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ΘΕΜΑ: Αύτημα για διεξαγωγό ελϋγχου νομιμότητασ τησ ςυμμετοχόσ του κ. 
Νικόλαου Αρβανύτη ςτο Δ τησ ΟΛΠ ΑΕ 

 

Αξιότιμη κ. Πρόεδρε Επιτροπόσ Κεφαλαιαγορϊσ 
 
Εύμαι νόμιμοσ εκπρόςωποσ του Παρατηρητηρύου Διαφϊνειασ Λιμενικού 
υςτόματοσ και με την ανωτϋρω ιδιότητϊ μου θϋτω υπόψιν ςασ και δι’ υμών και 
ςτο Διοικητικό υμβούλιο τησ Επιτροπόσ Κεφαλαιαγορϊσ τα εξόσ: 
 
1. τον κϊτωθι ςύνδεςμο: 
http://www.olp.gr/el/the-port-of-piraeus/management-board 
 
ϋχει αναρτηθεύ η ςύνθεςη του Διοικητικού υμβουλύου τησ ΟΛΠ ΑΕ ωσ εξόσ: 
 

 

 

Παρατηρητήριο Διαυάνειας  

Λιμενικού Σσστήματος 
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τον κϊτωθι ςύνδεςμο: 
http://www.olp.gr/images/pdffiles/cv_arvanitis.pdf 
 
εύναι αναρτημϋνο το βιογραφικό του μϋλουσ Διοικητικού υμβουλύου ΟΛΠ ΑΕ κ. 
Νικόλαου Αρβανύτη, το ακριβϋσ περιεχόμενο του οπούου ϋχει κατϊ λϋξει ωσ εξόσ: 
 

 

 

Εκ του ανωτϋρω βιογραφικού ςημειώματοσ, ςυνϊγεται ότι ο κ. Νικόλαοσ 
Αρβανύτησ εύναι ανώτατο διευθυντικό ςτϋλεχοσ τησ εταιρεύασ VISTA MARITIME & 
LOGISTICS ltd. 
 

2. Eπειδό ςτο καταςτατικό τησ εδρεύουςασ ςτον Πειραιϊ Αττικόσ (Ακτό Μιαούλη 
33) εταιρεύασ με την επωνυμύα «VISTA MARITIME AND LOGISTICS ΑΝΩΝΤΜΗ 
ΕΣΑΙΡΕΙΑ και διακριτικό τύτλο «VISTA MARITIME AND LOGISTICS S.A.» 
αναφϋρονται οι κϊτωθι καταςτατικού ςκοπού: 
 
