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Κωδικός Εντύπου: Κ4-01-063  
 
Αριθ. πρωτ.: 31736                                     Αθήνα, 9/11/2006 
  
  Προς το 
  Χρηµατιστήριο Αθηνών 
  ∆/νση Εισηγµένων Τίτλων 
                                                                           Τµήµα Εταιρειών Παροχής  
                                                                           Υπηρεσιών, Εµπορίας και 
                                                                           Χρηµατοπιστωτικού Κλάδου 
                                                                           Υπόψη: κ. Κων/νου Παπαχρίστου 
                                                                           Σοφοκλέους  10-10559 Αθήνα 
                                                          Κοιν/ση:  Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς 
  Κολοκοτρώνη 1, Αθήνα 105 62 
 
Θέµα : Σχολιασµός  δηµοσιεύµατος  τύπου της 4-5/11/2006, περί των χρονο-

µισθώσεων του Πόρτο Καρράς. 
 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις της απόφασης 3/347/12.7.2005 της Επιτροπής 

Κεφαλαιαγοράς και της παρ.1, άρθρου 10 του Ν.3340/2005, ο Όµιλος της ΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ, γνωστοποιεί το περιεχόµενο επιστολής του προς την εφηµερίδα «Ο 
ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝ∆ΥΤΗ», σχετικά µε δηµοσίευµα αυτής στις 4-5/11/2006 µε τίτλο «Οι 
«χρονοµεριστές» του Πόρτο Καρράς και ο Ετσεβίτ …», το κείµενο της οποίας έχει ως εξής: 
 
