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                                                             Σεηάξηε, 7 Οθησβξίνπ 2020 

 

                                               Πξνο:  1. Πξφεδξν Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο 

(θαη δη’ απηνχ ζηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δπηηξνπήο) 

                        2. Πξφεδξν Δζληθήο Αξρή Γηαθάλεηαο 

(θαη δη’απηνχ ζηα κέιε ηνπ πκβνπιίνπ Γηνίθεζεο ηεο Αξρήο) 

                                                           3.Πξφεδξν Ρπζκηζηηθήο Αξρήο Ληκέλσλ 

(θαη δη’απηνχ ζηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Αξρήο) 

                                                           4. Πξφεδξν ΣΑΙΠΔΓ (θαη δη’απηνχ ζηα 

κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ΣΑΙΠΔΓ) 

                                                            5. Γηεπζχλνληα χκβνπιν ΣΑΙΠΔΓ 

                                                Κνηλ:   1. ΝΔΔ 

                                                            2. ΔΒΔΠ 

                                                            3. ΒΔΠ 

                                                            4. ΔΝΑΒΙ 

                                                            5. ΔΔΝ 

                                                            6. ΔΔΝΜΑ 

                                                            7. ΓΝΔ 

                                                            8. Βνπιεπηέο 

                                                            9. ΜΜΔ 

    

                                                                                

              ΑΠ.ΔΞ. 11/2020 

                                            

ΘΔΜΑ: Αίηεκα γηα δηεμαγσγή ειέγρνπ λνκηκφηεηαο: α) ηεο αλάζεζεο 

θαζεθφλησλ Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ ηεο εηζεγκέλεο ΟΛΠ ΑΔ ζηνλ θ. 

Zhang Anming, β) ηεο θαηάξηηζεο ζχµβαζεο Παξνρήο Τπεξεζηψλ 

Λεηηνπξγίαο ηνπ Πξνβιήηα Ι αλάκεζα ζηελ ΟΛΠ ΑΔ θαη ζηελ ΔΠ ΑΔ. 

 

Αμηφηηκε θ. Πξφεδξε Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο, 

Παρατηρητήριο Διαυάνειας  

Λιμενικού Σσστήματος 
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Αμηφηηκε θ. Πξφεδξε Δζληθήο Αξρήο Γηαθάλεηαο, 

 

Αμηφηηκε θ. Πξφεδξε Ρπζκηζηηθήο Αξρήο Ληκέλσλ, 

 

Αμηφηηκε θ. Πξφεδξε ΣΑΙΠΔΓ, 

 

Αμηφηηκε θ. Γηεπζχλνληα χκβνπιε ΣΑΙΠΔΓ,  

 

Δίκαη λφκηκνο εθπξφζσπνο ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ Γηαθάλεηαο Ληκεληθνχ 

πζηήκαηνο, ην νπνίν απνηειεί πξνο ην παξφλ έλσζε πξνζψπσλ ρσξίο 

λνκηθή πξνζσπηθφηεηα, κε ζθνπφ ηελ άζθεζε δεκφζηνπ, δεκνθξαηηθνχ, 

θνηλσληθνχ ειέγρνπ ζην ειιεληθφ ιηκεληθφ ζχζηεκα.  

 

Με ηελ αλσηέξσ ηδηφηεηά κνπ ζέησ ππφςηλ ζαο θαη δη’ πκψλ θαη ζηα κέιε 

ησλ αληίζηνηρσλ Γηνηθεηηθψλ πκβνπιίσλ ηα εμήο: 

 

Α. ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΑ ΠΔΡΙΣΑΣΙΚΑ 

 

1. ηηο 25/11/2008 αλάκεζα ζηηο εηαηξείεο «ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΛΙΜΔΝΟ 

ΠΔΙΡΑΙΩ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ» [εθεμήο ΟΛΠ ΑΔ] θαη «ΣΑΘΜΟ 

ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΟΚΙΒΩΣΙΩΝ ΠΔΙΡΑΙΑ ΑΔ» [εθεμήο ΔΠ ΑΔ] θαηαξηίζηεθε 

ζχκβαζε παξαρψξεζεο, ε νπνία θπξψζεθε κε ην λ. 3755/2009.  

ηηο 30/8/2013, ε ΟΛΠ ΑΔ θαη ε ΔΠ ΑΔ ππέγξαςαλ δηαθαλνληζκφ 

νξηζκέλσλ ζεκάησλ γηα ηα νπνία ππήξρε αληηδηθία κεηαμχ ησλ 

ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ.  

ηηο 27/11/2014, ε ΟΛΠ ΑΔ θαη ε ΔΠ ΑΔ ζπκθψλεζαλ λα πξνβνχλ ζε κηα 

αθφκα ηξνπνπνίεζε ηεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο ηνπ 2008, ε νπνία 

θπξψζεθε δπλάκεη ηνπ Άξζξνπ 18 ηνπ Νφκνπ 4315/2014.  

2. Αληηθείκελν ηεο πξναλαθεξφκελεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο, φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, απνηειεί ε ππν-παξαρψξεζε απφ ηελ ΟΛΠ 

ΑΔ ζηε ΔΠ ΑΔ  ηνπ απνθιεηζηηθνχ δηθαηψκαηνο ρξήζεο θαη 



3 

 

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

εθκεηάιιεπζεο ησλ πξνβιεηψλ ΙΙ θαη ΙΙΙ ηνπ λένπ ζηαζκνχ 

εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ ηνπ Ληκέλα Πεηξαηά (πξφθεηηαη γηα ην Νέν ηαζκφ 

Δκπνξεπκαηνθηβσηίσλ ή Ν. ΔΜΠΟ) γηα δηάζηεκα ηξηάληα εηψλ κε ηελ 

επηθχιαμε δχν πηζαλψλ πεληαεηψλ παξαηάζεσλ θαη θαηά ηα αλαιπηηθά 

νξηδφκελα ζηελ ελ ιφγσ ζχκβαζε.   

3. πγθεθξηκέλα, δπλάκεη ηεο αλσηέξσ θπξσζείζαο κε λφκν ζχκβαζεο: 

3.1 Η ΟΛΠ ΑΔ έρεη δηπιή ηδηφηεηα: νξίδεηαη ξεηά σο αλαζέηνπζα Αξρή θαη 

ηαπηφρξνλα σο Δπηβιέπσλ Μεραληθφο.   

