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                                            Τετάρτη, 25 Οκτωβρίου 2021 

                                        Προς: Οργανισµό Λιµένα Ηγουµενίτσας

                                            

                                        ΑΠ.ΕΞ. 28/2021 
                                            

ΘΕΜΑ: Δαπάνες υπέρ τ. Γενικού Γραµµατέα Λιµένων, Λιµενικής Πολιτικής 

και Ναυτιλιακών Επενδύσεων κ. Χρήστου Λαµπρίδη 

Αξιότιµε κ. Πρόεδρε ΔΣ,  

Αξιότιµε κ. Διευθύνοντα Σύµβουλε, 

Είµαι νόµιµος εκπρόσωπος του Παρατηρητηρίου Διαφάνειας Λιµενικού 

Συστήµατος, το οποίο αποτελεί προς το παρόν ένωση προσώπων χωρίς 

νοµική προσωπικότητα, µε σκοπό την άσκηση δηµόσιου, δηµοκρατικού, 

κοινωνικού ελέγχου στο ελληνικό λιµενικό σύστηµα.  

Την περίοδο 2017 - 2020 υπηρέτησα ως Διοικητής της Δηµόσιας Αρχής 

Λιµενων. 

Με την ανωτέρω ιδιότητά µου, θέτω υπόψιν σας τα εξής: 

1.Με την µε αριθµό 2364/2017 (ΑΔΑ:Ψ47Ο469ΗΞ2-ΧΚΖ) απόφαση 

ανάληψης υποχρέωσης ο Οργανισµός Λιµένα Ηγουµενίτσας ΑΕ 

ανέλαβε να καταβάλει ποσό 900 ΕΥΡΩ για την µετακίνηση και διαµονή 

του τότε Γενικού Γραµµατέα Λιµένων, Λιµενικής Πολιτικής και 

Ναυτιλιακών Επενδύσεων κ. Χρήστου Λαµπρίδη κατά το χρονικό 
διάστηµα 26-30/4/2017 σε εκδήλωση, η οποία έλαβε χώρα σε πολυτελές 

ξενοδοχείο στην πόλη Budva - Μαυροβούνιο.  
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2. Για το χρονικό διάστηµα 26-28/4/2017, ήτοι για χρονικό διάστηµα 

µερικώς αλληλεπικαλυπτόµενο µε την ανωτέρω ανάληψη υποχρεώσης 

του Οργανισµού Λιµένα Ηγουµενίτσας ΑΕ, το Υπουργείο Ναυτιλίας και 

Νησιωτικής Πολιτικής δέσµευσε ποσό 150 ΕΥΡΩ για µετακίνηση του κ. 

Χρήστου Λαµπρίδη σε ΤΙΡΑΝΑ-ΑΛΒΑΝΙΑ. Περαιτέρω, για το 

απολειπόµενο χρονικό διάστηµα 29-30/4/2017 το Υπουργείο Ναυτιλίας 
και Νησιωτικής Πολιτικής δέσµευσε ποσό 80 ΕΥΡΩ για ηµερήσια 

αποζηµίωση δυο (2) ηµερών του κ. Λαµπρίδη.  

3. Η µε µε αριθµό 2364/2017 (ΑΔΑ:Ψ47Ο469ΗΞ2-ΧΚΖ) απόφαση ανάληψης 

υποχρέωσης του Οργανισµου Λιµένα Ηγουµενίτσας ΑΕ έπεται χρονικά 

ανακοινώσεων του Βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ κ. Μάριου Κάτση, αναφορικά µε 
φερόµενη κακοδιαχείριση στον εν λόγω Οργανισµό, για την οποία η 

Γενική Γραµµατεία Λιµένων, Λιµενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών 

Επενδύσεων είχε την ιδιαίτερη νοµική υποχρέωση να διεξάγει 

διαχειριστικό έλεγχο.  
4. Το Παρατηρητήριο Διαφάνειας Λιµενικού Συστήµατος ερευνά το σύνολο 
των ανωτέρω τεθέντων υπόψιν του στοιχείων. Για το λόγο αυτό, 

αιτούµαστε, δυνάµει του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, τα εξής: 

α. να µας χορηγήσετε αντίγραφο τυχόν εντολής ελέγχου επί καταγγελιών 

κ. Μάριου Κάτση, 

β. να µας χορηγήσετε αντίγραφο τυχόν πορίσµατος επί καταγγελιών κ. 
Μάριου Κάτση 

γ. να µας γνωρίσετε σε ποια νοµοθετική διάταξη στηρίζεται η καταβολή 

από τον εποπτευόµενο φορέα (εν προκειµένω τον Οργανισµό Λιµένα 

Ηγουµενίτσας ΑΕ) των εξόδων µετακίνησης και διαµονής στο εξωτερικό 

του εποπτεύοντος (εν προκειµένω του Γενικού Γραµµατέα Λιµένων, 
Λιµενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων κ. Χρήστου Λαµπρίδη). 

Παρακαλούµε αντίγραφα χορηγηθούν για δικαστική χρήση.  

Με εκτίµηση 

Για το Παρατηρητήριο Διαφάνειας Λιµενικού Συστήµατος 

Δ Π Μπακόπουλος 

Δικηγόρος – ΑΜ ΔΣΑ 24739
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