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                                                             Σεηάξηε, 25 Ννεκβξίνπ 2020 

 

                                               Πξνο: 1. Γξαθείν θ. Πξσζππνπξγνύ 

                                                          2. Γξαθείν θ. Τπνπξγνύ Ναπηηιίαο θαη 

Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο  

                                                           3. Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο 

                                                           4. Ρ.Α.Λ. 

                                                           

                                               Κνηλ: 1. Βνπιεπηέο 

                                                         2.  ΜΜΔ 

                                                    

                                                                                

              ΑΠ.ΔΞ. 15/2020 

                                            

ΘΔΜΑ: Σν Παξαηεξεηήξην Γηαθάλεηαο Ληκεληθνύ πζηήκαηνο θαηαγγέιιεη 

ζθάλδαιν ζε εμέιημε:  

 

Η COSCO ZHTA TH ΜΔΣΑΒΙΒΑΗ ΣΟΤ 16% ΣΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ ΣΟΤ ΟΛΠ 

ΥΩΡΙ ΝΑ ΔΥΔΙ ΤΛΟΠΟΙΗΔΙ ΣΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΔ ΔΠΔΝΓΤΔΙ 

 

ΑΔ Πξσζππνπξγέ ηεο Διιάδαο 

 

Αμηόηηκε θ. Τπνπξγέ Ναπηηιίαο θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο 

 

Αμηόηηκνη θθ Βνπιεπηέο 

 

Αμηόηηκε θ. Πξόεδξε  Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο 

 

Αμηόηηκε θ. Πξόεδξε Ρ.Α.Λ. 

Παρατηρητήριο Διαυάνειας  

Λιμενικού Σσστήματος 
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Σν Παξαηεξεηήξην Γηαθάλεηαο Ληκεληθνύ πζηήκαηνο είλαη –πξνο ην 

παξόλ- έλσζε πξνζώπσλ ρσξίο λνκηθή πξνζσπηθόηεηα, κε ζθνπνύο 

κεηαμύ άιισλ ηελ άζθεζε δεκόζηνπ, δεκνθξαηηθνύ, θνηλσληθνύ ειέγρνπ 

ζην ειιεληθό ιηκεληθό ζύζηεκα θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο.  

 

Με ηελ ηδηόηεηα ηνπ λνκίκνπ εθπξνζώπνπ ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ 

Γηαθάλεηαο Ληκεληθνύ πζηήκαηνο, ηίζεληαη ππόςηλ αο ηα εμήο, 

αλαθνξηθά κε έλα ζθάλδαιν ζε εμέιημε, ην νπνίν έρεηε ηδηαίηεξε λνκηθή 

ππνρξέσζε λα απνηξέςεηε: 

Σν Παξαηεξεηήξην Γηαθάλεηαο Ληκεληθνύ πζηήκαηνο απνθαιύπηεη, 

ζπλεκκέλα ζηελ παξνύζα θαηαγγειία ηνπ, ηελ κε εκεξνκελία 23-11-2020 

επηζηνιή ηεο COSCO SHIPPING HONG KONG, κε ηελ νπνία επηξξίπηεη 

βαξηέο επζύλεο ζην Διιεληθό Γεκόζην γηα ηελ κέρξη ζήκεξα απνηπρία 

πινπνίεζεο ησλ Τπνρξεσηηθώλ Δπελδύζεσλ, ηηο νπνίεο ε ελ ιόγσ 

θηλέδηθε εηαηξεία είλαη ππνρξεσκέλε λα νινθιεξώζεη ην αξγόηεξν κέρξη 

ηνλ Αύγνπζην 2021.  

πγθεθξηκέλα: 

H αηηηνινγηθή έθζεζε ηνπ λ. 4404/2016, κε ηνλ νπνίν θπξώζεθε κε ππεξ-

θνκκαηηθή πιεηνςεθία ε λέα ζύκβαζε παξαρώξεζεο αλάκεζα ζην 

Διιεληθό Γεκόζην θαη ηελ ηδησηηθνπνηεκέλε ΟΛΠ ΑΔ, θαηέζηεζε ζαθέο 

όηη ε κεηαβίβαζε πνζνζηνύ 67% ησλ κεηνρώλ ηεο ΟΛΠ ΑΔ ζηελ 

αγνξάζηξηα COSCO SHIPPING ζα γίλεη ζε δπν (2) ζηάδηα. Αξρηθά, 

κεηαβηβάζηεθε από ην ΣΑΙΠΔΓ πνζνζηό 51% ησλ κεηνρώλ θαη ΜΔΣΑ ηελ 

πινπνίεζε ησλ Τπνρξεσηηθώλ Δπελδύζεσλ ζα γηλόηαλ θαη ε κεηαβίβαζε 

ηνπ απνιεηπόκελνπ 16%.  Η αγνξάζηξηα COSCO SHIPPING είρε ζηε 

δηάζεζή ηεο πέληε (5) έηε από ηε κεηαβίβαζε ησλ κεηνρώλ, ήηνη κηα 

ρξνληθή πεξίνδν κε ζεκείν εθθίλεζεο ηνλ Αύγνπζην 2016 θαη ιήμεο ηνλ 

Αύγνπζην 2021, πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξώζεη ηηο Τπνρξεσηηθέο 

