
 

 
website: www.greekportswatch.org , e-mail: greekportswatch@gmail.com 

 
 

Te’ 

 

                                                              Πϋμπτη, 6 Αυγούςτου 2020 
 
                                                             Προσ: 1. Αρχό Kαταπολϋμηςησ τησ Νομιμοπούηςησ 
Εςόδων από Εγκληματικϋσ Δραςτηριότητεσ – Μονϊδα Γ’  
 
                            2. Ειςαγγελύα Πρωτοδικών Πειραιϊ 
 
               3. Εθνικό Αρχό Διαφϊνειασ 
 
                                                                Κοιν: Ειςαγγελύα Αρεύου Πϊγου 
                                                                                                                     
                             ΑΠ.ΕΞ. 4/2020 
                                            
ΘΕΜΑ: Αύτημα για διεξαγωγό πλόρουσ και ενδελεχούσ ελϋγχου αναφορικϊ με τη 
υποβολό ό μη υποβολό δηλώςεων «ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ» από ςτελϋχη ΟΛΠ ΑΕ και ΟΛΘ 
ΑΕ  

 
Αξιότιμε κ. Πρόεδρε Αρχόσ Kαταπολϋμηςησ τησ Νομιμοπούηςησ Εςόδων από 
Εγκληματικϋσ Δραςτηριότητεσ 
 
Αξιότιμε κ. Ειςαγγελϋα Αρεύου Πϊγου 
 
Αξιότιμε κ. Προώςτϊμενε Ειςαγγελύασ Πρωτοδικών Πειραιϊ 
 
1. Εύμαι επικεφαλόσ του Παρατηρητηρύου Διαφϊνειασ Λιμενικού υςτόματοσ, το 
οπούο αποτελεύ προσ το παρόν ϋνωςη προςώπων χωρύσ νομικό προςωπικότητα, 
με ςκοπό την ϊςκηςη δημόςιου, δημοκρατικού, κοινωνικού ελϋγχου ςτο ελληνικό 
λιμενικό ςύςτημα. Με την ανωτϋρω ιδιότητϊ μου, τύθενται υπόψιν ασ τα εξόσ: 
 
2. ύμφωνα με τη ςαφό και μη επιδεχόμενη αμφιςβότηςη διϊταξη τησ 
περύπτωςησ  λθ’ τησ παρ. 1 του α. 1 ν. 3213/2003: 
 
«[Δόλωςη τησ περιουςιακόσ τουσ κατϊςταςησ, των ςυζύγων τουσ ό των προςώπων 
με τα οπούα ϋχουν ςυνϊψει ςύμφωνο ςυμβύωςησ και των ανόλικων τϋκνων τουσ 
υποβϊλλουν] ο Ιδιοκτήτησ, οι Εταίροι, οι Βαςικοί Μέτοχοι, τα εκτελεςτικά 
μέλη οργάνου διοίκηςησ και τα διευθυντικά ςτελέχη ελληνικών 
επιχειρήςεων που ςυνϊπτουν δημόςιεσ ςυμβϊςεισ, καθώσ και τα φυςικά 
πρόςωπα, τα οπούα ϋχουν τη μόνιμη κατοικία τουσ ςτην Ελλάδα και φέρουν 
οποιαδήποτε από τισ ανωτέρω ιδιότητεσ ςε αλλοδαπέσ επιχειρήςεισ που 
ςυνϊπτουν δημόςιεσ ςυμβϊςεισ, εφόςον το αντικεύμενό τουσ υπερβαύνει τα 
αναφερόμενα ςτην περύπτωςη ια' ποςϊ ανϊ περύπτωςη.» 
 
Περαιτϋρω, ςύμφωνα με την παρ. 2 εδ. ε΄ ύδιου ανωτϋρω ϊρθρου: 
 

Παρατηρητήριο Διαυάνειας  

Λιμενικού Σσστήματος 
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«Κατ' εξαύρεςη, δηλώςεισ περιουςιακόσ κατϊςταςησ και οικονομικών 
ςυμφερόντων, αρχικϋσ με απόκτηςη ιδιότητασ υπόχρεου τα ϋτη 2016, 2017, 2018 
και ετόςιεσ των ετών 2016 (χρόςη 2015), 2017 (χρόςη 2016) και 2018 (χρόςη 
2017) υποβϊλλονται από 18.2.2019 ϋωσ 30.4.2019.» 
 
