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Κανονισµός Λειτουργίας
Ο Κανονισµός αυτός περιγράφει
Συµβουλίου της εταιρείας, έχοντας
Ν.2190/1920, τον Ν.3016/2002, και
Βασικό µέληµα και καθήκον των
εταιρικής στρατηγικής και η διαρκής
της Εταιρείας, της ενίσχυσης της
συµφέροντος. 

Συγκρότηση και Λειτουργία του

Κατά τη συγκρότηση του ∆ιοικητικού
µε απόλυτη πλειοψηφία και µυστική
ιδιότητα του Προέδρου είναι δυνατό
Όταν ο Πρόεδρος, απουσιάζει ή
αντικατάστασή του, χρέη Προέδρου
υπάρχει Αντιπρόεδρος, ένα µέλος

Η µη εκλογή εκπροσώπου ή εκπροσώπων
Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή
µηνών, ως και η µη υπόδειξη
συγκρότηση και λειτουργία του ∆ιοικητικού

Χρέη γραµµατέα του ∆ιοικητικού
ορίζεται, µε τον αναπληρωτή του

Για την τήρηση των  πρακτικ

Συµβουλίου εφαρµόζονται αναλόγως

για  τα οποία υπάρχει υποχρέωση

Εµπορικό Μητρώο  (Γ.Ε.ΜΗ.) και

Σύνθεση – Θητεία 

Η σύνθεση του ∆.Σ.  αντικατοπτρίζει
µετόχων. 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο είναι 
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ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ   

ANΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. ΑΕ)    

Λειτουργίας ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
αυτός περιγράφει τις βασικές αρχές λειτουργίας του
εταιρείας, έχοντας ως σηµείο αναφοράς το Καταστατικό
.3016/2002, και την πρακτική λειτουργία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
καθήκον των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι η υλοποίηση

στρατηγικής και η διαρκής επιδίωξη της επίτευξης των µακροχρόνιων
ενίσχυσης της οικονοµικής της αξίας και της προάσπισης του

Λειτουργία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

του ∆ιοικητικού Συµβουλίου σε σώµα, εκλέγονται από τα
πλειοψηφία και µυστική ψηφοφορία, ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος
Προέδρου είναι δυνατό να συµπίπτει µε αυτή του ∆ιευθύνοντος Συµβούλου

απουσιάζει ή κωλύεται ή για οποιοδήποτε λόγο εκλείψει και
χρέη Προέδρου εκτελεί ο Αντιπρόεδρος και σε περίπτωση

Αντιπρόεδρος ένα µέλος του ∆.Σ. µετά από απόφασή του. 

εκπροσώπου ή εκπροσώπων των εργαζοµένων και η µη υπόδειξη
Κοινωνική Επιτροπή (Ο.Κ.Ε) µέλους της µέσα στην προθεσµία

µη υπόδειξη του εκπροσώπου του ∆ήµου, δεν παρακωλύει
λειτουργία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου χωρίς τα µέλη αυτά

του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ασκεί υπάλληλος της Εταιρείας
αναπληρωτή του, από τον Πρόεδρο. 

πρακτικών  των συζητήσεων και αποφάσεων του

εφαρµόζονται αναλόγως οι οικείες διατάξεις του κ.ν.  2190/1920

υπάρχει υποχρέωση από τον ανωτέρω νόµο, υποβάλλονται

Γ Ε ΜΗ.) και κοινοποιούνται στο αρµόδιο εποπτεύον Υπουργείο

αντικατοπτρίζει µε τον ευρύτερο δυνατό τρόπο τα συµφέροντα

 ενδεκαµελές και αποτελείται από: 

λειτουργίας του ∆ιοικητικού 
Καταστατικό, τον 

∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
Συµβουλίου είναι η υλοποίηση της 

χρόνιων στόχων 
προάσπισης του εταιρικού 

εκλέγονται από τα µέλη του, 
και ο Αντιπρόεδρος. Η 

∆ιευθύνοντος Συµβούλου. 
λόγο εκλείψει και µέχρι την 

σε περίπτωση που δεν 

και η µη υπόδειξη από την 
στην προθεσµία των δύο 

∆ήµου δεν παρακωλύει τη 
µέλη αυτά. 

υπάλληλος της Εταιρείας, που 

αποφάσεων του ∆ιοικητικού 

2190/1920 και   για αυτά 

υποβάλλονται στο Γενικό 

εποπτεύον Υπουργείο.  

τρόπο τα συµφέροντα των 
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Α) Ένα  εκτελεστικό µέλος τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο. 

