
ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ

  Αριθμ. 4726/20−4−2011
Κανονισμός Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας 

της Ο.Λ.Θ. Α.Ε.

   ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 2688/99 για 

τη μετατροπή του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης 
από ν.π.δ.δ. σε α.ε. (ΦΕΚ 40/1.3.99 τ.Α), όπως ισχύει.

2. Τις διατάξεις της παρ. 2 περ. ιζ του άρθρου 12 του 
Κωδικοποιημένου Καταστατικού της Εταιρίας, που αφο−
ρά στις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου της 
Ο.Λ.Θ. Α.Ε..( ΦΕΚ 9944/30−9−2002 τ.ΑΕ και ΕΠΕ)

3. Το αριθ.πρωτ. 1771/3−3−2011 έγγραφο με το οποίο 
ζητήθηκε από την ΟΜ.Υ.Λ.Ε. και την Ο.Φ.Ε. να υποβάλ−
λουν τις απόψεις τους.

4. Τη γνώμη της Δευτεροβάθμιας Συνδικαλιστικής Ορ−
γάνωσης των εργαζομένων, της ΟΜ.Υ.Λ.Ε όπως αυτή 
διατυπώθηκε με το αριθ.πρωτ.Ο.Λ.Θ.Α.Ε. 2551/31−3−2011 
έγγραφό της και ότι η Ο.Φ.Ε. δεν απάντησε στο παρα−
πάνω έγγραφο της Ο.Λ.Θ. Α.Ε.

5. Το Σχέδιο του Κ.Ε.Ο.Λ. όπως αυτό έχει διαμορφωθεί 
με βάση το αριθ. 52/20−4−2011 πρακτικό του Συμβουλίου 
Δ/νσης.

6. Το γεγονός ότι από το Κανονισμό Εσωτερικής Ορ−
γάνωσης και Λειτουργίας δεν προκαλείται δαπάνη στον 
Προϋπολογισμό της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. 

7. Την εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου για 
έγκριση του Κανονισμού Εσωτερικής Οργάνωσης και 
Λειτουργίας του Προσωπικού της Ο.Λ.Θ. Α.Ε.

8. Τη συζήτηση που έγινε 

Αποφασίζει ομόφωνα

A. Εγκρίνει τον Κανονισμό Εσωτερικής Οργάνωσης και 
Λειτουργίας της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. ο οποίος έχει ως εξής: 

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
 ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟ−

ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ
ΣΤΟ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟ

 Ή ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 1
Όργανα Διοίκησης

1. Τα Όργανα Διοίκησης της Εταιρείας, σύμφωνα με 
το Καταστατικό, είναι το Διοικητικό Συμβούλιο, ο Διευ−
θύνων Σύμβουλος και το Συμβούλιο Διεύθυνσης.

2. Ο Διευθύνων Σύμβουλος προΐσταται όλων των Υπη−
ρεσιών της Εταιρείας, διευθύνει το έργο της, λαμβάνει 
τις αναγκαίες αποφάσεις μέσα στα πλαίσια των δια−
τάξεων που διέπουν την λειτουργία της Εταιρείας των 
εγκεκριμένων προγραμμάτων και προϋπολογισμών και 
του στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδίου. Ο Διευθύ−
νων Σύμβουλος έχει τις αρμοδιότητες που προβλέπο−
νται από το Καταστατικό της Εταιρείας και όσες άλλες 
του αναθέτει εκάστοτε το Διοικητικό Συμβούλιο. 

Άρθρο 2

Ειδικές Θέσεις που αναφέρονται στον Διευθύνοντα Σύμ−
βουλο−Οργανικές μονάδες που υπάγονται στο Διευθύνοντα 
Σύμβουλο ή αναφέρονται στο Διοικητικό Συμβούλιο

1. Οι ειδικές θέσεις που αναφέρονται απευθείας στο 
Διευθύνοντα Σύμβουλο είναι οι θέσεις των Γενικών Δι−
ευθυντών.

Στο Διευθύνοντα Σύμβουλο αναφέρονται απ’ ευθείας 
ο Ιατρός Ασφάλειας, ο Τεχνικός Ασφάλειας και ο Υπεύ−
θυνος Ασφάλειας Λιμενικών Εγκαταστάσεων. 

2. Στο Διευθύνοντα Σύμβουλο υπάγονται:
α) Οι Διευθύνσεις, εκτός εάν το Διοικητικό Συμβούλιο 

ορίσει διαφορετικά με απόφασή του. 
β) Η Νομική Υπηρεσία.
γ) Το Τμήμα Στρατηγικού Σχεδιασμού, Ανάπτυξης και 

Προώθησης Πωλήσεων.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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δ) Το Γραφείο Επικοινωνίας, Δημοσίων Σχέσεων και 
Κοινωνικής Ευθύνης.

3. Στο Διοικητικό Συμβούλιο αναφέρεται:
α) Το Γραφείο Εσωτερικού Ελέγχου μέσω της Ελε−

γκτικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ελέγχου.
3. Η αναγκαιότητα ορισμού και το πλήθος των θέσεων 

Γενικών Διευθυντών υπόκειται στην κρίση του Διοικητι−
κού Συμβουλίου και γίνεται σύμφωνα με το Καταστατικό 
της Εταιρείας. Έκαστος Γενικός Διευθυντής έχει τις 
αρμοδιότητες που του ανατίθενται από το Διοικητικό 
Συμβούλιο κατόπιν σχετικής πρότασης του Διευθύνο−
ντος Συμβούλου. Εφόσον του ανατίθεται η εποπτεία 
συγκεκριμένων οργανικών μονάδων έχει τουλάχιστον 
αρμοδιότητες προγραμματισμού, οργάνωσης και ελέγ−
χου των εποπτευόμενων οργανικών μονάδων και τις 
αποφασιστικές αρμοδιότητες που του ανατίθενται από 
το Διοικητικό Συμβούλιο. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Άρθρο 3
Γενικές Αρμοδιότητες Διευθυντών

1. Οι Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων έχουν τις ακό−
λουθες γενικές αρμοδιότητες:

α) Συμμετοχή στη διαμόρφωση της επιχειρησιακής 
στρατηγικής.

β) Προτάσεις στοχοθέτησης οικονομικού και φυσικού 
αντικειμένου των οργανικών μονάδων αρμοδιότητάς 
τους.

γ) Σύνταξη ετήσιου Επιχειρησιακού Σχεδίου και Προ−
ϋπολογισμού των οργανικών μονάδων αρμοδιότητάς 
τους. Τακτική παρακολούθηση και αναφορά υλοποίησής 
των.

δ) Προτάσεις αναγκαίων πόρων και συνθηκών (πχ. αν−
θρώπινου δυναμικού, εξοπλισμού, υποδομών, υπηρεσιών 
κ.α.) για την εκτέλεση των εργασιών και την επίτευξη 
των στόχων των οργανικών μονάδων.

ε) Τακτική συνεργασία με τις άλλες εμπλεκόμενες 
οργανικές μονάδες για τον προγραμματισμό, οργάνω−
ση και έλεγχο της εκτέλεσης εργασιών αρμοδιότητάς 
των.

στ) Προγραμματισμό, οργάνωση και έλεγχο καθημε−
ρινής λειτουργίας και επίτευξη στόχων των οργανικών 
μονάδων.

ζ) Εισήγηση για την αναγκαία εκπαίδευση του προ−
σωπικού των οργανικών μονάδων για την εκτέλεση των 
εργασιών και την επίτευξη των στόχων των μονάδων. 

Άρθρο 4
Νομική Υπηρεσία

1. Οι αρμοδιότητες της Νομικής Υπηρεσίας είναι οι 
εξής:

α) Γνωμοδότηση για κάθε ερώτημα νομικής φύσεως 
που τίθεται από τη Διοίκηση.

β) Γνωμοδότηση για κάθε ερώτημα νομικής φύσεως 
που αφορά στην ερμηνεία και εφαρμογή των νόμων, 
του Καταστατικού και των Κανονισμών, Εγκυκλίων και 
Οδηγιών της Εταιρείας.

γ) Παροχή κάθε άλλης υπηρεσίας νομικής φύσεως, 
που της ανατίθεται από τα αρμόδια όργανα της Δι−
οίκησης.

δ) Νομική επεξεργασία σχεδίων νόμων, προεδρικών 
διαταγμάτων και κανονισμών που προτείνονται από την 
Εταιρεία.

ε) Επεξεργασία εισηγήσεων για τις ενδεικνυόμενες 
τροποποιήσεις ή συμπληρώσεις της νομοθεσίας και των 
Κανονισμών, που αφορούν στην Εταιρεία.

στ) Νομική επεξεργασία των συμβάσεων, διακηρύξεων 
διαγωνισμών, κ.λπ.

ζ) Παρακολούθηση της σχετικής Ελληνικής, Ευρωπαϊ−
κής και διεθνούς νομοθεσίας και νομολογίας που αφορά 
στην Εταιρεία.

η) Διατήρηση και ενημέρωση της νομικής βιβλιοθή−
κης.

θ) Νομική υποβοήθηση κατά τις συνεδριάσεις των 
οργάνων Διοίκησης της Εταιρείας και της Γενικής Συ−
νέλευσης.

ι) Παροχή νομικής φύσεως συμβουλών προς τη Δι−
οίκηση.

ια) Τήρηση αρχείου γνωμοδοτήσεών του.
ιβ) Νομική επεξεργασία των διεθνών συμβάσεων της 

εταιρίας.
ιγ) Υπεράσπιση των συμφερόντων της Εταιρείας σε 

όλα τα δικαστήρια και Αρχές οποιασδήποτε δικαιοδο−
σίας, ως εναγόμενου ή ενάγοντα.

ιδ) Διεξαγωγή και παρακολούθηση της εξέλιξης των 
δικών και γενικά η υπεράσπιση των συμφερόντων της 
Εταιρείας στα δικαστήρια και στις Αρχές.

ιε) Προάσπιση των συμφερόντων της Εταιρείας εξω−
δίκως, κατόπιν παροχής από τις αρμόδιες Υπηρεσίες 
των πραγματικών περιστατικών.

ιστ) Τήρηση φακέλων για τις δικαστικές υποθέσεις και 
γενικά του αρχείου νομικών υποθέσεων της Εταιρείας.

ιζ) Προετοιμασία και νομική στήριξη της Εταιρείας στις 
δίκες που διεξάγονται στα Ευρωπαϊκά Δικαστήρια.

ιη) Τήρηση του βιβλίου δικών και του αρχείου δικο−
γραφιών.

ιθ) Συγκέντρωση και επεξεργασία της νομολογίας 
των Δικαστηρίων για τα θέματα που ενδιαφέρουν την 
Εταιρεία.

κ) Υποστήριξη για την αναγκαστική είσπραξη των 
απαιτήσεων της Εταιρείας, και διεξαγωγή των δικών 
που αναφύονται κατά την εκτέλεση.

κα) Ενημέρωση του κατά περίπτωση αρμόδιου Τμήμα−
τος για την έγκαιρη αποκατάσταση των ζημιών στους 
χώρους και στις εγκαταστάσεις της αρμοδιότητάς 
του.

Άρθρο 5
Γραφείο Εσωτερικού Ελέγχου

1. Το Γραφείο Εσωτερικού Ελέγχου έχει τις ακόλουθες 
αρμοδιότητες και όσες άλλες προκύπτουν σύμφωνα με 
το άρθρο 8 του Ν. 3016/2002 όπως εκάστοτε ισχύει:

α) Έλεγχο της εφαρμογής και τήρηση του Εσωτερι−
κού Κανονισμού Λειτουργίας, του καταστατικού της 
Εταιρείας και των θυγατρικών της, καθώς και του εν 
γένει θεσμικού πλαισίου που αφορά στην Εταιρεία και 
ιδιαίτερα στις ανώνυμες και εισηγμένες εταιρείες.

β) Επιλογή ελεγκτικής διαδικασίας που μπορεί να γίνε−
ται κατά Τμήμα, κατά δραστηριότητα, κατά συναλλαγή, 
σε βραχυχρόνια βάση, σε μεσοπρόθεσμη βάση και υπο−
βολή των ευρημάτων εγγράφως προς τη Διοίκηση.

γ) Έλεγχο της υλοποίησης των αποφάσεων του Δ.Σ. 
της Εταιρείας ανά τρίμηνο.

δ) Ενημέρωση εγγράφως μια φορά τουλάχιστον το 
τρίμηνο του Διοικητικού Συμβουλίου για τους διενερ−
γούμενους ελέγχους.

ε) Εισήγηση της βελτίωσης της αποτελεσματικότητας 
του συστήματος εσωτερικού ελέγχου.

στ) Αναφορά στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας 
περιπτώσεων σύγκρουσης των ιδιωτικών συμφερόντων 
των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή των διευθυ−
ντικών στελεχών της Εταιρείας με τα συμφέροντα της 
Εταιρείας, τις οποίες διαπιστώνει κατά την άσκηση των 
καθηκόντων του.
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ζ) Κοινοποίηση σε περιοδική βάση, αλλά και έκτα−
κτα όταν αυτό επιβάλλεται από τις περιστάσεις, των 
αποτελεσμάτων του Εσωτερικού Ελέγχου και των δι−
απιστωθεισών αδυναμιών στον τρόπο λειτουργίας του 
συστήματος.

η) Ενημέρωση εγγράφως του Διοικητικού Συμβουλίου 
για κάθε γεγονός που θα πληροφορηθεί, εφόσον αυτό 
σχετίζεται με την εφαρμογή των αρχών και κανόνων 
της Εταιρείας.

θ) Ενημέρωση του Διευθύνοντος Σύμβουλου και του 
Διοικητικού Συμβουλίου σε περίπτωση που διαπιστώ−
νεται παράνομη συμπεριφορά ή ύποπτη συναλλαγή 
οποιουδήποτε υπόχρεου προσώπου.

ι) Τήρηση αρχείου στο οποίο καταχωρούνται οι εκ−
θέσεις Εσωτερικού Ελέγχου και οποιοδήποτε στοιχείο 
συλλέγεται κατά τη διενέργεια του ελέγχου.

ια) Παροχή, μετά από έγκριση του Διοικητικού Συμ−
βουλίου, οποιασδήποτε πληροφορίας ζητηθεί εγγράφως 
από Εποπτικές Αρχές, συνεργασία με αυτές και παροχή 
διευκολύνσεων με κάθε δυνατό τρόπο στις ενέργειες 
παρακολούθησης και ελέγχου που ασκούνται από τις 
Εποπτικές Αρχές.