Εξϊλλου, ςύμφωνα με τισ παρ. 2 – 5 α. 6 ύδιου ανωτϋρω νόμου: 
 
«2. Υπόχρεοσ που παραλεύπει να υποβϊλει δόλωςη μετϊ την πϊροδο εξόντα (60) 
ημερών από την παρϋλευςη τησ προθεςμύασ τησ παραγρϊφου 2 του ϊρθρου 1 ό 
υποβϊλλει ανακριβό ό ελλιπό δόλωςη, τιμωρεύται με φυλϊκιςη και με χρηματικό 
ποινό ϋωσ εκατό χιλιϊδεσ (100.000) ευρώ. Ανακριβόσ εύναι και η δόλωςη, όταν τα 
δηλωθϋντα περιουςιακϊ ςτοιχεύα ό η επαύξηςη αυτών δεν δικαιολογεύται από τα 
πϊςησ φύςεωσ, νομύμωσ αποκτηθϋντα ειςοδόματα του υπόχρεου. Αν ο υπόχρεοσ 
τελεύ το αδύκημα με ςκοπό την απόκρυψη περιουςιακού ςτοιχεύου αξύασ ανώτερησ 
των τριϊντα χιλιϊδων (30.000) ευρώ, τιμωρεύται με φυλϊκιςη τουλϊχιςτον δύο (2) 
ετών και με χρηματικό ποινό από δϋκα χιλιϊδεσ (10.000) ευρώ ϋωσ πεντακόςιεσ 
χιλιϊδεσ (500.000) ευρώ. 
 
3. Ο υπαύτιοσ του τρύτου εδαφύου» τησ προηγούμενησ παραγρϊφου τιμωρεύται με 
κϊθειρξη μϋχρι δϋκα (10) ετών και με χρηματικό ποινό από εύκοςι χιλιϊδεσ (20.000) 
ευρώ ϋωσ ϋνα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ, αν η ςυνολικό αξύα τησ 
αποκρυπτόμενησ περιουςύασ του ιδύου και των λοιπών προςώπων για τα οπούα 
αυτόσ οφεύλει να υποβϊλει δόλωςη υπερβαύνει ςυνολικϊ το ποςό των τριακοςύων 
χιλιϊδων (300.000) ευρώ, ανεξαρτότωσ αν η απόκρυψη επιχειρεύται με τη μη 
υποβολό δόλωςησ ό την υποβολό ελλιπούσ ό ανακριβούσ δόλωςησ. 
 
4. Αν οι πρϊξεισ του πρώτου εδαφύου τησ παραγρϊφου 2 τελϋςτηκαν από αμϋλεια, 
επιβϊλλεται χρηματικό ποινό. Το δικαςτικό ςυμβούλιο ό το δικαςτόριο, εκτιμώντασ 
ελεύθερα όλεσ τισ περιςτϊςεισ, μπορεύ να κρύνει τισ πρϊξεισ αυτϋσ ατιμώρητεσ. 
 
5. Τρύτοσ ο οπούοσ εν γνώςει του ςυμπρϊττει ςτην υποβολό ανακριβούσ δόλωςησ 
και ιδύωσ ςτην παρϊλειψη δόλωςησ περιουςιακών ςτοιχεύων τιμωρεύται με 
φυλϊκιςη και με χρηματικό ποινό, εκτόσ αν τιμωρεύται βαρύτερα με ϊλλη διϊταξη». 
 
