
 
 

Άλιµος, 24 Ιουλίου 2006 
 

 
Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΟΝΟΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΤΟΥ «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ» 

 
 

Με αφορµή πρόσφατο δηµοσίευµα που αναφέρεται σε απόφαση του Αρείου Πάγου σχετικά 

µε τις χρονοµισθώσεις του «Πόρτο Καρράς», ο Όµιλος της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ, στον 

οποίον ανήκει η εταιρεία ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε και ιδιοκτήτρια του οµωνύµου τουριστικού 

συγκροτήµατος, ανακοινώνει τα ακόλουθα:  

Με 4 αποφάσεις του Αρείου Πάγου έχει κριθεί, ότι αν η επιχείρηση που εκµεταλλεύεται 

ξενοδοχείο µε τη µορφή χρονοµισθώσεων (time sharing) τεθεί υπό ειδική εκκαθάριση και 

επακολουθήσει πλειστηριασµός, οι συµβάσεις χρονοµισθώσεων δεν δεσµεύουν τη νέα 

επιχείρηση που αποκτά το ξενοδοχείο. Οι χρονοµισθωτές µπορούν σ’ αυτή την περίπτωση να 

αποζηµιωθούν από το τίµηµα που καταβάλει ο νέος ιδιοκτήτης στην εκκαθάριση. 

Την πιο πάνω νόµιµη και δίκαιη λύση επικύρωσε και η πρόσφατη απόφαση έτους 2006 της 

Ολοµελείας του Αρείου Πάγου, που συµφώνησε µε τις προηγούµενες 4 αποφάσεις. 

Ο Όµιλος της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ κατέβαλλε στον Όµιλο της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 

για την αγορά του συγκροτήµατος «Πόρτο Καρράς» σε πλειστηριασµό ύστερα από ειδική 

εκκαθάριση, τίµηµα τριάντα τριών δισεκατοµµυρίων δραχµών. Απέκτησε το συγκρότηµα 

ελεύθερο, για άµεση εκµετάλλευση και εξυγίανε την επιχείρηση εξασφαλίζοντας άνω των 

1.000 θέσεων εργασίας. Θα ήταν παράλογο να υποχρεωθεί να περιµένει µέχρι και εξήντα 

χρόνια (!) για να µπορέσει να εκµεταλλευθεί το ξενοδοχείο. Σωστά λοιπόν δικαιώθηκε και από 

την Ολοµέλεια, όπως είχε δικαιωθεί και από τις 4 προηγούµενες αρεοπαγιτικές αποφάσεις.  

Από τους χρονοµισθωτές, περίπου 70, ισχυρίσθηκαν ότι ο Όµιλος δεν έπρεπε να τους 

αποβάλει από τα χρονοµισθωµένα διαµερίσµατα, αν και το επιτρέπει ο νόµος, γιατί κάτι τέτοιο 

είναι «κατάχρηση δικαιώµατος». Το Εφετείο δεν εξέτασε τον ισχυρισµό αυτόν για λόγους 

δικονοµικούς. Ο Άρειος Πάγος επαναφέρει την υπόθεση στο Εφετείο για να εξετασθεί το 

ζήτηµα της κατάχρησης δικαιώµατος κατ’ ουσία, χωρίς αυτό να προδικάζει ότι οι ισχυρισµοί 

των 70 χρονοµισθωτών θα γίνουν δεκτοί. Επισηµαίνουµε, περαιτέρω, τα εξής : 

α- Η Ολοµέλεια του Αρείου Πάγου δεν ανατρέπει τις αποφάσεις των Εφετείων και τις 

προηγούµενες του Αρείου Πάγου, που δέχθηκαν ότι τα συµβόλαια των χρονοµισθωτών δεν 

ισχύουν σε περίπτωση ειδικής εκκαθάρισης, αλλά αντίθετα τις επικυρώνει. 

β- Ο Άρειος Πάγος δεν παίρνει θέση στο ζήτηµα, αν η αποβολή των 70 χρονοµισθωτών έγινε 

καταχρηστικά. Απλά παραπέµπει το ζήτηµα στο Εφετείο. 

γ- Το ζήτηµα αν υπάρχει κατάχρηση δικαιώµατος, αφορά µόνο τους 70 χρονοµισθωτές που 

έχουν εµπροθέσµως ασκήσει νόµιµη ανακοπή και όχι όλους. 

δ- Ο Όµιλος δεν εισέπραξε από κανέναν χρονοµισθωτή οποιοδήποτε τίµηµα χρονοµίσθωσης. 

Ο,τι πλήρωσαν οι χρονοµισθωτές, το πλήρωσαν σε προηγούµενους ιδιοκτήτες και µπορούν 

να το αναζητήσουν από την ειδική εκκαθάριση. 



 
 
Ο Όµιλος της Τεχνικής Ολυµπιακής επαναλαµβάνει, ότι δεν ωφελεί κανέναν η δηµοσίευση 

εσφαλµένων συµπερασµάτων.  

 

Από το Γραφείο Τύπου 

του Οµίλου της 

ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ Α.Ε 

                     
 