ιβ) Παροχή ενημέρωσης στους μετόχους κατά τις Γε−
νικές Συνελεύσεις.

ιγ) Ενημέρωση της Διοίκησης σχετικά με το τρέχον 
θεσμικό πλαίσιο που αφορά στη δραστηριότητα του 
Εσωτερικού Ελέγχου.

ιδ) Παροχή στους Διευθυντές της Εταιρείας ανα−
λύσεων, αξιολογήσεων, συστάσεων, συμβουλών και 
πληροφοριών που αφορούν στις δραστηριότητες που 
ελέγχει.

ιε) Τήρηση συγκεκριμένης διαδικασίας κατά τη διενέρ−
γεια του τακτικού ελεγκτικού έργου που συνίσταται:

i. Στη σύνταξη προγράμματος ελέγχου, το οποίο περι−
έχει το αντικείμενο του ελέγχου και τους εκτιμούμενους 
χρόνους εργασίας.

ii. Στη διενέργεια επιτόπιων ελέγχων, με τη χρήση των 
κατάλληλων μηχανογραφικών εφαρμογών.

iii. Στην τεκμηρίωση με πληρότητα και ευκρίνεια κάθε 
ευρήματος και στην εκτίμηση ενδεχόμενων προτάσεων 
αντιμετώπισης.

iv. Στη σύνταξη της έκθεσης ελέγχου, όπου αναφέ−
ρεται το ελεγκτικό έργο που επιτελέστηκε, τα ευρή−
ματα, οι προτάσεις του ελεγκτή και τυχόν σχόλια των 
ελεγχομένων.

v. ε) Στην παρακολούθηση του βαθμού συμμόρφωσης 
στα ευρήματα προηγούμενων ελέγχων.

ιστ) Τήρηση συγκεκριμένης διαδικασίας κατά τη διε−
νέργεια του έκτακτου ελεγκτικού έργου επί συγκεκρι−
μένων θεμάτων που συνίσταται:

i. Στην τεκμηρίωση με ευκρίνεια και πληρότητα της 
εντολής της Διοίκησης για τη διενέργεια του έκτακτου 
ελεγκτικού έργου.

ii. Στην αξιολόγηση των κινδύνων και στην εκτίμηση 
των πιθανών συνεπειών για την Εταιρεία, καθώς και στη 
διερεύνηση των σημείων ελέγχου, τα οποία ενδεχομέ−
νως πρέπει να τεθούν σε άμεση εφαρμογή.

iii. Στην επιλογή των κατάλληλων ελεγκτικών μεθό−
δων, ενδεχομένως και ειδικών μεθόδων σχετικά με τον 
έλεγχο απάτης.

iv. Στη διενέργεια της επιτόπιας εργασίας, με τη χρή−
ση των κατάλληλων φύλλων εργασίας και των απαραί−
τητων μηχανογραφικών εφαρμογών.

v. Στην τεκμηρίωση με πληρότητα και ευκρίνεια κάθε 
ευρήματος και στην εκτίμηση ενδεχόμενων προτάσεων 
αντιμετώπισης.

vi. Στην ενημέρωση της Διοίκησης άμεσα (ενδεχομέ−
νως κατ’ αρχήν προφορικά).

vii. Ενημέρωση του κατά περίπτωση αρμόδιου Τμήμα−
τος για την έγκαιρη αποκατάσταση των ζημιών στους 
χώρους και στις εγκαταστάσεις της αρμοδιότητάς 
του.

Άρθρο 6
Τμήμα Στρατηγικού Σχεδιασμού,

Μάρκετινγκ και Πωλήσεων

1. Το Τμήμα Στρατηγικού Σχεδιασμού, Μάρκετινγκ και 
Πωλήσεων έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) Συνεχή ενημέρωση για το εσωτερικό και εξωτερικό 
περιβάλλον της Εταιρείας, το οποίο αναλύει και αξιολο−
γεί. Ειδικά ασχολείται με θέματα θαλάσσιων, συνδυα−
σμένων και διατροπικών μεταφορών, καθώς και παροχής 
υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics). 

β) Παροχή υποστήριξης για τον καθορισμό από τη 
Διοίκηση του εταιρικού οράματος, της εταιρικής απο−
στολής, καθώς και των στρατηγικών στόχων. 

γ) Εισήγηση της στρατηγικής της Εταιρείας, των θυ−
γατρικών εταιρειών της, καθώς και των εταιρειών που 
συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο ή στα όργανα Δι−
οίκησής τους.

δ) Σύνταξη και παρακολούθηση εφαρμογής του Στρα−
τηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδίου, καθώς και Σχεδίου 
Μάρκετινγκ της Εταιρείας. 

ε) Διενέργεια μελετών συγκριτικής αξιολόγησης με 
εταιρίες − πρότυπα γενικά και ειδικά με εταιρίες που 
σχετίζονται με το αντικείμενο της Εταιρείας. 

στ) Έρευνα και εισήγηση του τρόπου χρηματοδοτή−
σεων των επενδύσεων και έργων. 

ζ)Υποστήριξη και παρακολούθηση των έργων που εί−
ναι δυνατόν να χρηματοδοτηθούν από κονδύλια της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλα Διεθνή Ταμεία.

η) Μέριμνα για τη συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις και 
συνέδρια και για την εκπροσώπηση και συμμετοχή σε 
Διεθνείς Οργανισμούς και Fora. 

θ) Μελέτη και έρευνα της αγοράς και του ανταγωνισμού. 
Ενημέρωση των αρμοδίων οργάνων διοίκησης σχετικά με 
την αναγκαιότητα ανάπτυξης νέων δραστηριοτήτων, και 
τις δυνατότητες προώθησης των πωλήσεων.

ι) Προώθηση πώλησης υπηρεσιών σε υφιστάμενους και 
δυνητικούς πελάτες. Συνεργασία για αυτόν το σκοπό 
με τις αρμόδιες Δ/νσεις ή/και Τμήματα. 

ια) Διερεύνηση των αναγκών εξυπηρέτησης των πε−
λατών, καταγραφή των παρατηρήσεων και παραπόνων 
των πελατών.

ιβ) Τήρηση στοιχείων και παρακολούθηση των συμ−
φωνιών με μεγάλους πελάτες. 

ιγ) Υποβολή προτάσεων διαμόρφωσης τιμολογιακής 
πολιτικής και ενημέρωση του τιμολογίου παροχής υπη−
ρεσιών της εταιρείας. 

ιδ) Σχεδιασμός, οργάνωση και έλεγχος του συστήμα−
τος «Δεικτών Απόδοσης» (Key Performance Indicators) 
της Εταιρείας. Συνεργασία με το Τμήμα ΤΠΕ για την 
εισαγωγή, παρακολούθηση και παρουσίαση των «Δει−
κτών Απόδοσης» στο πληροφοριακό σύστημα της Εται−
ρείας.

ιε) Σχεδιασμός και παρακολούθηση πιστοποίησης συ−
στημάτων διασφάλισης ποιότητας.

ιστ) Ενημέρωση του κατά περίπτωση αρμόδιου Τμήμα−
τος για την έγκαιρη αποκατάσταση των ζημιών στους 
χώρους και στις εγκαταστάσεις της αρμοδιότητάς του.

Άρθρο 7
Γραφείο Επικοινωνίας, Δημοσίων Σχέσεων

και Κοινωνικής Ευθύνης

1. Το Γραφείο Επικοινωνίας, Δημοσίων Σχέσεων και 
Κοινωνικής Ευθύνης έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
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α) Εισήγηση της γενικής στρατηγικής επικοινωνίας της 
Εταιρείας και προγραμματισμό, οργάνωση και έλεγχο 
των εργασιών για την υλοποίηση των στόχων επικοι−
νωνίας και προβολής.

β) Εισήγηση του προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής 
Ευθύνης, και Προγραμματισμό, οργάνωση και έλεγχο 
των εργασιών−ενεργειών εφαρμογής του. 

γ) Διοργάνωση των πάσης φύσεως εκδηλώσεων, συ−
νεδρίων, καθώς και της συμμετοχής της Εταιρείας σε 
εκδηλώσεις που προβάλλουν άμεσα ή έμμεσα το έργο 
της στην Ελλάδα.

δ) Οργάνωση και υλοποίηση ενεργειών για την ενδυ−
νάμωση των δημοσίων σχέσεων και την προβολή της 
Εταιρείας στην Ελλάδα.

ε) Τήρηση εποικοδομητικών σχέσεων με εξωτερικούς 
ημεδαπούς φορείς και την τοπική κοινωνία.

στ) Διοργάνωση συνεντεύξεων τύπου αναφορικά με 
τις δραστηριότητες της Εταιρείας.

ζ) Υποστήριξη της διοργάνωσης εκδηλώσεων στο 
εσωτερικό και εξωτερικό για την προβολή της Εται−
ρείας.

η) Παρακολούθηση καθημερινά του πολιτικού, αθλη−
τικού και οικονομικού Τύπου για δημοσιεύματα σχετικά 
με την Εταιρεία και μέριμνα για την τήρηση σχετικού 
αρχείου και ενημέρωση των εμπλεκόμενων οργανωτι−
κών μονάδων.

θ) Παρακολούθηση καθημερινά του διεθνούς έντυπου 
και ηλεκτρονικού τύπου για σημαντικά θέματα του κλά−
δου, ενημέρωση των εμπλεκόμενων οργανωτικών μονά−
δων και μέριμνα για την τήρηση σχετικού αρχείου.

ι) Σύνταξη και κοινοποίηση ανακοινώσεων και δελτίων 
τύπου της Διοίκησης και των υπηρεσιών της εταιρείας 
στα ΜΜΕ.

ια) Ανάπτυξη και διατήρηση καλών σχέσεων με επι−
λεγμένα ΜΜΕ και δημοσιογράφους.

ιβ) Σχεδιασμό, προετοιμασία και επίβλεψη της έκδο−
σης κάθε εντύπου που αφορά στην ενημέρωση του 
κοινού και την προβολή της Εταιρείας.

ιγ) Επιμέλεια της διαμόρφωσης του περιεχομένου της 
Εταιρικής ιστοσελίδας.

ιδ) Διοργάνωση των εκδηλώσεων που πραγματοποι−
ούνται για το προσωπικό και τους πελάτες της Εται−
ρείας.

ιε) Ενημέρωση του κατά περίπτωση αρμόδιου Τμήμα−
τος για την έγκαιρη αποκατάσταση των ζημιών στους 
χώρους και στις εγκαταστάσεις της αρμοδιότητάς 
του.

Άρθρο 8
Διεύθυνση Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων (Σ.ΕΜΠΟ)

1. Στην αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Σταθμού Εμπο−
ρευματοκιβωτίων (Σ.ΕΜΠΟ) ανήκουν τα ακόλουθα θέμα−
τα τα οποία κατανέμονται ως εξής ανά Τμήμα:

α) Τμήμα Προγραμματισμού και Παρακολούθησης 
Σ.ΕΜΠΟ:

i. Εισήγηση της πρότυπης σύνθεσης των ομάδων ερ−
γασίας φορτο−εκφόρτωσης ανά τυπικό φορτίο και των 
πρότυπων στόχων απόδοσης − παραγωγικότητας.

ii. Προγραμματισμός, οργάνωση και εκτέλεση, βάσει 
των προαναγγελιών των πελατών, των εργασιών φορ−
τοεκφόρτωσης και διακίνησης εμπορευματοκιβωτίων.

iii. Προσδιορισμός θέσης πλεύρισης πλοίων στα κρη−
πιδώματα Σ.ΕΜΠΟ. 

iv. Σύνταξη σχεδίων φόρτωσης / εκφόρτωσης Ε/Κ 
πλοίων κατά τέτοιο τρόπο ώστε να επιτυγχάνεται η 
βέλτιστη αξιοποίηση των δυνατοτήτων του Σ.ΕΜΠΟ και 
η επιτάχυνση των εργασιών φορτοεκφόρτωσης, με τη 
χρήση του πληροφοριακού συστήματος. 

v. Σύνταξη σχεδίων κατανομής του προαυλίου του 
Σ.ΕΜΠΟ προκειμένου τα Ε/Κ που εκφορτώνονται από 
πλοία ή μεταφορικά μέσα ξηράς (τρένα − φορτηγά αυ−
τοκίνητα) ή και προσωρινώς αποθηκεύονται, να στοι−
βάζονται κατά τέτοιο τρόπο στο προαύλιο, ώστε να 
επιτυγχάνεται η βέλτιστη εκμετάλλευσή τους, καθώς 
και η επιτάχυνση των εργασιών φορτοεκφόρτωσης με 
τη χρήση του πληροφοριακού συστήματος. 

vi. Έλεγχος των σφραγίδων των Ε/Κ που εκφορτώνο−
νται ή φορτώνονται σε πλοία, των σφραγίδων των Ε/Κ 
που εισέρχονται και εξέρχονται στους χώρους αρμοδι−
ότητας του Σ.ΕΜΠΟ και έλεγχος των Ε/Κ για ζημιές.

vii. Επιτόπιος έλεγχος προκειμένου να διαπιστωθεί 
ότι οι φυσικές − πραγματικές θέσεις των Ε/Κ στο προ−
αύλιο συμφωνούν με αυτές που έχουν καταχωρηθεί 
στο πληροφοριακό σύστημα. Η εργασία αυτή εκτελείται 
κατά τακτά χρονικά διαστήματα και τυχόν διαφορές 
που προκύπτουν διορθώνονται άμεσα μέσω του πλη−
ροφοριακού συστήματος.

viii. Προσδιορισμός θέσης στάθμευσης Χερσαίων Με−
ταφορικών Μέσων (Χ.Μ.Μ.) που μεταφέρουν ή πρόκειται 
να παραλάβουν εμπορευματοκιβώτια (Ε/Κ). Έλεγχος πα−
ραλαβής από και προς Χ.Μ.Μ.

ix. Καθορισμός, ανάλογα με τις εργασίες φορτοεκ−
φόρτωσης προς εκτέλεση, των ημερήσιων ή ανά βάρδια 
στόχων εργασίας, των απαιτούμενων ομάδων εργασί−
ας φορτο−εκφόρτωσης και διακίνησης Ε/Κ (πλήθος και 
ειδικότητες), καθώς και του απαιτούμενου εξοπλισμού 
χειρισμού φορτίων, και αίτημα λήψης τους από το Τμή−
μα Κίνησης Σ.ΕΜΠΟ και το Τμ. Προγραμματισμού και 
Παρακολούθησης Συμβατικού Λιμένα.

x. Προγραμματισμός, οργάνωση και έλεγχος εκτέλε−
σης έργου των ομάδων εργασίας φορτο−εκφορτώσεων 
και υποβολή σχετικής αναφοράς στα συνεργαζόμενα 
Τμήματα, σε περίπτωση απόκλισης των στόχων έργου 
της ομάδας εργασίας. Επανακαθορισμός ομάδων ερ−
γασίας και εξοπλισμού εφόσον διαπιστωθεί ανεπάρκεια 
αυτών. 

xi. Προγραμματισμός, οργάνωση και έλεγχος πλήρω−
σης − εκκένωσης Ε/Κ απευθείας σε Χ.Μ.Μ. και αντί−
στροφα. 

xii. Τήρηση διαδικασιών διαχείρισης επικίνδυνων φορ−
τίων.

xiii. Ενημέρωση του κατά περίπτωση αρμόδιου Τμήμα−
τος για την έγκαιρη αποκατάσταση των ζημιών στους 
χώρους και στις εγκαταστάσεις της αρμοδιότητάς 
του.

