
 
 

Αθήνα, 03-02-2004 

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Σε σχέση µε τα δηµοσιεύµατα που αφορούν την κατασκευή 469 τουριστικών κατοικιών στο 
ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ και τα µελλοντικά σχέδια της εταιρείας, ο Όµιλος της ΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ανακοινώνει τα εξής: 

1. Οι τουριστικές κατοικίες για τις οποίες έχει γίνει αίτηση έκδοσης οικοδοµικής αδείας, κατά το 
ήµισυ περίπου τοποθετούνται σε θέσεις που προβλέποντο ρητά στο σχετικό Προεδρικό 
∆ιάταγµα, 23 χρόνια προτού το αγοράσει ο Όµιλος (διάταγµα της 30-9-1976, που ορίζει το 
συντελεστή δόµησης 2%, τη µέγιστη επιτρεπόµενη κάλυψη 1% και τις κτηριοδοµικές διατάξεις 
–ύψος κτιρίων, αποστάσεις κ.λπ- που ισχύουν στο συγκρότηµα). Οι υπόλοιπες 
τοποθετούνται σε παρακείµενη περιοχή, το µεγαλύτερο µέρος της οποίας καταλαµβάνεται 
σήµερα από ελαιώνες και αµυγδαλεώνες, ενώ ένα µικρό µέρος αυτής στο οποίο υπάρχει 
βλάστηση, οι τουριστικές κατοικίες θα τοποθετηθούν σε επιλεγµένες θέσεις όπου η βλάστηση 
είναι αραιή. Στην περιοχή µε αραιή βλάστηση τοποθετούνται περίπου 40 τουριστικές κατοικίες 
που καταλαµβάνουν συνολική κάλυψη περίπου 2 στρεµµάτων. Ακόµη και εκεί, µπορούν µε 
κατάλληλη διευθέτηση να τοποθετηθούν τουριστικές κατοικίες κατά προτίµηση στα διάκενα 
(ακάλυπτα τµήµατα) του εδάφους. 

2. Από τη δόµηση 2% (= 352.600 τ.µ.) και κάλυψη 1% (= 176.300 τ.µ.) που προβλέπει το 
Προεδρικό ∆ιάταγµα, είχαν πραγµατοποιηθεί κατασκευές από την επιχείρηση Καρρά ίσες µε 
το 1/3 της συνολικής επιτρεπόµενης δόµησης και το 1/4 της συνολικής επιτρεπόµενης 
κάλυψης. Όπως διαφηµίζει στο ενηµερωτικό τεύχος πώλησης η Εθνική Τράπεζα το Νοέµβριο 
1999 και επιβεβαιώνεται από την σύµπραξη του Ελληνικού ∆ηµοσίου στη σχετική σύµβαση 
µεταβίβασης του ίδιου έτους, εναποµένει προς αξιοποίηση δόµηση 221.191 τ.µ. µε αντίστοιχη 
κάλυψη 132.870 τ.µ. Μετά την αγορά του συγκροτήµατος, ο Όµιλός µας για την αναβάθµιση 
διαφόρων εγκαταστάσεων και χώρων έχει προβεί σε επιπλέον κατασκευές (αναβάθµιση 
ξενοδοχείου ΜΕΛΙΤΩΝ, εργοστάσιο αφαλάτωσης, κέντρο χειροτεχνίας, νέα κεντρική είσοδος 
κ.λπ) και ήδη αποµένουν περίπου 211.000 τ.µ. δοµήσιµης επιφάνειας. 

Οι τουριστικές κατοικίες που είχε αρχίσει να χτίζει η επιχείρηση Καρρά και έχουν 
εγκαταλειφθεί ηµιτελείς, έχουν συνολική δόµηση 12.552 τ.µ. Για τις κατασκευές που έγιναν 
από την επιχείρηση Καρρά, εκδόθηκαν δεκάδες οικοδοµικές άδειες µέχρι το 1994, χωρίς να 
υπάρξει καµία αντίδραση περιβαλλοντικής, δασολογικής, διοικητικής ή νοµικής προέλευσης. 
Η τροπολογία για την οποία δηµιουργήθηκε το όλο ζήτηµα περιλαµβάνει επιβεβαίωση της 
διαδικασίας µε την οποία είχαν εκδοθεί και οι προηγούµενες άδειες. 

3. Η εταιρεία έχει επανειληµµένα και κατηγορηµατικά δηλώσει και επαναλαµβάνει ότι ούτε 
επιδιώκει ούτε θα δεχόταν «οικοπεδοποίηση» του ακινήτου (είτε µε κατάτµηση είτε µε 
ρυµοτοµικό σχέδιο). Ο σχεδιασµός της αφορά τη δηµιουργία τουριστικών εγκαταστάσεων 
(ενός ακόµη ξενοδοχείου, µαρίνας, ορεινού γκολφ) στις οποίες περιλαµβάνονται και 
τουριστικές κατοικίες, που εντάσσονται στην ενιαία τουριστική ανάπτυξη και το σύστηµα 
fractioning (το οποίο εφαρµόζεται και έχει δώσει µεγάλη ώθηση στον τουρισµό στην Αµερική 
και σε χώρες της Ευρώπης, µε ιδιαίτερη µάλιστα επιτυχία στην Κύπρο). 
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