
 
 

 
Αθήνα, 25/10/2005 

Προς τον  
∆ιευθυντή Σύνταξης 
της εφηµερίδας 
«ΕΠΕΝ∆ΥΤΗΣ» 

 
Θέµα: Σχολιασµός δηµοσιεύµατος  
 
Στο φύλλο της εφηµερίδας σας της 22ας Οκτωβρίου 2005 στη σελίδα 24, αναφέρεσθε στο 

ζήτηµα των χρονοµισθωτών του ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ.  

Όπως και κατά το παρελθόν είχαµε ανακοινώσει, σας επισηµαίνουµε και πάλι τις θέσεις µας, 

που έχουν γίνει δεκτές µε δικαστικές αποφάσεις του Αρείου Πάγου. Συγκεκριµένα: 

• Τα χρονοµεριστικά συµβόλαια που υπογράφηκαν µε τους προηγούµενους ιδιοκτήτες του 

συγκροτήµατος Πόρτο Καρράς στην περίοδο 1991-1996 και από τα οποία αυτοί εισέπραξαν 

περίπου 3,5 δισεκατοµµύρια δραχµές, και όχι 9 δισεκατοµµύρια, όπως αναληθώς αναφέρει το 

δηµοσίευµά σας, αντίκεινται σε ρητή απαγορευτική διάταξη νόµου, λόγω έλλειψης 

προγενέστερης, ρητής έγκρισης των Τραπεζών που είχαν δανειοδοτήσει το συγκρότηµα.  

• Μάλιστα ο ΕΟΤ είχε προειδοποιήσει τους χρονοµισθωτές να µην υπογράψουν 

συµβόλαια, χωρίς να έχει εξασφαλισθεί ότι θα πληρωθούν τα χρέη του παλαιού ιδιοκτήτη του 

ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ προς τις Τράπεζες, κάτι το οποίο αγνοήθηκε, µε αποτέλεσµα, µετά την 

αδυναµία των Τραπεζών να εισπράξουν από τον αρχικό ιδιοκτήτη τις απαιτήσεις τους, να 

πλειστηριασθεί όλο το συγκρότηµα. 

• Το 1999 σε διεθνή πλειοδοτικό διαγωνισµό ο Όµιλος της Τεχνικής Ολυµπιακής αγόρασε 

µόνο το ενεργητικό του συγκροτήµατος από την Εθνική Τράπεζα, η οποία προηγουµένως το 

είχε αποκτήσει έναντι 11 δισεκατοµµυρίων δραχµών,  πληρώνοντας 32,88 δισεκατοµµύρια 

δραχµές τοις µετρητοίς.   

• Σύµφωνα µε τους αναπτυξιακούς νόµους 1892/90 και 2538/97, ο Όµιλος αποκτά µόνο το 

ενεργητικό της παλιάς επιχείρησης, δηλαδή δεν αποκτά καµία απολύτως υποχρέωση 

οιουδήποτε είδους. Σκοπός του νοµοθέτη αποτελεί η απρόσκοπτη συνέχιση της λειτουργίας 

µίας επιχείρησης µε τεράστια σηµασία για το κοινωνικό σύνολο και την οικονοµική ανάπτυξη 

µιας περιοχής, όπως το ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ, η οποία εξασφαλίζει διατήρηση θέσεων εργασίας, 

ανάπτυξη του τουρισµού κλπ. 

• Για τα χρέη στα οποία περιλαµβάνονται οι προκαταβολές χρονοµισθωµάτων, υπήρχε 

δυνατότητα εξόφλησης από το προιόν του πλειστηριασµού, σε περίπτωση εγγραφής των 

χρονοµισθωτών στον πίνακα κατάταξης των πιστωτών  µε συγκεκριµένη διαδικασία, η οποία 

αποτελεί αποκλειστική αρµοδιότητα του ειδικού εκκαθαριστή, στην προκειµένη περίπτωση της 

Εθνικής Κεφαλαίου, θυγατρικής 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.  

• Οι ανωτέρω νοµικές απόψεις του Οµίλου µας και η εκ µέρους του εφαρµογή της 

νοµοθεσίας περί ειδικής εκκαθάρισης, κρίθηκε ως ορθή από τον Αρειο Πάγο, µε τις υπ’αρ. 

