
1 

 

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

 
 

Te’ 

 

                                                             Τξίηε, 24 Ννεκβξίνπ 2020 

 

                                               Πξνο: 1. Γξαθείν θ. Πξσζππνπξγνύ 

                                                          2. Βνπιεπηέο 

                                                           

                                               Κνηλ:  ΜΜΔ 

                                                    

                                                                                

              ΑΠ.ΔΞ. 13/2020 

                                            

ΘΔΜΑ: Σην ζθνηάδη ε ιεηηνπξγία ηνπ ΤΑΙΠΔΓ 

 

ΑΔ Πξσζππνπξγέ ηεο Διιάδαο 

 

Αμηόηηκνη θθ Βνπιεπηέο, 

 

Τν Παξαηεξεηήξην Γηαθάλεηαο Ληκεληθνύ Σπζηήκαηνο είλαη –πξνο ην 

παξόλ- έλσζε πξνζώπσλ ρσξίο λνκηθή πξνζσπηθόηεηα, κε ζθνπό 

κεηαμύ άιισλ ηελ άζθεζε δεκόζηνπ, δεκνθξαηηθνύ, θνηλσληθνύ ειέγρνπ 

ζην ειιεληθό ιηκεληθό ζύζηεκα.  

Με ην επηζπλαπηόκελν ΑΠ. ΔΞ. 11/2020 έγγξαθό ηνπ, ην Παξαηεξεηήξην 

Γηαθάλεηαο Ληκεληθνύ Σπζηήκαηνο έζεζε ππόςηλ αξκόδησλ ειεγθηηθώλ 

Αξρώλ, αιιά θαη ηνπ ΤΑΙΠΔΓ κε ηελ ηδηόηεηα ηνπ κεηόρνπ ηεο ΟΛΠ ΑΔ, 

ζνβαξά δεηήκαηα αλαθνξηθά κε ηε ιεηηνπξγία ηεο ΟΛΠ ΑΔ, ηεο COSCO 

θαη ησλ ζπγαηξηθώλ ηνπο.  

 

Με ην επηζπλαπηόκελν ΑΠ.ΔΞ. 12/2020 έγγξαθό ηνπ, ην Παξαηεξεηήξην 

Γηαθάλεηαο Ληκεληθνύ Σπζηήκαηνο δήηεζε από ην ΤΑΙΠΔΓ ηα θάησζη 

Παρατηρητήριο Διαυάνειας  

Λιμενικού Σσστήματος 
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ζηνηρεία, πξνθεηκέλνπ λα θαηαζέζεη ζπκπιεξσκαηηθό ππόκλεκα 

ελώπηνλ δηθαζηηθώλ Αξρώλ: 

 

α) ηπρόλ ελέξγεηεο ηνπ ΤΑΙΠΔΓ σο κεηόρνπ ηεο ΟΛΠ ΑΔ επί ησλ 

θαηαγγειιόκελσλ από ην Παξαηεξεηήξην Γηαθάλεηαο Ληκεληθνύ 

Σπζηήκαηνο 

 

β) αθξηβέο αληίγξαθν πξάμεο ζπγθξόηεζεο ησλ νξγάλσλ δηνίθεζεο 

ΤΑΙΠΔΓ, ζπλνδεπόκελν από ην νλνκαηεπώλπκν θαη ηε δηεύζπλζε 

θαηνηθίαο ησλ κειώλ ηνπο.  

 

Αλ θαη παξήιζε ζρεδόλ έλαο (1) κήλαο από ηελ ππνβνιή ηνπ αλσηέξσ 

αηηήκαηνο, ην ΤΑΙΠΔΓ δελ εδέεζε λα απνζηείιεη νύηε θαλ κηα 

απνξξηπηηθή απάληεζε. 

 

Η απαξάδεθηε άξλεζε ηνπ ΤΑΙΠΔΓ λα θνηλνπνηήζεη νπζηώδεηο 

πιεξνθνξίεο αλαθνξηθά κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ δεκηνπξγεί κηα ζεζκηθή 

θαηάζηαζε δπζώδε.  