(1) Η αγορϊ και γενικϊ η απόκτηςη, διαχεύριςη και εκμετϊλλευςη κϊθε τύπου 
πλούων και πλωτών ναυπηγημϊτων καθώσ και η με κϊθε τρόπο διϊθεςη και 
πώληςη τουσ,  
(2) Η μύςθωςη, ναύλωςη, διαχεύριςη και γενικϊ η εκμετϊλλευςη και ο εφοπλιςμόσ 
πλούων και  πλωτών ναυπηγημϊτων, 
(3) Η οργϊνωςη και εκτϋλεςη θαλαςςύων εκδρομών ό κρουαζιϋρων κϊθε εύδουσ 
εύτε με ιδιόκτητα πλούα τησ Εταιρεύασ εύτε με ναυλωμϋνα ό μιςθωμϋνα πλούα 
τρύτων,  
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(4) Η μεςολϊβηςη για τη διενϋργεια ναυλώςεων, μιςθώςεων, πωλόςεων και 
αγορών πλούων και πλωτών ναυπηγημϊτων και γενικϊ η διενϋργεια 
ναυλομεςιτικών εργαςιών,  
(5) Η πρακτόρευςη πλούων και πλωτών ναυπηγημϊτων, 
(6) Η διαμεςολϊβηςη για την εξεύρεςη πληρωμϊτων για πλούα και πλωτϊ 
ναυπηγόματα, 
(7) Η διενϋργεια εςωτερικών ό διεθνών μεταφορών προςώπων, εμπορευμϊτων 
και αγαθών παντόσ εύδουσ, και ειδικότερα τόςο χερςαύων (οδικών) όςο και 
θαλαςςύων και αεροπορικών μεταφορών, με ύδια τησ Εταιρεύασ μεταφορικϊ μϋςα 
ό ξϋνα,  
(8) Η αγορϊ και απόκτηςη μϋςων μεταφορϊσ παντόσ εύδουσ,  
(9) Η απόκτηςη ιδύων αποθηκευτικών χώρων ό η μύςθωςη τϋτοιων χώρων, 
ςυμπεριλαμβανομϋνων και αποθηκών με ψυκτικούσ θαλϊμουσ, μαζύ με τον 
αναγκαύο εξοπλιςμό τουσ και η επ' αμοιβό ανϊληψη τησ αποθόκευςησ, φύλαξησ 
και αποταμύευςησ εμπορευμϊτων παντόσ εύδουσ,  
(10) Η διενϋργεια ειςαγωγικού και εξαγωγικού εμπορύου παντόσ εύδουσ αγαθών 
και η επύ κϋρδει διαμεςολϊβηςη μεταξύ τρύτων ςτην διϊθεςη παντόσ εύδουσ 
εμπορευμϊτων  εγχωρύων ό ειςαγομϋνων εκ του εξωτερικού,  
(11) Η αγορϊ παντόσ εύδουσ ακινότων και η καταςκευό οικοδομών προσ 
εκμετϊλλευςη ό μεταπώληςη επύ κϋρδει,  
(12) Η διενϋργεια επενδύςεων ςτο εςωτερικό ό και ςτο εξωτερικό και η 
επιχεύρηςη κϊθε ϊλλησ πρϊξησ ςυναφούσ προσ τον ςκοπό τησ Εταιρεύασ ό που 
εξυπηρετεύ την ευόδωςη του,  
(13) Η ςυμμετοχό ςε κοινοπραξύεσ με τον ύδιο η παρεμφερό ςκοπό, μαζύ με ϊλλεσ 
Εταιρεύεσ, Οργανιςμούσ, Επιχειρόςεισ ό φυςικϊ πρόςωπα,  
(14) Η αντιπροςώπευςη Εταιρειών ό ούκων του εξωτερικού. 
(15) Η διενϋργεια επιςκευών, καταςκευών και μεταςκευών οποιωνδόποτε 
πλούων και πλωτών ναυπηγημϊτων για λογαριαςμό τησ Εταιρεύασ ό για 
λογαριαςμό τρύτων και γενικϊ κϊθε εργαςύα, η οπούα θα αποφαςιςθεύ από τουσ 
Εταύρουσ. 
 
3. Επειδό εκ των ανωτϋρω καταςτατικών ςκοπών ςυνϊγεται ότι η 
προαναφερόμενη εταιρεύα αποτελεύ εϊν όχι πραγματικό, οπωςδόποτε δυνητικό 
πελϊτη τησ ΟΛΠ ΑΕ, εύτε ςτο δικό τησ όνομα και για δικό τησ λογαριαςμό, εύτε με 
την ιδιότητα του πρϊκτορα ςτο όνομα και για λογαριαςμό πελατών τησ. 
Επιπρόςθετα, αποτελεύ καταςτατικό ςκοπό τησ προαναφερόμενησ εταιρεύασ 
μεταξύ ϊλλων και η μύςθωςη χώρων διατιθϋμενων προσ εκμύςθωςη και από την 
ΟΛΠ ΑΕ.  
 
4. Επειδό ο κ. Νικόλαοσ Αρβανύτησ, ςυνομολογημϋνα διευθυντικό ςτϋλεχοσ τησ 
VISTA MARITIME AND LOGISTICS S.A, εύναι ταυτόχρονα και μη εκτελεςτικό μϋλοσ 
του Διοικητικού υμβουλύου τησ ΟΛΠ ΑΕ, ότοι του ανώτατου οργϊνου διούκηςησ 
του ςυγκεκριμϋνου φορϋα διαχεύριςησ λιμϋνα.  
 
