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ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΣΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤ ΔΙΚΑΣΗΡΙΟΤ ΚΑΙ ΑΡΥΗ 

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΣΤΡΙΑ ΠΡΟΚΛΗΗ ΚΑΙ ΔΗΛΩΗ 
 

Σνπ εδξεύνληνο ζην Ν.Ηθόλην-Πέξακα (Λεσθ.Γεκνθξαηίαο 443), 

πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεσλ Ναππεγηθήο Βηνκεραλίαο (.Δ.ΝΑ.ΒΗ.), 

λόκηκα εθπξνζσπνύκελνπ 

 

ΠΡΟ 

 
Σελ εδξεύνπζα ζηνλ Πεηξαηά Αηηηθήο (Αθηή Μηανύιε 10) εηαηξεία κε 

ηελ επσλπκία ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΛΗΜΔΝΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΑΔ (ΟΛΠ ΑΔ), 

λόκηκα εθπξνζσπνύκελε 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΤΜΕΝΗ ΠΡΟ 

 

 

1. Σνλ Τπνπξγό Ναπηηιίαο θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο θ. Ησάλλε 

Πιαθησηάθε, πνπ θαηνηθνεδξεύεη σο εθ ηεο ηδηόηεηάο ηνπ ζηνλ 

Πεηξαηά, θηήξην Τπνπξγείνπ Ναπηηιίαο θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο 

2. To Γεληθό Γξακκαηέα Ληκέλσλ, Ληκεληθήο Πνιηηηθήο θαη Ναπηηιηαθώλ 

Δπελδύζεσλ θ. Δπάγγειν Κπξηαδόπνπιν, πνπ θαηνηθνεδξεύεη σο εθ 

ηεο ηδηόηεηάο ηνπ ζηνλ Πεηξαηά, θηήξην Τπνπξγείνπ Ναπηηιίαο θαη 

Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο 

3. Σνλ θαηνηθνεδξεύνληα ζηελ Αζήλα θ. Δηζαγγειέα Αξείνπ Πάγνπ. 

 
 

————————————————————- 

 

1. Δίκαζηε εθπξόζσπνη επηρεηξήζεσλ ζηνλ ηνκέα ηεο λαππεγνεπηζθεπήο. 

 

2. Δπεηδή ζύκθσλα κε ηνλ όξν 11.3 ηεο ύκβαζεο Παξαρώξεζεο 

Διιεληθνύ Γεκνζίνπ - ΟΛΠ ΑΔ, πνπ θπξώζεθε κε ην λ. 4404/2016 

(εθεμήο Π): 

“Διδικόηεπα, όζον αθοπά ζηιρ ναςπηγοεπιζκεςαζηικέρ ςπηπεζίερ πος 

παπέσονηαι ενόρ ηος Λιμένα Πειπαιά, ανά πάζα ζηιγμή και με μόνη ηην 

επιθύλαξη ηων εύλογων πεπιοπιζμών λόγω ανεπάπκειαρ σεπζαίων 

εκηάζεων ή παπαθαλάζζιος σώπος ή λόγω μέπιμναρ για ηην αζθάλεια ηος 

Λιμένα Πειπαιά ή ηων λειηοςπγιών αςηού, ο ΟΛΠ: α)θα ηηπεί ηοςρ οποςρ 

ηων ςθιζηάμενων Υποπαπασωπήζεων για ναςπηγοεπιζκεςαζηικέρ 

ςπηπεζίερ ζηη Ναςπηγοεπιζκεςαζηική Εώνη ηος Πεπάμαηορ και ζε 

πεπίπηωζη λήξηρ ηοςρ θα ζςνάπηει νέερ Υποπαπασωπήζειρ με επισειπήζειρ 

παποσήρ ναςπηγοεπιζκεςαζηικών ςπηπεζιών”. 
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3. Δπεηδή ηελ 5/7/2019 αλαξηήζεθαλ ζηε ΓΗΑΤΓΔΗΑ πξαθηηθά 