Β) Έξι µη εκτελεστικά µέλη, συµπεριλαµβανοµένων δύο εκπροσώπων των εργαζοµένων 
στην Εταιρεία, που προέρχονται από τις δύο αντιπροσωπευτικότερες δευτεροβάθµιες 
συνδικαλιστικές οργανώσεις, ο ένας των υπαλλήλων και ο άλλος των λιµενεργατών και 
εκλέγονται ο καθένας από την οργάνωσή του, µέσα σε προθεσµία δύο µηνών αφότου 
ειδοποιηθεί η οικεία συνδικαλιστική οργάνωση από την Εταιρεία. Οι εκπρόσωποι που θα 
εκλεγούν πρέπει να εργάζονται στην Εταιρεία. 

Γ) Τέσσερα ανεξάρτητα µη εκτελεστικά µέλη, µεταξύ των οποίων είναι και ένας 
εκπρόσωπος του δήµου της έδρας της Εταιρείας και ένας εκπρόσωπος της Ο.Κ.Ε. 

Η θητεία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι πενταετής όπως καθορίζεται από το 
Καταστατικό της εταιρείας. 

Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ανακαλούνται µε την ίδια διαδικασία που ορίζονται ή 
εκλέγονται. Μέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου που αδικαιολόγητα απουσιάζει σε τρεις 
συνεχόµενες συνεδριάσεις του εκπίπτει της θέσης. Αν για οποιοδήποτε λόγο εκλείψει 
µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, πλην του ∆ιευθύνοντος Συµβούλου, η αντικατάστασή 
του γίνεται ως εξής: 

• Εάν έχει εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση τα εναποµείναντα µέλη του ∆.Σ. 
εκλέγουν άλλο µέλος µέχρι την επόµενη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του 
συµβούλου, που εκλέχθηκε µε τον τρόπο αυτό, θεωρούνται έγκυρες, ακόµη και αν 
δεν εκλεγεί τελικά από τη Γενική Συνέλευση. 

• Εάν πρόκειται για µέλη του ∆.Σ. που ορίζονται ως εκπρόσωποι των εργαζοµένων, 
του δήµου και της ΟΚΕ, αυτά αντικαθίσταται µε την ίδια διαδικασία που 
εκλέχθηκαν ή ορίστηκαν, για το υπόλοιπο της θητείας του µέλους που εξέλιπε. 

Κάθε αµοιβή ή  αποζηµίωση που χορηγείται για  οποιονδήποτε λόγο στον Πρόεδρο, στο 
∆ιευθύνοντα Σύµβουλο και στα µέλη του ∆.Σ. καθορίζεται µε απόφαση της Γενικής 
Συνέλευσης. 

Σύγκληση 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο συγκαλείται υποχρεωτικώς από τον Πρόεδρό του εντός δέκα (10) 
εργασίµων ηµερών από την επίδοση γραπτής αίτησης δύο (2) τουλάχιστον µελών του. 
Στην αίτηση προσδιορίζονται τα θέµατα που τα µέλη ζητούν να περιληφθούν στην 
ηµερήσια διάταξη της συνεδρίασης. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο συνέρχεται τουλάχιστον µία 
φορά το µήνα. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο συγκαλείται µε πρόσκληση του Προέδρου της 
Εταιρείας και σε χρόνο που ορίζεται από αυτόν.  

Η πρόσκληση, στην οποία αναγράφονται τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, επιδίδεται µε 
απόδειξη τρεις (3) τουλάχιστον εργάσιµες ηµέρες πριν από την ηµέρα της συνεδρίασης. 
Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις, κατά την εκτίµηση του Προέδρου, η πρόσκληση, στην 
οποία γίνεται µνεία του κατεπείγοντος, µπορεί να επιδίδεται και την προηγούµενη της 
συνεδρίασης. Η διαδικασία και οι προθεσµίες αυτές δεν τηρούνται αν παρίστανται όλα τα 
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µέλη του και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγµατοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη 
απόφασης.  

Απαρτία - Πλειοψηφία - Λήψη αποφάσεων 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίστανται τουλάχιστον έξι (6) 
µέλη του, µεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος και ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος ή οι αναπληρωτές 
τους.  

Καθένας από τους συµβούλους µπορεί µετά από έγγραφη εντολή να αντιπροσωπεύει 
έγκυρα µόνον έναν άλλο σύµβουλο. Η αντιπροσώπευση στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο δεν 
µπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπο που δεν είναι µέλος του Συµβουλίου. 

Οι αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου λαµβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων 
µελών. 