Επιπρόςθετα, ςύμφωνα με τισ παρ. 1 – 2 και 4 ύδιου ανωτϋρω νόμου: 
 
«1. Ο ςύζυγοσ, ο εν διαςτϊςει ςύζυγοσ ό το μϋροσ του ςυμφώνου ςυμβύωςησ που 
παραλεύπει να δηλώςει τα δικϊ του περιουςιακϊ ςτοιχεύα ό των ανηλύκων τϋκνων 
τουσ μετϊ την πϊροδο τησ προθεςμύασ των ενενόντα (90) ημερών από την κλόςη 
του οργϊνου ελϋγχου, κατϊ τα οριζόμενα ςτην περύπτωςη γ' τησ παραγρϊφου 1 του 
ϊρθρου 2, ό δηλώςει αυτϊ ανακριβώσ ό ελλιπώσ, τιμωρεύται με φυλϊκιςη και με 
χρηματικό ποινό ϋωσ εκατό χιλιϊδων (100.000) ευρώ. Ανακριβόσ εύναι και η 
δόλωςη, όταν τα δηλωθϋντα περιουςιακϊ ςτοιχεύα ό η επαύξηςη αυτών δεν 
δικαιολογεύται από τα πϊςησ φύςεωσ, νομύμωσ αποκτηθϋντα ειςοδόματα του 
υπόχρεου. Σε περύπτωςη που τα ανωτϋρω πρόςωπα τελούν το αδύκημα με ςκοπό 
την απόκρυψη περιουςιακού ςτοιχεύου αξύασ ανώτερησ των τριϊντα χιλιϊδων 
(30.000) ευρώ, τιμωρούνται με φυλϊκιςη τουλϊχιςτον δύο (2) ετών και με 
χρηματικό ποινό από δϋκα χιλιϊδεσ (10.000) ευρώ ϋωσ πεντακόςιεσ χιλιϊδεσ 
(500.000) ευρώ. 
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2. Ο υπαύτιοσ του τρύτου εδαφύου τησ προηγούμενησ παραγρϊφου τιμωρεύται με 
κϊθειρξη μϋχρι δϋκα (10) ετών και με χρηματικό ποινό από εύκοςι χιλιϊδεσ (20.000) 
ευρώ ϋωσ ϋνα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ, αν η ςυνολικό αξύα των 
αποκρυπτόμενων περιουςιακών ςτοιχεύων των ιδύων και των ανηλύκων τϋκνων 
τουσ υπερβαύνει ςυνολικϊ το ποςό των τριακοςύων χιλιϊδων (300.000) ευρώ, 
ανεξαρτότωσ αν η απόκρυψη επιχειρεύται με τη μη υποβολό δόλωςησ ό την 
υποβολό ελλιπούσ ό ανακριβούσ δόλωςησ. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
4. Τρύτοσ, ο οπούοσ εν γνώςει του ςυμπρϊττει ςτην υποβολό ανακριβούσ δόλωςησ 
και ιδύωσ ςτην παρϊλειψη δόλωςησ περιουςιακών ςτοιχεύων, τιμωρεύται με 
φυλϊκιςη και με χρηματικό ποινό, εκτόσ αν τιμωρεύται βαρύτερα από ϊλλη 
διϊταξη.» 
 
Εξϊλλου, ςύμφωνα με το α. 19 παρ.1 ύδιου ανωτϋρω νόμου: 
 
«Οι υπόχρεοι ςε δόλωςη περιουςιακόσ κατϊςταςησ κατϊ το ν. 3213/2003 
υποβϊλλουν, ςτην ύδια προθεςμύα, Δόλωςη Οικονομικών Συμφερόντων των ιδύων, 
των ςυζύγων ό των προςώπων με τα οπούα ϋχουν ςυνϊψει ςύμφωνο 
ςυμβύωςησ…..». 
 
3. Από τη γραμματικό διατύπωςη τησ περ. λθ’ παρ. 1 α. 1 ν. 3213/03 καθύςταται 
ςαφϋσ και αδιαμφιςβότητο ότι υποχρϋωςη υποβολόσ δόλωςησ «ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ» 
και Δόλωςησ Οικονομικών υμφερόντων φϋρουν τα κϊτωθι πρόςωπα: 
 
- ο Ιδιοκτήτησ, οι Εταίροι, οι Βαςικοί Μέτοχοι, τα εκτελεςτικά μέλη οργάνου 
διοίκηςησ και τα διευθυντικά ςτελέχη ελληνικών επιχειρήςεων που 
ςυνϊπτουν δημόςιεσ ςυμβϊςεισ,  
 
-τα φυςικά πρόςωπα, τα οπούα ϋχουν τη μόνιμη κατοικία τουσ ςτην Ελλάδα 
και φϋρουν οποιαδόποτε από τισ ανωτϋρω ιδιότητεσ ςε αλλοδαπέσ επιχειρήςεισ 
που ςυνϊπτουν δημόςιεσ ςυμβϊςεισ,  
 
εφόςον το αντικεύμενο των ανωτϋρω δημοςύων ςυμβϊςεων υπερβαύνει το όριο 
των 150.000 ΕΤΡΩ.  
 
