπηρεσιών υψηλού επιπέδου
στις Κατασκευές, στα Φωτοβολταϊκά Πάρκα, στις Λατομικές δραστηριότητες, στη Διαχείριση Τεχνικών Εγκαταστάσεων και στη
Διαχείριση Έργου. Μεταξύ των εμβληματικών έργων υποδομής της ΑΚΤΩΡ στην Ελλάδα και το εξωτερικό περιλαμβάνονται η
Χρυσή Γραμμή του Μετρό στο Κατάρ, το Μουσείο της Ακρόπολης, η Αττική Οδός, η Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου κ.α.
ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: Η μεγαλύτερη ελληνική εταιρεία στον τομέα των παραχωρήσεων και η πρώτη που ανέλαβε σχετικές
συμβάσεις ήδη από τη δεκαετία του ’90, διαθέτοντας υψηλή τεχνογνωσία σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων που σχετίζονται
με τις Παραχωρήσεις. Συμμετέχει στους κυριότερους αυτοκινητοδρόμους της Ελλάδας, μεταξύ των οποίων με πλειοψηφική
συμμετοχή (71,67%) στον αυτοκινητόδρομο Μορέας και (65,7%) στην Αττική Οδό, ενώ διατηρεί σημαντικά ποσοστά (17-23%)
στην Ολυμπία Οδό, στη Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου και στον Αυτοκινητόδρομο Αιγαίου. Επιπλέον, η ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ έχει
υπογράψει Σύμβαση Παραχώρησης για το δικαίωμα χρήσης, λειτουργίας, διαχείρισης και εκμετάλλευσης της Μαρίνας Αλίμου,
της μεγαλύτερης Μαρίνας των Βαλκανίων, για περίοδο 40 ετών, με δικαίωμα αμοιβαίας παράτασης για άλλα 10 χρόνια.
ΗΛΕΚΤΩΡ: Από τις μεγαλύτερες εταιρείες με τεχνογνωσία στον τομέα Διαχείρισης Απορριμμάτων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.
Με καθετοποιημένη λειτουργία, δραστηριοποιείται σε όλο το φάσμα της Μελέτης, Κατασκευής και Λειτουργίας σύγχρονων
μονάδων επεξεργασίας αποβλήτων, βιολογικής επεξεργασίας απορριμμάτων και ενεργειακής αξιοποίησης του Βιοαερίου στους
ΧΥΤΑ. Στα σημαντικότερα έργα της περιλαμβάνονται το 1ο ΣΔΙΤ Απορριμμάτων στην Ελλάδα και η μεγαλύτερη Μονάδα
Επεξεργασίας Απορριμμάτων στην Ευρώπη (Σόφια, Βουλγαρία).
ΕΛΛΑΚΤΩΡ - Κλάδος Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας: Η μητρική εταιρεία του Ομίλου, μετά τη συγχώνευση δι’ απορροφήσεως
της θυγατρικής της εταιρείας ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ, αποτελεί τον κεντρικό βραχίονα του Ομίλου στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών
Ενέργειας και τον 2ο μεγαλύτερο παραγωγό αιολικής ενέργειας στην Ελλάδα. Σήμερα η ΕΛΛΑΚΤΩΡ έχει σε λειτουργία έργα
συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 491 MW και κατασκευάζει 2 νέα αιολικά πάρκα, συνολικής ισχύος 88,2 MW. Επιπλέον,
διαθέτει 454,14 MW έργων ΑΠΕ (κυρίως αιολικά πάρκα) σε διάφορα στάδια αδειοδότησης.
REDS: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες ανάπτυξης ακινήτων στην Ελλάδα. Επικεντρώνεται στην ανάπτυξη Εμπορικών Πάρκων,
Εμπορικών και Ψυχαγωγικών Κέντρων, Οργανωμένων Οικιστικών Συγκροτημάτων, Εκθεσιακών Κέντρων, καθώς και κτιρίων
Γραφείων και Μεικτών Χρήσεων. Μεταξύ άλλων, η REDS έχει κατασκευάσει και λειτουργεί το Smart Park, το μεγαλύτερο
εμπορικό Πάρκο στην Ελλάδα με 53.000 τ.μ. και 5,5 εκατ. επισκέπτες κατά το 2019. Υπό ανάπτυξη βρίσκεται και το εμβληματικό
Cambas Park, μία επένδυση 200 εκατ.