Αρµοδιότητες µελών ∆.Σ. 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο έχει ιδίως τις παρακάτω αρµοδιότητες: 

• Συνάπτει δάνεια, παρέχει εγγυήσεις, αναλαµβάνει υποχρεώσεις, εκδίδει 
συναλλαγµατικές, γραµµάτια εις διαταγήν, επιταγές, οµόλογα ή οµολογίες ή άλλα 
αξιόγραφα ή τίτλους για λογαριασµό της Εταιρείας. 

• Παρέχει πιστώσεις ή δάνεια προς τρίτους, συνιστά εµπράγµατες ασφάλειες επί 
κινητών ή ακίνητων τρίτων ή αποδέχεται προσωπικές εγγυήσεις για ασφάλεια των 
απαιτήσεων της Εταιρείας από τις ανωτέρω συναλλαγές. 

• Αναλαµβάνει κάθε εµπορική ή άλλη δραστηριότητα, διενεργεί κάθε υλική πράξη 
και καταρτίζει κάθε δικαιοπραξία. 

• Εγκρίνει το Στρατηγικό Σχέδιο (Σ.Σ.) και το υποβάλλει στο εποπτεύον Υπουργείο. 
• Εγκρίνει ή αναθεωρεί το Επιχειρησιακό Σχέδιο (Ε.Σ.) και το υποβάλλει στο 

εποπτεύον Υπουργείο.  
• Προβαίνει σε περιορισµένης έκτασης αναµορφώσεις των Επιχειρησιακών 

Σχεδίων, αν το κρίνει αναγκαίο για τη βελτίωση του αποτελέσµατος της Εταιρείας. 
Στο τέλος της χρήσης υποβάλλει και αντίστοιχη έκθεση δικαιολόγησης των 
ανωτέρω αλλαγών. 

• Εγκρίνει την Ετήσια Οικονοµική Έκθεση (συµπεριλαµβανοµένης της Έκθεσης 
∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε την ∆ήλωση Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης 
του ν.3873/2010) και την εξαµηνιαία έκθεση σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από 
τις αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.  

• Εγκρίνει τον ετήσιο προϋπολογισµό της Εταιρείας. 
• Καταρτίζει µετά το πέρας κάθε εταιρικής χρήσης και υποβάλλει στην τακτική Γενική 

Συνέλευση τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας, οι οποίες 
περιλαµβάνουν τον απολογισµό εσόδων-εξόδων, τον ισολογισµό, το λογαριασµό 
των αποτελεσµάτων χρήσεως, την έκθεση πεπραγµένων καθώς και κάθε άλλο 
στοιχείο που προβλέπεται από γενικές ή ειδικές διατάξεις. 

• Συγκαλεί τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση, όποτε αυτό προβλέπεται από το 
νόµο ή το καταστατικό ή όταν κρίνεται αναγκαίο. 
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• Εισηγείται στη Γενική Συνέλευση όλα τα προς συζήτηση θέµατα. 
• Αποφασίζει για την ίδρυση θυγατρικών εταιριών και τη συµµετοχή της Εταιρείας σε 

άλλες εταιρίες στο εσωτερικό και το εξωτερικό. 
• Αποφασίζει για την ανάθεση σε ηµεδαπά ή αλλοδαπά φυσικά ή νοµικά πρόσωπα 

µελετών, κατασκευών έργων, καθώς και παροχής υπηρεσιών. 
• Αποφασίζει για την εκποίηση περιουσιακών στοιχείων, για την άσκηση αγωγών, 

για την παραίτηση  από  ασκηθείσες  αγωγές,  για άσκηση ενδίκων µέσων ή για 
παραίτηση από αυτά, για δικαστικούς ή εξώδικους συµβιβασµούς, καθώς και για 
σύναψη δανείων κάθε µορφής, δυναµένης της Εταιρείας να εκχωρεί για την 
ασφάλεια της, εν όλω ή εν µέρει, προσόδους της Εταιρείας και να παρέχει 
δικαιώµατα υποθήκης επί ακινήτων της. 

• ∆ιαµορφώνει τη στρατηγική της Εταιρείας σε σχέση µε τον ανταγωνισµό και 
εγκρίνει τις διεπιχειρησιακές συνεργασίες ή την κατάρτιση ειδικών συµφωνιών µε 
στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικής της θέσης στην ελληνική και τη διεθνή 
αγορά.  

• Αποφασίζει την τιµολογιακή πολιτική της Εταιρείας σύµφωνα και µε την ισχύουσα 
νοµοθεσία. Επίσης εγκρίνει τα πάσης φύσεως τιµολόγια της Εταιρείας, σύµφωνα 
µε τους κανόνες της ανοικτής αγοράς µε ελεύθερο ανταγωνισµό, λαµβανοµένων 
υπόψη των κοινωνικών κριτηρίων.  