1480/2003, 1481/2003, 1482/2003 και 757/2004 αµετάκλητες αποφάσεις του και από τις εν 

συνεχεία εκδοθείσες υπ’αρ. 3046/2004, 3206/2004 και 3473/2004 αποφάσεις του Εφετείου 

Θεσσαλονίκης, µετά την παραποµπή της υπόθεσης στο ∆ικαστήριο αυτό για νέα κρίση. Ολες 

αυτές οι δικαστικές αποφάσεις, αναφέρονται στον υπέρτατο δηµόσιο σκοπό που 

εξυπηρετείται µε τη νοµοθεσία περί ειδικής εκκαθάρισης, η οποία απαλλάσσει τον νέο 

κτήτορα µιας εκκαθαρισθείσας επιχείρησης, όπως εν προκειµένω, από βάρη, χρέη και 

υποχρεώσεις οποιασδήποτε µορφής, προκειµένου αυτή να ορθοποδήσει και να γίνει βιώσιµη 

και αποδοτική. Οι δε µισθώσεις, συµπεριλαµβανοµένων και των εκκρεµών, θεωρούνται 

στοιχείο παθητικού µε βάση τη διάταξη του άρθρου 31 Ν. 2538/1997. 

 

Στην κατακλείδα του δηµοσιεύµατός σας, αναφέρετε ότι ο σύλλογος των χρονοµισθωτών ζητά 

τη βοήθεια της κυβέρνησης, προκειµένου να υπάρξει νοµοθετική ρύθµιση, έτσι ώστε ή να 

πάρουν πίσω τα χρήµατα που έχουν δώσει ή να συνεχίσουν να χρησιµοποιούν τα 

καταλύµατα. 

Επ’αυτών, τονίζουµε τα εξής: 

• Κανένα χρηµατικό ποσόν δεν οφείλουµε στους χρονοµισθωτές, για τους ανωτέρω 

λόγους, όπως έχουµε δικαιωθεί δικαστικά και στο σηµείο αυτό, όσον δηλαδή αφορά 

στη δήθεν υποχρέωσή µας περί καταβολής αποζηµιώσεως σε αυτούς (ενδεικτικά 

1737/2001, 1738/2001 και 1739/2001 Μον. Πρωτοδικείου Αθηνών, 3754/2001 

Ειρηνοδικείου Αθηνών). Σηµειώνουµε ότι ελάχιστοι εκ των 2.500 χρονοµισθωτών 

έχουν στραφεί σε βάρος µας ζητώντας οποιασδήποτε µορφής αποζηµίωση, 

αποδεχόµενοι ουσιαστικά το βάσιµο των απόψεών µας.  

• Οµοίως, κανένα νοµικό δικαίωµα δεν έχουν οι χρονοµισθωτές να χρησιµοποιούν τα 

καταλύµατα του ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ, σύµφωνα µε πλείστες όσες δικαστικές αποφάσεις 

(ενδεικτικά αναφέρουµε 2741/2004 Εφετείου Θεσσαλονίκης, 5877/2004, 5505/2004 

Εφετείου Αθηνών κ.ά.).  

Από τα ανωτέρω συνάγεται µε σαφήνεια ότι οποιαδήποτε νοµοθετική ρύθµιση του ζητήµατος 

εις βάρος µας, θα αναιρεί την ανεξαρτησία της ∆ικαιοσύνης και θα αποτελεί απαράδεκτη 

παρέµβαση που θα ακυρώνει την βασική αρχή της δίκαιης και ισότιµης δίκης, που πρέπει να 

διέπει ένα ευνοµούµενο κράτος.  

 



 
 
Παρακαλούµε, να δηµοσιεύσετε τις θέσεις µας, στο ίδιο σηµείο της εφηµερίδας σας, όπως 

επιβάλλει η δηµοσιογραφική δεοντολογία, προκειµένου οι αναγνώστες σας να έχουν 

αντικειµενική και σφαιρική ενηµέρωση στο θέµα αυτό. 

 
        Από το Γραφείο Τύπου 

    του Οµίλου της 
       ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ 

 

 