3.2 Η ΔΠ ΑΔ νξίδεηαη ξεηά σο αλψλπκε εηαηξεία εηδηθνχ ζθνπνχ κε 

απνθιεηζηηθφ ζθνπφ ηελ εθηέιεζε ηνπ ζπκβαηηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο 

ζχκβαζεο παξαρψξεζεο, ήηνη ηε ρξήζε θαη εθκεηάιιεπζε ηνπ Ν. 

ΔΜΠΟ.  

3.3 Η ΟΛΠ ΑΔ δηθαηνχηαη ηδίσο λα πξνβαίλεη ζε κνλνκεξή παξάηαζε ηεο 

δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο, λα εηζπξάηηεη ην νηθνλνκηθφ αληάιιαγκα ηεο 

παξαρψξεζεο, λα ειέγρεη ηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ΔΠ 

ΑΔ, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψλεη ην αθξηβέο χςνο ηνπ θαηαβιεηένπ 

νηθνλνκηθνχ αληαιιάγκαηνο, λα ειέγρεη ηα αξρεία θαη ηνπο ινγαξηαζκνχο 

ηεο ΔΠ ΑΔ, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη ηα ζπλνιηθά έζνδα ηεο 

ηειεπηαίαο, λα ζπλαηλεί ή λα κελ ζπλαηλεί ζηελ δηαθνξνπνίεζε ηεο 

αξρηθά ζπκθσλεκέλεο δνκήο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο επέλδπζεο απφ ίδηα 

θεθάιαηα ηεο ΔΠ ΑΔ, θαζψο θαη ζε θάζε αλαρξεκαηνδφηεζε απηήο, λα 

παξέρεη ή λα κελ παξέρεη ζχκθσλε γλψκε ζε θάζε ηξνπνπνίεζε ηνπ 

θαηαζηαηηθνχ ηεο ΔΠ ΑΔ, λα εγθξίλεη ή λα κελ εγθξίλεη κεηαβηβάζεηο 

κεηνρψλ ηεο ΔΠ ΑΔ, λα επηβάιεη θαη λα εηζπξάηηεη πνηληθέο ξήηξεο, λα 

δηεθδηθεί απνδεκίσζε απφ ηε ΔΠ ΑΔ γηα θάζε λφκηκε αηηία, λα 

θαηαγγέιιεη ηε ζχκβαζε παξαρψξεζεο θαη λα αζθεί φια ηα ζρεηηθά κε 

απηήλ δηθαηψκαηα, θαηά ηα αλαιπηηθά αλαθεξφκελα ζηε ζχκβαζε 

παξαρψξεζεο. 

Ιδηαηηέξσο ηνλίδεηαη φηη, αλαθνξηθά κε ηελ εθηέιεζε έξγσλ απφ ηελ ΔΠ 

ΑΔ, ε Γηεχζπλζε Έξγσλ ηεο ΟΛΠ ΑΔ νξίδεηαη σο Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία 

θαη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο ΟΛΠ ΑΔ σο Πξντζηακέλε Αξρή, κε 



4 

 

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

ζαθείο αξκνδηφηεηεο επνπηείαο ηεο πινπνίεζεο έξγσλ ζηνπο 

παξαρσξνχκελνπο ζηε ΔΠ ΑΔ πξνβιήηεο, φπσο ελδεηθηηθά ε έγθξηζε ή 

απφξξηςε ησλ κειεηψλ, πνπ αθνξνχλ ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο ΔΠ ΑΔ, 

ε παξαθνινχζεζε θαη έιεγρνο ησλ εξγαζηψλ θαη ησλ πιηθψλ, ν έιεγρνο 

ησλ εξγαζηψλ, ε παξνρή δεζκεπηηθψλ νδεγηψλ πξνο εξγνιεπηηθέο 

επηρεηξήζεηο, ε πηζηνπνίεζε ησλ εξγαζηψλ θιπ.[ηδίσο φξνο 16].  

Δμάιινπ, ζην φλνκα ηεο ΟΛΠ ΑΔ εθδίδνληαη φιεο νη αλαγθαίεο γηα ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ηεο ΔΠ ΑΔ άδεηεο [φξνο 13.1.4].  

3.4 Η ΔΠ ΑΔ δηθαηνχηαη λα αζθεί ην απνθιεηζηηθφ δηθαίσκα ρξήζεο θαη 

εθκεηάιιεπζεο ησλ παξαρσξνχκελσλ πξνβιεηψλ, θαηαβάιινληαο ην 

ζπκθσλεκέλν αληάιιαγκα, πινπνηψληαο ηα ζπκθσλεκέλα έξγα θαη 

ηεξψληαο ηα ειάρηζηα επίπεδα δηαθίλεζεο εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ, θαηά 

ηα αλαιπηηθά νξηδφκελα ζηε ζχκβαζε παξαρψξεζεο.  

4. ηηο 8/4/2016 ππεγξάθε ζχκβαζε πψιεζεο ηνπ 51% (+16% ζε 

κειινληηθφ ρξφλν θαη ππφ απζηεξέο πξνυπνζέζεηο) ησλ κεηνρψλ ηεο 

ΟΛΠ ΑΔ ζηελ China COSCO Shipping Corporation Limited, έλαληη 

ζπλνιηθνχ ηηκήκαηνο 368,5 εθαη. Δπξψ.  

 

5. χκθσλα κε ην κε εκεξνκελία 29/10/2019 πξαθηηθφ ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ ηεο ΔΠ ΑΔ, κέρξη θαη ζήκεξα Πξφεδξνο απηήο είλαη ν θ. 

Feng Boming θαη Γηεπζχλσλ χκβνπινο απηήο είλαη ν θ. Zhang Anming. 

Σν αλσηέξσ πξαθηηθφ θαηαρσξίζηεθε ζην Γεληθφ Δκπνξηθφ Μεηξψν 

(Γ.Δ.ΜΗ) ζηηο  15/11/2019 κε Κσδηθφ Αξηζκφ Καηαρψξεζεο 1973852. 

 

6. ηηο 31/1/2020 ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο ΔΠ ΑΔ παξείρε πξνο ην 

Γηεπζχλνληα χκβνπιν απηήο θ. Zhang Aming πιεξεμνπζηφηεηα γηα ηελ 

ππνγξαθή ζχκβαζεο δηαρείξηζεο ηνπ Πξνβιήηα Ι κε ηελ ΟΛΠ ΑΔ. Σν 

αληίζηνηρν πξαθηηθφ θαηαρσξίζηεθε ζην Γεληθφ Δκπνξηθφ Μεηξψν 

(Γ.Δ.ΜΗ) ζηηο 13/3/2020 κε Κσδηθφ Αξηζκφ Καηαρψξεζεο 2103280.  