ζπλέιεπζεο δηαβνύιεπζεο, ηελ νπνία νξγάλσζε ην Τπνπξγείν Ναπηηιίαο 

θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο/Γεκόζηα Αξρή Ληκέλσλ θαη έιαβε ρώξα ηελ 

3/10/2018, από ηα νπνία πξνθύπηεη όηη ην ζέκα ησλ ππνπαξαρσξήζεσλ 

θηεξίσλ ζε επηρεηξήζεηο παξνρήο λαππεγνεπηζθεπαζηηθώλ ππεξεζηώλ 

ηέζεθε από ηνλ .Δ.ΝΑ.ΒΗ., λόκηκα εθπξνζσπνύκελν από ηνλ Πξόεδξό 

ηνπ θ. Βαζίιε Καλαθάθε. πγθεθξηκέλα κεηαμύ άισλ θαηαγγείιακε όηη, 

“…αν και η Σύμβαζη Παπασώπηζηρ είναι ζαθέζηαηη επ΄ αςηού και επειδή 

ςπάπσοςν κακέρ γλώζζερ πος αθοπούν ηα δύο κηίπια ηηρ ςποπαπασώπηζηρ 

ζηην ΝΑΕΩ πος έσοςν σηπεύζει θα ήηαν ππέπον αύπιο κιόλαρ ο ΟΛΠ να 

βγάλει ζε δημοππαζία ηα κηίπια αςηά, όπωρ πποβλέπει η Σύμβαζη 

Παπασώπηζηρ. Γιόηι, όπωρ καηήγγειλε ο Σ.Δ.ΝΑ.ΒΙ., παπόηι έσοςν γίνει 

αιηήζειρ από ενδιαθεπόμενοςρ η διαδικαζία για ηην ςποπαπασώπηζη δεν 

έσει πποσωπήζει από ηον ΟΛΠ.”… Δπί ηεο θαηαγγειίαο απηήο έρεη 

θαηαγξαθεί ζηα αλσηέξσ πξαθηηθά ε εμήο απάληεζε: 

“Δκπρόσωπος ΟΛΠ Α.Δ. κα.ΒΟΥΡΓΟΥΝΗ Ιφιγένεια: Το θέμα πος 

αναθέπεηε…ηηρ ςποπαπασώπηζηρ ηων δύο κηιπίων απαιηεί κάποια 

διαδικαζία δεν μποπεί να διεςθεηηθεί από ηη μια μέπα ζηην άλλη.” 

 

4. Δπεηδή από ηα παξαπάλσ ζπλάγεηαη πέξαλ πάζεο ακθηβνιίαο όηη ζηηο 

3/10/2018, ήηνη πριν δυόμιζι (2,5) χρόνια, θαηαγγέιζεθε ζην Τπνπξγείν 

Ναπηηιίαο θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο όηη ζηε Ναππεγνεπηζθεπαζηηθή 

Εώλε Πεξάκαηνο ππάξρνπλ ηνπιάρηζηνλ δπν (2) θηήξηα, ηα νπνία ε 

ΟΛΠ ΑΔ αξλείηαη λα ππνπαξαρσξήζεη ζε επηρεηξήζεηο παξνρήο 

λαππεγνεπηζθεπαζηηθώλ ππεξεζηώλ. Παξόια απηά κέρξη θαη ζήκεξα, αν 

και παρήλθε χρονικό διάζηημα δυόμιζι (2,5) εηών, ηα ελ ιόγσ θηήξηα 

εμαθνινπζνύλ λα ΜΗΝ έρνπλ ππνπαξαρσξεζεί ζε επηρεηξήζεηο παξνρήο 

λαππεγνεπηζθεπαζηηθώλ ππεξεζηώλ, θαηά παξάβαζε ηνπ όξνπ 11.3 ηεο 

Π.  