Δπελδύζεηο, κε ζεζκηθέο δηεπθνιύλζεηο, πνπ άγγηδαλ ηα όξηα ηεο 

αληηζπληαγκαηηθόηεηαο, όπσο ν Αλεμάξηεηνο Μεραληθόο θαη ε εθηέιεζε 

ιηκεληθώλ έξγσλ κε πιήξε ππνθαηάζηαζε ηδησηώλ ζην ξόιν ησλ 

πνιενδνκηθώλ Αξρώλ ηεο ρώξαο.  
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Η κεζνδνινγία, κε ηελ νπνία ε COSCO SHIPPING επέιεμε λα δηαρεηξηζηεί 

ηελ πξνζεζκία πινπνίεζεο ησλ Τπνρξεσηηθώλ Δπελδύζεσλ, κε είρε 

απαζρνιήζεη θαη σο Γηνηθεηή ηεο Γεκόζηαο Αξρήο Ληκέλσλ. 

Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξεηαη όηη εηαηξεία, ζηελ νπνία αλαηέζεθε ε ζύληαμε 

ησλ κειεηώλ πινπνίεζεο ησλ Τπνρξεσηηθώλ Δπελδύζεσλ, ειέγρεηαη 

από εμ αγρηζηείαο ζπγγελείο θαη ζπγθεθξηκέλα γακβξνύο εξγνιάβνπ, πνπ 

αλέιαβε λα πινπνηήζεη ηελ κεγαιύηεξε από απηέο.   

Δίρε θαηαζηεί ζαθέο ζε εκέλα κε ηελ ηδηόηεηα ηνπ Γηνηθεηή ηεο Γεκόζηαο 

Αξρήο Ληκέλσλ όηη νη Τπνρξεσηηθέο Δπελδύζεηο θαζπζηεξνύζαλ 

ζεκαληηθά, δηόηη νπζηώδε ζηάδηα ηεο δηαδηθαζίαο πινπνίεζήο ηνπο 

έπξεπε νπσζδήπνηε λα αλαηεζνύλ ζε ζπγθεθξηκέλα πξόζσπα, ηα νπνία 

νπδείο από ηελ πιεπξά ηνπ ΟΛΠ αληηθαηέζηεζε, παξά ην γεγνλόο όηη νη 

θαηά πεξίπησζε αξκόδηεο Αξρέο αδπλαηνύζαλ λα εγθξίλνπλ σο λόκηκα 

ηα πεπξαγκέλα ηνπο.  

Όηαλ πιένλ δηαπίζησζα όηη δηαθεκηζηηθή εηαηξεία κε πεληρξό κεηνρηθό 

θεθάιαην έθηαζε ζην ζεκείν λα πηζηνπνηείηαη από ζηειέρε ηεο ΟΛΠ ΑΔ 

σο έρνπζα πινπνηήζεη θαηαζθεπή ιηκεληθνύ έξγνπ αμίαο 550.000 ΔΤΡΩ, 

ήηνη έξγνπ γηα ην νπνίν δε δηέζεηε θεθάιαηα αγνξάο νύηε ηνπ … 

ηζηκέληνπ, έζηεηια ηα ζηνηρεία κε νλόκαηα θαη δηεπζύλζεηο ζηηο αξκόδηεο 

εηζαγγειηθέο Αξρέο.  

Η ζπλεκκέλε ζην παξόλ επηζηνιή ζέηεη ζην Διιεληθό Γεκόζην 

πξνζεζκία, γηα λα ζπκθσλήζεη, όηη, εληόο κόιηο δπν (2) κελώλ, νη 

απνιεηπόκελεο κεηνρέο ζα κεηαβηβαζηνύλ, σζάλ νη Τπνρξεσηηθέο 

Δπελδύζεηο λα είραλ πινπνηεζεί, παξά ην γεγνλόο όηη θαη ε ίδηα ε COSCO 

SHIPPING ζπλνκνινγεί όηη πξάγκαηη ΓΔΝ ΔΥΟΤΝ ΤΛΟΠΟΙΗΘΔΙ !!!!! 