 

7. ηηο 1/2/2020 ε έθηαθηε γεληθή ζπλέιεπζε ηεο ΔΠ ΑΔ απνθάζηζε 

ηξνπνπνηήζεηο ζην θαηαζηαηηθφ ηεο.  πγθεθξηκέλα, κε ηηο αλσηέξσ 
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ηξνπνπνηήζεηο ε ΔΠ ΑΔ έπαςε πιένλ λα είλαη εηαηξεία εηδηθνχ ζθνπνχ 

κε απνθιεηζηηθφ ζθνπφ ηε ρξήζε θαη εθκεηάιιεπζε ηνπ Ν. ΔΜΠΟ, δηφηη 

ζηνπο θαηαζηαηηθνχο ηεο ζθνπνχο πξνζηέζεθε ε παξνρή ππεξεζηψλ 

δηαρείξηζεο έξγνπ (project management) θαη ππνζηήξημεο (support) πξνο 

ηελ Ο.Λ.Π. Α.Δ., αλαθνξηθά κε ηε ζπλνιηθή δηαρείξηζε ηεο Πξνβιήηαο Ι 

ηεο Ο.Λ.Π. Α.Δ. θαη ηελ παξνρή ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ ζρεηηθά κε ηε 

ιεηηνπξγία θαη ηελ εθκεηάιιεπζε ιηκεληθψλ εγθαηαζηάζεσλ. Οη αλσηέξσ 

ηξνπνπνηήζεηο θαηαρσξίζζεθαλ ζην Γεληθφ Δκπνξηθφ Μεηξψν (Γ.Δ.ΜΗ) 

ζηηο 4/3/2020 µε Κσδηθφ Αξηζµφ Καηαρψξεζεο 2095546.   

8. ηηο 20/2/2020 ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο ΟΛΠ ΑΔ θέξεηαη λα 

απνθάζηζε, δήζελ θαη’ άξζξν 99 παξ.1 ηνπ λ.4548/2018, ηελ παξνρή 

άδεηαο αλαθνξηθά µε ηελ θαηάξηηζε ζχµβαζεο Παξνρήο Τπεξεζηψλ 

Λεηηνπξγίαο ηνπ Πξνβιήηα Ι µεηαμχ ησλ εηαηξεηψλ ΟΛΠ ΑΔ θαη ΔΠ ΑΔ. 

Απφζπαζκα ηνπ αλσηέξσ πξαθηηθνχ θαηαρσξίζζεθε ζην Γεληθφ 

Δκπνξηθφ Μεηξψν (Γ.Δ.ΜΗ) ζηηο 27/2/2020 µε Κσδηθφ Αξηζµφ 

Καηαρψξεζεο 2092538.  

 

9. χκθσλα κε ην κε εκεξνκελία 5/6/2019 απφζπαζκα πξαθηηθνχ ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο ΟΛΠ ΑΔ, ην νπνίν θαηαρσξίζηεθε ζην 

Γ.Δ.ΜΗ ζηηο 8/8/2019 κε Κσδηθφ Αξηζκφ Καηαρψξεζεο 1814631, θαηά ην 

ρξφλν ιήςεο ηεο απφθαζεο θαηάξηηζεο ζχκβαζεο παξνρήο ππεξεζηψλ 

αλάκεζα ζηηο εηαηξείεο ΟΛΠ ΑΔ θαη ΔΠ ΑΔ (δει. ην Φεβξνπάξην 2020), ν 

θ. Feng Boming ζπκκεηέρεη σο κέινο ζην απνθαζίδνλ φξγαλν ηεο ΟΛΠ 

ΑΔ (δει. ζην δηνηθεηηθφ ηεο ζπκβνχιην) θαη ηαπηφρξνλα είλαη θαη  

Πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο ΔΠ ΑΔ.  

 

10. ηηο 24/7/2020 ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο ΟΛΠ ΑΔ απνθάζηζε ηελ, 

ιφγσ παξαηηήζεσο ηνπ Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ θ. FU Chengqiu, εθινγή 

ηνπ θ. Zhang Anming σο λένυ κέινυο ηνπ, ζε αληηθαηάζηαζε θαη γηα ην 

ππφινηπν ηεο ζεηείαο ηνπ παξαηηεζέληνο Δηεπζχλνληνο Σπκβνχινπ, 

θαζψο θαη ηελ αλάζεζε ζε απηφλ θαζεθφλησλ Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ. 

Απφζπαζκα ηνπ αληίζηνηρνπ πξαθηηθνχ θαηαρσξίζηεθε ζην Γεληθφ 
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Δκπνξηθφ Μεηξψν (Γ.Δ.ΜΗ) ζηηο 4/8/2020 κε Κσδηθφ Αξηζκφ 

Καηαρψξεζεο 2189776.  

Η αθξηβήο πεξηγξαθή ηεο ηδηφηεηαο ηνπ θ. Zhang Anming ζην 

πξναλαθεξφκελν πξαθηηθφ έρεη σο εμήο: 

 

«εθηειώλ ρξέε Δηεπζύλνληνο Σπκβνύινπ, Εθηειεζηηθό Μέινο» 

 

Δπνκέλσο,  ν θ. Zhang Anming είλαη ηαπηφρξνλα Γηεπζχλσλ χκβνπινο 

θαη ηεο εηζεγκέλεο ΟΛΠ ΑΔ θαη ηνπ παξαρσξεζηνχρνπ απηήο ΔΠ ΑΔ. 

Τπνγξακκίδεηαη κε ηδηαίηεξε έκθαζε φηη ν θ. Zhang Anming είλαη ην 

πξφζσπν, πνπ ππέγξαςε γηα ινγαξηαζκφ ηεο ΔΠ ΑΔ ηε ζχκβαζε 

δηαρείξηζεο ηνπ Πξνβιήηα Ι, κε αληηζπκβαιιφκελε ηελ ΟΛΠ ΑΔ, ηεο 

νπνίαο πιένλ απνηειεί ην Γηεπζχλνληα χκβνπιν.  