β) Τμήμα Διαχείρισης Οικονομικού Σ.ΕΜΠΟ:
i. Παραλαβή και επεξεργασία ηλεκτρονικών μηνυμάτων 

προαναγγελιών από τους πελάτες εντός του προκαθο−
ρισμένου χρόνου, για τα πλοία και τα χερσαία μεταφο−
ρικά μέσα που αναμένονται στο Σ.ΕΜΠΟ.

ii. Έκδοση αδειών για την παραλαβή / παράδοση των 
Ε/Κ από / σε μεταφορικά μέσα ξηράς (τρένα − φορτηγά 
αυτοκίνητα) και πλοία.

iii. Έλεγχος που διασφαλίζει ότι όλα τα Ε/Κ που εισέρ−
χονται ή εξέρχονται από το Σ.ΕΜΠΟ μέσω της Πύλης 
έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις τους.

iv. Διενέργεια κάθε διαδικασίας (τήρηση λογιστικής 
αποθήκης κ.λπ.) που προβλέπεται από τις σχετικές τε−
λωνειακές διατάξεις και αφορά τα Ε/Κ.

v. Έλεγχος όλων των απαιτούμενων παραστατικών 
για την παράδοση των Ε/Κ εισαγωγής.

vi. Οικονομική διαχείριση των Ε/Κ προσωρινής ενα−
πόθεσης.

vii. Προσδιορισμός χρηματικού ποσού παρακαταθηκών, 
σύσταση και λύση αυτών.

viii. Έκδοση, καταχώρηση και είσπραξη τιμολογίων 
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όλων των δικαιωμάτων και υπηρεσιών που παρέχονται 
στο χώρο αρμοδιότητάς τους, όπως φορτοεκφόρτωσης, 
αποθήκευσης, ρευματοδότησης, υδροδότησης, ζύγισης, 
παραλαβής αποβλήτων και καταλοίπων, προσόρμισης 
και παραβολής πλοίων στα κρηπιδώματα του Σ.ΕΜΠΟ, 
σύμφωνα με τις βεβαιώσεις των συναρμόδιων Τμημάτων 
παροχής υπηρεσιών.

ix. Σύνταξη καταστάσεων ημερήσιας κίνησης ταμεί−
ων Σ.ΕΜΠΟ και παράδοση των επιταγών και μετρητών 
καθημερινώς στο Γραφείο Ταμείου της Διεύθυνσης Οι−
κονομικού.

x. Λογιστική και οικονομική τακτοποίηση όλων των 
εργασιών και υπηρεσιών που παρέχονται από τη Διεύ−
θυνση Σ.ΕΜΠΟ.

xi. Τήρηση λογιστικής αποθήκης και αρχείου. Τήρηση 
μητρώου καταχώρησης βεβαιώσεων τελωνειακού χα−
ρακτήρα. Αποστολή εγγράφων παραλαβής Ε/Κ (Δηλω−
τικών) στο εποπτεύον Τελωνείο.

xii. Αποστολή των τιμολογίων, που δεν εξοφλούνται 
εντός των προβλεπομένων προθεσμιών, στο αρμόδιο 
Τμήμα της Διεύθυνσης Οικονομικού, για αναγκαστική 
είσπραξη.

xiii. Ενημέρωση Τμήματος Συμβατικού Φορτίου και 
Ακτοπλοΐας για την κήρυξη ως αζήτητων των Ε/Κ, που 
δεν παρελήφθησαν εντός των προβλεπομένων προθε−
σμιών από τους δικαιούχους.

xiv. Συνεργασία και έγκαιρη ενημέρωση του Τμήματος 
Προγραμματισμού και Παρακολούθησης Σ.ΕΜΠΟ για 
τον αριθμό των Ε/Κ που πρόκειται να μεταφερθούν 
για τελωνειακό έλεγχο, να παραληφθούν, ή να αποσυ−
σκευασθούν σε αποθηκευτικούς χώρους, για διάθεση 
του απαιτούμενου αριθμού μηχανικών και μεταφορικών 
μέσων.

xv. Ενημέρωση του κατά περίπτωση αρμόδιου Τμήμα−
τος για την έγκαιρη αποκατάσταση των ζημιών στους 
χώρους και στις εγκαταστάσεις της αρμοδιότητάς 
του.

γ) Τμήμα Κίνησης Σ.ΕΜΠΟ: 
i. Έγκαιρη διάθεση των απαιτούμενων μηχανικών μέ−

σων (σε καλή τεχνική κατάσταση) και χειριστών (άρτια 
τεχνικά καταρτισμένων), για τη φορτοεκφόρτωση και 
διακίνηση των Ε/Κ, σύμφωνα με το σχεδιασμό και το 
σχετικό αίτημα του Τμήματος Προγραμματισμού και 
Παρακολούθησης Σ.ΕΜΠΟ. 

ii. Λήψη μέτρων και διορθωτικών ενεργειών, σε πε−
ρίπτωση λήψης σχετικής αναφοράς απόκλισης των 
στόχων έργου της ομάδας εργασίας από το Τμήμα 
Προγραμματισμού και Παρακολούθησης Σ.ΕΜΠΟ, για το 
προσωπικό αρμοδιότητάς του που μετέχει στις ομάδες 
εργασίας και για τα διαθέσιμα μηχανικά μέσα. 

iii. Προγραμματισμός και εκτέλεση εργασιών συντήρη−
σης και επισκευής των μηχανημάτων και του εξοπλισμού 
χειρισμού φορτίων καθώς και των εγκαταστάσεων υπο−
σταθμών που ανήκουν στη Διεύθυνση Σ.ΕΜΠΟ. Έγκαι−
ρος προγραμματισμός και συνεργασία με τα αρμόδια 
Τμήματα της Διεύθυνσης Τεχνικής Υποστήριξης και 
Υποδομών για την εκτέλεση εργασιών συντηρήσεων ή 
επισκευών που δεν μπορεί να εκτελέσει έξ’ ιδίων πόρων 
το Τμήμα. Εισήγηση για την εκτέλεση από τρίτους των 
εργασιών που δεν μπορούν να εκτελεσθούν από το 
Τμήμα και τα αρμόδια Τμήματα της Διεύθυνσης Τεχνικής 
Υποστήριξης και Υποδομών.

iv. Τήρηση μητρώου των μηχανημάτων, εξοπλισμού 
και εγκαταστάσεων αρμοδιότητάς του, ως και αρχείου 
εγχειριδίων λειτουργίας, συντήρησης, επισκευών και 
ανταλλακτικών, καθώς και αρχείου σχεδίων και τεχνικών 
χαρακτηριστικών.

v. Τήρηση ημερολογίου των εκτελουμένων εργασιών 

και των αναλωσίμων ανταλλακτικών και υλικών, με σκο−
πό την κοστολογική παρακολούθηση της συντήρησης 
και επισκευής του μηχανολογικού εξοπλισμού και μηχα−
νημάτων και των παρεχόμενων υπηρεσιών συντήρησης. 
Επεξεργασία των δεδομένων για τήρηση στατιστικών 
στοιχείων.

vi. Περιοδικός έλεγχος της κατάστασης του εξοπλι−
σμού χειρισμού φορτίων, πρόβλεψη και προγραμμα−
τισμός των αναγκών σε ανταλλακτικά και υλικά για 
την καλή εκτέλεση των εργασιών συντήρησης και αι−
τιολογημένη (αναγκαιότητα – σκοπιμότητα), εισήγηση 
στο αρμόδιο Τμήμα Προμηθειών για την τήρηση των 
αποθεμάτων αυτών. Σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών 
και προϋπολογισμού για τα υπό προμήθεια είδη.

vii. Μέριμνα για τον εφοδιασμό των μηχανημάτων και 
οχημάτων με καύσιμα και τήρηση σχετικού αρχείου.

viii. Τήρηση αρχείου οδηγιών χειρισμού, λειτουργίας 
και συντήρησης των μηχανημάτων και εξοπλισμού χει−
ρισμού φορτίων της Διεύθυνσης Σ.ΕΜΠΟ. Σχετική ενη−
μέρωση και εκπαίδευση των χρηστών τους.

ix. Τήρηση ημερήσιου δελτίου χρήσης−λειτουργίας και 
κατάστασης μηχανημάτων και εξοπλισμού χειρισμού 
φορτίων.

x. Επίβλεψη της καλής λειτουργίας των μηχανημάτων 
και εξοπλισμού χειρισμού φορτίων κατά τη διάρκεια των 
εργασιών φορτοεκφόρτωσης.

xi. Διενέργεια διαδικασιών για την έκδοση των πι−
στοποιητικών καταλληλότητας των μηχανημάτων και 
εξοπλισμού χειρισμού φορτίων και για τον έλεγχο των 
οχημάτων από ΚΤΕΟ.

xii. Πλύση και λίπανση των μηχανημάτων και εξοπλι−
σμού χειρισμού φορτίων της Δ/νσης Σ.ΕΜΠΟ.

xiii. Ενημέρωση του κατά περίπτωση αρμόδιου Τμήμα−
τος για την έγκαιρη αποκατάσταση των ζημιών στους 
χώρους και στις εγκαταστάσεις της αρμοδιότητάς 
του.

Άρθρο 9
Διεύθυνση Συμβατικού Λιμένα

1. Στην αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Συμβατικού Λιμέ−
να ανήκουν τα ακόλουθα θέματα τα οποία κατανέμονται 
ως εξής ανά Τμήμα:

α) Τμήμα Προγραμματισμού και Παρακολούθησης 
Συμβατικού Λιμένα:

i. Εισήγηση της πρότυπης σύνθεσης των ομάδων ερ−
γασίας φορτο−εκφόρτωσης ανά τυπικό φορτίο και των 
πρότυπων στόχων απόδοσης − παραγωγικότητας.

ii. Παραλαβή μηνυμάτων (προαναγγελιών) από τους 
πελάτες, για τα πλοία και τα χερσαία μεταφορικά μέσα 
που αναμένονται στο Σ.Λ. και επεξεργασία αυτών. 

iii. Προσδιορισμός προτεραιότητας και θέσης πλεύρι−
σης πλοίων στα κρηπιδώματα Συμβατικού Λιμένα. 

iv. Ενημέρωση αρχείου άφιξης πλοίων και έκδοση δελ−
τίου κίνησης πλοίων.

v. Προγραμματισμός, οργάνωση και έλεγχος, βάσει 
των προαναγγελιών των πελατών, των εργασιών φορ−
τοεκφόρτωσης και διακίνησης συμβατικού φορτίου.

vi. Καθορισμός του πλήθους των ειδικοτήτων και των 
στόχων εργασίας−απόδοσης των ομάδων εργασίας 
φορτοεκφόρτωσης, καθώς και του απαιτούμενου εξο−
πλισμού χειρισμού φορτίων και αίτηση διάθεσης του 
απαραίτητου εξοπλισμού στους χειριστές υπαλλήλους 
και λιμενεργάτες χειριστές από το Τμήμα Κίνησης Συμ−
βατικού Λιμένα. Επανακαθορισμός ομάδων εργασίας και 
εξοπλισμού, εφόσον διαπιστωθεί ανεπάρκεια αυτών. 

vii. Ανάθεση έργου, έλεγχος και εποπτεία εκτέλεσης 
έργου δια των οριζομένων προς τούτο οργάνων της 
εταιρίας, των ομάδων εργασίας φορτοεκφόρτωσης 
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και υποβολή σχετικής αναφοράς στο Τμήμα Κίνησης 
Συμβατικού Λιμένα, σε περίπτωση απόκλισης των στό−
χων έργου των στελεχών της ομάδας εργασίας που 
οφείλεται στην απόδοση του προσωπικού αρμοδιότη−
τάς του ή στην τεχνική κατάσταση του παρεχόμενου 
εξοπλισμού. 

viii. Διάθεση, κατόπιν σχετικού αιτήματος, στο Τμήμα 
Προγραμματισμού−Παρακολούθησης Σ.ΕΜΠΟ λιμενεργα−
τικού προσωπικού των αιτούμενων ομάδων εργασίας.

ix. Λήψη μέτρων και διορθωτικών ενεργειών, σε περί−
πτωση απόκλισης των στόχων έργου της ομάδας εργα−
σίας, για το προσωπικό αρμοδιότητάς του που μετέχει 
στις ομάδες εργασίας φορτοεκφορτωτικών εργασιών 
του Σ.Λ. και του Σ.ΕΜΠΟ.

x. Λήψη, επεξεργασία και έγκριση αιτημάτων πελα−
τών για φορτο−εκφόρτωση φορτίων με χρήση ιδίων 
μέσων.

xi. Τήρηση ημερολογίου εκτελουμένων εργασιών στο 
Σ.Λ. και παρεχόμενων λιμενεργατικών υπηρεσιών στο 
Σ.ΕΜΠΟ, με σκοπό την κοστολογική παρακολούθηση 
των παρεχόμενων υπηρεσιών. Επεξεργασία των δεδο−
μένων για τήρηση στατιστικών στοιχείων.

xii. Βεβαίωση των δικαιωμάτων της Εταιρείας για τις 
φορτοεκφορτωτικές εργασίες και αποστολή των στοι−
χείων στο Τμήμα Συμβατικού Φορτίου και Ακτοπλοΐας 
για την έκδοση και είσπραξη των σχετικών τιμολογί−
ων.

xiii. Τήρηση των διαδικασιών κατά τη φορτοεκφόρτω−
ση των επικινδύνων φορτίων. 

xiv. Ενημέρωση του κατά περίπτωση αρμόδιου Τμήμα−
τος για την έγκαιρη αποκατάσταση των ζημιών στους 
χώρους και στις εγκαταστάσεις της αρμοδιότητάς 
του.

