
 
 

Άλιµος, 4-3-2004  

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Στο φύλλο της εφηµερίδας Η ΑΠΟΦΑΣΗ της 2.3.2004 και στη σελίδα 8 υπάρχει µια στήλη µε 
τίτλο «Γνώριζαν και άλλοι υπουργοί για την (ν)τροπολογία» και υπέρτιτλο «ΥΠΟΘΕΣΗ 
ΠΑΧΤΑ». 

Επ’αυτών που αναφέρονται στην εν λόγω στήλη ανακοινώνουµε τα εξής: 

1. Ο όµιλός µας ουδέποτε πίεσε κανέναν άµεσα ή έµµεσα για δήθεν οικοπεδοποίηση του 
ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ. 

2. Εχουµε επανειληµµένα ανακοινώσει εγγράφως και δηµοσίως τις προοπτικές µας περί 
ελαφράς και σταδιακής τουριστικής οικιστικής ανάπτυξης, µε το διεθνώς εφαρµοζόµενο 
σύστηµα fractioning, σε θέσεις που είναι σήµερα, ως επί το πλείστον, ελαιώνες, αµπελώνες, 
εσπεριδοειδή κλπ., χωρίς καµία υπέρβαση των ισχυόντων συντελεστών κάλυψης και 
δόµησης. Με την ολοκλήρωση της επένδυσης αυτής, εντός δεκαετίας, θα καταληφθεί µόλις το 
0,6% της όλης έκτασης του συγκροτήµατος, χωρίς να καταστρέφεται η υπάρχουσα βλάστηση, 
την οποία προσέχουµε σαν «κόρη οφθαλµού». 

3. ∆εν έχουµε λάβει γνώση του κειµένου της γνωµοδότησης του ∆’ Τµήµατος του Ν.Σ.Κ 
παρόλο που το επιδιώξαµε, επειδή δεν την έχει κάνει αποδεκτή ο Υπουργός Γεωργίας. 

4. Επί της ουσίας της υποθέσεως οι θέσεις µας είναι ξεκάθαρες: 

Ι. Ο όρος περί αποχαρακτηρισµού της έκτασης του ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ (άρθρο 6 § 1 της 
σχετικής σύµβασης που κυρώθηκε µε το ν.δ. 69/68) δεν έπαυσε να ισχύει ούτε 
τροποποιήθηκε µέχρι σήµερα, διότι απαιτείται συµφωνία (που δεν έχει γίνει, ούτε ποτέ θα 
συναινέσουµε να γίνει), µεταξύ της ιδιοκτήτριας εταιρείας του «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ» και του 
Ελληνικού ∆ηµοσίου, σύµφωνα µε τη ρητή διάταξη του άρθρου 2 § 2 της παραπάνω 
συµβάσεως και όπως επαναβεβαιώθηκε µε τους Νόµους: Ν. 664/1977, Ν. 1682/1987, Ν. 
2438/1996, οι οποίοι συγκεκριµένα αναφέρονται στην ισχύ των ως άνω ρητών διατάξεων. 

ΙΙ. Ο όρος περί αποχαρακτηρισµού της εκτάσεως και περί µη εφαρµογής σ’ αυτήν της 
νοµοθεσίας περί δασών κλπ έχει τεθεί στους παραπάνω αυξηµένης ισχύος Νόµους, χωρίς 
κανένα χρονικό περιορισµό. Η σύµβαση, όπως ήταν φυσικό, δεν περιείχε όρο λήξεως του 
αποχαρακτηρισµού ή ορισµένων άλλων προνοµίων. Αντίθετα στη σύµβαση αυτή, 
προβλέφθηκε χρονικός περιορισµός άλλου προνοµίου, ανάλογα µε το ύψος του εισαγόµενου 
συναλλάγµατος, που λήγει το 2163. Ο τωρινός ισχυρισµός ότι έπαυσε δήθεν να ισχύει η 
σύµβαση του 1968 από 24/10/1987 και ως εκ τούτου δεν ισχύει πλέον η διάταξη του άρθρου 
6 παρ. 1 του Ν.∆ 69/68 (δηλ. έπαυσε ο αποχαρακτηρισµός ως δασικής της εναποµεινάσης 
έκτασης), είναι τελείως εξωπραγµατικός και αβάσιµος, αφού η από 7-5-1996 σύµβαση µεταξύ 
του Ελληνικού ∆ηµοσίου και του ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ, που κυρώθηκε µε τον Ν. 2438/1996, ρητά 
ορίζει ότι ισχύουν οι διατάξεις της αρχικής σύµβασης, µεταξύ των οποίων και ο 
αποχαρακτηρισµός της έκτασης από δασική κλπ. ∆εν είναι παράξενο να κυρώνεται µε Νόµο 
του 1996 ο αποχαρακτηρισµός της έκτασης και να υποστηρίζεται ότι αυτός έπαυσε από 
24/10/87;…!!, όταν η ισχύς των προνοµίων είναι αορίστου χρόνου, πλην ενός που λήγει το 
2163. Πέραν τούτων θα ήταν εντελώς παράλογο και αντιπαραγωγικό να θεωρηθούν 
καταργηθείσες οι υποχρεώσεις που ανέλαβε µε τη σύµβαση το Ελληνικό ∆ηµόσιο σε 
αντιστάθµισµα των επενδύσεων, επειδή ο επενδυτής εκπλήρωσε τις δικές του συµβατικές 
υποχρεώσεις. 

ΙΙΙ. Το αµετάβλητο των όρων της σύµβασης (η οποία µπορεί να τροποποιηθεί µόνον µε 
συγκατάθεση του επενδυτή), ανεξαρτήτως της προστασίας που έχει η σύµβαση αυτή λόγω 



 
 
εισαγωγής κεφαλαίων εξωτερικού, αποτελεί στοιχείο της περιουσίας του επενδυτή που 
προστατεύεται µε το άρθρο 17 του Συντάγµατος και το άρθρο 1 του Πρώτου Πρωτοκόλλου 
της Συµβάσεως της Ρώµης για τα ατοµικά δικαιώµατα. 

IV. Ο όρος περί αποχαρακτηρισµού αναφέρεται σε ολόκληρο το ακίνητο, των 17.630 
στρεµµάτων του ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ και ενεργοποιήθηκε πολεοδοµικά όλη η έκταση µε το από 
30-9-1976 Π.∆. (ΦΕΚ ∆315/1976). 

V. Τόσο στα τεύχη του σχετικού διεθνούς διαγωνισµού πώλησης του ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ από 
τον όµιλο της Εθνικής Τράπεζας όσο και στην συµβολαιογραφική πράξη µεταβίβασης, στην 
οποία συνέπραξε και το Ελληνικό ∆ηµόσιο εκπροσωπούµενο από τον Υπουργό Μακεδονίας 
– Θράκης, επιβεβαιώνεται η ισχύς των αδειών και προνοµίων της επενδύσεως και η 
µεταβίβασή τους στο νέο επενδυτή, χωρίς κανένα χρονικό περιορισµό. Σηµειώνεται ότι τα 
παραπάνω έλαβαν χώρα το 1999, ήτοι δώδεκα χρόνια µετά την αναφερόµενη στην ως άνω 
γνωµοδότηση του Ν.Σ.Κ. ηµεροµηνία λήξης της σύµβασης και του αποχαρακτηρισµού (24-
10-1987). 

Από το Γραφείο Τύπου 
του Οµίλου της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ 

 