 

Με ηελ ίδηα αλσηέξσ απφθαζε, κε εθηειεζηηθφ κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ ηεο ΟΛΠ ΑΔ παξέκεηλε ν θ. Feng Boming, Πξφεδξνο ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο ΔΠ ΑΔ. 

 

Δπνκέλσο, ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο ΟΛΠ ΑΔ ζπκκεηέρεη 

ηαπηφρξνλα θαη ν Πξφεδξνο θαη ν Γηεπζχλσλ χκβνπινο ηεο 

αληηζπκβαιιφκελήο ηεο ΔΠ ΑΔ.  

 

Β. ΘΔΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ 

 

11.  Δπεηδή ε ΟΛΠ ΑΔ είλαη εηαηξεία, πνπ έρεη εηζαγάγεη κεηνρέο ζε 

νξγαλσκέλε ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά 

 

Δπεηδή ζχκθσλα κε ην α. 1 παξ. 3 λ. 4548/2018: 

«3. Ο παξώλ λόκνο εθαξκόδεηαη ζε όιεο ηηο αλώλπκεο εηαηξείεο, κε ηελ 

επηθύιαμε εηδηθόηεξσλ ξπζκίζεσλ γηα ηηο αλώλπκεο εηαηξείεο κε κεηνρέο 

ή άιινπο ηίηινπο εηζεγκέλνπο ζε ξπζκηδόκελε αγνξά.» 
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Δπεηδή ζχκθσλα κε ην α. 1 λ. 3016/2002: 

«Οη δηαηάμεηο ηνπ παξόληνο θεθαιαίνπ εθαξκόδνληαη ζηηο αλώλπκεο 

εηαηξίεο πνπ εηζάγνπλ ή έρνπλ εηζαγάγεη κεηνρέο ή άιιεο θηλεηέο αμίεο 

ηνπο ζε νξγαλσκέλε ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά.» 

 

Δπεηδή ζχκθσλα κε ην α. 2 παξ. 2 λ. 3016/2002: 

«Τα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ θαη θάζε ηξίην πξόζσπν ζην νπνίν 

έρνπλ αλαηεζεί από ην Δ.Σ. αξκνδηόηεηέο ηνπ απαγνξεύεηαη λα 

επηδηώθνπλ ίδηα ζπκθέξνληα πνπ αληηβαίλνπλ ζηα ζπκθέξνληα ηεο 

εηαηξίαο.» 

 

Δπεηδή ζχκθσλα κε ην α. 87 παξ. 5 λ. 4548/2018: 

«5. Σηηο εηαηξείεο πνπ έρνπλ ηίηινπο εηζεγκέλνπο ζε ξπζκηδόκελε αγνξά 

εθιέγνληαη εθηειεζηηθά, κε εθηειεζηηθά θαη αλεμάξηεηα κέιε, κε ηηο 

πξνϋπνζέζεηο θαη κε ηηο ζπλέπεηεο ηνπ λ. 3016/2002 (Α' 110), όπσο 

ηζρύεη…» 

 

12. Δπεηδή ε έλλνηα ηεο ζπιινγηθήο δξάζεο δελ έρεη ηελ έλλνηα ηεο 

αλαγθαζηηθήο ζχκπξαμεο φισλ ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 

ζε θάζε πξάμε εθπξνζψπεζεο, αιιά ζπλίζηαηαη ζηε δπλαηφηεηα 

ζπκκεηνρήο ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ζηε ζρεηηθή 

ζπιινγηθή δηαδηθαζία θαη ζηε δηακφξθσζε ηεο απφθαζεο ηνπ νηθείνπ 

νξγάλνπ ηεο εηαηξείαο σο πιεηνςεθηθήο απφθαζεο ησλ κειψλ ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ ηεο πκβνπιίνπ, ήηνη σο απφθαζεο, πνπ γηα ηε ιήςε ηεο 

ηεξήζεθαλ νη αλαγθαίνη θαηά λφκν φξνη θαη ζπγθεληξψζεθαλ ηα αλαγθαία 

θαηά λφκν πνζνζηά απαξηίαο θαη πιεηνςεθίαο, αλαιφγσο ηνπ είδνπο ηεο 

νηθείαο απφθαζεο ηνπ πξνκλεζζέληνο ζπιινγηθνχ νξγάλνπ ηεο 

αλψλπκεο εηαηξείαο. 

 

Δπεηδή ην θαηαζηαηηθφ δχλαηαη λα νξίδεη ζέκαηα, γηα ηα νπνία ελ ζπλερεία 

ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην δχλαηαη λα αλαζέηεη ηηο εμνπζίεο δηαρείξηζεο θαη 

εθπξνζψπεζεο ζε κέιε ηνπ ή ηξίηα πξφζσπα. Σα ελ ιφγσ πξφζσπα, 

είηε είλαη κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ είηε ηξίηα πξφζσπα, ελεξγνχλ 

ζηηο σο άλσ πεξηπηψζεηο σο φξγαλα εθπξνζψπεζεο ηεο αλψλπκεο 
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εηαηξείαο, ήηνη σο ππνθαηάζηαηα φξγαλα ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, 

εθθξάδνληαο πξσηνγελψο ηε βνχιεζε ηνπ ηειεπηαίνπ. Η έλλνηα ηεο 

ππνθαηάζηαζεο, ζπλεπψο, είλαη ηαπηφζεκε ηεο αλάζεζεο νξγαληθήο 

δηαρείξηζεο θαη εθπξνζψπεζεο, ηα δε ππνθαηάζηαηα φξγαλα δελ 

ιεηηνπξγνχλ σο απινί εληνινδφρνη ή πιεξεμνχζηνη ηεο εηαηξείαο, αιιά 

απνηεινχλ φξγαλα απηήο, ζπλδεφκελα κε ηελ εηαηξία, κε ηνλ ίδην δεζκφ, 

πνπ ζπλδέεηαη κε απηήλ ελ γέλεη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, ζην πιαίζην, 

φκσο, ηεο αλαηεζεηκέλεο ζε απηά εμνπζίαο. 

 

Δπεηδή ν Γηεπζχλσλ χκβνπινο δελ απνηειεί απιφ κέινο ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, αιιά ππνθαηάζηαην φξγαλν απηνχ, κε 

αλαηεζεηκέλν ζε απηφλ θαζήθνλ ηελ εθπξνζψπεζε ηεο εηαηξείαο. 