β) Τμήμα Συμβατικού Φορτίου και Ακτοπλοΐας:
i. Παραλαβή και λογιστική διαχείριση, βάσει των εγ−

γράφων μεταφοράς, από Α/Π, βαγόνια και αυτοκίνητα, 
και ορισμός κατάλληλου χώρου εναπόθεσης−αποθή−
κευσης των φορτίων ή προώθησης απευθείας σε με−
ταφορικά μέσα.

ii. Παραλαβή και λογιστική διαχείριση των φορτίων 
μεταφοράς των απευθείας αυτοκινήτων εισερχόμενων 
στο χώρο του Συμβατικού Λιμένα για τελωνειακές δι−
ατυπώσεις.

iii. Επιτόπιο έλεγχο προκειμένου να διαπιστωθεί ότι οι 
φυσικές θέσεις αποθήκευσης των φορτιών στο προαύλιο 
και στους στεγασμένους χώρους του Σ.Λ. συμφωνούν με 
αυτές που έχουν καταχωρηθεί στο σύστημα. Η εργασία 
αυτή εκτελείται κατά τακτά χρονικά διαστήματα και τυ−
χόν διαφορές που προκύπτουν διορθώνονται άμεσα.

iv. Προσδιορισμός χρηματικού ποσού παρακαταθηκών, 
σύσταση και λύση αυτών.

v. Έκδοση, καταχώρηση και είσπραξη των σχετικών 
τιμολογίων παροχής υπηρεσιών φορτοεκφορτωτικών, 
αποθηκευτικών, προσορμιστικών, παραβολής πλοίων 
ρευματοδότησης, ζύγισης, υδροδότησης, παραλαβής 
αποβλήτων και καταλοίπων και λοιπών δικαιωμάτων 
των υπηρεσιών που παρέχονται στο Συμβατικό Λιμένα, 
σύμφωνα με τις βεβαιώσεις των συναρμόδιων Τμημάτων 
παροχής υπηρεσιών.

vi. Συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και τις ακτο−
πλοϊκές εταιρίες για την καταγραφή των εσόδων που 
προέρχονται από την επιβατική κίνηση και την έκδοση 
και είσπραξη των σχετικών τιμολογίων.

vii. Έκδοση αδειών για την παραλαβή / παράδοση των 
φορτίων από / σε μεταφορικά μέσα ξηράς (τρένα − 
φορτηγά αυτοκίνητα) και πλοία και έλεγχος της διακί−
νησης των φορτίων της δικαιοδοσίας του Συμβατικού 
Λιμένα. 

viii. Διενέργεια κάθε διαδικασίας (τήρηση λογιστικής 
αποθήκης κ.λπ.) που προβλέπεται από τις σχετικές τε−
λωνειακές διατάξεις και αφορά τα φορτία του Σ.Λ. Τή−
ρηση φακέλων δηλωτικών εμπορευμάτων, συμπλήρωσή 
τους με τα απαραίτητα στοιχεία και αποστολή τους 
στις αρμόδιες υπηρεσίες. 

ix. Έλεγχος όλων των απαιτούμενων παραστατικών 
για την παράδοση των φορτίων εισαγωγής. 

x. Διαχείριση λογιστική του συγκροτήματος ΣΙΛΟ δη−
μητριακών και των στάβλων και τήρηση αρχείων ημε−
ρήσιας εργασίας.

xi. Ορθολογική εκμετάλλευση και διαχείριση λογιστική 
των υπαίθριων και κλειστών αποθηκευτικών χώρων του 
Συμβατικού Λιμένα, αρμοδιότητας της μονάδας.

xii. Κήρυξη ως αζήτητων των συμβατικών φορτίων 
και εμπορευματοκιβωτίων (Ε/Κ) που δεν παρέλαβαν οι 
δικαιούχοι και εκποίηση αυτών.

xiii. Οργάνωση και έλεγχος ομαλής λειτουργίας επι−
βατικού σταθμού και εξυπηρέτηση της ακτοπλοϊκής 
κίνησης. Εισήγηση και διασφάλιση για σχετικά αναγκαία 
μέσα (υποδομής και εξοπλισμού) και διαδικασίες υλο−
ποίησης.

xiv. Ενημέρωση του κατά περίπτωση αρμόδιου Τμήμα−
τος για την έγκαιρη αποκατάσταση των ζημιών στους 
χώρους και στις εγκαταστάσεις της αρμοδιότητάς του.

γ) Τμήμα Κίνησης Συμβατικού Λιμένα:
i. Διάθεση του απαιτούμενου εξοπλισμού χειρισμού 

φορτίου στους χειριστές υπαλλήλους και λιμενεργάτες 
χειριστές και επάνδρωσή του για την εκτέλεση των 
εργασιών φορτοεκφόρτωσης και διακίνησης φορτίου 
στο Συμβατικό Λιμένα, κατόπιν σχετικού αιτήματος του 
Τμήματος Προγραμματισμού και Παρακολούθησης Συμ−
βατικού Λιμένα.

ii. Επίβλεψη της καλής λειτουργίας και χρήσης του 
εξοπλισμού χειρισμού φορτίων κατά τη διάρκεια των 
εργασιών φορτοεκφόρτωσης.

iii. Διάθεση των απαιτούμενων εργαλείων φορτοεκ−
φορτώσεων. Έλεγχος αυτών κατά την παραλαβή για την 
καταλληλότητα επαναχρησιμοποίησης και ενημέρωση 
του Τμήματος Μηχανολογικού και Πλωτών Μέσων, σε 
περίπτωση που απαιτείται επισκευή.

iv. Παρακολούθηση και καταγραφή της ημερήσιας λει−
τουργίας του εξοπλισμού και προώθηση των στοιχείων 
στο Τμήμα Μηχανολογικού και Πλωτών Μέσων για την 
εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών συντήρησης και 
επισκευής.

v. Καταγραφή και τήρηση στοιχείων για το είδος των 
βλαβών, των εργασιών συντήρησης που έχουν εκτε−
λεστεί και του χρόνου παραμονής των μηχανημάτων 
για επισκευή−συντήρηση στα συνεργεία του Τμήματος 
Μηχανολογικού και Πλωτών Μέσων.

vi. Περιοδικός έλεγχος της κατάστασης των μηχανη−
μάτων και εκτέλεση πρωτοβάθμιας συντήρησης. Μέρι−
μνα για τον εφοδιασμό των μηχανημάτων και οχημάτων 
με καύσιμα και τήρηση αρχείου. 

vii. Μίσθωση μηχανημάτων, οχημάτων, εργαλείων και 
συσκευών χειρισμού φορτίων τρίτων για την κάλυψη 
εκτάκτων αναγκών.

viii. Πλύση και λίπανση μηχανημάτων και οχημάτων.
ix. Διενέργεια όλων των απαραίτητων ενεργειών πα−

ραχώρησης χρήσης μηχανημάτων.
x. Ενημέρωση του κατά περίπτωση αρμόδιου Τμήμα−

τος για την έγκαιρη αποκατάσταση των ζημιών στους 
χώρους και τις εγκαταστάσεις της αρμοδιότητάς του.

δ) Τμήμα Εκμετάλλευσης Χώρων:
i. Εισήγηση τρόπων αξιοποίησης και εκμετάλλευσης 

χώρων και εγκαταστάσεων της εταιρείας για λιμενικές 
και μη λιμενικές χρήσεις. 
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ii. Έρευνα και καταγραφή των ευρύτερων τάσεων αξι−
οποίησης και εκμετάλλευσης ακινήτων σε εθνικό και 
ιδιαίτερα τοπικό επίπεδο. 

iii. Εξέταση αιτημάτων παραχώρησης−εκμίσθωσης και 
σύνταξη σχετικών εισηγήσεων.

iv. Υποβολή προτάσεων τιμολόγησης των διατιθέμε−
νων προς εκμετάλλευση χώρων.

v. Τήρηση αναλυτικού αρχείου και παρακολούθηση−
διαχείριση των συμβάσεων ευθύνης του Τμήματος.

vi. Τακτικός έλεγχος των χώρων και εγκαταστάσεων 
όσον αφορά στη χρήση των παραχωρούμενων χώρων, 
σύμφωνα με τους όρους των συμβάσεων.

vii. Επικοινωνία με τους χρήστες για τυχόν ανάγκες 
συντήρησης και λοιπών παροχών, σύμφωνα με τους 
όρους της σύμβασης, και μέριμνα για υλοποίησή τους 
από τα αρμόδια Τμήματα.

viii. Έκδοση και καταχώρηση των τιμολογίων εσόδων 
των χώρων αρμοδιότητάς του (ενοίκια, κοινόχρηστα, 
λοιπές παροχές) και παρακολούθηση εξόφλησής τους 
στο Ταμείο Συμβατικού.

ix. Ενημέρωση του κατά περίπτωση αρμόδιου Τμήμα−
τος για την έγκαιρη αποκατάσταση των ζημιών στους 
χώρους και τις εγκαταστάσεις της αρμοδιότητάς του.

Άρθρο 10
Διεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης

1. Στην αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Τεχνικής Υπο−
στήριξης ανήκουν τα ακόλουθα θέματα τα οποία κα−
τανέμονται ως εξής ανά Τμήμα:

α) Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής – Επικοινωνι−
ών:

i. Συμμετοχή στη διαμόρφωση της στρατηγικής, της 
πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών της εταιρίας. 

ii. Καταγραφή των αναγκών και εισήγηση για την υι−
οθέτηση νέων τεχνολογιών και εφαρμογών λογισμικού, 
καθώς και των αναγκών αναβάθμισης και επέκτασης 
των υφιστάμενων συστημάτων σε συνεργασία με τις 
εμπλεκόμενες οργανικές μονάδες.

iii. Μέριμνα για την οργάνωση, τον έλεγχο καλής λει−
τουργίας και την αναβάθμιση των υφιστάμενων εφαρ−
μογών, εξοπλισμού και δικτυακών υποδομών της εται−
ρίας. 

iv. Σχεδιασμός και εισήγηση για την ανάπτυξη, την 
παρακολούθηση και την ανανέωση των στοιχείων της 
εταιρικής ηλεκτρονικής διεύθυνσης και του εσωτερικού 
ιστοχώρου. 

v. Μέριμνα για τη διασφάλιση της λειτουργίας, υπο−
στήριξης και συντήρησης των κεντρικών συστημάτων, 
των υποδομών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών της 
εταιρίας. 

vi. Λήψη αντιγράφων ασφαλείας των πληροφοριακών 
δεδομένων της Εταιρείας και μέριμνα για την ασφαλή 
φύλαξή τους. 

vii. Μέριμνα για τον προγραμματισμό, την οργάνωση, 
την εφαρμογή και επικαιροποίηση της πολιτικής για την 
ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων και επικοινωνι−
ακών δικτύων της εταιρίας και υποστήριξη της γενικής 
πολιτικής ασφαλείας της εταιρίας. 

viii. Μέριμνα για την εφαρμογή και την επικαιροποίηση 
του Κανονισμού Δικτύων και Υπολογιστικών Συστημά−
των του Οργανισμού. 

ix. Μέριμνα για την υποστήριξη των χρηστών, τη δια−
χείριση και εξυπηρέτηση των αιτημάτων τους. 

x. Παρακολούθηση της διαθέσιμης τεχνολογίας, των 
εξελίξεων και των τάσεων στον κλάδο Πληροφορικής 
και των Επικοινωνιών γενικότερα αλλά και συγκεκριμένα 
στο χώρο των λιμένων.

xi. Σύνταξη ή εισήγηση της σύνταξης μελετών έρευ−

νας και ανάπτυξης νέων τεχνολογιών και συστημάτων 
πληροφορικής και τεχνοοικονομικών μελετών σε θέματα 
πληροφορικής. 

xii. Εποπτεία της υλοποίησης έργων και συμβάσεων 
που σχετίζονται με το αντικείμενό του και υλοποιούνται 
από τρίτους. 

xiii. Σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών και συνερ−
γασία με το Τμήμα Προμηθειών για τη διεκπεραίωση 
προμηθειών σχετικών με το αντικείμενό του. 

xiv. Μέριμνα για το σχεδιασμό και την εφαρμογή του 
συστήματος τήρησης και συγκέντρωσης των κατάλ−
ληλων στατιστικών στοιχείων, απ’ όλους τους τομείς 
δραστηριότητας της εταιρείας.

xv. Ευθύνη της συστηματικής και έγκαιρης συγκέ−
ντρωσης, επεξεργασίας και ανάλυσης των στατιστικών 
στοιχείων.

xvi. Επιμέλεια της έκδοσης πινάκων και στατιστικών 
δελτίων, καθώς και της παροχής στατιστικών πληροφο−
ριών προς τις λοιπές υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση 
των αναγκών τους.

xvii. Σχεδιασμός και οργάνωση της εφαρμογής−παρα−
κολούθησης του συστήματος «Δεικτών Απόδοσης» της 
Εταιρείας σε συνεργασία με το Τμήμα Στρατηγικού 
Σχεδιασμού Ανάπτυξης και Προώθησης Πωλήσεων.

xviii. Ενημέρωση του κατά περίπτωση αρμόδιου 
Τμήματος για την έγκαιρη αποκατάσταση των ζημιών 
στους χώρους και στις εγκαταστάσεις της αρμοδιότη−
τάς του.

