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Ευάγγελος Μυτιληναίος, πρόεδρος και 
διευθύνων σύμβουλος της Mytilineos

Ελίν Τεχνική: Νέα 
κατασκευαστικά projects  
10 εκατ. ευρώ για Eurobank 
και αλυσίδα σούπερ μάρκετ   
Εντός του 2021 παραδίδεται το νέο κτίριο γραφείων στη θέση 
της Ελευθεροτυπίας   

«Την κατασκευή του 
κτιρίου γραφείων που κατά 
το παρελθόν στέγαζε την 
εφημερίδα Ελευθεροτυπία 
επί της οδού Ηλία 
Ηλιού, ανέλαβε η Ελίν 
Τεχνική, όπως λέει στο 
Build ο Μάριος Μίκαϊτς, 
γενικός διευθυντής της 
κατασκευαστικής εταιρείας. 
Tο πλάνο είναι να 
ολοκληρωθεί η κατασκευή 
του και να παραδοθεί το 
έργο εντός του 2021, 

καθώς οι εργασίες έχουν ήδη ξεκινήσει να υλοποιούνται.
Πρόκειται για κτίριο συνολικής επιφάνειας 14.000 τ.μ. το οποίο βρίσκεται σε 
προνομιακή θέση για τη συγκεκριμένη χρήση που προορίζεται, δεδομένου ότι 
είναι κοντά σε δύο σταθμούς μετρό, αυτούς του Νέου Κόσμου και του Αγίου 
Ιωάννη. Το εν λόγω ακίνητο αξιοποιείται από τις εταιρείες Eurobank και Dimand. 
«Από την πλευρά μας έχουμε αναλάβει την ανακατασκευή του συνόλου του 
κτιρίου και την διαμόρφωση των γραφειακών χώρων», λέει ο κύριος Μίκαϊτς.»

Έργο για την επέκταση αποθηκών αλυσίδας στην Αττική
Ταυτόχρονα η Ελίν Τεχνική ανέλαβε και την επέκταση αποθηκών μεγάλης 
λιανεμπορικής αλυσίδας στην Αττική. «Και τα δύο έργα έχουν συνολικό 
προϋπολογισμό κατασκευής περί τα 10 εκατ. ευρώ», συμπληρώνει ο κύριος 
Μίκαϊτς.
Αναφορικά με την εικόνα της αγοράς των κατασκευών γενικότερα, ο ίδιος 
επισημαίνει ότι σταδιακά επανέρχεται η κινητικότητα. «Υπάρχει επενδυτικό 
ενδιαφέρον τόσο για τον ξενοδοχειακό τομέα, παρά την πτώση του κλάδου 
λόγω της πανδημίας, καθότι οι επενδύσεις συνεχίζονται. Επίσης υφίσταται 
δραστηριότητα και στον τομέα των ανακατασκευών – ανακαινίσεων κατοικιών».

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες στο PPP3
Ας σημειωθεί ότι η Ελίν Τεχνική ολοκλήρωσε το τμήμα εργασιών που είχε 
αναλάβει στις εγκαταστάσεις του παλαιού Εργοστασίου της Παπαστράτος 
(Piraeus Port Plaza 3) στον Άγιο Διονύσιο του Πειραιά, στο πλαίσιο της 
επένδυσης Piraeus Port Plaza. Προσεχώς μάλιστα αναμένεται να ολοκληρώσει 
και την κατασκευή σούπερ μάρκετ που έχει αναλάβει για λογαριασμό της ΑΒ 
Βασιλόπουλος στην Κέρκυρα.
Αυστηρά μέτρα ασφαλείας σε όλα τα εργοτάξια μας.
Αναφορικά με τα προληπτικά μέτρα που εφαρμόζει η εταιρεία τόσο κατά την 
περίοδο του lockdown όσο και κατά την περίοδο που ακολουθεί, ο κύριος Μίκαιτς 
σημειώνει: «Η Ελιν Τεχνική εφαρμόζει αυστηρά μέτρα ασφαλείας λαμβάνοντας 
επιπλέον μέτρα πρόληψης με σκοπό την συνεχή παροχή των υπηρεσιών, χωρίς να 
διακινδυνεύει η Ασφάλεια των Στελεχών, Πελατών & Συνεργατών μας». 
Γιώργος Λαμπίρης

Μάριος Μίκαϊτς, Γενικός Διευθυντής, Ελίν Τεχνική

MYTILINEOS: ΣΤΌΧΌΣ 
Η ΠΡΌΣΈΓΓΙΣΗ ΤΩΝ 
ΌΙΚΌΝΌΜΙΚΩΝ 
ΜΈΓΈΘΩΝ ΤΌΥ 2019
Η προσέγγιση των οικονομικών μεγεθών 
που είχε ο όμιλος το 2019 είναι ο στόχος 
που θέτει η Mytilineos για φέτος, με τον 
πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο 
του ομίλου, Ευάγγελο Μυτιληναίο, να 
ξεκαθαρίζει πάντως ότι δεν μπορεί 
να δεσμευθεί για την επίτευξή του, 
δεδομένων των επιπτώσεων της κρίσης 
του κορονοϊού παγκοσμίως. Κατά τη 
διάρκεια της ετήσιας τακτικής γενικής 
συνέλευσης των μετόχων της Mytilineos, ο 
Ευάγγελος Μυτιληναίος σχολίασε μεταξύ 
άλλων: «Κάνουμε προσπάθεια ώστε -σας 
το λέω με πολλές αιρέσεις και κατανοείτε 
τους λόγους- να πλησιάσουμε τον κύκλο 
εργασιών και τα αποτελέσματα του 2019. 
Δεν ξέρω πόσες ελληνικές εταιρείες θα το 
καταφέρουν - ελπίζω πολλές, αλλά δεν το 
βλέπω.  
Δεν μπορώ να το δεσμευτώ ότι εκεί θα 
είμαστε, όμως θα το προσπαθήσουμε».
Ο ίδιος εμφανίστηκε απαισιόδοξος για 
τις επιπτώσεις της κρίσης, κάνοντας λόγο 
για μία «συντριπτική» κρίση, που ακόμα 
δεν αντιλαμβανόμαστε το μέγεθος των 
επιπτώσεών της, καθώς βρίσκεται σε 
εξέλιξη. Εκτίμησε ακόμα ότι η ανάκαμψη 
δεν θα ακολουθήσει τη μορφή V, όπως 
είναι το αισιόδοξο σενάριο, ωστόσο 
προέβλεψε πως είναι πιθανό να δούμε 
μία μεγάλη ανάκαμψη στην ελληνική 
οικονομία, υπογραμμίζοντας στο σημείο 
αυτό και τη σημαντική επίδραση του 
τουρισμού. Παράλληλα, απηύθυνε 
έκκληση στις μεγάλες επιχειρήσεις που 
έχουν τα εχέγγυα για να το πράξουν, να 
στηρίξουν την οικονομία και τη χώρα, 
ανταποκρινόμενες στο καθήκον τους.


