
 
 

Αθήνα, 9/3/2006 

Αριθ. πρωτ. 334 

Προς το 
Χρηµατιστήριο Αθηνών Α.Ε.  
∆ιεύθυνση Εξυπηρέτησης 
Εκδοτριών Εισηγµένων Τίτλων 
Τµήµα Εταιρειών Βιοµηχανικού  
Τοµέα και Πρωτογενούς Παραγωγής  
(Υπ’ όψη κ.κ. Κ. Παπαχρήστου  
και Α. Τσάλα) 

 

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην υπ’ αριθ. 10681/9.3.2006 επιστολή σας – Σχολιασµός 
σηµερινού (9/3/2006) δηµοσιεύµατος εφηµερίδας «ΕΞΠΡΕΣ». 
 

Σε απάντηση της υπ’ αριθ. 10681/9.3.2006 επιστολής σας, µε την οποία µας ζητάτε να 

σχολιάσουµε τα αναφερόµενα στο σηµερινό (9/3/2006) δηµοσίευµα της εφηµερίδας 

«ΕΞΠΡΕΣ» (σελ. 14), µε τίτλο «Έτοιµο το καλοκαίρι το ξενοδοχείο Σιθωνία», επισηµαίνουµε 

τα εξής: 

1. ∆εν είναι αληθές ότι έγιναν κατά τη φετινή περίοδο  εργασίες ανακαίνισης του ξενοδοχείου 

«ΣΙΘΩΝΙΑ». Γεγονός είναι ότι υπεβλήθησαν οι σχετικές µελέτες ανακαίνισης στις 

αρµόδιες υπηρεσίες για έκδοση οικοδοµικών αδειών, οι οποίες βρίσκονται στο στάδιο του 

ελέγχου. Συνακόλουθα, οι δραστηριότητες τόσο του ξενοδοχείου, όσο και του καζίνο κατά 

την περσινή περίοδο, δεν περιορίστηκαν από καµία αιτία και ιδίως από εργασίες 

ανακαίνισης, εφόσον αυτές δεν έγιναν.    

2. ∆ιευκρινίζεται -προς αποφυγή παρανοήσεων- ότι η αγορά του συγκροτήµατος ΠΟΡΤΟ 

ΚΑΡΡΑΣ έγινε το έτος 1999 και συµπεριλαµβάνει το κτίριο όπου στεγάζεται το ξενοδοχείο 

«ΣΙΘΩΝΙΑ» και το καζίνο, ενώ η απόκτηση της άδειας λειτουργίας του καζίνο στο 

συγκρότηµα έγινε το έτος 2003, βάσει του Ν. 3105/2003 (άρθρο 43) και όχι το έτος 1999, 

όπως ανακριβώς αναγράφεται στο δηµοσίευµα.  

3. ∆ιευκρινίζουµε επίσης ότι η Τεχνική Ολυµπιακή και ο βασικός µέτοχός της κ. Κ. Στέγγος 

µετέχουν κατά συνολικό ποσοστό 85,07% στο µετοχικό κεφάλαιο της Καζίνο Πόρτο 

Καρράς Α.Ε. και όχι µε ποσοστό 92%, ως ανακριβώς αναγράφεται στο δηµοσίευµα.   

4. Είναι αληθές ότι έχει ανασταλεί η διαπραγµάτευση της µετοχής της εταιρείας µας στο Χ.Α. 

και ότι έχει υποβληθεί αίτηµα για επαναδιαπραγµάτευση της µετοχής, µε όλα τα 

απαιτούµενα δικαιολογητικά, τα οποία εξετάζονται από τις αρµόδιες Αρχές και 

ευελπιστούµε ότι µέσα στην δοθείσα προθεσµία των έξι µηνών, θα δοθεί σχετική έγκριση. 

Κατόπιν αυτών, και επειδή είναι αποδεδειγµένη καθ’ ηµάς η νοµιµότητα των ενεργειών 

της εταιρείας µας και του βασικού της µετόχου, ως και του οµίλου της Τεχνικής Ολυµπιακής 

εν γένει, πιστεύουµε ότι δεν θα υπάρξουν σχετικές οικονοµικές - επιχειρηµατικές επιπτώσεις. 

 

     Με εκτίµηση,  



 
 

 

 

     ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΓΓΟΣ 

     ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ.  

 


