
 

Αθήνα, 24 Μαρτίου 2021 

ΕΡΩΤΗΣΗ  

Προς: τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής     

Θέμα: Ο ΣΕΝΑΒΙ καλεί τον ΟΛΠ να τηρήσει τις συμβατικές υποχρεώσεις 

του  

Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Ναυπηγικής Βιομηχανίας (ΣΕΝΑΒΙ) έστειλε 

εξώδικη διαμαρτυρία προς την ΟΛΠ Α.Ε., ζητώντας να τηρήσει τις συμβατικές 

της υποχρεώσεις και να υποπαραχωρήσει στις επιχειρήσεις της 

ναυπηγοεπισκευής τα κενά κτίρια που βρίσκονται στη Ζώνη Περάματος. 

Συγκεκριμένα, ο ΣΕΝΑΒΙ, στην εξώδικη διαμαρτυρία του αναφέρει ότι, στις 

3/10/2018, σε συνέλευση-διαβούλευση που οργάνωσε του Υπουργείο 

Ναυτιλίας/Δημόσια Αρχή Λιμένων (ΔΑΛ), ο πρόεδρος του ΣΕΝΑΒΙ, κ Βασίλης 

Κανακάκης, ανέφερε ότι στη Ζώνη υπάρχουν τουλάχιστον δύο κτίρια που η 

ΟΛΠ Α.Ε. αρνείται να υποπαραχωρήσει στις επιχειρήσεις 

ναυπηγοεπισκευαστικών υπηρεσιών, πάρα το γεγονός ότι η Σύμβαση 

Παραχώρησης προβλέπει πως θα έπρεπε να τα έχει βγάλει σε δημοπρασία. 

Η εκπρόσωπος της ΟΛΠ, όπως αναφέρεται είχε τότε δηλώσει «το θέμα που 

αναφέρετε, της υποπαραχώρησης των δύο κτιρίων, απαιτεί κάποια διαδικασία 

δεν μπορεί να διευθετηθεί από τη μια μέρα στην άλλη.” 

Ο ΣΕΝΑΒΙ, στο εξώδικο αναφέρει χαρακτηριστικά ότι «…αν και η Σύμβαση 

Παραχώρησης είναι σαφέστατη επ΄ αυτού και επειδή υπάρχουν κακές 

γλώσσες που αφορούν τα δύο κτίρια της υποπαραχώρησης στην ΝΑΖΩ που 

έχουν χηρεύσει θα ήταν πρέπον αύριο κιόλας ο ΟΛΠ να βγάλει σε 

δημοπρασία τα κτίρια αυτά, όπως προβλέπει η Σύμβαση Παραχώρησης. 

Διότι, παρότι έχουν γίνει αιτήσεις από ενδιαφερόμενους η διαδικασία για την 

υποπαραχώρηση δεν έχει προχωρήσει από τον ΟΛΠ», ενώ κάνει λόγο και για 

τρίτο κτίριο, το οποίο «παράνομα δεν υποπαραχωρείται σε επιχειρήσεις 

παροχής ναυπηγοεπισκευαστικών υπηρεσιών.» 

Με τα κενά κτίρια, λοιπόν, να έχουν γίνει τρία, ο ΣΕΝΑΒΙ καταγγέλλει την ΟΛΠ 

πως αρνείται να τα υποπαραχωρήσει κατά παράβαση του όρου 11.3 της 

Σύμβασης Παραχώρησης, ο οποίος προβλέπει τα εξής: «Όσον αφορά τις 
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ναυπηγοεπισκευαστικές υπηρεσίες που παρέχονται εντός του Λιμένα Πειραιά, 

ανά πάσα στιγμή και με μόνη την επιφύλαξη των εύλογων περιορισμών λόγω 

ανεπάρκειας χερσαίων εκτάσεων ή παραθαλάσσιου χώρου ή λόγω μέριμνας 

για την ασφάλεια του Λιμένα Πειραιά ή των λειτουργιών αυτού, ο ΟΛΠ: α) θα 

τηρεί τους όρους των υφιστάμενων υποπαραχωρήσεων για 

ναυπηγοεπισκευαστικές υπηρεσίες στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη του 

Περάματος και σε περίπτωση λήξης τους θα συνάπτει νέες 

υποπαραχωρήσεις με επιχειρήσεις παροχής ναυπηγοεπισκευαστικών 

υπηρεσιών». 

Στην εξώδικη διαμαρτυρία του ο ΣΕΝΑΒΙ καλεί την ΟΛΠ Α.Ε. να εκτελέσει 

άμεσα τις συμβατικές της υποχρεώσεις, τον υπουργό Ναυτιλίας και τον γενικό 

γραμματέα Λιμένων να αποκαταστήσουν άμεσα τη νομιμότητα και την 

Εισαγγελία Αρείου Πάγου να διερευνήσει εάν προκύπτουν αξιόποινες 

πράξεις.  

Κατόπιν των παραπάνω, 

Ερωτάται ο κ Υπουργός: 

1. Για ποιο λόγο δεν έχει προχωρήσει η διαδικασία υποπαραχώρησης 

των κτιρίων εδώ και 2,5 χρόνια; 

2. Ποιος ευθύνεται για το γεγονός ότι δεν έχει προχωρήσει η διαδικασία; 

3. Ποιες οι συνέπειες στην ΟΛΠ Α.Ε. για τη μη εκτέλεση των συμβατικών 

υποχρεώσεων εκ μέρους της; 

4. Σε ποιες άμεσες ενέργειες θα προβεί ώστε η ΟΛΠ Α.Ε. να εκτελέσει 

άμεσα τις συμβατικές της υποχρεώσεις και να προχωρήσει η 

διαδικασία υποπαραχώρησης των 3 κτιρίων, όπως ζητά ο ΣΕΝΑΒΙ; 

     

                       Η ερωτώσα βουλευτής 

 

Φωτεινή Μπακαδήμα 