Εύναι, ομούωσ, πρόδηλο και αδιαμφιςβότητο ότι για την γϋννηςη τησ εν λόγω 
υποχρϋωςησ αρκεύ να πρόκειται για ελληνικϋσ ό αλλοδαπϋσ επιχειρόςεισ, οι οπούεσ 
ςυνϊπτουν δημόςιεσ ςυμβϊςεισ ϊνω των 150.000 ΕΤΡΩ, χωρύσ να τύθεται 
οποιαδόποτε ϊλλη προώπόθεςη αναφορικϊ με τον τρόπο ςύναψησ, το 
αντικεύμενο ό την κατηγορύα τησ δημόςιασ ςύμβαςησ.  
 
4. Επειδό ςτισ 24/6/2016 ανϊμεςα ςτο Ελληνικό Δημόςιο και ςτην υπό κρατικό 
ακόμα ιδιοκτηςύα ΟΛΠ ΑΕ ςυνόφθη δημόςια ςύμβαςη, που τιτλοφορεύται 
«Σύμβαςη Παραχώρηςησ ςχετικϊ με τη Χρόςη και την Εκμετϊλλευςη Οριςμϋνων 
Χώρων και Περιουςιακών Στοιχεύων εντόσ του Λιμϋνοσ Πειραιώσ». Η ανωτϋρω 
ςύμβαςη κυρώθηκε με το ν. 4404/2016.  Η ΟΛΠ ΑΕ ιδιωτικοποιόθηκε τον 
Αύγουςτο 2016 με τη μϋθοδο τησ μεταβύβαςησ των περιελθόντων ςτο ΣΑΙΠΕΔ 
μετοχών ποςοςτού 51%, αλλϊ ουδϋποτε ϋπαυςε να αποτελεύ ελληνικό 
επιχεύρηςη. Εξϊλλου, η προαναφερόμενη ύμβαςη Παραχώρηςησ περιϋχει ειδικϋσ 
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ρότρεσ, που αποκλεύουν οποιοδόποτε μεταςχηματιςμό τησ ΟΛΠ ΑΕ ςε μη 
ελληνικό επιχεύρηςη. υγκεκριμϋνα: 
 
ςύμφωνα με τον όρο 13.1 ανωτϋρω ύμβαςησ Παραχώρηςησ η ΟΛΠ ΑΕ 
απαγορεύεται να προβεύ χωρύσ τη ςυναύνεςη του Ελληνικού Δημοςύου ςε (α) 
πραγματοπούηςη εταιρικού μεταςχηματιςμού, ςυνϋνωςησ, αποςυγχώνευςησ, 
ςυγχώνευςησ ό εταιρικόσ αναςυγκρότηςησ οποιουδόποτε εύδουσ, (β) κοινοπραξύα 
ό παρόμοια ςύμβαςη αναφορικϊ με δραςτηριότητεσ ό λειτουργύεσ που 
υπόκεινται ςτην ύμβαςη Παραχώρηςησ, (γ) μεταβύβαςη ό εκχώρηςη, ϊμεςα ό 
ϋμμεςα, δικαιώματοσ ό/και υποχρϋωςησ που υπόκειται ςτην ύμβαςη 
Παραχώρηςησ, ςε εργολϊβο, πϊροχο υπηρεςιών ό ϊλλο τρύτο μϋροσ, εύτε 
ςυνδεδεμϋνο με τον ΟΛΠ εύτε όχι, με ϊλλον τρόπο πλην Τπεργολαβύασ ό Τπο- 
παραχώρηςησ  
 
