
 
 

Αθήνα, 25-04-2005 

Επενδυτικό πρόγραµµα του οµίλου  στο συγκρότηµα Πόρτο Καρράς 

Με αφορµή πρόσφατα δηµοσιεύµατα µερίδας του τύπου που αφορούν στην ενηµέρωση 
στελεχών των πολιτικών κοµµάτων σχετικά µε τα προβλήµατα υλοποίησης του επενδυτικού 
προγράµµατος του οµίλου στο συγκρότηµα Πόρτο Καρράς, ο όµιλος της ΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ διευκρινίζει τα εξής: 
 
1. Η µεγαλύτερη τουριστική επένδυση που έχει πραγµατοποιηθεί στην χώρα µας, ύψους 280 
εκατ. €, µε γνώµονα τη δωδεκάµηνη λειτουργία, τον εναλλακτικό τουρισµό και τις εκατοντάδες 
θέσεις εργασίας, κινδυνεύει, αφενός µεν λόγω των δαιδαλωδών και χρονοβόρων 
διαδικασιών, αφετέρου λόγω της µη εφαρµογής των νόµων που διέπουν την επένδυση, να 
απαξιωθεί λόγω µη ολοκλήρωσής της τόσο µε το ηπιότερο τουριστικό οικιστικό της 
πρόγραµµα που έχει γίνει ποτέ στην Ελλάδα (0,6%, ήτοι µόνο 110 στρέµµατα στα υπάρχοντα 
17.630!!) όσο και µε την µη εξασφάλιση αδειών για το δεύτερο ορεινό γκολφ και το αναγκαίο 
προς τούτο φράγµα υδροληψίας. 
 
2. Σκοπός ολοκλήρωσης της επένδυσης είναι να καταστεί βιώσιµο και ανταποδοτικό το 
συγκρότηµα Πόρτο Καρράς, ώστε να συνεχίσει την δωδεκάµηνη λειτουργία του ετησίως και 
µάλιστα σε όλες τις δραστηριότητές του (γήπεδο γκολφ, µαρίνα, θαλασσοθεραπεία, spa, 
ιππικό όµιλο, ιστιοπλοϊκό όµιλο, γήπεδα τένις, ποδοσφαίρου, βόλεϊ, µπάσκετ, καζίνο, 
αγροτοτουρισµό, οινογευσιγνωσία κ.λπ) που θα κάνουν ελκυστική τη διαµονή στο 
συγκρότηµα όλο το χρόνο. 
 
3. Ο Όµιλος εδώ και πολλούς µήνες έχει ενηµερώσει πλήρως δια υποµνηµάτων και 
εγγράφων τον Πρωθυπουργό της χώρας κ. Κ. Καραµανλή, όλους τους αρµόδιους Υπουργούς 
της Κυβέρνησης, τον Αρχηγό της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Γ. Παπανδρέου και όλους 
τους αρχηγούς των Κοµµάτων ως και πλήθος βουλευτών και υπηρεσιών. 
 
4. Καθηµερινά διαβάζουµε στις εφηµερίδες για τα σχέδια του τουρισµού που επαγγέλλεται η 
Κυβέρνηση, τα οποία µας βρίσκουν απολύτως σύµφωνους και ήδη ο Όµιλός µας, 
πρωτοπόρος από χρόνια στον τοµέα αυτό έχει κάνει πράξη τις προσδοκίες του σύγχρονου 
εναλλακτικού τουρισµού δωδεκάµηνης διάρκειας στην πατρίδα µας. Παρ’ όλα αυτά αντί 
δηµοσίου επαίνου και προβολής του έργου µας, καθιστάµεθα µάρτυρες µιας απαράδεκτης 
αντιµετώπισης από πολλές δηµόσιες υπηρεσίες. 
 
5. Αν παρ’ όλες τις ορθές και εθνικά ωφέλιµες διακηρύξεις του Πρωθυπουργού της χώρας 
µας συνεχισθεί αυτή η αντιµετώπισή µας, είναι φανερό οτι οδηγούµεθα στο οριστικό 
σταµάτηµα της επένδυσής µας, που θα έχει ως συνέπεια το κλείσιµο των περισσότερων 
δραστηριοτήτων µας που λειτουργούν στο συγκρότηµα ζηµιογόνα επί δωδεκάµηνο, µε άµεσο 
αποτέλεσµα την απώλεια εκατοντάδων θέσεων εργασίας ετησίως. Αυτό θα στρέψει ακόµα 
περισσότερο τις επενδύσεις µας στο εξωτερικό, όπου ήδη δραστηριοποιούµεθα µε επιτυχία, 
ιδιαίτερα στις ΗΠΑ, πραγµατοποιώντας ετήσιο τζίρο πλέον των 2,2 δισεκατοµµυρίων 
δολαρίων, απολαµβάνοντας εκεί την αναγνώριση και εκτίµηση που δικαιούµεθα. 

Από το Γραφείο Τύπου 
του Οµίλου της 

ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ 

 