β) Τμήμα Μηχανολογικού και Πλωτών Μέσων:
i. Προγραμματισμός, οργάνωση και έλεγχος, επισκευή 

και συντήρηση του εξοπλισμού (οχημάτων και μηχα−
νημάτων) χειρισμού φορτίων και των μηχανολογικών 
εγκαταστάσεων του Συμβατικού Λιμένα, και των πλωτών 
μέσων. Για τον Προγραμματισμό επισκευής και συντήρη−
σης του εξοπλισμού χειρισμού φορτίων, συνεργάζεται 
με το Τμήμα Κίνησης Συμβατικού λιμένα.

ii. Τήρηση μητρώου του εξοπλισμού χειρισμού φορτίων 
του Συμβατικού Λιμένα, των μηχανολογικών εγκατα−
στάσεων, και των πλωτών μέσων, αρχείου εγχειριδίων 
λειτουργίας, συντήρησης, επισκευών και ανταλλακτικών, 
καθώς και αρχείου σχεδίων και τεχνικών χαρακτηρι−
στικών.

iii. Τήρηση αρχείου συντήρησης και επισκευής του 
εξοπλισμού, των μηχανολογικών εγκαταστάσεων, και 
των πλωτών μέσων και κόστους των εργασιών.

iv. Συντήρηση και λειτουργία του μηχανολογικού εξο−
πλισμού του συγκροτήματος ΣΙΛΟ δημητριακών. 

v. Εκπόνηση μελετών μηχανολογικών έργων και επί−
βλεψη αυτών. Σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών για την 
προμήθεια μηχανημάτων και εξοπλισμού. Συνεργασία με 
το Τμήμα Προμηθειών για τη διεκπεραίωση προμηθειών 
σχετικών με το αντικείμενό του.

vi. Επάνδρωση και διάθεση πλωτών μέσων και βεβαί−
ωση ωρών εργασίας τους.

vii. Υδροδότηση πλοίων και εγκαταστάσεων μέσω 
των χερσαίων δικτύων και των υδροφόρων πλοίων και 
έκδοση σχετικών βεβαιώσεων. Τήρηση αρχείου υδρο−
δότησης.

viii. Έλεγχος των λογαριασμών της Ε.Υ.Α.Θ.
ix. Μέριμνα για τον εφοδιασμό με καύσιμα των πλωτών 

μέσων και των εγκαταστάσεων κεντρικής θέρμανσης. 
x. Σχεδιασμός, κατασκευή και συντήρηση εργαλείων 

φορτοεκφόρτωσης. Τήρηση στοιχείων κόστους κατα−
σκευής και συντήρησης εργαλείων φορτοεκφόρτω−
σης.

xi. Μέριμνα για τις τακτικές και έκτακτες επιθεωρήσεις 
αξιοπλοΐας όλων των πλωτών μέσων σε συνεργασία με 
το αρμόδιο Λιμεναρχείο.
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xii. Συνεργασία με το Τμήμα Κίνησης Σ.ΕΜΠΟ για την 
εκτέλεση μεγάλης κλίμακας συντηρήσεων και επισκευ−
ών εξοπλισμού χειρισμού φορτίων και μηχανολογικών 
εγκαταστάσεων.

xiii. Ενημέρωση του κατά περίπτωση αρμόδιου Τμήμα−
τος για την έγκαιρη αποκατάσταση των ζημιών στους 
χώρους και στις εγκαταστάσεις της αρμοδιότητάς 
του.

γ) Τμήμα Ηλεκτρολογικού 
i. Προγραμματισμός, οργάνωση και έλεγχος συντή−

ρησης και επισκευής ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων 
(πλην των υποσταθμών εντός του Σ.ΕΜΠΟ), τηλεφωνι−
κών εγκαταστάσεων και λοιπών επικοινωνιακών δικτύων 
του Λιμένα.

ii. Προγραμματισμός, σε συνεννόηση με το Τμήμα Κί−
νησης Συμβατικού λιμένα, της ηλεκτρολογικής συντήρη−
σης και επισκευής των ηλεκτροκίνητων γερανών. 

iii. Τήρηση αρχείου σχεδίων και τεχνικών χαρακτηρι−
στικών των εγκαταστάσεων και δικτύων αρμοδιότητάς 
του. 

iv. Τήρηση στοιχείων εκτελουμένων εργασιών και των 
αναλωσίμων ανταλλακτικών και υλικών, και κόστους 
αυτών. 

v. Εκπόνηση μελετών ηλεκτρολογικών και τηλεπικοι−
νωνιακών έργων και επίβλεψη αυτών. Σύνταξη τεχνικών 
προδιαγραφών για την προμήθεια μηχανημάτων και 
εξοπλισμού. Συνεργασία με το Τμήμα Προμηθειών για 
τη διεκπεραίωση προμηθειών σχετικών με το αντικεί−
μενό του.

vi. Έλεγχος και βεβαίωση λογαριασμών Δ.Ε.Η. και 
Ο.Τ.Ε. 

vii. Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και τηλεφωνικών 
συνδέσεων σε τρίτους και πλοία και έκδοση σχετικών 
βεβαιώσεων. 

viii. Χειρισμός ηλεκτρολογικού πίνακα και συντήρηση 
ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων ΣΙΛΟ.

ix. Ενημέρωση του κατά περίπτωση αρμόδιου Τμήμα−
τος για την έγκαιρη αποκατάσταση των ζημιών στους 
χώρους και στις εγκαταστάσεις της αρμοδιότητάς 
του.

δ) Τμήμα Περιβάλλοντος, Υγείας και Ασφάλειας Ερ−
γαζόμενων

i. Συλλογή Ελληνικής και διεθνούς Νομοθεσίας και των 
εσωτερικών διατάξεων και κανονισμών που αφορούν 
θέματα υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων, προ−
στασίας του περιβάλλοντος και χειρισμού επικίνδυνων 
φορτίων.

ii. Σύνταξη του «Κανονισμού Υγείας και Ασφάλειας της 
Εργαζομένων στην ΟΛΘ Α.Ε.» και αναθεώρηση αυτού. 

iii. Επίβλεψη της εφαρμογής των μέτρων υγείας και 
ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης των ατυ−
χημάτων.

iv. Υποστήριξη των Διευθύνσεων για την εφαρμογή 
«Κανονισμού Υγείας και Ασφάλειας των Εργαζομένων 
στην Ο.Λ.Θ. Α.Ε.» και της σχετικής νομοθεσίας μέσω 
παροχής υποδείξεων και συμβουλών σε θέματα σχετι−
κά με την υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας και την 
πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων.

v. Έλεγχος της ασφάλειας των εγκαταστάσεων και 
των τεχνικών μέσων κατά την πρώτη έναρξη λειτουρ−
γίας τους ή μετά από εκτεταμένες επισκευές.

vi. Έλεγχος της ασφάλειας των παραγωγικών διαδι−
κασιών και των μεθόδων εργασίας πριν την εφαρμογή 
τους.

vii. Τήρηση αρχείου συμβάντων/ατυχημάτων (ασφά−
λεια και περιβάλλον).

viii. Παροχή υποδείξεων και συμβουλών στην Εταιρεία 
και στους εργαζόμενους σχετικά με τα μέτρα που πρέ−

πει να λαμβάνονται για τη σωματική και ψυχική υγεία 
των εργαζομένων. Εισήγηση αναγκαίας σχετικής εκπαί−
δευσης του προσωπικού της Εταιρείας και αναγκαίων 
ατομικών μέσων προστασίας. 

ix. Μέριμνα για την ανάπτυξη και εφαρμογή ολοκλη−
ρωμένων συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης και 
προγραμμάτων παρακολούθησης περιβαλλοντικών πα−
ραμέτρων, καθώς και διαχείρισης επικίνδυνων φορτίων 
στο χώρο του Λιμένα.

x. Σύνταξη Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και 
έλεγχος της τήρησης των Εγκεκριμένων Περιβαλλοντι−
κών Όρων στο χώρο του Λιμένα. Μέριμνα για τροπο−
ποιήσεις αυτών όταν απαιτηθεί. 

xi. Μέριμνα για τη σωστή ενημέρωση των εργαζομένων 
για τα υπάρχοντα, αλλά και τα νέα μέτρα περιβαλλο−
ντικής προστασίας.

xii. Συνεργασία με Επιστημονικά Ιδρύματα, ειδικούς 
Φορείς και Οργανισμούς Λιμένων (εντός και εκτός Ελ−
λάδος) για περιβαλλοντικά ζητήματα λιμένων.

xiii. Συνεργασία με τους φορείς τοπικής αυτοδιοίκη−
σης και άλλες υπηρεσίες για τη διαμόρφωση πολιτικής 
προστασίας του περιβάλλοντος.

xiv. Λήψη μέτρων για την διαχείριση πρώτων υλών και 
των κατάλληλων ΜΑΠ.

xv. Παροχή συμβουλών περί φυσιολογίας, ψυχολογί−
ας, εργονομίας και υγιεινής της εργασίας καθώς και 
διαμόρφωση του εργασιακού περιβάλλοντος στις δυ−
νατότητες των εργαζομένων με παράλληλη οργάνωση 
παροχής πρώτων βοηθειών και εκτέλεσης προγραμμά−
των εμβολιασμού. 

xvi. Αρχική ένταξη εργαζομένων και πιθανή επανέντα−
ξη μειονεκτούντων ατόμων μετά από νόσο ή ατύχημα 
στην παραγωγική διαδικασία.

xvii. Επίβλεψη της υγείας των εργαζομένων δια μέ−
σου κλινικοεργαστηριακού ελέγχου, σε εφαρμογή των 
διατάξεων που ισχύουν κάθε φορά, εκτιμώντας την 
καταλληλότητα των εργαζομένων για τη συγκεκριμέ−
νη εργασία και καταχωρώντας τα αποτελέσματα της 
ιατρικής εκτίμησης σε φακέλους διασφαλίζοντας πάντα 
το ιατρικό και επιχειρησιακό απόρρητο.

xviii. Έρευνα, ανάλυση και αξιολόγηση των αιτιών των 
επαγγελματικών ασθενειών και πρόταση μέτρων πρό−
ληψης.

xix. Αναγγελία μέσω της επιχείρησης πιθανών ασθε−
νειών που οφείλονται στην εργασία.

xx. Εκπαίδευση των εργαζομένων στις πρώτες βοήθει−
ες και στον ασφαλή και εργονομικό τρόπο εργασίας. 

xxi. Ενημέρωση του κατά περίπτωση αρμόδιου Τμήμα−
τος για την έγκαιρη αποκατάσταση των ζημιών στους 
χώρους και στις εγκαταστάσεις της αρμοδιότητάς του.

Στις παραπάνω αρμοδιότητες έχουν συμπεριληφθεί 
και οι αρμοδιότητες του Τεχνικού Ασφαλείας και του 
Ιατρού Εργασίας, οι οποίες θα ασκούνται από τους 
εκάστοτε οριζόμενους, όπως προβλέπεται από τη σχε−
τική νομοθεσία.

Άρθρο 11
Διεύθυνση Μελετών και Κατασκευής Έργων

1. Στην αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Μελετών και Κα−
τασκευής Έργων υπάγονται τα ακόλουθα θέματα τα 
οποία κατανέμονται ως εξής ανά Τμήμα:

α) Τμήμα Μελετών Έργων:
i. Σύνταξη και επίβλεψη εκπόνησης μελετών τεχνικών 

έργων υποδομής και κτιρίων. 
ii. Σύνταξη και επίβλεψη εκπόνησης τευχών δημοπρά−

τησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών τεχνι−
κών έργων και μέριμνα για τη διεξαγωγή των σχετικών 
διαγωνισμών. 
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iii. Σύνταξη και επίβλεψη εκπόνησης τευχών δημοπρά−
τησης κατασκευής τεχνικών έργων και μέριμνα για τη 
διεξαγωγή των σχετικών διαγωνισμών.

iv. Αποτύπωση έργων και εγκαταστάσεων του Λιμέ−
να.

v. Τήρηση και ενημέρωση αρχείου έργων και εγκα−
ταστάσεων του Λιμένα (πλην των ηλεκτρολογικών και 
επικοινωνιακών δικτύων).

vi. Σύνταξη και επίβλεψη εκπόνησης μελετών και παρα−
κολούθηση διαδικασίας έκδοσης οικοδομικής άδειας.

vii. Χειρισμός τεχνικών θεμάτων που αφορούν τη 
χερσαία και θαλάσσια ζώνη και την ευρύτερη περιοχή 
δικαιοδοσίας Ο.Λ.Θ., καθώς και θεμάτων ρυμοτομίας, 
χωροταξίας και απαλλοτριώσεων.

viii. Λειτουργία Παλιρροιογράφου. 
ix. Ενημέρωση του κατά περίπτωση αρμόδιου Τμήμα−

τος για την έγκαιρη αποκατάσταση των ζημιών στους 
χώρους και στις εγκαταστάσεις της αρμοδιότητάς 
του.

β) Τμήμα Κατασκευής και Συντήρησης Υποδομών
i. Προγραμματισμός, οργάνωση, έλεγχος και εκτέλεση 

έργων επισκευής και συντήρησης υποδομών και κτιρί−
ων. 

ii. Επίβλεψη της κατασκευής τεχνικών έργων υποδομής 
και κτιρίων της Ο.Λ.Θ. Α.Ε.

iii. Τήρηση στοιχείων κατασκευής, επισκευής και συ−
ντήρησης έργων υποδομής και κτιρίων και κόστους 
αυτών.

iv. Επισκευή και αποκατάσταση ζημιών χώρων και κτι−
ρίων μετά από ειδοποίηση του αρμόδιου τμήματος. 

v. Εποπτεία μικρών έργων και έλεγχος των εκτελού−
μενων εργασιών επισκευής και συντήρησης υποδομών 
και κτιρίων. 

vi. Έλεγχος και συντήρηση των υδροστομίων υδρο−
δότησης πλοίων. 

vii. Σύνταξη κανονισμών χρήσης και καλής λειτουργίας 
των έργων και των εγκαταστάσεων του Λιμένα.

viii. Ενημέρωση του κατά περίπτωση αρμόδιου Τμήμα−
τος για την έγκαιρη αποκατάσταση των ζημιών στους 
χώρους και στις εγκαταστάσεις της αρμοδιότητάς 
του.