«  Η επιχείρηση του «Πόρτο  Καρράς», δηµιούργηµα του επιχειρηµατία Ι.Καρρά,  τέθηκε 
το έτος 1997 σε αναγκαστική διαχείριση, λόγω των ανυπέρβλητων οικονοµικών 
προβληµάτων που αντιµετώπιζε. Υστερα από δηµόσιο πλειοδοτικό διαγωνισµό, το 
ενεργητικό της επιχείρησης απέκτησε ο Οµιλος της  ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ,  η οποία  
πλήρωσε µετρητοίς, µε δικά της κεφάλαια, τριάντα τρια δισεκατοµµύρια δραχµές (δηλαδή 
97 εκατοµµύρια ευρώ) και προχώρησε στην εξυγίανση  και ανακαίνιση του 
συγκροτήµατος, δαπανώντας, πέρα από το τίµηµα, τεράστια ποσά για µια από τις 
µεγαλύτερες τουριστικές επενδύσεις.  
Στο συγκρότηµα υπήρχαν πολλοί χρονοµισθωτές, οι οποίοι στην περίοδο 1991 - 1996 
είχαν συνάψει µε τους προηγούµενους ιδιοκτήτες του Πόρτο Καρράς χρονοµισθώσεις για 
τα επόµενα 50 περίπου χρόνια και είχαν καταβάλει  σε αυτούς 3,5 δισεκατοµµύρια δραχµές 
(και όχι 9 δις,  όπως, ασφαλώς  από παραδροµή,  αναφέρει ο αρθρογράφος σας). 
Σύµφωνα µε το νόµο 1892/1990 ο νέος ιδιοκτήτης, αποκτά µόνο το ενεργητικό της 
επιχείρησης, ελεύθερο από βάρη και χρέη της προηγούµενης επιχείρησης που 
εκκαθαρίσθηκε.  
Αυτό ακριβώς έκανε η ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ. Εφάρµοσε  το νόµο, προκειµένου να 
εξυγιάνει και να αναβαθµίσει το συγκρότηµα, που είναι βασικό στοιχείο της οικονοµικής 
ζωής της Χαλκιδικής και γενικότερα του τουρισµού  και έτσι έδωσε εργασία σε πλήθος 
εργαζοµένων της περιοχής.  ∆ικαιώθηκε δε  πέντε φορές από τον Αρειο Πάγο - την 
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τελευταία µάλιστα φορά από την Ολοµέλεια, που δέχθηκε ότι η εξυγίανση των 
επιχειρήσεων που τίθενται σε ειδική εκκαθάριση είναι σηµαντικότερη για την εθνική 
οικονοµία σε σύγκριση µε τα συµφέροντα των χρονοµισθωτών, που αποτελούν 
«παθητικό» της επιχείρησης και όχι ενεργητικό και εποµένως µε τον πλειστηριασµό της 
ειδικής εκκαθάρισης δεν  µεταβιβάζεται στο νέο ιδιοκτήτη. Ο ισχυρισµός του αρθρογράφου  
σας ότι η Ολοµέλεια δικαίωσε στο θέµα αυτό τους χρονοµισθωτές οφείλεται ασφαλώς σε 
εσφαλµένη πληροφόρηση του. 
Όπως συµβαίνει σε κάθε πτώχευση, εκκαθάριση ή άλλη ανάλογη διαδικασία εξυγίανσης 
επιχειρήσεων κλπ, τη διανοµή  του τιµήµατος των 33 δισεκατοµµυρίων στους πιστωτές 
της προηγούµενης επιχείρησης και την πληρωµή των απαιτήσεων τους σύµφωνα µε  το 
νόµο,  ανέλαβε ο εκκαθαριστής - τον οποίο διόρισε το Εφετείο Θεσσαλονίκης- και 
συγκεκριµένα µια εταιρεία του Οµίλου της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. ∆ικαίωµα αποζηµίωσης για 
τα χρήµατα που είχαν προκαταβάλει οι χρονοµισθωτές στους  προηγούµενους ιδιοκτήτες  
για τα επόµενα 50 χρόνια  ενώ  έκαναν  χρήση  των διαµερισµάτων του ξενοδοχείου µόνο 
για µερικά  χρόνια (µέχρι το έτος 2000) έχουν φυσικά και οι χρονοµισθωτές.  Αυτό το θέµα 
όµως δεν αφορά την νέα επιχείρηση  που αγόρασε το ενεργητικό του συγκροτήµατος και 
εξόφλησε το τίµηµα αλλά τη διαδικασία διανοµής του πλειστηριάσµατος, που είναι έργο 
του εκκαθαριστή.   
Είναι λοιπόν προφανές και θα πρέπει να τονισθεί για να µην καλλιεργούνται εσφαλµένες 
εντυπώσεις:   
1. Ότι η ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ δεν πλήρωσε βέβαια  τα 33 δις. για  να εκµεταλλευθεί 
το ξενοδοχείο µετά 40 χρόνια, όταν λήγουν  οι χρονοµισθώσεις, αφού  ολόκληρο το 
τίµηµα των 3,5 δις  το έχουν εισπράξει οι προηγούµενοι ιδιοκτήτες,  που το είχαν 
χρονοµισθώσει.  
2. Οι  χρονοµισθώσεις έγιναν στην περίοδο 1991-1996, ενώ ίσχυε ο νόµος 1892/1990 
για τις ειδικές εκκαθαρίσεις και όχι πριν από το νόµο αυτό,  όπως πάλι κατά λάθος 
αναφέρει ο αρθρογράφος. 
3.  Οι  χρονοµισθώσεις έγιναν κατά παράβαση  του νόµου, που απαγορεύει τη 
µίσθωση  και τη χρονοµίσθωση αν δεν υπάρχει προηγούµενη ρητή έγκριση των Τραπεζών, 
οι οποίες  πριν από το 1990 είχαν δανειοδοτήσει την παλαιά επιχείρηση. Μάλιστα  ο ΕΟΤ 
είχε προειδοποιήσει τους χρονοµισθωτές να µην υπογράψουν συµβόλαια χρονοµισθώσεων, 
χωρίς να έχει εξασφαλισθεί ότι θα πληρωθούν τα χρέη του παλαιού ιδιοκτήτη του ΠΟΡΤΟ 
ΚΑΡΡΑΣ προς τις Τράπεζες, κάτι το οποίο αυτοί αγνόησαν,  µε αποτέλεσµα, µετά την 
αδυναµία του αρχικού ιδιοκτήτη να εξοφλήσει τα τραπεζικά δάνεια, να πλειστηριασθεί  όλο 
το συγκρότηµα από τις κρατικές Τράπεζες. 
4. Η νοµοθετική παρέµβαση υπέρ των χρονοµισθωτών, την οποία φαίνεται να 
υπαινίσσεται ο αρθρογράφος σας θα αποτελέσει πλήγµα κατά της εξυγίανσης των 
προβληµατικών επιχειρήσεων. Τέτοιες ρυθµίσεις  µπορούν να µαταιώσουν το σκοπό του 
νόµου,  που αποβλέπει στην απρόσκοπτη συνέχιση της λειτουργίας επιχειρήσεων µε 
τεράστια σηµασία για το κοινωνικό σύνολο και την οικονοµική ανάπτυξη, όπως το ΠΟΡΤΟ 
ΚΑΡΡΑΣ, η οποία εξασφαλίζει θέσεις εργασίας, ανάπτυξη του τουρισµού κλπ. Αν µάλιστα 
επιχειρηθεί µία τέτοια παρέµβαση µε αναδροµική ισχύ, τότε θα πληγεί ανεπανόρθωτα  και 
η αξιοπιστία του Κράτους, αφού βέβαια αν ίσχυε τέτοια ρύθµιση,  η ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ 
ουδέποτε θα πλήρωνε 33 δις. δραχµές  για να αποκτήσει ξενοδοχείο δεσµευµένο για τις 
επόµενες δεκαετίες.   
5. Οι υπαινιγµοί του συντάκτη του άρθρου περί ενός «αοράτου χεριού» που δήθεν 
εµποδίζει την εφαρµογή µιας δικαστικής αποφάσεως (η οποία, επαναλαµβάνουµε, δεν 
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δικαιώνει  τους χρονοµισθωτές αλλά περισώζει το θεσµό της ειδικής εκκαθάρισης) δεν 
έχουν θέση σε µια σοβαρή προσπάθεια ενηµέρωσης του αναγνωστικού κοινού.  
 
Όσον αφορά την «απειλή» προσφυγής στο ∆ικαστήριο των Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων, 
αυτή δεν αφορά τον Όµιλό µας αλλά το Ελληνικό ∆ηµόσιο, που θα είναι διάδικος σε τέτοια 
δίκη. Ο Οµιλος µας δεν εισέπραξε κανένα ποσόν από τους χρονοµισθωτές και όπως 
παραδέχεται και ο αρθρογράφος σας, δεν µπορεί  να ευθύνεται επειδή  εφάρµοσε το  
νόµο. Είναι δε προφανές ότι δεν έχει παραβιασθεί καµία από τις διατάξεις, την τήρηση των  
οποίων ελέγχει το ∆ικαστήριο των Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων, όταν µάλιστα η ελληνική 
νοµθεσία διαφυλάσσει το δικαίωµα αποζηµίωσης των χρονοµισθωτών.  » 
 
 
       Παρακαλούµε για τις ενέργειές σας. 
 

  
Ο Πρόεδρος του Οµίλου 

της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ 
 
 
 
 

Κων/νος Στέγγος  
 
 
 

 
 
 
 