 

5. Δπεηδή, όπσο πξνθύπηεη από ηα πξναλαθεξόκελα πξαθηηθά, ε 

εθπξόζσπνο ηεο ΟΛΠ ΑΔ δελ ακθηζβήηεζε ηελ ππνρξέσζε ηεο ΟΛΠ 

ΑΔ λα πξνρσξήζεη ζηελ ππνπαξαρώξεζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ θηεξίσλ 

ζε επηρεηξήζεηο παξνρήο λαππεγνεπηζθεπαζηηθώλ ππεξεζηώλ, αιιά 

επηθαιέζηεθε απιά θαη κόλν θάπνηα δηαδηθαζία, ε νπνία δελ κπνξεί λα 

δηεπζεηεζεί “από ηη μια μέπα ζηην άλλη¨. 

 

Δπεηδή, σζηόζν, εδώ θαη δπόκηζη (2,5) ρξόληα νη δηαδηθαζίεο, πνπ 

επηθαιέζηεθε ε εθπξόζσπνο ηεο ΟΛΠ ΑΔ, δελ έρνπλ θαλ μεθηλήζεη. 

 

Δπεηδή ην ρξνληθό δηάζηεκα ησλ δπόκηζη (2,5) εηώλ ήηαλ ππεξαξθεηό, 

πξνθεηκέλνπ ε ΟΛΠ ΑΔ λα νινθιεξώζεη ηηο όπνηεο δηαδηθαζίεο 

επηθαιέζηεθε ε εθπξόζσπόο ηνπ ηελ 3/10/2018.  
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Δπεηδή ηα ηειεπηαία δπόκηζη (2,5) ρξόληα έθηαλαλ θαη πεξίζζεπαλ, 

πξνθεηκέλνπ ε ΟΛΠ ΑΔ λα νινθιεξώζεη ηηο όπνηεο δηαδηθαζίεο 

επηθαιέζηεθε ε εθπξόζσπόο ηνπ ηελ 3/10/2018.  

 

Δπεηδή ηα ηειεπηαία δπόκηζη (2,5) ρξόληα ε ΟΛΠ ΑΔ, όρη κόλν δελ εθαλε 

απνιύησο ηίπνηα γηα ηα πξναλαθεξόκελα δπν (2) θηήξηα, αιιά πιένλ 

πθίζηαηαη θαη ηξίην θηήξην, ην νπνίν ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΔΕΝ 

ΤΠΟΠΑΡΑΥΩΡΕΙΣΑΙ Ε ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΙ ΠΑΡΟΥΗ 

ΝΑΤΠΗΓΟΕΠΙΚΕΤΑΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ.  

 

Δπεηδή εμάιινπ ηα ελ ιόγσ δπόκηζη (2,5) ρξόληα έθηαλαλ θαη πεξίζζεπαλ 

ζηελ ΟΛΠ ΑΔ γηα λα νινθιεξώζεη άιιεο ππνπαξαρσξήζεηο, νη νπνίεο 

εμππεξέηεζαλ ηα ζπκθέξνληα ηεο κεηξηθήο ηεο εηαηξείαο COSCO, κε 

ραξαθηεξηζηηθόηεξν παξάδεηγκα ηελ παξάλνκε αλάζεζε ηεο δηαρείξηζεο 

ηνπ Πξνβιήηα Η ζηελ εηαηξεία ΔΠ ΑΔ, ΥΩΡΗ ΝΑ ΣΖΡΖΘΔΗ ΚΑΜΗΑ 

ΑΠΌ ΣΗ ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ, ΠΟΤ Ζ ΔΚΠΡΟΩΠΟ ΣΖ ΟΛΠ 

ΔΠΗΚΑΛΔΣΖΚΔ ΔΝΑΝΣΗ ΣΩΝ ΝΑΤΠΖΓΟΔΠΗΚΔΤΑΣΩΝ. Δίλαη 

πξάγκαηη εύινγν λα αλαξσηηέηαη θαλείο εάλ ηπρόλ νη δηαδηθαζίεο απηέο 

θαζίζηαληαη επηιεθηηθά ρξνλνβόξεο, απνθιεηζηηθά θαη κόλν ζηελ 

πεξίπησζε ησλ λαππεγνεπηζθεπαζηώλ, πξνθαιώληαο πξόδειε 

νηθνλνκηθή δεκία ζηνλ θιάδν καο. 