πλεπψο, δχλαηαη θαη κφλνο απηφο λα θαζνξίδεη ηε ζηάζε ηεο εηαηξίαο ζε 

ζεκαληηθφ αξηζκφ ζεκάησλ, ρσξίο ηνχην λα κπνξεί λα αλαηξαπεί απφ 

κφλν ην γεγνλφο φηη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην δηαηεξεί θαηά ηα ινηπά ηε 

δπλαηφηεηα επνπηείαο ηνπ ππνθαηάζηαηνπ νξγάλνπ.  

 

Δπεηδή ε ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ πθίζηαηαη νπσζδήπνηε ζε εθείλεο 

ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν Γηεπζχλσλ χκβνπινο λνκηθνχ πξνζψπνπ 

παξαβαίλεη ηελ ππνρξέσζε πίζηεο πνπ απηνλφεηα ππέρεη έλαληη απηνχ, 

είηε επηδηψθνληαο ίδην ζπκθέξνλ αληίζεην πξνο εθείλν ηνπ λνκηθνχ 

πξνζψπνπ είηε εληζρχνληαο ζπκθέξνλ ηξίηνπ, εθθεχγνληαο απφ ηελ 

νξγαληθή ππνρξέσζή ηνπ γηα ηελ επίηεπμε θαη πξνψζεζε ηνπ εηαηξηθνχ 

ζθνπνχ. Απηνλφεηε ζπλέπεηα ηεο ζχγθξνπζεο απηήο είλαη ν Γηεπζχλσλ 

χκβνπινο λα θσιχεηαη λα αληηπξνζσπεχζεη ην λνκηθφ πξφζσπν, κε 

απνηέιεζκα λα κελ ππάξρεη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ελεξγή ππέξ ησλ 

ζπκθεξφλησλ ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ δηνίθεζε.  

Δπεηδή, επηπξφζζεηα, δελ είλαη δπλαηφ λα παξαγλσξηζζεί ην δεδνκέλν 

φηη ηα ινηπά κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, πνπ επέιεμαλ σο 

Γηεπζχλνληα χκβνπιν ελ γλψζεη ηνπο έλα πξφζσπν κε εκθαλή 

ζπλδξνκή ιφγσλ ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ, πεξηέξρνληαη, αλαθνξηθά 

κε ην δήηεκα απηφ, θαη ηα ίδηα ζε θαηάζηαζε ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ, 

αδπλαηψληαο λα αζθήζνπλ νπζηαζηηθφ έιεγρν θαη επνπηεία ζηνλ εαπηφ 
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ηνπο γηα ηελ επηινγή απηή, ψζηε λα θαζίζηαηαη δπζρεξήο ε 

απνηειεζκαηηθή εθπξνζψπεζε ηεο εηαηξίαο ζε θάζε πεξίπησζε. 

13. Δπεηδή ζχκθσλα κε ηνλ φξν 12.14 ηεο χκβαζεο Παξαρψξεζεο 

Διιεληθνχ Γεκνζίνπ – ΟΛΠ ΑΔ, πνπ θπξψζεθε κε ην λ. 4404/2016, ν ΟΛΠ 

δε ζα πξνρσξήζεη ρσξίο έγγξαθε ζπλαίλεζε ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ 

ζε θαηαγγειία ή ηξνπνπνίεζε ηεο ζχκβαζεο ππνπαξαρψξεζεο κε ηε 

ΔΠ ΑΔ, εθηφο εάλ πξφθεηηαη γηα θαηαγγειία ή ηξνπνπνίεζε ζε εθηέιεζε 

ηειεζίδηθεο απφθαζεο ηαθηηθνχ ή δηαηηεηηθνχ δηθαζηεξίνπ.   

14. Δπεηδή ζχκθσλα κε ηνλ ζαθή φξν 12.15 ηεο χκβαζεο 

Παξαρψξεζεο Διιεληθνχ Γεκνζίνπ – ΟΛΠ ΑΔ, πνπ θπξψζεθε κε ην λ. 

4404/2016, ην άξζξν 12 απηήο (εθηφο ησλ φξσλ 12.4, 12.5, 12.7, 12.8 (α), 

12.8 (δ), 12.8 (ε), 12.9, 12.12), πνπ αθνξά ζηε δηαδηθαζία επηινγήο 

ππεξγνιάβσλ θαη ππνπαξαρσξεζηνχρσλ απφ ηελ ΟΛΠ ΑΔ, δελ 

εθαξκφδεηαη ζε ζπκθσλίεο αλάκεζα ζηελ ΟΛΠ ΑΔ θαη ζπγαηξηθέο ηεο, 

ελψ ζχκθσλα κε ηνλ φξν 14.5 (γ) σο ζπγαηξηθή λνείηαη απνθιεηζηηθά θαη 

κφλν εηαηξεία ζε ζρέζε κε ηελ νπνία άιιε εηαηξεία απνηειεί ηε κεηξηθή 

απηήο. 

Γ. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ – ΑΙΣΗΜΑΣΑ ΓΙΔΞΑΓΩΓΗ ΔΡΔΤΝΑ 

15. Δπεηδή νη κεηνρέο ηεο ΟΛΠ ΑΔ πεξηήιζαλ κφλν θαηά 51% ζηελ China 

COSCO Shipping Corporation Limited. Πνζνζηφ 23% απηψλ παξέκεηλε 

ζην ΣΑΙΠΔΓ θαη πνζνζηφ 26% απηψλ παξακέλεη ζε ινηπνχο κεηφρνπο.  

16. Δπεηδή ζε αληίζεζε κε ηελ πνιπκεηνρηθή ΟΛΠ ΑΔ, ε εηαηξεία ΔΠ ΑΔ 

είλαη κνλνκεηνρηθή. πγθεθξηκέλα, ζηηο 14/2/2017 θαηαρσξίζηεθε ζην 

Γεληθφ Δκπνξηθφ Μεηξψν (Γ.Δ.ΜΗ.) κε Κσδηθφ Αξηζκφ Καηαρψξεζεο 

917202 επηζηνιή ηεο ΔΠ ΑΔ, ζχκθσλα κε ηελ νπνία κνλαδηθή ηεο 

κέηνρνο είλαη ε αιινδαπή εηαηξεία COSCO Shipping Ports Limited. 