5. Επειδό περαιτϋρω, από το καταςτατικό τησ ΟΛΠ ΑΕ ςυνϊγεται ότι και μετϊ την 
ιδιωτικοπούηςό τησ πρόκειται για επιχεύρηςη, η οπούα εδρεύει ςτην Ελλϊδα 
(Πειραιϊσ Αττικόσ), διοικεύται από την Ελλϊδα (εντόσ τησ οπούασ κατϊ κανόνα 
ςυνεδριϊζει το Διοικητικό υμβούλιο) και διϋπεται από την ελληνικό εταιρικό, 
φορολογικό και λοιπό νομοθεςύα.  
 
Επειδό επιπρόςθετα, η ΟΛΠ ΑΕ ϋχει ελληνικό ΑΥΜ, υπϋχει υποχρϋωςη υποβολόσ 
φορολογικόσ δόλωςησ ςτην Ελλϊδα και διατηρεύ εντόσ αυτόσ περιουςιακϊ 
ςτοιχεύα 
 
6. Επειδό, επομϋνωσ, δεν καταλεύπεται αμφιβολύα ότι η ΟΛΠ ΑΕ αποτελεύ ελληνικό 
επιχεύρηςη, η οπούα ϋχει ςυνϊψει δημόςια ςύμβαςη και ςυγκεκριμϋνα δημόςια 
ςύμβαςη παραχώρηςησ με αντικεύμενο ϊνω των 150.000 ΕΤΡΩ που κυρώθηκε 
και με νόμο. Για το λόγο αυτό, ο Ιδιοκτότησ, οι Εταύροι, οι Βαςικού Μϋτοχοι, τα 
εκτελεςτικϊ μϋλη οργϊνου διούκηςησ και τα διευθυντικϊ ςτελϋχη τησ ΟΛΠ ΑΕ 
υποχρεούνται να υποβϊλουν προςηκόντωσ δόλωςη «ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ» και Δόλωςη 
Οικονομικών υμφερόντων.  
 
7. Επειδό τα αναφερόμενα ςε παρ. 4 - 6 παρόντοσ ιςχύουν mutatis mutandis και 
για την ΟΛΘ ΑΕ, η οπούα ϋχει ςυνϊψει δημόςια ςύμβαςη και ςυγκεκριμϋνα 
δημόςια ςύμβαςη παραχώρηςησ με αντικεύμενο ϊνω των 150.000 ΕΤΡΩ που 
κυρώθηκε με το ν. 4522/2018. Η ΟΛΘ ΑΕ αποτελεύ ομούωσ ελληνικό επιχεύρηςη, 
διότι εδρεύει ςτην Ελλϊδα, διοικεύται από την Ελλϊδα (το Διοικητικό υμβούλιο 
ςυνεδριϊζει ςτη Θεςςαλονύκη), διϋπεται από την ελληνικό εταιρικό, φορολογικό 
και λοιπό νομοθεςύα, ϋχει ελληνικό ΑΥΜ, υποχρϋωςη υποβολόσ φορολογικόσ 
δόλωςησ ςτην Ελλϊδα και διατηρεύ εντόσ αυτόσ και περιουςιακϊ ςτοιχεύα.  
 
8. Επειδό, επομϋνωσ, δεν καταλεύπεται αμφιβολύα ότι η ΟΛΘ ΑΕ αποτελεύ ελληνικό 
επιχεύρηςη, η οπούα ϋχει ςυνϊψει δημόςια ςύμβαςη και ςυγκεκριμϋνα δημόςια 
ςύμβαςη παραχώρηςησ με αντικεύμενο ϊνω των 150.000 ΕΤΡΩ που κυρώθηκε 
και με νόμο. Για το λόγο αυτό, ο Ιδιοκτότησ, οι Εταύροι, οι Βαςικού Μϋτοχοι, τα 
εκτελεςτικϊ μϋλη οργϊνου διούκηςησ και τα διευθυντικϊ ςτελϋχη τησ ΟΛΘ ΑΕ 
υποχρεούνται να υποβϊλουν προςηκόντωσ δόλωςη «ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ» και Δόλωςη 
Οικονομικών υμφερόντων.  
 