 

Τν ΤΑΙΠΔΓ εθπνηεί ηα «ασημικά» ηεο θξαηηθήο ηδηνθηεζίαο, 

πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ειιεληθώλ ιηκέλσλ.  

 

Τν ΤΑΙΠΔΓ, ηνπ νπνίνπ ζηειέρε θσηνγξαθίδνληαη ρακνγειαζηά σο 

εθπνηεηέο ηεο δεκόζηαο πεξηνπζίαο, όπσο κπνξείηε λα δείηε ζηελ θάησζη 

θσηνγξαθία, δελ εθπνηεί δηθά ηνπ πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, αιιά δεκόζηα 

ηδηνθηεζία, ελεξγώληαο κε ηελ ηδηόηεηα ηνπ εληνινδόρνπ ηνπ Διιεληθνύ 

Γεκνζίνπ.  
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Τν ΤΑΙΠΔΓ κε ηελ ηδηόηεηα ηνπ εληνινδόρνπ θέξεη ηδηαίηεξε λνκηθή 

ππνρξέσζε αλαθνξάο ζην εληνιέα ηνπ, ήηνη ζην Διιεληθό Γεκόζην θαη 

δη’απηνύ ζηνλ πξαγκαηηθό ηνπ εληνιέα, ηνλ ειιεληθό ιαό, ηνπ νπνίνπ ηελ 

πεξηνπζία εθπνηεί.  

 

Ωζηόζν, ζε έλα απιό αίηεκα γλσζηνπνίεζεο ζπλήζσλ ζηνηρείσλ, ην 

ΤΑΙΠΔΓ αξλείηαη λα αληαπνθξηζεί.  

 

Η αλσηέξσ άξλεζε ηνπ ΤΑΙΠΔΓ δηακνξθώλεη ζπλζήθεο πιήξνπο 

αδηαθάλεηαο θαη ζθνηαδηζκνύ ζηε δηαρείξηζε ηεο θξαηηθήο πεξηνπζίαο. 

Αλ θαη γηα ην ειιεληθό δηνηθεηηθό ζύζηεκα είλαη ππνρξεσηηθή ε 

δηαβνύιεπζε ησλ θαλνληζηηθώλ θεηκέλσλ θαη ε αλάξηεζε ησλ 

δηνηθεηηθώλ πξάμεσλ ζηε ΓΙΑΥΓΔΙΑ, ζηελ πεξίπησζε ηνπ ΤΑΙΠΔΓ 

δηαηεξνύληαη ζην ζθνηάδη ηόζν νη δηαδηθαζίεο ζπγθξόηεζεο ησλ 

νξγάλσλ, πνπ απνθαζίδνπλ ηνπο όξνπο θαη ην ηίκεκα εθπνίεζεο ηεο 

θξαηηθήο ηδηνθηεζίαο, όζν θαη ηα νλνκαηεπώλπκα  θαη νη επαγγεικαηηθέο 

ηδηόηεηεο ησλ θπζηθώλ πξνζώπσλ, πνπ ηα απνηεινύλ.  

 

Σπγθεθξηκέλα: 

 

Σηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΤΑΙΠΔΓ ππάξρνπλ αλαξηεκέλα ζύληνκα βηνγξαθηθά 

κόλν ηνπ πεληακεινύο δηνηθεηηθνύ ηνπ ζπκβνπιίνπ. Ωζηόζν, ζηελ 

ελόηεηα «οργανωτική δομή» ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηζηνζειίδαο 

απνθξύπηεηαη ηόζν ε ύπαξμε, όζν θαη ε ζηειέρσζε ηνπ Σπκβνπιίνπ 

Δκπεηξνγλσκόλσλ, ήηνη ηνπ ζπιινγηθνύ νξγάλνπ ρσξίο ηελ 

ππνρξεσηηθή γλσκνδόηεζε ηνπ νπνίνπ δελ είλαη δπλαηή ε ιήςε 

νπνηαζδήπνηε ζεκαληηθήο απόθαζεο γηα ηελ εθπνίεζε ηεο θξαηηθήο 

πεξηνπζίαο.  