 

17. Δπεηδή ζχκθσλα κε ηνλ φξν 11 ηεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο ΟΛΠ 

ΑΔ – ΔΠ ΑΔ, πνπ θπξψζεθε κε ην λ. 3755/2009, απαγνξεχεηαη ε 

ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο ΔΠ ΑΔ, ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε 

ζχκθσλε γλψκε ηεο ΟΛΠ ΑΔ.  
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Δπεηδή ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε έιαβαλ ρψξα ηα εμήο: 

ηηο 31/1/2020 ε ΔΠ ΑΔ ρνξήγεζε ζην Γηεπζχλνληα χκβνπιφ ηεο θ. 

Zhang Anming πιεξεμνπζηφηεηα γηα ππνγξαθή κε ηελ ΟΛΠ ΑΔ ηεο 

ζχκβαζεο δηαρείξηζεο ηνπ Πξνβιήηα Ι. Καηά ην ρξφλν ρνξήγεζεο απηήο 

ηεο πιεξεμνπζηφηεηαο, ε ππνγξαθή κηαο ηέηνηαο ζχκβαζεο ΓΔΝ 

απνηεινχζε θαηαζηαηηθφ ζθνπφ ηεο ΔΠ ΑΔ !!!!! 

Η αλαγθαία ηξνπνπνίεζε ησλ θαηαζηαηηθψλ ζθνπψλ ηεο ΔΠ ΑΔ 

απνθαζίζηεθε ζε έθηαθηε γεληθή ζπλέιεπζε ζηηο 1/2/2020, δει. ζε ρξφλν 

κεηαγελέζηεξν ηεο ρνξεγεζείζαο πιεξεμνπζηφηεηαο !!!!!  

Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ν Γηεπζχλσλ χκβνπινο ηεο ΔΠ ΑΔ θ. Zhang 

Anming ππέγξαςε ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο, πνπ ηνπ έδηλε 

ην δηθαίσκα λα ππνγξάςεη ζχκβαζε δηαρείξηζεο ηνπ Πξνβιήηα Ι κε ηελ 

ΟΛΠ ΑΔ,  κηα (1) εκέξα ΜΔΣΑ ηελ παξνρή ηεο πιεξεμνπζηφηεηαο γηα 

ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο απηήο, ε νπνία [πιεξεμνπζηφηεηα] δφζεθε 

ζηηο 31/1/2020 γηα κηα ζχκβαζε, πνπ, ζηηο 31/1/2020, βξηζθφηαλ 

ΔΚΣΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟΤ ΚΟΠΟΤ ηεο ΔΠ ΑΔ. 

Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ αλσηέξσ ηξνπνπνίεζε ησλ 

θαηαζηαηηθψλ ζθνπψλ ηεο ΔΠ ΑΔ απνηεινχζε, ζχκθσλα κε ηελ 

ζχκβαζε παξαρψξεζεο ΟΛΠ ΑΔ – ΔΠ ΑΔ, πνπ θπξψζεθε κε ην λ. 

3755/2009, ε ΠΡΟΗΓΟΤΜΔΝΗ ζπλαίλεζε ηεο ΟΛΠ ΑΔ.  

Όκσο, κε βάζε ηα αλαξηεκέλα ζην Γ.Δ.ΜΗ ζηνηρεία, ην Γηνηθεηηθφ 

πκβνχιην ηεο ΟΛΠ ΑΔ αζρνιήζεθε γηα πξψηε θνξά κε ηε ζχκβαζε ΟΛΠ 

ΑΔ θαη ΔΠ ΑΔ ζηηο 20/2/2020, ήηνη είθνζη (20) νιφθιεξεο εκέξεο ΜΔΣΑ 

ηελ απφθαζε ηεο ΔΠ ΑΔ λα ηξνπνπνηήζεη ην θαηαζηαηηθφ ηεο.  

Η αλσηέξσ αιιεινπρία γελλά εχινγεο ππφλνηεο φηη ΓΔΝ ππήξμε 

ΠΡΟΗΓΟΤΜΔΝΗ ζπλαίλεζε ηεο ΟΛΠ ΑΔ ζηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ 

θαηαζηαηηθνχ ηεο ΔΠ ΑΔ (ηελ νπνία ν Γηεπζχλσλ χκβνπινο ηεο ΔΠ 

ΑΔ θ. Zhang Anming είρε ππνγξάςεη ήδε απφ ηελ 1/2/2020), θαηά 
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παξάβαζε ηεο θπξσζείζαο κε ην λ. 3755/2009 ζχκβαζεο παξαρψξεζεο 

ΟΛΠ ΑΔ – ΔΠ ΑΔ. Σαπηφρξνλα, νη εχινγεο απηέο ππφλνηεο, ηηο νπνίεο δηα 

ηνπ παξφληνο αηηνχκαζηε λα δηεξεπλήζεηε, απνηεινχλ παξάδεηγκα ησλ 

ηεηειεζκέλσλ θαηαζηάζεσλ, πνπ δεκηνπξγεί γηα ηελ ΟΛΠ ΑΔ, ε 

ζπκκεηνρή ζην Γηνηθεηηθφ ηεο πκβνχιην ηνπ Πξνέδξνπ θαη ηνπ 

Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ ηεο αληηζπκβαιιφκελήο ηεο ΔΠ ΑΔ.  

Δπεηδή, ζε θάζε πεξίπησζε, απφ ηα αλαξηεκέλα ζην Γ.Δ.ΜΗ ζηνηρεία, 

δελ πξνθχπηεη ε κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ρνξήγεζε πξνεγνχκελεο 

ζχκθσλεο γλψκεο ηεο ΟΛΠ ΑΔ.  

18. Δπεηδή, επηπξφζζεηα, θαηά ην ρξφλν ρνξήγεζεο απφ ην Γηνηθεηηθφ 

πκβνχιην ηεο ΟΛΠ ΑΔ άδεηαο γηα ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο δηαρείξηζεο 

ηνπ Πξνβιήηα Ι κε ηελ ΔΠ ΑΔ, ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο ΟΛΠ ΑΔ 

ζπκκεηέρεη ν Πξφεδξνο ηεο σθεινχκελεο απφ απηήλ ηε ζχκβαζε ΔΠ ΑΔ 

(κε βάζε ηε ζχκβαζε ΟΛΠ ΑΔ – ΔΠ ΑΔ, ε δεχηεξε εηζπξάηηεη παρπιή 

ακνηβή απφ ηελ πξψηε γηα ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ δηαρείξηζεο ηνπ 