9. Επειδό διευθυντικϊ ςτελϋχη κατϊ την ϋννοια του ϊρθρου 2 εδ. α' τησ Διεθνούσ 
υμβϊςεωσ τησ Ουϊςιγκτον "περύ περιοριςμού των ωρών εργαςύασ ςτισ 



 

 
website: www.greekportswatch.org , e-mail: greekportswatch@gmail.com 

βιομηχανικϋσ επιχειρόςεισ", που κυρώθηκε με το ν. 2269/1920, ωσ πρόςωπα που 
κατϋχουν θϋςεισ εποπτεύασ ό διευθύνςεωσ ό εμπιςτοςύνησ, επύ των οπούων κατϊ 
τη ςύμβαςη αυτό δεν εφαρμόζονται οι διατϊξεισ τησ που αναφϋρονται ςτο νόμιμο 
ημερόςιο ό εβδομαδιαύο ωρϊριο εργαςύασ των μιςθωτών, θεωρούνται εκεύνα ςτα 
οπούα, λόγω του ότι διαθϋτουν εξαιρετικϊ προςόντα ό τουσ ϋχει ιδιαύτερη 
εμπιςτοςύνη ο εργοδότησ, ανατύθενται καθόκοντα γενικότερησ διευθύνςεωσ τησ 
επιχειρόςεωσ ό τομϋα αυτόσ και εποπτεύα του προςωπικού, ϋτςι ώςτε, όχι μόνο 
επηρεϊζουν αποφαςιςτικϊ τισ κατευθύνςεισ και την εξϋλιξη τησ επιχειρόςεωσ, 
αλλϊ και διακρύνονται εμφανώσ από τουσ ϊλλουσ υπαλλόλουσ, γιατύ αςκούν 
δικαιώματα του εργοδότη ςε μεγϊλο βαθμό, μεταξύ των οπούων περιλαμβϊνεται 
η πρόςληψη ό η απόλυςη προςωπικού, η ανϊληψη ποινικών ευθυνών ςε ςχϋςη με 
την τόρηςη τησ νομοθεςύασ ςτην επιχεύρηςη για το ςυμφϋρον των εργαζομϋνων 
και η λόψη ςημαντικών αποφϊςεων για την επύτευξη του ςκοπού, ςτον οπούο 
αποβλϋπει ο εργοδότησ, και τα οπούα ςυνόθωσ αμεύβονται με αποδοχϋσ που 
υπερβαύνουν κατϊ πολύ τα ελϊχιςτα όρια ό τισ καταβαλλόμενεσ ςτουσ ϊλλουσ 
μιςθωτούσ αποδοχϋσ. Δεν εύναι, όμωσ, αναγκαύο να ςυντρϋχουν όλεσ οι παραπϊνω 
ό και ϊλλεσ περιςτϊςεισ για να χαρακτηριςθεύ κϊποιοσ μιςθωτόσ ωσ διευθύνων 
υπϊλληλοσ, αφού η ϋννοια του διευθύνοντοσ, ανεξαρτότωσ του αν ο εργαζόμενοσ 
ϋχει ό όχι τον τύτλο του κατόχου αυτόσ, αποδύδεται με βϊςη τα αντικειμενικϊ 
κριτόρια τησ καλόσ πύςτεωσ και τησ κοινόσ πεύρασ και λογικόσ από τη φύςη των 
παρεχόμενων υπηρεςιών, που κρύνονται ενιαύωσ, καθώσ και από την ιδιϊζουςα 
θϋςη εκεύνου που τισ παρϋχει, τόςο προσ τον εργοδότη, όςο και προσ τουσ λοιπούσ 
εργαζομϋνουσ. 
 
