
 
 

Αθήνα, 23-1-2004  

Σχετικά µε τα πρόσφατα δηµοσιεύµατα στα Μ.Μ.Ε. για το ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ, ο Όµιλος της 
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ανακοινώνει τα εξής: 

1. Το συγκρότηµα ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ αντιµετωπίζει σηµαντικό πρόβληµα για την τουριστική 
οικιστική ανάπτυξή του, το οποίο οι αρµόδιες Υπηρεσίες δεν µπορούν να λύσουν, λόγω της 
πολυπλοκότητας και της ασάφειας των σχετικών γενικών και ειδικών διατάξεων. Η ∆ιοίκηση 
του οµίλου έχει αποτανθεί προφορικώς και εγγράφως σε όλα τα κόµµατα και όλους τους 
Αρµόδιους Υπουργούς και φορείς για την επίλυση του προβλήµατος αυτού 

2. Για την ανάπτυξη τουριστικών κατοικιών στο ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ισχύουν οι όροι και 
περιορισµοί δόµησης (συντελεστής δόµησης 2%, κάλυψης 1% κ.λπ) που προβλέπονται από 
το Π.∆. της 30.9.1976 και την πολεοδοµική νοµοθεσία. Ισχύει επίσης η σχετική αναπτυξιακή 
σύµβαση µε το Ελληνικό ∆ηµόσιο και οι νόµοι 664/1977, 1682/1987, 2438/1996. Καµία από 
τις διατάξεις αυτές δεν έχει τροποποιηθεί ή καταργηθεί µέχρι σήµερα. Επίσης έχουν 
εφαρµογή οι πολεοδοµικές και αναπτυξιακές διατάξεις των νόµων 2830/2000 και 3105/2003 
που ήδη ισχύουν σε όλη τη χώρα. 

3. Με βάση τις παραπάνω δυνατότητες ανάπτυξης του ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ έγινε το 1999 
πώληση του συγκροτήµατος από την Εθνική Τράπεζα, µε δηµόσιο διεθνή διαγωνισµό και 
καταβλήθηκαν (από ίδια κεφάλαια του Οµίλου της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ, χωρίς καµία 
συµµετοχή του ∆ηµοσίου ή δανεισµό), 97 εκατοµµύρια ευρώ για την αγορά του 
συγκροτήµατος και µετέπειτα άλλα 153 εκατοµµύρια ευρώ για την ανακαίνιση και ανάπτυξη, 
εκτέλεση έργων προστασίας του περιβάλλοντος κλπ. Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ εισήγαγε τον 
τελευταίο µήνα από Αµερική 82.550.000 U.S.D για να προχωρήσει η τουριστική οικιστική 
ανάπτυξη στο ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ. 

4. ∆εν προβλέπεται ούτε πρόκειται να γίνει ανοικοδόµηση 1.700 στρεµµάτων δάσους, ούτε 
5.000 ή 6.000 κατοικιών, όπως από ανεπαρκή πληροφόρηση γράφεται και αναφέρεται στα 
Μ.Μ.Ε. Ο όµιλος ζητούσε και ζητάει το δικαίωµα να εφαρµόσει, για τις τουριστικές κατοικίες, 
την προβλεπόµενη από το ως άνω διάταγµα του 1976 κάλυψη 110 στρεµµάτων (ποσοστό έξι 
χιλιοστά της όλης έκτασης), σε περιοχή µη δασική και σε χρονικό ορίζοντα δέκα ετών. Η 
προστασία του δάσους αποτελεί βασική προτεραιότητα του οµίλου της ΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ και το πολυτιµότερο κεφάλαιο της επένδυσης, για τη διαφύλαξη του οποίου 
δαπανώνται από το όµιλο τεράστια ποσά. 
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