Άρθρο 12
Διεύθυνση Διοικητικού

1. Στην αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Διοικητικού ανή−
κουν τα ακόλουθα θέματα, τα οποία κατανέμονται ως 
εξής ανά Τμήμα:

α) Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού:
i. Παρακολούθηση και χειρισμός όλων των θεμάτων 

που αφορούν στην υπηρεσιακή κατάσταση του προ−
σωπικού.

ii. Προγραμματισμός, οργάνωση και έλεγχος των δι−
αδικασιών πρόσληψης νέου προσωπικού, και των δια−
δικασιών τοποθέτησης Προϊσταμένων και προσωπικού 
στις οργανικές μονάδες, σύμφωνα με τις αποφάσεις 
των οργάνων Διοίκησης της Εταιρείας και την εκάστοτε 
ισχύουσα νομοθεσία.

iii. Παρακολούθηση της εργατικής και ασφαλιστικής 
νομοθεσίας. 

iv. Μέριμνα για την κατάρτιση Συλλογικών Συμβάσεων 
Εργασίας του προσωπικού και εφαρμογή αυτών. 

v. Κατάρτιση των συμβάσεων πρόσληψης με το πάσης 
φύσεως προσωπικό.

vi. Τήρηση Μητρώου μεταβολών προσωπικού και ατο−
μικών φακέλων.

vii. Τήρηση αρχείου ημερήσιας παρουσίας του προσω−
πικού, χορήγησης αδειών κ.λπ., σύμφωνα με τα σχετικά 
στοιχεία που λαμβάνει από τους Προϊσταμένους των 

οργανικών μονάδων. Στατιστική επεξεργασία στοιχεί−
ων.

viii. Αποστολή στο Τμήμα Λογιστηρίου των απαιτού−
μενων στοιχείων του προσωπικού, για τον καθορισμό 
των αμοιβών του.

ix. Χειρισμός θεμάτων που αφορούν έγκριση υπερω−
ριακής απασχόλησης όλου του προσωπικού της εται−
ρείας.

x. Μέριμνα για τη χορήγηση κοινωνικών παροχών 
στους εργαζόμενους.

xi. Εκπόνηση του συστήματος αξιολόγησης προσω−
πικού και τήρηση σχετικού αρχείου παρακολούθησης 
εφαρμογής και αποτελεσμάτων του.

xii. Συγκέντρωση των εισηγήσεων των Διευθύνσεων 
που αφορούν στις εκπαιδευτικές ανάγκες του προσω−
πικού. Έρευνα αγοράς σχετικά με τις δυνατότητες και 
προϋποθέσεις των προγραμμάτων εκπαίδευσης. Σύντα−
ξη και εισήγηση του ετήσιου προγράμματος εκπαίδευ−
σης και του προϋπολογισμού του.

xiii. Οργάνωση και έλεγχος υλοποίησης του εγκεκριμέ−
νου ετήσιου προγράμματος εκπαίδευσης και της ομα−
λής διεξαγωγής εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Παροχή 
πληροφοριών στο προσωπικό για το ετήσιο πρόγραμμα 
εκπαίδευσης.

xiv. Τήρηση πλήρους αρχείου των προγραμμάτων 
εκπαίδευσης που υλοποιήθηκαν και της αξιολόγησης 
αυτών.

xv. Ενημέρωση του κατά περίπτωση αρμόδιου Τμήμα−
τος για την έγκαιρη αποκατάσταση των ζημιών στους 
χώρους και στις εγκαταστάσεις της αρμοδιότητάς 
του.

β) Τμήμα Γραμματείας:
i. Γραμματειακή υποστήριξη των οργάνων Διοίκησης, 

της Γενικής Συνέλευσης και του Προέδρου του Διοικη−
τικού Συμβουλίου.

ii. Τήρηση πρακτικών και σύνταξη αποφάσεων των ορ−
γάνων Διοίκησης, καθώς και της Γενικής Συνέλευσης.

iii. Παραλαβή, αποστολή και διακίνηση αλληλογραφίας 
από και προς την Εταιρεία με έντυπα και ηλεκτρονικά 
μέσα.

iv. Τήρηση του γενικού και εμπιστευτικού πρωτοκόλ−
λου.

v. Τήρηση αρχείου εισερχόμενης, εξερχόμενης και 
εσωτερικής αλληλογραφίας.

vi. Μέριμνα για δημοσίευση σε ΦΕΚ/τ.ΑΕ και ΕΠΕ των 
πράξεων και στοιχείων των οργάνων Διοίκησης της 
Εταιρείας και της Γενικής Συνέλευσης που υποβάλλο−
νται σε δημοσιότητα, σύμφωνα με το Καταστατικό της 
Εταιρείας και την κείμενη Νομοθεσία.

vii. Μέριμνα για τη γνωστοποίηση στις αρμόδιες Υπη−
ρεσίες των αποφάσεων των οργάνων Διοίκησης της 
Εταιρείας.

viii. Ενημέρωση του κατά περίπτωση αρμόδιου Τμήμα−
τος για την έγκαιρη αποκατάσταση των ζημιών στους 
χώρους και στις εγκαταστάσεις της αρμοδιότητάς 
του.

γ) Τμήμα Φύλαξης και Π.Σ.Ε.Α.:
i. Επιτήρηση και έλεγχος ατόμων και τροχοφόρων που 

εισέρχονται, εξέρχονται ή κυκλοφορούν στους χώρους 
του Λιμένα, καθώς και απαγόρευση εισόδου ατόμων ή 
τροχοφόρων σ’ αυτούς. Ρύθμιση της κίνησης και στάθ−
μευσης των οχημάτων στους χώρους του Λιμένα. Έκ−
δοση αδειών εισόδου − στάθμευσης Ι.Χ.Ε.

ii. Έλεγχος των εισερχομένων και εξερχομένων φορ−
τίων σε καθορισμένες πύλες του Λιμένα.

iii. Φύλαξη των εγκαταστάσεων, εξοπλισμού και εμπο−
ρευμάτων, από κινδύνους καταστροφών, κλοπών, πυρ−
καγιάς, φθορών σε συνεργασία με τη Λιμενική Αρχή και 
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τον Υπεύθυνο Ασφάλειας Λιμενικών Εγκαταστάσεων και 
τα μέλη της αντίστοιχης ομάδας.

iv. Επιτήρηση της λειτουργίας των υπαίθριων δικτύων 
ηλεκτροφωτισμού και ύδρευσης και αναφορά στα αρ−
μόδια Τμήματα, όταν απαιτείται επισκευή.

v. Μέριμνα για την καλή λειτουργία και χρήση των 
μέσων πυρασφάλειας. Συνδρομή της Πυροσβεστικής 
στην καταστολή πυρκαγιών.

vi. Προγραμματισμός, οργάνωση και έλεγχος της κα−
θαριότητας, μυοκτονίας, απεντόμωσης κ.α. των χώρων 
του Λιμένα ή εποπτεία τρίτων στους οποίους έχει ανα−
τεθεί, συντήρηση κήπων, πρασίνου κλπ.

vii. Σύνταξη και ενημέρωση των σχεδίων δράσης 
Π.Σ.Ε.Α. Συντονισμός και οργάνωση θεμάτων Πολιτικής 
Σχεδίασης Εκτάκτου Ανάγκης (Π.Σ.Ε.Α.), σύμφωνα με 
τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και αποφάσεις των 
αρμοδίων κρατικών οργάνων.

viii. Τήρηση στοιχείων προσωπικού και συμμετοχή σε 
ασκήσεις ετοιμότητας.

ix. Τήρηση αρχείου θεμάτων Επιτροπής Λιμένος του 
Γενικού Επιτελείου Ναυτικού.

x. Τήρηση βιβλίου πρωτοκόλλου θεμάτων ΠΣΕΑ.
xi. Έλεγχος των παραστατικών κίνησης υπηρεσιακών 

οχημάτων και μηχανημάτων Ο.Λ.Θ. Α.Ε. εντός του λι−
μένος.

xii. Ενημέρωση του κατά περίπτωση αρμόδιου Τμήμα−
τος για την έγκαιρη αποκατάσταση των ζημιών στους 
χώρους και στις εγκαταστάσεις της αρμοδιότητάς 
του.

Άρθρο 13
Διεύθυνση Οικονομικού

1. Στην αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Οικονομικού ανή−
κουν τα ακόλουθα θέματα, τα οποία κατανέμονται ως 
εξής ανά Γραφείο και Τμήμα:

α) Τμήμα Λογιστηρίου:
i. Ορθή, έγκαιρη και σύννομη καταχώρηση και απει−

κόνιση των οικονομικών συναλλαγών της Εταιρείας. 
Καταχώρηση των λοιπών τιμολογίων –πλην αυτών που 
καταχωρούνται από το Τμήμα Προμηθειών−των προμη−
θευτών, έκδοση ενταλμάτων, λήψη υπογραφών, αναζήτη−
ση δικαιολογητικών, προώθηση στο Ταμείο για πληρω−
μή. Τήρηση του Μητρώου Παγίων (κατά Φ.Ν. και Δ.Π.Χ.Α.), 
καταχώρηση των τιμολογίων αγοράς παγίων.

ii. Ενημέρωση και τήρηση των απαιτούμενων βιβλίων 
και στοιχείων και σύνταξη και υποβολή περιοδικών και 
εκκαθαριστικών δηλώσεων και καταστάσεων, σύμφωνα 
με την φορολογική νομοθεσία. 

iii. Έκδοση και καταχώρηση των τιμολογίων είσπρα−
ξης επιχορηγήσεων, λήψης τευχών δημοπράτησης από 
υποψηφίους και τιμολογίων που δεν ανήκουν στην 
αρμοδιότητα έκδοσης του Τμήματος Διαχείρισης Οι−
κονομικού και του Τμήματος Συμβατικού Φορτίου και 
Ακτοπλοΐας. 

iv. Τήρηση του αρχείου του λογιστηρίου.
v. Λογιστική παρακολούθηση και συμφωνία των λογα−

ριασμών τραπεζών και των σχετικών συναλλαγών.
vi. Σύνταξη των περιοδικών και ετήσιων οικονομικών 

καταστάσεων της εταιρείας και υποβολή αυτών στο 
Δ.Σ. προς έγκριση. 

vii. Μέριμνα για την συλλογή και εφαρμογή της νο−
μοθεσίας που αφορά στην επιβολή φόρων, δασμών, 
τελών και λοιπών επιβαρύνσεων, καθώς και τήρηση των 
διατάξεων του Κ.Β.Σ. και κατάλληλη ενημέρωση των 
οργανωτικών μονάδων.

viii. Σύνταξη των μισθοδοτικών καταστάσεων, σύμ−
φωνα με τα στοιχεία υπηρεσιακής κατάστασης που 
λαμβάνονται από το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, και 

των αποζημιώσεων μελών Δ.Σ., λογιστική καταχώρηση 
τους και αποστολή στοιχείων στους ασφαλιστικούς 
οργανισμούς. Έγκαιρη (σύμφωνα με τις εκάστοτε προ−
βλεπόμενες προθεσμίες ) απόδοση των κρατήσεων, του 
φόρου εισοδήματος, ΦΠΑ , μερίσματος κλπ.

ix. Σύνταξη καταστάσεων πληρωμών υπηρεσιακών 
μετακινήσεων, εκπαιδευτικών δαπανών και λοιπών πα−
ροχών προς τους εργαζόμενους. 

x. Χορήγηση βεβαιώσεων παρακράτησης φόρων ει−
σοδήματος μισθωτών υπηρεσιών και ελευθέρων επαγ−
γελμάτων.

xi. Λογιστική παρακολούθηση των εγγυητικών επιστο−
λών που κατέχει η Εταιρία.

xii. Παροχή στοιχείων σε διάφορους φορείς (π.χ. Στα−
τιστική Υπηρεσία).

xiii. Ενημέρωση του κατά περίπτωση αρμόδιου Τμήμα−
τος για την έγκαιρη αποκατάσταση των ζημιών στους 
χώρους και στις εγκαταστάσεις της αρμοδιότητάς 
του.

β) Τμήμα Χρηματοοικονομικού, Εξυπηρέτησης Μετό−
χων και Εταιρικών Ανακοινώσεων:

i. Εισήγηση της δομής του προϋπολογισμού της Εται−
ρείας και συλλογή των στοιχείων από τις Διευθύνσεις 
στις οποίες παρέχει σχετική βοήθεια, εφόσον ζητηθεί. 

ii. Κατάρτιση του ετήσιου προϋπολογισμού και συστη−
ματική παρακολούθηση της εφαρμογής του από όλες 
τις οργανικές μονάδες. Εισήγηση της αναμόρφωσής του 
κατά τη διάρκεια του έτους.

iii. Εισήγηση της δομής του κοστολογικού συστήματος, 
ανάλυση και υπολογισμός του μοναδιαίου κόστους των 
παρεχόμενων υπηρεσιών. 

iv. Εισήγηση για την επένδυση των διαθεσίμων της 
εταιρείας σε βραχυπρόθεσμους − μακροπρόθεσμους 
τίτλους.

v. Εισήγηση τρόπων χρηματοδότησης της εταιρεί−
ας για επενδυτικά προγράμματα και για εξασφάλιση 
χρηματικών κεφαλαίων για την κάλυψη υποχρεώσεων, 
σύναψη δανείων, κ.λπ.

vi. Συντονισμός της εργασίας συλλογής όλων εκεί−
νων των απαραίτητων στοιχείων και πληροφοριών που 
απευθύνονται στο Χ.Α., στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς 
και στους Επενδυτές, τα οποία προβλέπονται από την 
κείμενη νομοθεσία.

vii. Μέριμνα για την άμεση, ορθή και ισότιμη πληρο−
φόρηση των μετόχων της Εταιρείας, καθώς και για την 
εξυπηρέτησή τους σχετικά με την άσκηση των δικαιω−
μάτων τους σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και το 
καταστατικό της Εταιρείας.

viii. Μέριμνα για την έκδοση της Ετήσιας Οικονομικής 
Έκθεσης και για τη διανομή της στην Ετήσια Τακτική 
Γενική Συνέλευση Εταιρείας στους παριστάμενους με−
τόχους. 

ix. Έγκαιρη υποβολή προς το Χρηματιστήριο Αθηνών 
και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των πληροφοριών, 
όπως προβλέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα χρη−
ματιστηριακή νομοθεσία. 

x. Άμεση δημοσιοποίηση στο επενδυτικό κοινό των 
πληροφοριών, όπως προβλέπεται από την εκάστοτε 
ισχύουσα χρηματιστηριακή νομοθεσία. 

xi. Παρακολούθηση και ενημέρωση του μετοχολογίου, 
υποστήριξη των Γενικών Συνελεύσεων και συντονισμό 
των εργασιών σχετικά με τις αυξήσεις μετοχικού κε−
φαλαίου.

xii. Παρακολούθηση και ανάλυση της μετοχής της 
Εταιρείας. 

xiii. Μέριμνα για τη διαμόρφωση μεσοπρόθεσμου προ−
γράμματος επικοινωνίας με τους μετόχους – επενδυ−
τές – αναλυτές και οργάνωση εκδηλώσεων που στόχο 
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έχουν την προβολή της Εταιρείας στο ευρύ επενδυτικό 
κοινό.

xiv. Ενημέρωση του κατά περίπτωση αρμόδιου Τμήμα−
τος για την έγκαιρη αποκατάσταση των ζημιών στους 
χώρους και στις εγκαταστάσεις της αρμοδιότητάς 
του.