 

Λακβάλνληαο ππόςηλ όηη αθόκα θαη ηα θπζηθά πξόζσπα, πνπ 

ζηειερώλνπλ ηηο Αλεμάξηεηεο Αξρέο, ππνρξενύληαη λα παξαδώζνπλ 

θαηάινγν εξγνδνηώλ ηνπο θαη λα ζπκκνξθσζνύλ κε απζηεξνύο 

πεξηνξηζκνύο ζηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηόηεηαο, ν 

ζθνηαδηζκόο ηνπ ΤΑΙΠΔΓ απνηειεί βόκβα ζηα ζεκέιηα κηαο επλνκνύκελεο 
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δεκνθξαηίαο, ε νπνία δελ έρεη ηίπνηα λα θνβεζεί από ηελ άζθεζε 

δεκνθξαηηθνύ θνηλσληθνύ ειέγρνπ: θπζηθά πξόζσπα απνθαζίδνπλ γηα 

ηελ εθπνίεζε θξαηηθήο ηδηνθηεζίαο, ηνπο όξνπο θαη ην ηίκεκα απηώλ ησλ 

εθπνηήζεσλ, αζθνύλ σο κέηνρνη – εληνινδόρνη ηνπ Διιεληθνύ Γεκνζίνπ 

ηα κεηνρηθά δηθαηώκαηα ηνπ ηειεπηαίνπ, απνθαζίδνπλ ηε κεηαβίβαζε 

κεηνρώλ, ρσξίο ε θνηλσλία ησλ πνιηηώλ λα γλσξίδεη πνηνη είλαη, πώο 

ηνπνζεηήζεθαλ θαη πνηα είλαη ε επαγγεικαηηθή ηνπο ηδηόηεηα, δει. 

απνθξύπηνληαη ζηνηρεία νπζηώδε, ώζηε ν θάζε πνιίηεο λα κπνξεί λα 

ειέγμεη πνηνη εθπνηνύλ ηελ θξαηηθή ηδηνθηεζία, πνηα είλαη ε δηαδξνκή 

ηνπο θαη πνηεο νη ζπγθξνύζεηο ζπκθεξόλησλ, πνπ ηπρόλ ζπληξέρνπλ ζην 

πξόζσπό ηνπο.  

 

Η πεξηγξαθείζα αλσηέξσ παξεκπόδηζε ηεο άζθεζεο δεκνθξαηηθνύ 

θνηλσληθνύ ειέγρνπ ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ΤΑΙΠΔΓ ππνβαζκίδεη ην επίπεδν 

δηαθάλεηαο ζηε δηαρείξηζε ηεο θξαηηθήο ηδηνθηεζίαο θαη εγθπκνλεί 

απηνλόεηνπο θηλδύλνπο.  

 

ΑΔ Πξσζππνπξγέ ηεο Διιάδαο 

 

Γηα ηνπο παξαπάλσ ιόγνπο, ην Παξαηεξεηήξην Γηαθάλεηαο Ληκεληθνύ 

Σπζηήκαηνο αηηείηαη επίζεκα πιένλ από εζάο λα κεξηκλήζεηε, ώζηε ε 

θνηλσλία ησλ πνιηηώλ λα έρεη πιένλ ζηε δηάζεζή ηεο ηνπιάρηζηνλ ηηο 

απνθάζεηο ζπγθξόηεζεο όισλ ησλ νξγάλσλ ηνπ ΤΑΙΠΔΓ, 

πεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ Δκπεηξνγλσκόλσλ, ηα 

νλνκαηεπώλπκα θαη ηηο επαγγεικαηηθέο ηδηόηεηεο απηώλ, θαζώο επίζεο 

θαη ηα ζηνηρεία όισλ ησλ ζπκβνύισλ, πνπ έρεη πξνζιάβεη ην ΤΑΙΠΔΓ γηα 

ηελ εθπνίεζε ηεο θξαηηθήο ηδηνθηεζίαο.  

 

Γηαηειώλ κεηά ηηκήο 

 

Γηα ην Παξαηεξεηήξην Γηαθάλεηαο Ληκεληθνύ Σπζηήκαηνο 

Γ Π Μπαθόπνπινο 