5. Επειδό, με την ιδιότητα του μη εκτελεςτικού μϋλουσ του Διοικητικού 
υμβουλύου τησ ΟΛΠ ΑΕ, ο κ. Νικόλαοσ Αρβανύτησ ςυμμετϋχει ϊλλωσ ςε κϊθε 
περύπτωςη δύναται να ςυμμετϋχει ςτη λόψη ςημαντικών αποφϊςεων, όπωσ εύναι 
ο καθοριςμόσ τησ τιμολογιακόσ πολιτικόσ τησ ΟΛΠ ΑΕ απϋναντι ςε πραγματικούσ 
ϊλλωσ δυνητικούσ πελϊτεσ, όπωσ εύναι και η VISTA MARITIME AND LOGISTICS 
S.A, τησ οπούασ αποτελεύ ταυτόχρονα και ανώτατο διευθυντικό ςτϋλεχοσ, όπωσ ο 
ύδιοσ ςυνομολογεύ.  
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Επειδό, περαιτϋρω, με την ιδιότητα του μη εκτελεςτικού μϋλουσ του Διοικητικού 
υμβουλύου τησ ΟΛΠ ΑΕ, ο κ. Νικόλαοσ Αρβανύτησ ϋχει ϊλλωσ δύναται να ϋχει 
πρόςβαςη ςε δεδομϋνα, που αφορούν ςτην εμπορικό δραςτηριότητα 
ανταγωνιςτών τησ VISTA MARITIME AND LOGISTICS S.A, τησ οπούασ αποτελεύ 
ταυτόχρονα και ανώτατο διευθυντικό ςτϋλεχοσ, όπωσ ο ύδιοσ ςυνομολογεύ.  
 
6. Επειδό εκ των ανωτϋρω ςυνϊγεται ότι ςτο πρόςωπο του κ. Νικόλαου Αρβανύτη 
ςυντρϋχουν, ϊλλωσ δύνανται να ςυντρϋξουν ςυγκρούςεισ ςυμφερόντων.  
 
Με ποια κριτόρια ςυνδιαμορφώνει ο κ. Νικόλαοσ Αρβανύτησ την τιμολογιακό 
πολιτικό τησ ΟΛΠ ΑΕ;  
 
Ποιϊ ςυμφϋροντα εξυπηρετεύ ο κ. Νικόλαοσ Αρβανύτησ, όταν ςτο διοικητικό 
ςυμβούλιο τησ ΟΛΠ ΑΕ ςυζητώνται ζητόματα τιμολογιακόσ πολιτικόσ; Σησ ΟΛΠ 
ΑΕ ό του πελϊτη τησ VISTA MARITIME AND LOGISTICS S.A, τησ οπούασ αποτελεύ 
ταυτόχρονα και ανώτατο διευθυντικό ςτϋλεχοσ, όπωσ ο ύδιοσ ςυνομολογεύ; 
 
Πρόκειται για εύλογα ερωτόματα, τα οπούα εύςτε αρμόδιοι να απαντόςετε.  
 
7. Eπειδό η ΟΛΠ ΑΕ εύναι εταιρεύα ειςηγμϋνη ςε χρηματιςτόριο και για το λόγο 
αυτόν διϋπεται από τα οριζόμενα ςτο ν. 3016/2002.  
 
Επειδό ςύμφωνα με το α. 2 παρ. 2 ν. 3016/2002 «Τα μϋλη του διοικητικού 
ςυμβουλύου και κϊθε τρύτο πρόςωπο ςτο οπούο ϋχουν ανατεθεύ από το Δ.Σ. 
αρμοδιότητϋσ του απαγορεύεται να επιδιώκουν ύδια ςυμφϋροντα που αντιβαύνουν 
ςτα ςυμφϋροντα τησ εταιρύασ.» 
 
Επειδό ςύμφωνα με το α. 2 παρ. 3 ν. 3016/2002 «Τα μϋλη του διοικητικού 
ςυμβουλύου και κϊθε τρύτοσ ςτον οπούο ϋχουν ανατεθεύ αρμοδιότητϋσ του οφεύλουν 
ϋγκαιρα να αποκαλύπτουν ςτα υπόλοιπα μϋλη του διοικητικού ςυμβουλύου τα ύδια 
ςυμφϋροντϊ τουσ, που ενδϋχεται να ανακύψουν από ςυναλλαγϋσ τησ εταιρύασ που 
εμπύπτουν ςτα καθόκοντϊ τουσ, καθώσ και κϊθε ϊλλη ςύγκρουςη ιδύων 
ςυμφερόντων με αυτών τησ εταιρύασ ό ςυνδεδεμϋνων με αυτόν επιχειρόςεων κατϊ 
την ϋννοια του ϊρθρου 42ε παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920, που ανακύπτει κατϊ την 
ϊςκηςη των καθηκόντων τουσ.» 
 