γ) Τμήμα Προμηθειών:
i. Κατάρτιση του προγράμματος και προϋπολογισμού 

προμηθειών αναλωσίμων υλικών και ανταλλακτικών 
σύμφωνα με τις εισηγήσεις των οργανικών μονάδων 
και παρακολούθηση της εφαρμογής του ανά οργανική 
μονάδα.

ii. Διενέργεια έρευνας αγοράς στα πλαίσια της προ−
μήθειας υλικών για την κάλυψη των αναγκών της Εται−
ρείας 

iii. Αξιολόγηση νέων προμηθευτών και τήρηση του 
Μητρώου Εγκεκριμένων Προμηθευτών.

iv. Σύνταξη διακηρύξεων προμήθειας υλικών και υπη−
ρεσιών σε συνεργασία με τα αρμόδια για τον προσδιο−
ρισμό των τεχνικών προδιαγραφών Τμήματα, σύμφωνα 
με την εκάστοτε κείμενη νομοθεσία ή/και τον εκάστοτε 
ισχύοντα Κανονισμό Προμηθειών της Εταιρείας.

v. Δημοσιοποίηση των διακηρύξεων διαγωνισμών και 
διενέργεια των διαδικασιών παραλαβής και αξιολόγησης 
των προσφορών σύμφωνα με τους εκάστοτε Κανονι−
σμούς της Εταιρείας.

vi. Σύνταξη των απαιτούμενων συμβάσεων σύμφωνα 
με την πολιτική προμηθειών, τις διαδικασίες προμηθειών 
και τις αποφάσεις της Διοίκησης και του Διοικητικού 
Συμβουλίου, έτσι ώστε να διασφαλίζονται τα συμφέρο−
ντα της Εταιρείας.

vii. Τήρηση αρχείου όλων των συμβάσεων προμηθειών 
υλικών, εξοπλισμού και υπηρεσιών της Εταιρείας (πλην 
των μελετών και κατασκευών των έργων υποδομών που 
τηρείται από το αρμόδιο Τμήμα). 

viii. Σύνταξη καταστάσεων με τα τυπικά στοιχεία εκτέ−
λεσης των συμβάσεων (όπως αριθμό και ημερομηνία, 
προμηθευτή, διάρκεια, προβλεπόμενο συμβατικό χρόνο 
και ποσά πληρωμών κ.α.), παρακολούθηση της υλοποί−
ησης συμβάσεων, και ενημέρωση προϋπολογιστικά και 
απολογιστικά του Τμήματος Λογιστηρίου για τις σχε−
τικές δαπάνες.

ix. Έλεγχος των Αιτήσεων Προμήθειας.
x. Διαχείριση της αποθήκης υλικών και ανταλλακτικών 

και διενέργεια απογραφών. Καταχώρηση στο σύστημα 
των τιμολογίων, υλικών και ανταλλακτικών και μηχανη−
μάτων. Ο ποιοτικός έλεγχος κατά την παραλαβή των 
προμηθειών γίνεται σε συνεργασία με τις αρμόδιες ορ−
γανικές μονάδες ή τις αρμόδιες Επιτροπές.

xi. Καθορισμός βέλτιστου μεγέθους των αποθεμάτων 
της αποθήκης, σύμφωνα με τις εισηγήσεις των αρμόδιων 
οργανικών μονάδων και των στατιστικών αναλύσεων 
ανάλωσης που διεξάγει σε τακτά χρονικά διαστήμα−
τα.

xii. Προγραμματισμός, οργάνωση και έλεγχος των δια−
δικασιών για την ασφάλιση των περιουσιακών στοιχείων 
της Εταιρείας.

xiii. Συγκέντρωση στοιχείων από τις Διευθύνσεις για τη 
βεβαίωση του αριθμού και του είδους των ζημιών που 
έχουν προκληθεί σε περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας 
ή τρίτων καθώς και του ύψους της αποζημίωσης.

xiv. Διεκπεραίωση διαδικασιών απαίτησης ή καταβολής 
αποζημίωσης, που αφορούν ζημίες, και ενημέρωση του 
Τμήματος Λογιστηρίου για την είσπραξη ή απόδοση.

xv. Τήρηση αρχείου καταγραφής των ζημιών.
xvi. Διενέργεια όλων των απαραίτητων ενεργειών για 

την εκποίηση και καταστροφή του άχρηστου υλικού 
της Εταιρείας.

xvii. Ενημέρωση του κατά περίπτωση αρμόδιου Τμήμα−
τος για την έγκαιρη αποκατάσταση των ζημιών στους 
χώρους και στις εγκαταστάσεις της αρμοδιότητάς 
του.

δ) Γραφείο Ταμείου:
i. Είσπραξη εσόδων (όσων δεν εισπράττονται από 

τα περιφερειακά ταμεία των Διευθύνσεων Σ.ΕΜΠΟ και 
Συμβατικού Λιμένα) και πληρωμή δαπανών, σύμφωνα με 
τα εντάλματα−εντολές πληρωμών και μετά από έλεγχο 
των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

ii. Έλεγχο και συμφωνία καθημερινής διακίνησης με−
τρητών και επιταγών του Κεντρικού Ταμείου και των 
περιφερειακών ταμείων των άλλων Διευθύνσεων, με 
σύνταξη και συμφωνία ημερήσιων ταμειακών καταστά−
σεων.

iii. Παρακολούθηση και διαχείριση των τραπεζικών λο−
γαριασμών της εταιρείας που χρησιμοποιούνται για ει−
σπράξεις ή πληρωμές μέσω ηλεκτρονικής τραπεζικής.

iv. Διαχείριση του κεντρικού χρηματοκιβωτίου για 
την φύλαξη εγγράφων, χρημάτων κ.α. του Γραφείου 
και όσων παραδίδονται προς φύλαξη από άλλες υπη−
ρεσίες της εταιρείας.

v. Ενημέρωση του κατά περίπτωση αρμόδιου Τμήμα−
τος για την έγκαιρη αποκατάσταση των ζημιών στους 
χώρους και τις εγκαταστάσεις της αρμοδιότητάς του.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Άρθρο 14
Προσωπικό με θητεία

1. Στην κατηγορία αυτή υπάγονται ο Διευθύνων Σύμ−
βουλος και οι Γενικοί Διευθυντές. 

Άρθρο 15
Διάρθρωση θέσεων προσωπικού

1. Οι θέσεις του προσωπικού της Εταιρείας διαρθρώ−
νονται κατά κλάδο και κατηγορία ως εξής: 

Αριθμός Προ−
βλε−πομένων 

Θέσεων

Προσωρινές Θέ−
σεις

Διευθύνων Σύμ−
βουλος

1

Γενικοί Διευθυ−
ντές

2

Προσωπικό με 
σχέση έμμισθης 
εντολής

3

1.Κατηγορία Προ−
σωπικού Διοικητι−
κών –Οικονομικών 
Υπηρεσιών
1.1. Πανεπιστημια−
κής Εκπαίδευσης

40

1.2. Τεχνολογικής 
Εκπαίδευσης

18

1.3. Δευτεροβάθ−
μιας Εκπαίδευ−
σης

62

Σύνολο Κατηγο−
ρίας

120
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2. Κατηγορία 
Προσωπικού Τε−
χνικών Υπηρεσι−
ών
2.1. Πανεπιστημια−
κής Εκπαίδευσης
2.1.1.Ειδικότητα 
Πολιτικού Μηχα−
νικού 

6

2.1.2.Ειδικότητα 
Μηχανολόγου ή 
Ηλεκτρολόγου 
Μηχανικού

7

2.2. Τεχνολογικής 
Εκπαίδευσης
2.2.1. Ειδικότη−
τες Πολιτικών 
Δομικών Έργων, 
Πολιτικών Έρ−
γων Υποδομής, 
Μηχανολογίας, 
Ηλεκτρολογίας, 
Ηλεκτρονικής , 
Οχημάτων και 
άλλες συναφείς 
ειδικότητες

14

2.3. Δευτεροβάθ−
μιας Εκπαίδευ−
σης
2.3.1.Ειδικότητες 
τομέων Μηχα−
νολογικού, Ηλε−
κ τρολογ ι κ ο ύ , 
Ηλεκτρονικού , 
Δομικού, Οδη−
γών, Χειριστών 
Μηχανημάτων και 
άλλες συναφείς 
ειδικότητες

230

Σύνολο Κατηγο−
ρίας

257

3. Κατηγορία 
Προσωπικού Πλη−
ροφορικής
3.1. Πανεπιστημια−
κής Εκπαίδευσης

6

3.2. Τεχνολογικής 
Εκπαίδευσης

4

3.3. Δευτεροβάθ−
μιας Εκπαίδευ−
σης

2

Σύνολο Κατηγο−
ρίας

12

4. Κατηγορία 
Ναυτικού Προ−
σωπικού
4.1. Τεχνολογικής 
Εκπαίδευσης

4.1.1. Ειδικότητες 
Πλοιάρχων Εμπο−
ρικού Ναυτικού

3

4.1.2. Ειδικότητες 
Μηχανικών Εμπο−
ρικού Ναυτικού

1

4.2. Δευτεροβάθ−
μιας Εκπαίδευ−
σης
4.2.1. Ειδικότη−
τες Κυβερνητών 
Εμπορικού Ναυ−
τικού

2

4.2.2. Ειδικότητες 
Μηχανοδηγών Α’ 
Εμπορικού Ναυ−
τικού

2

4.3. Υποχρεωτικής 
Εκπαίδευσης
4.3.1. Ειδικότητα 
Ναυτών

2

Σύνολο Κατηγο−
ρίας

7 3

5. Κατηγορία 
Προσωπικού Βο−
ηθητικών Υπηρε−
σιών
5.1. Υποχρεωτικής 
Εκπαίδευσης

8

Σύνολο Κατηγο−
ρίας

8

6. Κατηγορία 
Π ρ ο σ ω π ι κ ο ύ 
Υγε ιονομ ι κών 
Υπηρεσιών
6.1. Πανεπιστημια−
κής Εκπαίδευσης
6.1.1. Ειδικότητα 
Ιατρού Εργασίας

1

Σύνολο Κατηγο−
ρίας

1

7. Κατηγορία 
Προσωπικού Θε−
τικών Επιστημών
7.1. Πανεπιστημια−
κής Εκπαίδευσης
7.1.1. Ειδικότητα 
Χημικού

1

Σύνολο Κατηγο−
ρίας

1

8. Κατηγορία Ει−
δικού Επιστημονι−
κού Προσωπικού
8.1. Πανεπιστημια−
κής Εκπαίδευσης

3

Σύνολο Κατηγο−
ρίας

3
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9. Κατηγορία 
Προσωπικού Φύ−
λαξης
9.1. Δευτεροβάθ−
μιας Εκπαίδευ−
σης

8

9.2. Υποχρεωτικής 
Εκπαίδευσης

5

Σύνολο Κατηγο−
ρίας

13

10. Κατηγορία 
Λιμενεργατικού 
Προσωπικού
10.1. Δευτεροβάθ−
μιας Εκπαίδευ−
σης
Σημειωτές 25
10.2. Υποχρεωτι−
κής Εκπαίδευσης
Αρχιεργάτες − 
Eπόπτες

25

Λιμενεργάτες 150
Σύνολο Κατηγο−
ρίας

200

Γενικό Σύνολο 
Κατηγοριών

608 17 

(Οι προσωρινές θέσεις έχουν υπολογισθεί με βάση 
στοιχεία της (20/4/2011). 

2. Οι προσωρινές θέσεις καταργούνται με την απο−
χώρηση αντίστοιχου αριθμού προσωπικού. 

3. Η θέση του Ιατρού Εργασίας είναι μερικής απα−
σχόλησης. Ο πραγματικός χρόνος απασχόλησης του 
Ιατρού Εργασίας καθορίζεται σε 960 ώρες απασχόλη−
σης ετησίως.

Άρθρο 16
Προσόντα Πρόσληψης

1. Τα τυπικά προσόντα πρόσληψης του τακτικού υπαλ−
ληλικού και λιμενεργατικού προσωπικού είναι σύμφωνα 
με το Π.Δ. 50/2001 όπως εκάστοτε ισχύει. Οι ειδικότητες 
και τα ουσιαστικά και επιπρόσθετα προσόντα καθορί−
ζονται με την προκήρυξη για την πλήρωση των θέσεων 
του οικείου κλάδου.

2. Το προσωπικό με σχέση έμμισθης εντολής περιλαμ−
βάνει έναν Νομικό Σύμβουλο− Δικηγόρο που προΐσταται 
της Νομικής Υπηρεσίας και δύο Δικηγόρους. Προσόν 
πρόσληψης του προσωπικού αυτού ορίζεται η άδεια 
Δικηγόρου στον Άρειο Πάγο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Άρθρο 17
Κατανομή – περιγραφή των θέσεων προσωπικού

1. Η κατανομή των θέσεων του προσωπικού στις 
προβλεπόμενες από τον παρόντα Κανονισμό οργανι−
κές μονάδες γίνεται, ανάλογα με τις επιχειρησιακές 
και λειτουργικές ανάγκες της Εταιρείας, με απόφαση 
του Συμβουλίου Δ/νσης.

2. Η περιγραφή των θέσεων εργασίας του προσωπικού 
γίνεται, ανάλογα με τις επιχειρησιακές και λειτουργικές 
ανάγκες της Εταιρείας, με απόφαση του Συμβουλίου 
Δ/νσης.

Άρθρο 18
Προϊστάμενοι οργανικών μονάδων

1. Η επιλογή σε θέση προϊσταμένου οργανικής μο−
νάδας ενεργείται με βάση τα τυπικά και ουσιαστικά 
προσόντα του προσωπικού και τους όρους που καθο−
ρίζονται από τον παρόντα Κανονισμό και από το Γενικό 
Κανονισμό Προσωπικού της Εταιρείας.

2. Των Διευθύνσεων προΐστανται υπάλληλοι των εξής 
κατηγοριών και κλάδων:

α) Διεύθυνση Σ.ΕΜΠΟ: Κατηγορία Πανεπιστημιακής 
Εκπαίδευσης Διοικητικών −Οικονομικών Υπηρεσιών, ή 
Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών, ή Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευ−
σης Πληροφορικής, ή Κατηγορία Ειδικού Επιστημονικού 
Προσωπικού.

β) Διεύθυνση Συμβατικού Λιμένα: Κατηγορία Πανε−
πιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικών −Οικονομικών 
Υπηρεσιών, ή Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευ−
σης Τεχνικών Υπηρεσιών, ή Κατηγορία Πανεπιστημια−
κής Εκπαίδευσης Πληροφορικής, ή Κατηγορία Ειδικού 
Επιστημονικού Προσωπικού.

γ) Διεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης: Κατηγορία Πανε−
πιστημιακής Εκπαίδευσης Τεχνικών Υπηρεσιών, ή Κατη−
γορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Πληροφορικής, ή 
Κατηγορία Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού. 