Απνπεηξώκελε λα αηηηνινγήζεη ην αίηεκά ηεο, ε λέα ηδηνθηήηξηα ηεο ΟΛΠ 

ΑΔ επηξξίπηεη πιήξσο ηηο επζύλεο ζην Διιεληθό Γεκόζην.  

Γε θηαίλε νη κειεηεηέο, πνπ ζπλέγξαςαλ ηελ ΜΠΔ (πξόθεηηαη γηα ηνπο εμ 

αγρηζηείαο ζπγγελείο ηνπ εξγνιάβνπ, πνπ πινπνηεί έξγν 

πεξηιακβαλόκελν ζε απηήλ!), θηαίεη ην Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο θαη 

Δλέξγεηαο, πνπ έθξηλε ην πεξηερόκελό ηεο αλεπαξθέο θαη δελ ηελ 
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ελέθξηλε. Ο κειεηεηήο, όκσο, δελ αληηθαηαζηάζεθε από ηελ ΟΛΠ ΑΔ. 

Παξέκεηλε ίδηνο…θαη ηώξα θηαίλε ηα Τπνπξγεία… 

Γε θηαίλε νη κειεηεηέο ηνπ έξγνπ ηνπ Πξνβιήηα Κξνπαδηέξαο (πξόθεηηαη 

γηα ηνπο εμ αγρηζηείαο ζπγγελείο ηνπ εξγνιάβνπ, πνπ ην πινπνηεί), αιιά ν 

Γήκνο Πεηξαηά πνπ δελ εγθξίλεη ηελ θπθινθνξηαθή κειέηε. Ο κειεηεηήο, 

όκσο, δελ αληηθαηαζηάζεθε από ηελ ΟΛΠ ΑΔ. Παξέκεηλε ίδηνο…θαη ηώξα 

θηαίλε νη Γήκαξρνη… 

Γε θηαίλε ζε ηίπνηα νη εξγνιάβνη θαη νη δηεπζπληέο ηερληθώλ έξγσλ, πνπ 

μεθίλεζαλ βπζνθνξήζεηο ζε έλα κνιπζκέλν ππζκέλα…θηαίεη γηα όια ην 

πκβνύιην ηεο Δπηθξαηείαο. Οη εξγνιάβνη, όκσο, θαη νη δηεπζπληέο δελ 

άιιαμαλ…θαη ηώξα θηαίλε ηα Γηθαζηήξηα… 

Ωζηόζν, όηαλ ε COSCO SHIPPING ζπκκεηείρε ζην δηαγσληζκό αγνξάο 

ηεο ΟΛΠ ΑΔ, νπδείο ηεο ππνζρέζεθε όηη ζα επελδύζεη ζε κηα ρώξα, ζηελ 

νπνία γίλεηαη όρη απηό, πνπ ππνδεηθλύνπλ νη θξαηηθέο αξρέο, αιιά απηό 

πνπ ππνδεηθλύνπλ νη γακβξνί ηνπ εξγνιάβνπ, όπσο αθξηβώο ην 

ππνδεηθλύνπλ θαη όπνηε ην ππνδεηθλύνπλ. Ούηε θαη ηεο ππνζρέζεθε 

θαλείο όηη πξνζήιζε ζηε ρώξα ηνπ εξγνιάβνπ θαη ησλ γακπξώλ ηνπ θαη 

όρη ζε κηα επλνκνύκελε πνιηηεία κε δηνηθεηηθέο θαη δηθαζηηθέο αξρέο.  

ε κείδνλνο ζεκαζίαο ηδησηηθνπνηήζεηο, όπσο ηνπ ιηκέλα Πεηξαηά, ήηνη 

ηνπ κεγαιύηεξνπ ιηκέλα ηεο Μεζνγείνπ, είλαη πηζαλό λα πξνθύςνπλ 

θαζπζηεξήζεηο. Γηα ηηο θαζπζηεξήζεηο απηέο, ζηε ζύκβαζε 

παξαρώξεζεο, πνπ θπξώζεθε κε ην λ. 4404/2016, έρεη δηακνξθσζεί έλα 

απνηειεζκαηηθό πιαίζην, ην νπνίν παξέρεη ειαζηηθά ρξνληθά πεξηζώξηα 

ζπκκόξθσζεο ηνπ επελδπηή, επηβάιιεη ήπηαο θιηκάθσζεο πνηληθέο 

ξήηξεο, όηαλ απηά εμαληιεζνύλ, θαη κόλν ζε αθξαίεο πεξηπηώζεηο νδεγεί 

ζηελ έθπησζή ηνπ. Αθόκα θαη ηόηε ππάξρεη πάληνηε δηαζέζηκε ε 

απινύζηαηε ιύζε ηεο παξάηαζεο ησλ ζπκβαηηθώλ πξνζεζκηώλ: εάλ ε 

COSCO SHIPPING, ν εξγνιάβνο θαη νη … γακβξνί ηνπ ΓΔΝ 

πξνιαβαίλνπλ λα πινπνηήζνπλ Τπνρξεσηηθή Δπέλδπζε εληόο ηεο 

ηαρζείζαο ζπκβαηηθήο πξνζεζκίαο, ρσξίο δηθή ηνπο ππαηηηόηεηα, ε 

ηειεπηαία δύλαηαη ππό πξνϋπνζέζεηο λα παξαηαζεί κε ηαπηόρξνλε 



5 

 