 
6. Δπεηδή όια ηα αλσηέξσ θαηαγγέιζεθαλ ΜΔΑ ΣΟ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ 

ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΚΑΗ ΝΖΗΩΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ πξηλ δπόκηζη (2,5) 

ρξνληα. Ωζηόζν, αλ θαη ζπληζηνύλ πξόδειε παξαβίαζε ηεο ύκβαζεο 

Παξαρώξεζεο Διιεληθνύ Γεκνζίνπ - ΟΛΠ ΑΔ, πνπ θπξώζεθε κε ην λ. 

4404/2016, κέρξη θαη ζήκεξα νύηε ε λνκηκόηεηα έρεη απνθαηαζηαζεί, 

νύηε θαη έρεη επηβιεζεί νπνηαδήπνηε θύξσζε ζηελ ΟΛΠ ΑΔ γηα ηελ 

παξαβίαζε ησλ ζπκβαηηθώλ ηεο ππνρξεώζεσλ. Γηα ην ιόγν απηό, δεηάκε 

λα αμηνινγεζεί πνηληθά ηπρόλ δηάπξαμε ηνπ πνηληθνύ αδηθήκαηνο ηεο 

παξάβαζεο θαζήθνληνο.  

 

ΓΙΑ ΣΟΤ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΛΟΓΟΤ 

 

θαη κε ηε ξεηή επηθύιαμε θάζε λνκίκνπ δηθαηώκαηόο καο 

 

ΔΙΑΜΑΡΣΤΡΟΜΑΣΕ  

 

Γηα ηε ζπλερηδόκελε παξαβίαζε ηνπ όξνπ 11. 3 ηεο Π από ηελ ΟΛΠ ΑΔ 
 

ΚΑΛΟΤΜΕ  
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1. Σελ ΟΛΠ ΑΔ λα εθηειέζεη ΑΜΔΑ θαη ΠΡΟΖΚΟΝΣΩ ηηο 

ζπκβαηηθέο ηεο ππνρξεώζεηο, όπσο πεξηγξάθνληαη ζηνλ όξν 11.3 ηεο 

Π. 

2. Σνλ Τπνπξγό Ναπηηιίαο θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο θ. Ησάλλε 

Πιαθησηάθε θαη ην Γεληθό Γξακκαηέα Ληκέλσλ, Ληκεληθήο Πνιηηηθήο 

θαη Ναπηηιηαθώλ Δπελδύζεσλ θ. Δπάγγειν Κπξηαδόπνπιν λα 

απνθαηαζηήζνπλ άκεζα ηε λνκηκόηεηα. 

3. Σελ Δηζαγγειία Αξείνπ Πάγνπ λα δηεξεπλήζεη εάλ από ηα παξαπάλσ 

πξνθύπηεη ηπρόλ ηέιεζε αμηόπνλσλ πξάμεσλ, ηδίσο αλαθνξηθά κε ηελ 

άξλεζε ηεο ΟΛΠ ΑΔ λα πινπνηήζεη ηνλ όξν 11.3 ηεο Π, αιιά θαη 

ηελ ηαπηόρξνλα παξάλνκε παξαρώξεζε ηνπ Πξνβιήηα Η ζηελ ΔΠ 

ΑΔ, ρσξίο λα ηεξεζνύλ νη δηαδηθαζίεο ηνπ λ. 4404/2016.  

 

ΔΗΛΩΝΟΤΜΕ 

 
όηη, όζνη βιάπηνπλ ηνλ θιάδν καο, ζα καο βξνπλ αγσληζηηθά ελάληηνπο.  

 

Αξκόδηνο Γηθαζηηθόο Δπηκειεηήο εληέιιεηαη λα επηδώζεη λόκηκα ηελ 

παξνύζα ζε απηνύο πξνο ηνπο νπνίνπο απεπζύλεηαη, αθνύ πξώηα 

αληηγξάςεη νιόθιεξε ηελ παξνύζα ζηελ έθζεζε επίδνζεο.  

 

Πεηξαηάο, 24-2-2021 

Γηα ην εμσδίθσο  δηακαξηπξόκελν, θαινύλ θαη δεινύλ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