Επειδό ςτην περύπτωςη τόςο τησ ΟΛΠ ΑΕ, όςο και τησ ΟΛΘ ΑΕ διευθυντικϊ 
ςτελϋχη, τα οπούα εμπύπτουν ςτο πεδύο εφαρμογόσ των προαναφερόμενων 
διατϊξεων, αποτελούν και φυςικϊ πρόςωπα, τα οπούα με αποφϊςεισ των 
διοικητικών ςυμβουλύων ϋχουν οριςτεύ «αναπληρωτϋσ διευθύνοντεσ ςύμβουλοι» 
με αρμοδιότητεσ εκπροςώπηςησ τησ ανώνυμησ εταιρεύασ ςε τραπεζικϋσ, 
εμπορικϋσ και ϊλλεσ ςυναλλαγϋσ και ςυγκεκριμϋνεσ οργανικϋσ μονϊδεσ 
υπαγόμενεσ ςε αυτϊ.  
 
Επειδό το Παρατηρητόριο διαθϋτει πλϋον ςτο αρχεύο του ςημαντικό αριθμό 
εγγρϊφων, από τα οπούα ςυνϊγεται ότι φυςικϊ πρόςωπα, τα οπούα εμφανύζονται 
ωσ μη εκτελεςτικϊ μϋλη διοικητικών ςυμβουλύων και «αναπληρωτϋσ διευθύνοντεσ 
ςύμβουλοι» αποτελούν διευθυντικϊ ςτελϋχη, με αρμοδιότητεσ εκπροςώπηςησ 
των ανωνύμων εταιρειών ςε υψηλόσ ςημαςύασ ζητόματα ενώπιον κρατικών 
αρχών. 
 
Επειδό, επομϋνωσ, δεν νοεύται να διαφύγουν του ελϋγχου ςτελϋχη, τα οπούα 
φαινομενικϊ δεν αποτελούν εκτελεςτικϊ μϋλη διοικητικού ςυμβουλύου ανώνυμησ 
εταιρεύασ, αλλϊ αςκούν διευθυντικϊ καθόκοντα, αποτελώντασ κατϊ νόμω 
διευθυντικϊ ςτελϋχη με αρμοδιότητεσ εκπροςώπηςησ και όντασ για το λόγο αυτό 
πρόςωπα υπόχρεα ςε υποβολό δόλωςησ «ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ» και Δόλωςησ 
Οικονομικών υμφερόντων.  
 
10. Επειδό το Παρατηρητόριο Διαφϊνειασ Λιμενικού υςτόματοσ ϋχει δεχθεύ 
καταγγελύεσ ότι ςτην περύπτωςη τησ ΟΛΠ ΑΕ και τησ ΟΛΘ ΑΕ δόθηκαν γραπτϋσ 
οδηγύεσ δόλωςη «ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ» να υποβληθεύ ΜΟΝΟ από τα εκτελεςτικϊ μϋλη 
των διοικητικών ςυμβουλύων και από κανϋναν ϊλλον (ιδιοκτότεσ, μετόχουσ, 
διευθυντικϊ ςτελϋχη κλπ.) 
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11. Για τουσ παραπϊνω λόγουσ, παρακαλούμε : 
 
α. την Αρχό Kαταπολϋμηςησ τησ Νομιμοπούηςησ Εςόδων από Εγκληματικϋσ 
Δραςτηριότητεσ – Μονϊδα Γ’ να προβεύ ςε διεξοδικό ϋλεγχο, προκειμϋνου να 
διαπιςτώςει εϊν ο ν. 3213/2003 εφαρμόςτηκε προςηκόντωσ ςτην περύπτωςη τησ 
ΟΛΠ ΑΕ και τησ ΟΛΘ ΑΕ, καλώντασ μασ να καταθϋςουμε τα ςτοιχεύα, που ϋχουμε 
πλϋον ςτην κατοχό μασ 
 
β. τισ αρμόδιεσ ειςαγγελικϋσ Αρχϋσ να εξετϊςουν ενδεχόμενη παρϊβαςη των 
ποινικών διατϊξεων ανωτϋρω ν. 3213/2003, αλλϊ και ενδεχόμενη διϊπραξη 
αδικόματοσ παρϊβαςησ καθόκοντοσ από το εποπτεύοντα Τπουργεύα 
Οικονομικών και Ναυτιλύασ και Νηςιωτικόσ Πολιτικόσ.  
 
 
 
 

Διατελών μετά τιμήσ 

Για το Παρατηρητήριο Διαφάνειασ Λιμενικού Συςτήματοσ 

Δ Π Μπακόπουλοσ 


