Ένα βήμα ακόμα στην επένδυση
των 410 εκατ. ευρώ για το
Elounda Hills
Υπεγράφη από τους συναρμόδιους Υπουργούς και απεστάλη για
έλεγχο στο Συμβούλιο της Επικρατείας το Σχέδιο Προεδρικού
Διατάγματος για το Ειδικό Σχέδιο Χωρικής Ανάπτυξης της
Στρατηγικής Επένδυσης (ΕΣΧΑΣΕ) «Elounda Hills» της εταιρείας
«Mirum Hellas Α.Ε.», στο Δήμο Αγίου Νικολάου Λασιθίου της
Περιφέρειας Κρήτης.
Η επένδυση, προϋπολογισμού 410 εκατομμυρίων ευρώ, αφορά στην
κατασκευή σε έκταση 675 στρεμμάτων πολυτελούς θερέτρου, το
οποίο θα περιλαμβάνει παραθεριστικές κατοικίες, ξενοδοχεία,
τουριστικό λιμένα-μαρίνα, αθλητικές εγκαταστάσεις και κέντρα
αναζωογόνησης.
Θυμίζουμε, ότι το προηγούμενο διάστημα η ΕΤΑΔ είχε ολοκληρώσει
τις απαραίτητες διαδικασίες που απαιτούνταν από την πλευρά
της. Επίσης, στα τέλη Δεκεμβρίου του 2018 το Περιφερειακό
Συμβούλιο Κρήτης είχε δώσει τη συγκατάθεσή του, για την
εκπόνηση στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Τώρα,
μετά την εκπόνηση της στρατηγικής μελέτης, προχώρησε η σύνταξη
και έγκριση του Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών
Επενδύσεων (ΕΣΧΑΣΕ), όπως έγινε γνωστό από το Υπουργείο
Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣτΕ
Εφόσον το Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για το ΕΣΧΑΣΕ του
project Elounda Hills πάρει το «πράσινο» φως και από ΣτΕ, τότε
το μοναδικό βήμα που θα απομένει, στο άμεσο μέλλον, είναι η
υποβολή κι η έγκριση της πολεοδομικής μελέτης, προς το σκοπό
της οριστικής και αμετάκλητης έκδοσης των απαραίτητων
οικονομικών αδειών. Σημειώνεται, ότι προσφάτως το bizness.gr
είχε παρουσιάσει σε σχετικό ρεπορτάζ, τη θετική γνωμοδότηση

που έδωσε η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της
Περιφέρειας Κρήτης, για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων,
στο έργο κατασκευής μαρίνας για το Elounda Hills.
Με βάση τα όσα έχει
Επενδύσεων, κ. Άδωνις
την τεράστια επένδυση
εντός του 2019, ώστε
αρχίσει τα έργα. Κάτι
πράξει, με την έλευση

προαναγγείλει ο Υπουργός Ανάπτυξης και
Γεωργιάδης, η αδειοδοτική διαδικασία για
της Mirum στην Κρήτη θα έχει ολοκληρωθεί
η εταιρεία να δύναται μέσα στο 2020 να
που σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται να
του νέου έτους.

Επισημαίνεται, ακόμη, πως κατά την κατασκευή του Elounda Hills
θα δημιουργηθούν 600 θέσεις εργασίας, ενώ άλλες 763 θέσεις
εργασίας κατά την λειτουργία του. Σύμφωνα με τις πληροφορίες
του bizness.gr από την Ελούντα, η Mirum θα στηρίξει στο
πλαίσιο της επένδυσής της την τοπική κοινωνία, γι’ αυτό τα
υλικά που θα χρησιμοποιηθούν στην κατασκευαστική φάση, θα τα
προμηθευτούν από επαγγελματίες της περιοχής. Επιπρόσθετα, και
οι εργάτες που θα υλοποιήσουν τις εργασίες θα προέρχονται
εξίσου από την τοπική κοινωνία της Ελούντας.
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