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

παξάηαζε θαη ηεο πξνζεζκίαο κεηαβίβαζεο ηνπ απνιεηπόκελνπ 16% ησλ 

κεηνρώλ.  

Μεηαβίβαζε ησλ απνιεηπόκελσλ κεηνρώλ ΥΩΡΙ λα έρεη νινθιεξσζεί ε 

πινπνίεζε ησλ Τπνρξεσηηθώλ Δπελδύζεσλ δελ απνηειεί απιά 

ζθάλδαιν θαη θνπθνύισκα ζπκθεξόλησλ, απνηειεί πιήξε αλαηξνπή ηεο 

δηαδηθαζίαο επηινγήο ηεο COSCO σο αγνξαζηή, επάγεηαη απαγνξεπκέλε 

ηξνπνπνίεζε ησλ όξσλ ηεο δηαδηθαζίαο απηήο θαη θαηά ζπλέπεηα 

απαγνξεπκέλε θξαηηθή βνήζεηα θαη ηειηθά επηθέξεη δεκία γηα ηνλ εμήο 

απιό ιόγν, ηνλ νπνίν δύλακαη λα επηβεβαηώζσ ελόξθσο κε ηελ ηδηόηεηα 

ηνπ Ννκηθνύ πκβνύινπ, πνπ ζπκκεηείρε ζηε δηαδηθαζία ηδησηηθνπνίεζεο 

ηνπ ιηκέλα Πεηξαηά: εάλ νη επελδπηέο γλώξηδαλ όηη νπνηεδήπνηε κπνξνύλ 

λα απαιιαγνύλ από ηε ζύλδεζε ησλ Τπνρξεσηηθώλ Δπελδύζεσλ κε ηε 

κεηαβίβαζε ησλ κεηνρώλ, είλαη βέβαην όηη ζα ππήξραλ πεξηζζόηεξνη 

ελδηαθεξόκελνη θαη ζα επηηπγραλόηαλ κεγαιύηεξν ηίκεκα, δηαηηζέκελν 

ππέξ ηεο απνκείσζεο ηνπ ειιεληθνύ ρξένπο. Δπνκέλσο, ε απαιιαγή ηεο 

COSCO SHIPPING από ηελ ππνρξέσζε πινπνίεζεο ησλ Τπνρξεσηηθώλ 

Δπελδύζεσλ ΠΡΙΝ ηε κεηαβίβαζε ησλ κεηνρώλ απνιήγεη ζε γηγαληηαία 

δεκία ηνπ Διιεληθνύ Γεκνζίνπ, δηόηη ηεο ρνξεγεί άλεπ ηηκήκαηνο έλα 

πξνλόκην, ην νπνίν νπδέπνηε αγόξαζε.  

Σν Παξαηεξεηήξην Γηαθάλεηαο Ληκεληθνύ πζηήκαηνο απεπζύλεη δεκόζηα 

έθθιεζε απνηξνπήο απηνύ ηνπ ζθαλδάινπ.  

Σν παξόλ θνηλνπνηείηαη: 

α)ζηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο, δηόηη ν ππνγξάθσλ ηε ζπλεκκέλε 

επηζηνιή, κε ηελ νπνία δεηά ηελ απαιιαγή ηεο COSCO SHIPPING από 

ηηο Τπνρξεσηηθέο Δπελδύζεηο, είλαη ηαπηνρξόλσο θαη Γηεπζύλσλ 

ύκβνπινο ηεο ΟΛΠ ΑΔ, ήηνη ηεο άκεζα σθεινύκελεο από ηηο επελδύζεηο 

απηέο 

β)ζηε Ρ.Α.Λ., πξνθεηκέλνπ λα ειέγμεη, εάλ από ην πεξηερόκελν ηεο 

επηζηνιήο απηήο πξνθύπηνπλ ζπκβαηηθέο παξαβάζεηο ηεο COSCO 

SHIPPING.  
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 Γηαηειώλ κεηά ηηκήο 

 

Γηα ην Παξαηεξεηήξην Γηαθάλεηαο Ληκεληθνύ πζηήκαηνο 

Γ Π Μπαθόπνπινο 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 
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