
 
 

04-06-2003  

Με αφορµή χθεσινά δηµοσιεύµατα απογευµατινής εφηµερίδας σχετικά µε τα συµβόλαια 
χρονοµίσθωσης στο Πόρτο Καρράς Χαλκιδικής, η εταιρεία ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ και ο Όµιλος 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ανακοινώνουν τα εξής:  

Οι προηγούµενοι ιδιοκτήτες του Πόρτο Καρράς στην περίοδο 1991-1996 υπέγραψαν 
συµφωνητικά χρονοµίσθωσης για ένα ξενοδοχείο του συγκροτήµατος και εισέπραξαν από 
τους ενδιαφερόµενους περίπου 3,5 δισεκατοµµύρια δραχµές, χωρίς, όπως επιβάλλει ο νόµος, 
να έχουν την έγκριση των Τραπεζών που είχαν δανειοδοτήσει το συγκρότηµα. Μάλιστα ο 
ΕΟΤ τους είχε προειδοποιήσει να µη υπογράψουν συµβόλαια χωρίς να έχει εξασφαλισθεί ότι 
θα πληρωθούν τα χρέη του παλαιού ιδιοκτήτη προς τις Τράπεζες. Η προειδοποίηση όµως 
αγνοήθηκε και οι Τράπεζες δεν εισέπραξαν τις απαιτήσεις τους, µε αποτέλεσµα να 
πλειστηριασθεί όλο το συγκρότηµα, το οποίο απέκτησε η Εθνική Τράπεζα αντί 11 
δισεκατοµµυρίων δραχµών. Από αυτά τα 10 δισεκατοµµύρια δραχµές έπρεπε να πληρωθούν 
µε δόσεις σε 10 χρόνια. 

Το 1999 σε διεθνή πλειοδοτικό διαγωνισµό ο Όµιλος της Τεχνικής Ολυµπιακής αγόρασε το 
συγκρότηµα από την Εθνική Τράπεζα πληρώνοντας 32,88 δισεκατοµµύρια δραχµές. Τα 10 
δισεκατοµµύρια δραχµές, αντί να εξοφληθούν σε 10 χρόνια, προπληρώνονται από τον Όµιλο 
αµέσως, προκειµένου να εξοφληθούν οι πρώην εργαζόµενοι στο συγκρότηµα που ήταν 
απλήρωτοι 2 χρόνια. Άλλα 40 δισεκατοµµύρια δραχµές περίπου δαπανά ο Όµιλος για την 
ανακαίνιση του συγκροτήµατος, την επέκταση των επενδύσεων, την αποκατάσταση των 
αµπελώνων κ.λπ.  

Σύµφωνα µε τους αναπτυξιακούς νόµους 1892/90 και 2538/97, ο Όµιλος αποκτά µόνο το 
ενεργητικό της παλιάς επιχείρησης του Ι. Καρρά. Τα χρέη που περιλαµβάνουν και τις 
προκαταβολές χρονοµισθωµάτων, εξοφλούνται από τον ειδικό εκκαθαριστή, δηλαδή την 
Εθνική Κεφαλαίου, θυγατρική της Εθνικής Τράπεζας, που έχει στη διάθεσή της γι' αυτό το 
σκοπό τα δισεκατοµµύρια δραχµές που εισέπραξε από τον πλειστηριασµό.  

Είναι τουλάχιστον παράλογη η αξίωση µερικών να πληρώσει ο επενδυτής δεκάδες 
δισεκατοµµυρίων δραχµών και να έχει δεσµευµένο το ξενοδοχείο για 50 χρόνια, µε 
χρονοµισθώσεις, το µίσθωµα των οποίων έχει βάλει στην τσέπη του ο προηγούµενος 
ιδιοκτήτης! Μία τέτοια αντίληψη υπονοµεύει την εξυγίανση των επιχειρήσεων και θέτει σε 
κίνδυνο την επένδυση και τις θέσεις εργασίας εκατοντάδων εργαζοµένων.  

Η διαφορά µε τους χρονοµισθωτές εκκρεµεί στη ∆ικαιοσύνη. Είναι φανερό ότι δηµοσιεύµατα 
όπως το χθεσινό έχουν ως στόχο όχι µόνο τον Όµιλο αλλά και την ίδια τη ∆ικαιοσύνη, η οποία 
θα πρέπει να αφεθεί απερίσπαστη στο έργο της.  

 