• Εγκρίνει τον Κανονισµό Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας της Εταιρείας και 
το Γενικό Κανονισµό Προσωπικού, σύµφωνα µε τον ν.2688/1999. 

• Εγκρίνει τον Κανονισµό Λειτουργίας του Συµβουλίου ∆ιεύθυνσης. 
• Εγκρίνει τους αναγκαίους για την εκτέλεση του σκοπού της Εταιρείας Κανονισµούς 

και Τιµολόγια. 
• Εκπροσωπεί την Εταιρεία δικαστικώς και εξωδίκως. 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, µε απόφασή του, µπορεί να αναθέτει την άσκηση µέρους ή 
ορισµένων εξουσιών και αρµοδιοτήτων του, καθώς και τη διαχείριση, διοίκηση ή 
διεύθυνση υποθέσεων και της περιουσίας του στον Πρόεδρο, στο ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, 
στο Συµβούλιο ∆ιεύθυνσης ή στους Γενικούς ∆ιευθυντές και σε περίπτωση που δεν 
υπάρχουν Γενικοί ∆ιευθυντές στους ∆ιευθυντές. 
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Αξιολόγηση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

Ο εντοπισµός και η αξιολόγηση, σε τακτική βάση, των δυνατών σηµείων και των αδυναµιών 
αποτελεί προϋπόθεση για τη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας του ∆.Σ. Το ∆.Σ. θα πρέπει 
να αξιολογεί τακτικά την αποτελεσµατικότητά του στην εκπλήρωση των καθηκόντων του, 
καθώς και εκείνη των επιτροπών του.  

Η αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας του ∆.Σ. και των επιτροπών του θα πρέπει να 
λαµβάνει χώρα τουλάχιστον κάθε δύο (2) χρόνια και να στηρίζεται σε συγκεκριµένη 
διαδικασία. Στη διαδικασία αυτή θα πρέπει να προΐσταται ο Πρόεδρος, και τα αποτελέσµατά 
της να συζητούνται από το ∆.Σ., ενώ σε συνέχεια της αξιολόγησης, o Πρόεδρος θα πρέπει να 
λαµβάνει µέτρα για την αντιµετώπιση των διαπιστωµένων αδυναµιών, εφόσον υπάρχουν.  

Το ∆.Σ. θα πρέπει να περιγράφει συνοπτικά στην Ετήσια ∆ήλωση Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης 
τη διαδικασία αξιολόγησης του ιδίου, καθώς και των επιτροπών του. 

Ο εντοπισµός και η αξιολόγηση, σε τακτική βάση, των δυνατών σηµείων και των αδυναµιών 
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου αποτελεί προϋπόθεση για τη βελτίωση της 
αποτελεσµατικότητας του. Σε πολλές περιπτώσεις, ο Πρόεδρος δύναται να προσλαµβάνει 
εξωτερικούς συµβούλους για να διευκολύνει, να δώσει βάθος και να καταστήσει 
αντικειµενικότερη την αξιολόγηση του ∆.Σ. Ανά 2 χρόνια το ∆ιοικητικό Συµβούλιο διενεργεί 
αυτό-αξιολόγηση προκειµένου να αξιολογήσει τα δυνατά του σηµεία και να εντοπίσει 
περιοχές προς βελτίωση της λειτουργίας του.  

Υποχρεώσεις Μελών 

Τα µέλη του ∆.Σ. θα πρέπει να µεριµνούν και τα ίδια για την τακτική ενηµέρωσή τους, 
αναφορικά µε τις επιχειρηµατικές εξελίξεις και τους σηµαντικότερους κινδύνους, στους 
οποίους είναι εκτεθειµένη η εταιρεία. Επίσης θα πρέπει να ενηµερώνονται έγκαιρα για τις 
αλλαγές στη νοµοθεσία και το περιβάλλον της αγοράς. Τα µέλη του ∆.Σ. θα πρέπει να 
έρχονται σε τακτική επαφή µε το στελεχιακό δυναµικό της εταιρείας, µέσω τακτικών 
παρουσιάσεων από τους επικεφαλής τοµέων και υπηρεσιών.  

Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ευθύνονται έναντι της Εταιρείας για κάθε πταίσµα 
τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 22α 
και 22β του ν. 2190/1920. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται, εάν το µέλος του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου αποδείξει ότι κατέβαλε την επιµέλεια του συνετού επιχειρηµατία. 

 

Ισχύς του Κανονισµού 

Ο Κανονισµός ισχύει άµεσα µε την έγκρισή του από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και µπορεί να 
τροποποιηθεί µε νεότερη απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 