Πξνβιήηα Ι) θ. Feng Boming. Γηα ην ιφγν απηφ αηηνχκαζηε κε ην παξφλ λα 

εξεπλήζεηε, φρη κφλν εάλ ν θ. Feng Boming  ηήξεζε πξνζεθφλησο ηηο 

δηαηππψζεηο ησλ α. 97 επ. λ. 4548/2018, αιιά θαη εάλ ζηελ πξνθεηκέλε 

πεξίπησζε ε ηαπηφρξνλε ηδηφηεηα ηνπ κέινπο Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 

ηεο εηαηξείαο, πνπ πιεξψλεη γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ Πξνβιήηα Ι (δει. ηεο 

πνιπκεηνρηθήο ΟΛΠ ΑΔ), θαη ηνπ Πξνέδξνπ ηεο εηαηξείαο, πνπ 

πιεξψλεηαη γηα ηε δηαρείξηζε απηή (δει. ηεο κνλνκεηνρηθήο ΔΠ ΑΔ), 

πξαγκαηηθά ιεηηνχξγεζε ππέξ ησλ εηαηξηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο ΟΛΠ ΑΔ 

ή εάλ ηειηθά παξαβηάζηεθε ε ξεηή απαγφξεπζε  επηδίσμεο ίδησλ 

ζπκθεξφλησλ ηνπ α. 2 παξ. 2 λ. 3016/2002.  

 

Σν Παξαηεξεηήξην επηζεκαίλεη κε ηδηαίηεξε έκθαζε: 

 

α)φηη, απφ ηα δεκνζηεπκέλα ζην Γ.Δ.ΜΗ ζηνηρεία, δελ πξνθχπηεη ε 

δηεμαγσγή έξεπλαο αγνξάο, πξηλ ηελ απφθαζε ηεο ΟΛΠ ΑΔ λα αλαζέζεη 

ηε δηαρείξηζε ηνπ Πξνβιήηα Ι ζηελ ΔΠ ΑΔ, ηελ νπνία ε ΟΛΠ ΑΔ θέξεηαη 

λα ζεσξεί σο δήζελ ζπλδεδεκέλε καδί ηεο,   
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β)φηη ζηε ζπληαρζείζα θαη’ άξζξν 101 παξ. 1 λ. 4548/2018 εηδηθή έθζεζε 

αμηνιφγεζεο νξθσηνχ ινγηζηή πεξηέρνληαη κφλν γεληθέο αλαθνξέο ζε 

βάζεηο δεδνκέλσλ, ρσξίο, θαηά ηε δηθή καο αληίιεςε, λα έρεη ιάβεη ρψξα 

ην πιένλ απηνλφεην επηζηεκνληθφ πξναπαηηνχκελν γηα ηελ αμηνιφγεζε 

ηνπ δίθαηνπ θαη εχινγνπ ηεο ζπλαιιαγήο: ε ζπγθέληξσζε ζηνηρείσλ γηα 

ηηο ρξεψζεηο θαη ηα ηηκνιφγηα εηαηξεηψλ, πνπ παξέρνπλ παξεκθεξείο 

ππεξεζίεο ππφ ηηο ίδηεο ζπλζήθεο, θαη ε ιήςε νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ 

γηα ηελ παξνρή ησλ ίδησλ αθξηβψο ππεξεζηψλ απφ εηαηξείεο 

αληαγσληζηηθέο ζηελ ΔΠ ΑΔ σο πξνο ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ 

απηψλ. Διιείςεη ησλ ζηνηρείσλ απηψλ, είλαη πξαγκαηηθά λα απνξεί θαλείο 

πψο δηαπηζηψζεθε ην εχινγν θαη δίθαην ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζχκβαζεο, 

ηδίσο φηαλ ν ζπληάμαο νξθσηφο ινγηζηήο ξεηά δειψλεη φηη «ζπλεπώο, 

δελ εθθέξνπκε θακία άπνςε, νύηε δίλνπκε θακίαο κνξθήο δηαβεβαίσζε 

γηα ηελ αθξίβεηα θαη πιεξόηεηα ησλ νηθνλνκηθώλ θαη άιισλ ζηνηρείσλ 

ζηα νπνία βαζηζηήθακε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξνύζαο εξγαζίαο» !!!!! 

 

19. Δπεηδή ην απνηέιεζκα φισλ ησλ πξναλαθεξφκελσλ είλαη ζήκεξα 

πιένλ ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο ΟΛΠ ΑΔ λα ζπκκεηέρεη κε ηελ 

ηδηφηεηα ηνπ εθηειεζηηθνχ κέινπο θαη Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ ν 

Γηεπζχλσλ χκβνπινο ηεο ΔΠ ΑΔ θ. Zhang Anming θαη κε ηελ ηδηφηεηα 

ηνπ κε εθηειεζηηθνχ κέινπο ν Πξφεδξνο ηεο ΔΠ ΑΔ θ. Feng Boming.  

Λακβάλνληαο ππφςηλ φηη αλάκεζα ζηηο εηαηξείεο ΟΛΠ ΑΔ θαη ΔΠ ΑΔ 

πθίζηαληαη πιένλ δπν (2) ζπκβάζεηο (ε θπξσζείζα κε ην λ. 3755/2009 

ζχκβαζε παξαρψξεζεο ησλ Πξνβιεηψλ ΙΙ θαη ΙΙΙ, θαζψο θαη ε 

θαηαξηηζζείζα ηνλ Απξίιην 2020 ζχκβαζε δηαρείξηζεο ηνπ Πξνβιήηα Ι), 

είλαη πξφδειν φηη ζην πξφζσπν ησλ αλσηέξσ κειψλ (Feng Boming, 

Zhang Aming) πθίζηαηαη δηαξθήο ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ, δεδνκέλνπ 

φηη ε κελ ΟΛΠ ΑΔ επηδηψθεη ηελ απνθνκηδή ηνπ κεγαιχηεξνπ δπλαηνχ 

ηηκήκαηνο θαη ηελ άζθεζε απζηεξήο επνπηείαο (επηβνιή πνηληθψλ 

ξεηξψλ, άζθεζε δηθαηψκαηνο θαηαγγειίαο), ελψ ε ΔΠ ΑΔ επηδηψθεη λα 

κεγηζηνπνηήζεη ην δηθφ ηεο νηθνλνκηθφ φθεινο θαη λα απνθχγεη ηελ 

θαηαβνιή πνηληθψλ ξεηξψλ θαη ηελ θαηαγγειία ησλ ζπκβάζεσλ απηψλ 

ιφγσ παξάβαζεο ησλ ζπκβαηηθψλ ηεο ππνρξεψζεσλ. Δίλαη πξαγκαηηθά 

αδχλαηνλ νη θθ. Feng Boming θαη Zhang Aming λα εμππεξεηήζνπλ ηνπο 
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αλσηέξσ εηαηξηθνχο ζθνπνχο ηαπηφρξνλα θαη γηα ηελ ΟΛΠ ΑΔ θαη γηα ηελ 

ΔΠ ΑΔ.  