Eπειδό ςύμφωνα με το α. 8 περ. β’ ν. 3016/2002 η Τπηρεςύα Εςωτερικού Ελϋγχου 
εύναι μεταξύ ϊλλων αρμόδια και να «Αναφϋρει ςτο διοικητικό ςυμβούλιο τησ 
εταιρύασ περιπτώςεισ ςύγκρουςησ των ιδιωτικών ςυμφερόντων των μελών του 
διοικητικού ςυμβουλύου ό των διευθυντικών ςτελεχών τησ εταιρύασ με τα 
ςυμφϋροντα τησ εταιρύασ, τισ οπούεσ διαπιςτώνει κατϊ την ϊςκηςη των 
καθηκόντων του.» 
 
Επειδό ςύμφωνα με το α. 11 ν. 3016/2002 ορύζει ότι «Σε περύπτωςη μη τόρηςησ 
των υποχρεώςεων των ϊρθρων 3 ϋωσ 8 και 11 του παρόντοσ, η Επιτροπό 
Κεφαλαιαγορϊσ μπορεύ να επιβϊλλει ςτα μϋλη του διοικητικού ςυμβουλύου ό ςε 
όποιο πρόςωπο, μϋλοσ ό μη του διοικητικού ςυμβουλύου, ϋχουν τυχόν ανατεθεύ οι 
ςχετικϋσ αρμοδιότητεσ αυτού, επύπληξη ό πρόςτιμο από τρεισ χιλιϊδεσ μϋχρι ϋνα 
εκατομμύριο ευρώ.» 
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8. Επειδό η ΟΛΠ ΑΕ αποτελεύ το μονοπωλιακό φορϋα διαχεύριςησ του λιμϋνα 
Πειραιϊ και για το λόγο αυτό η πλόρησ ςυμμόρφωςό τησ με τη νομοθεςύα 
αναφορικϊ με την εταιρικό διακυβϋρνηςη καθύςταται ζότημα δημοςύου 
ςυμφϋροντοσ.  
 
9. Επειδό εκ των ανωτϋρω αναφερόμενων καθύςταται αναγκαύα η διεξαγωγό 
ενδελεχούσ ϋρευνασ τουλϊχιςτον για τα κϊτωθι: 
 
α. αναφορικϊ με τη νομιμότητα τησ ςυμμετοχόσ του κ. Νικόλαου Αρβανύτη ςτο 
διοικητικό ςυμβούλιο τησ ΟΛΠ ΑΕ, ο οπούοσ ςυνομολογεύ ότι αποτελεύ 
ταυτόχρονα και ανώτατο διευθυντικό ςτϋλεχοσ τησ VISTA MARITIME AND 
LOGISTICS S.A και μη εκτελεςτικό μϋλοσ του διοικητικού ςυμβουλύου τησ ΟΛΠ ΑΕ.  
 
β. αναφορικϊ με τυχόν πρϊξεισ και παραλεύψεισ τησ Τπηρεςύασ Εςωτερικού 
Ελϋγχου τησ ΟΛΠ ΑΕ, που ςχετύζονται με την προςόκουςα ό μη διερεύνηςη των 
τυχόν ςυγκρούςεων ςυμφερόντων του κ. Νικόλαου Αρβανύτη, καθώσ και την 
προςόκουςα ό μη ενημϋρωςη του Διοικητικού υμβουλύου επύ αυτών.  
 
10. Για τουσ παραπϊνω λόγουσ, παρακαλούμε για τισ δικϋσ ςασ νόμιμεσ ενϋργειεσ.  
 
 
 
 

Με εκτίμηςη 

Για το Παρατηρητήριο Διαφάνειασ Λιμενικού Συςτήματοσ 

Δ Π Μπακόπουλοσ 