 

20. Δπεηδή, πεξαηηέξσ, ην Παξαηεξεηήξην έρεη δερηεί θαηαγγειίεο φηη ε 

πθηζηάκελε ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ ζην πξφζσπν ησλ θθ. Feng 

Boming θαη Zhang Aming έρεη ήδε επηθέξεη επηδίσμε ζπκθέξνληνο 

αληίζεηνπ πξνο εθείλν ηεο ΟΛΠ ΑΔ, κε πξαθηηθφ απνηέιεζκα ελδερφκελε 

απφθιηζε απφ ηελ νξγαληθή ππνρξέσζή επίηεπμεο θαη πξνψζεζεο ηνπ 

εηαηξηθνχ ζθνπνχ ηεο πνιπκεηνρηθήο ΟΛΠ ΑΔ, ηελ εχλνηα ελφο κφλν απφ 

ηνπο κεηφρνπο ηεο ΟΛΠ ΑΔ θαη ελδερνκέλσο ηελ έιιεηςε ελεξγήο ππέξ 

ηνπ ζπλφινπ ησλ κεηφρσλ ηεο πνιπκεηνρηθήο ΟΛΠ ΑΔ δηνίθεζεο. 

πγθεθξηκέλα, κε βάζε ηηο αλσηέξσ θαηαγγειίεο, πνπ πεξηήιζαλ ζε 

γλψζε καο: 

 

-ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο ΟΛΠ ΑΔ απνθάζηζε ηε δηαγξαθή ηφθσλ 

ελνηθίσλ, πνπ ε ΔΠ ΑΔ είρε θαζπζηεξήζεη λα θαηαβάιεη ζηελ ΟΛΠ ΑΔ 

 

-αξκφδην πξφζσπν γηα ηελ πινπνίεζε ηερληθψλ έξγσλ ηφζν ζηελ ΟΛΠ 

ΑΔ, φζν θαη ζηε ΔΠ ΑΔ είλαη ην ίδην θπζηθφ πξφζσπν κε ην 

νλνκαηεπψλπκν Υξήζηνο Γεξαθαξάθεο, αγλψζησλ ζε εκάο ινηπψλ 

ζηνηρείσλ. Λακβάλνληαο ππφςηλ φηη ζχκθσλα κε ηε ζχκβαζε 

παξαρψξεζεο ΟΛΠ ΑΔ – ΔΠ ΑΔ, πνπ θπξψζεθε κε ην λ. 3755/2009, ε 

ΟΛΠ ΑΔ απνηειεί εθ ηνπ λφκνπ Δπηβιέπνληα Μεραληθφ, Γηεπζχλνπζα 

Τπεξεζία θαη Πξντζηακέλε Αξρή ηεο ΔΠ ΑΔ, είλαη εχινγν λα 

αλαξσηεζνχκε, εάλ ε αλσηέξσ θαηαγγειία απνδεηρζεί αιεζηλή, πψο είλαη 

δπλαηφλ ην πξφζσπν απηφ λα αζθεί επνπηεία … ζηνλ εαπηφ ηνπ θαη εάλ 

ηπρφλ ε άζθεζε επνπηείαο απφ ην πξφζσπν απηφ ζηνλ εαπηφ ηνπ 

πξνάγεη ην εηαηξηθφ ζπκθέξνλ ηεο πνιπκεηνρηθήο ΟΛΠ ΑΔ ή ηεο 

κνλνκεηνρηθήο ΔΠ ΑΔ. 

-ζηε ΔΠ ΑΔ θαηέρνπλ ζέζεηο επζχλεο (Σκεκαηάξρεο, Γηεπζπληέο θιπ) 

πξφζσπα ηα νπνία γηα ηα ίδηα αθξηβψο ζέκαηα θαηέρνπλ ζέζεηο επζχλεο 

θαη ζηελ ΟΛΠ ΑΔ, κε απνηέιεζκα σο ζηειέρε ηνπ ΟΛΠ ΑΔ λα 

επνπηεχνπλ ηνλ … εαπηφ ηνπο γηα φζα ελεξγνχλ σο ζηειέρε ηεο ΔΠ ΑΔ. 
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21. Δπεηδή ε θαηάξηηζε ζχκβαζεο δηαρείξηζεο ηνπ Πξνβιήηα Ι αλάκεζα 

ζηηο εηαηξείεο ΟΛΠ ΑΔ θαη ΔΠ ΑΔ, ρσξίο ελ πξνθεηκέλσ λα ηεξεζνχλ ηα 

νξηδφκελα ζηνλ φξν 12 ηεο χκβαζεο Παξαρψξεζεο Διιεληθνχ 

Γεκνζίνπ – ΟΛΠ ΑΔ, είλαη παξάλνκε, δηφηη, αθφκα θαη εάλ ζεσξεζεί  φηη ε 

εηαηξεία ΔΠ ΑΔ είλαη ζπλδεδεκέλε κε ηελ εηαηξεία ΟΛΠ ΑΔ, ε ΔΠ ΑΔ ζε 

θακία πεξίπησζε δελ απνηειεί ζπγαηξηθή ηεο, ζχκθσλα κε ηνλ φξν 14.5 

(γ) ηεο ζχκβαζεο απηήο.  

 

22. Γηα ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο, παξαθαινχκε γηα ηηο δηθέο ζαο λφκηκεο 

ελέξγεηεο.   

 

Τπνβάιινπκε αίηεκα απηνπξφζσπεο εκθάληζεο, πξνθεηκέλνπ λα 

θαηαηεζνχλ ζρεηηθά έγγξαθα θαη ζηνηρεία.  

 

 

 

 

Με εθηίκεζε 

Γηα ην Παξαηεξεηήξην Γηαθάλεηαο Ληκεληθνχ πζηήκαηνο 

Γ Π Μπαθφπνπινο 

Γηθεγφξνο – ΑΜ ΓΑ 24739 