δ) Διεύθυνση Μελετών και Κατασκευής Έργων: Κατη−
γορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Τεχνικών Υπηρεσι−
ών, ή Κατηγορία Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού.

ε) Διεύθυνση Διοικητικού: Κατηγορία Πανεπιστημια−
κής Εκπαίδευσης Διοικητικών −Οικονομικών Υπηρεσιών, 
ή Κατηγορία Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού, και 
ελλείψει αυτών, Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευ−
σης Τεχνικών Υπηρεσιών, ή Κατηγορία Πανεπιστημιακής 
Εκπαίδευσης Πληροφορικής. 

στ) Διεύθυνση Οικονομικού: Κατηγορία Πανεπιστημια−
κής Εκπαίδευσης Διοικητικών −Οικονομικών Υπηρεσιών, 
ή Κατηγορία Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού, και 
ελλείψει αυτών, Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευ−
σης Τεχνικών Υπηρεσιών, ή Κατηγορία Πανεπιστημιακής 
Εκπαίδευσης Πληροφορικής. 

3. Των Τμημάτων και Γραφείων προΐστανται υπάλλη−
λοι των εξής κατηγοριών και κλάδων:

α) Γραφείο Εσωτερικού Έλεγχου: Κατηγορία Πανε−
πιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικών −Οικονομικών 
Υπηρεσιών, ή Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευ−
σης Τεχνικών Υπηρεσιών, ή Κατηγορία Πανεπιστημια−
κής Εκπαίδευσης Πληροφορικής, ή Κατηγορία Ειδικού 
Επιστημονικού Προσωπικού.

β) Τμ. Στρατηγικού Σχεδιασμού, Ανάπτυξης και Προώ−
θησης Πωλήσεων: Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαί−
δευσης Διοικητικών −Οικονομικών Υπηρεσιών, ή Κατηγο−
ρία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Τεχνικών Υπηρεσιών, 
ή Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Πληροφορι−
κής, ή Κατηγορία Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού.

γ) Γραφείο Επικοινωνίας, Δημοσίων Σχέσεων και Κοι−
νωνικής Ευθύνης: Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαί−
δευσης Διοικητικών −Οικονομικών Υπηρεσιών, ή Κατηγο−
ρία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Τεχνικών Υπηρεσιών, 
ή Κατηγορία προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευ−
σης Πληροφορικής, ή Κατηγορία Ειδικού Επιστημονικού 
Προσωπικού, ή Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης 
Διοικητικών −Οικονομικών Υπηρεσιών, ή Κατηγορία Τε−
χνολογικής Εκπαίδευσης Τεχνικών Υπηρεσιών, ή Κα−
τηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Πληροφορικής, ή 
Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικών 
−Οικονομικών Υπηρεσιών.

δ) Τμήμα Προγραμματισμού και Παρακολούθησης 
Σ.ΕΜΠΟ: Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Δι−
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οικητικών−Οικονομικών Υπηρεσιών, ή Κατηγορία Πα−
νεπιστημιακής Εκπαίδευσης Τεχνικών Υπηρεσιών, ή 
Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Πληροφορι−
κής, ή Κατηγορία Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού, 
ή Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικών 
−Οικονομικών Υπηρεσιών, ή Κατηγορία Τεχνολογικής 
Εκπαίδευσης Τεχνικών Υπηρεσιών, ή Κατηγορία Τε−
χνολογικής Εκπαίδευσης Πληροφορικής, ή Κατηγορία 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικών–Οικονομικών 
Υπηρεσιών, ή Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών, ή Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκ−
παίδευσης Πληροφορικής. 

ε) Τμήμα Διαχείρισης Οικονομικού Σ.ΕΜΠΟ: Κατηγορία 
Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικών−Οικονομικών 
Υπηρεσιών, ή Κατηγορία Ειδικού Επιστημονικού Προ−
σωπικού, ή Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών, ή Κατηγορία Πανεπιστημιακής 
Εκπαίδευσης Πληροφορικής, ή Κατηγορία Τεχνολογι−
κής Εκπαίδευσης Διοικητικών−Οικονομικών Υπηρεσιών, ή 
Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Πληροφορικής.

στ) Τμήμα Κίνησης Σ.ΕΜΠΟ: Κατηγορία Πανεπιστη−
μιακής Εκπαίδευσης Τεχνικών Υπηρεσιών ή Κατηγορία 
Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού, και ελλείψει αυ−
τών, Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών.

ζ) Τμήμα Προγραμματισμού και Παρακολούθησης Συμ−
βατικού Λιμένα: Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευ−
σης Διοικητικών−Οικονομικών Υπηρεσιών, ή Κατηγορία 
Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Τεχνικών Υπηρεσιών, ή 
Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Πληροφορι−
κής, ή Κατηγορία Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού, 
ή Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικών 
−Οικονομικών Υπηρεσιών, ή Κατηγορία Τεχνολογικής 
Εκπαίδευσης Τεχνικών Υπηρεσιών, ή Κατηγορία Τε−
χνολογικής Εκπαίδευσης Πληροφορικής, ή Κατηγορία 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικών −Οικονομικών 
Υπηρεσιών ή Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών, ή Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκ−
παίδευσης Πληροφορικής.

η) Τμήμα Συμβατικού Φορτίου και Ακτοπλοΐας: Κατη−
γορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικών −Οικο−
νομικών Υπηρεσιών, ή Κατηγορία Ειδικού Επιστημονικού 
Προσωπικού, ή Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευ−
σης Τεχνικών Υπηρεσιών, ή Κατηγορία Πανεπιστημιακής 
Εκπαίδευσης Πληροφορικής, ή Κατηγορία Τεχνολογικής 
Εκπαίδευσης Διοικητικών −Οικονομικών Υπηρεσιών, ή 
Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Πληροφορικής.

θ) Τμήμα Κίνησης Συμβατικού Λιμένα: Κατηγορία Πανε−
πιστημιακής Εκπαίδευσης Τεχνικών Υπηρεσιών ή Κατη−
γορία Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού, ή Κατηγορία 
Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικών−Οικονομικών 
Υπηρεσιών, ή Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης 
Πληροφορικής, ή Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευ−
σης Τεχνικών Υπηρεσιών ή Κατηγορία Τεχνολογικής 
Εκπαίδευσης Διοικητικών −Οικονομικών Υπηρεσιών, ή 
Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευση Πληροφορικής, ή 
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Ναυτικού Προσωπικού.

ι) Τμήμα Εκμετάλλευσης Χώρων: Κατηγορία Πανε−
πιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικών −Οικονομικών 
Υπηρεσιών, ή Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευ−
σης Τεχνικών Υπηρεσιών, ή Κατηγορία Πανεπιστημια−
κής Εκπαίδευσης Πληροφορικής, ή Κατηγορία Ειδικού 
Επιστημονικού Προσωπικού, ή Κατηγορία Τεχνολογι−
κής Εκπαίδευσης Διοικητικών−Οικονομικών Υπηρεσιών, 
ή Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Πληροφορι−
κής, ή Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών.

ια) Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινω−

νιών: Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Πληρο−
φορικής, ή Κατηγορία Ειδικού Επιστημονικού Προσω−
πικού, και ελλείψει αυτών, Κατηγορία Πανεπιστημιακής 
Εκπαίδευσης Διοικητικών −Οικονομικών Υπηρεσιών, ή 
Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών.

ιβ) Τμήμα Μηχανολογικού και Πλωτών Μέσων: Κα−
τηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Τεχνικών Υπη−
ρεσιών, ή Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης 
Πληροφορικής, και ελλείψει αυτής, Κατηγορία Ειδικού 
Επιστημονικού Προσωπικού, ή Κατηγορία Τεχνολογικής 
Εκπαίδευσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

ιγ) Τμήμα Ηλεκτρολογικού: Κατηγορία Πανεπιστημι−
ακής Εκπαίδευσης Τεχνικών Υπηρεσιών, ή Κατηγορία 
Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Πληροφορικής, και ελλεί−
ψει αυτής, Κατηγορία Ειδικού Επιστημονικού Προσωπι−
κού, ή Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών.

ιδ) Τμήμα Περιβάλλοντος, Υγείας και Ασφάλειας Εργα−
ζομένων: Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Τε−
χνικών Υπηρεσιών, ή Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαί−
δευσης Θετικών Επιστημών (προσωρινή), ή Κατηγορία 
Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού, και ελλείψει αυτών, 
Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικών 
−Οικονομικών Υπηρεσιών, ή Κατηγορία Πανεπιστημιακής 
Εκπαίδευσης Πληροφορικής.

ιε) Τμήμα Μελετών Έργων: Κατηγορία Πανεπιστημι−
ακής Εκπαίδευσης Τεχνικών Υπηρεσιών, ή Κατηγορία 
Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού, και ελλείψει αυ−
τών, Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών.

ιστ) Τμήμα Κατασκευής και Συντήρησης Υποδομών: 
Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών, ή Κατηγορία Ειδικού Επιστημονικού Προ−
σωπικού, και ελλείψει αυτών, Κατηγορία Τεχνολογικής 
Εκπαίδευσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

ιζ) Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού: Κατηγορία Πανε−
πιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικών −Οικονομικών 
Υπηρεσιών, ή Κατηγορία Ειδικού Επιστημονικού Προ−
σωπικού, και ελλείψει αυτών, Κατηγορία Πανεπιστημι−
ακής Εκπαίδευσης Πληροφορικής, και ελλείψει αυτών, 
Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικών −
Οικονομικών Υπηρεσιών, και ελλείψει αυτών, Κατηγορία 
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Πληροφορικής. 

ιη) Τμήμα Γραμματείας: Κατηγορία Πανεπιστημιακής 
Εκπαίδευσης Διοικητικών −Οικονομικών Υπηρεσιών, ή 
Κατηγορία Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού, και ελ−
λείψει αυτών, Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών, ή Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκ−
παίδευσης Πληροφορικής, και ελλείψει αυτών, Κατηγο−
ρία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικών−Οικονομικών 
Υπηρεσιών, και ελλείψει αυτών, Κατηγορία Τεχνολογικής 
Εκπαίδευσης Πληροφορικής, ή Κατηγορία Τεχνολογικής 
Εκπαίδευσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 

ιθ) Τμήμα Φύλαξης και Π.Σ.Ε.Α.: Κατηγορία Πανεπι−
στημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικών −Οικονομικών 
Υπηρεσιών, ή Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευ−
σης Τεχνικών Υπηρεσιών, ή Κατηγορία Πανεπιστημια−
κής Εκπαίδευσης Πληροφορικής, ή Κατηγορία Ειδικού 
Επιστημονικού Προσωπικού, ή Κατηγορία Τεχνολογικής 
Εκπαίδευσης Διοικητικών −Οικονομικών Υπηρεσιών, ή 
Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Πληροφορικής, 
ή Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Τεχνικών Υπη−
ρεσιών, ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικών−
Οικονομικών Υπηρεσιών, ή Κατηγορία Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Πληροφορικής, ή Κατηγορία Δευτεροβάθ−
μιας Εκπαίδευσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

κ) Τμήμα Λογιστηρίου: Κατηγορία Πανεπιστημιακής 
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Εκπαίδευσης Διοικητικών −Οικονομικών Υπηρεσιών, ή 
Κατηγορία Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού , και ελ−
λείψει αυτών, Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης 
Διοικητικών −Οικονομικών Υπηρεσιών.

κα) Τμήμα Χρηματοοικονομικού, Εξυπηρέτησης Μετό−
χων και Εταιρικών Ανακοινώσεων: Κατηγορία Πανεπι−
στημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικών −Οικονομικών Υπη−
ρεσιών, ή Κατηγορία Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού, 
και ελλείψει αυτών, Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαί−
δευσης Πληροφορικής, και ελλείψει αυτών, Κατηγορία 
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικών −Οικονομικών 
Υπηρεσιών, και ελλείψει αυτών, Κατηγορία προσωπικού 
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Πληροφορικής. 

κβ) Τμήμα Προμηθειών: Κατηγορία Πανεπιστημιακής 
Εκπαίδευσης Διοικητικών −Οικονομικών Υπηρεσιών, ή 
Κατηγορία Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού, και ελ−
λείψει αυτών, Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών, ή Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκ−
παίδευσης Πληροφορικής, και ελλείψει αυτών, Κατηγο−
ρία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικών−Οικονομικών 
Υπηρεσιών, και ελλείψει αυτών, Κατηγορία Τεχνολογικής 
Εκπαίδευσης Πληροφορικής ή Κατηγορία Τεχνολογικής 
Εκπαίδευσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 

κγ) Γραφείο Ταμείου: Κατηγορία Τεχνολογικής Εκ−
παίδευσης Διοικητικών−Οικονομικών Υπηρεσιών, ή Κα−
τηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Πληροφορικής, ή 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικών −Οικονομικών 
Υπηρεσιών. 

Άρθρο 19
Αναπλήρωση Προϊστάμενων

Η αναπλήρωση Προϊσταμένων των Οργανικών Μονά−
δων πραγματοποιείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
στο Γενικό Κανονισμό Προσωπικού.

Άρθρο 20

Προσδιορισμός αρμοδιοτήτων εκτελεστικών, μη εκτε−
λεστικών και ανεξάρτητων μελών του Διοικητικού Συμ−
βουλίου

1. Τα εκτελεστικά μέλη απασχολούνται στην εταιρεία 
ή παρέχουν υπηρεσίες σε αυτήν ασκώντας διαχειριστι−
κά καθήκοντα. Ασχολούνται με τα καθημερινά θέματα 
διοίκησης.

2. Τα ανεξάρτητα μέλη του διοικητικού συμβουλίου 
μπορούν να υποβάλλουν αναφορές και ξεχωριστές εκ−
θέσεις από αυτές του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη 
Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, εφόσον 
κρίνουν τούτο αναγκαίο.

3 Εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι 
ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρίας, ο οποίος έχει 
τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από το Καταστα−
τικό της Εταιρίας και όσες του αναθέτει το Διοικητικό 
Συμβούλιο. 

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο, με απόφασή του, όπως 
προβλέπεται από το Καταστατικό, μπορεί να αναθέτει 
την άσκηση μέρους ή ορισμένων εξουσιών και αρμοδι−
οτήτων του, καθώς και τη διαχείριση, διοίκηση ή διεύ−
θυνση υποθέσεων και της περιουσίας του στον Πρόεδρο 
καθιστώντας τον στην περίπτωση αυτή και εκτελεστικό 
μέλος του Δ.Σ.

5.Τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι μη 
εκτελεστικά.

6. Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. είναι 
τα εκλεγόμενα από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, 
πλην του Διευθύνοντος Συμβούλου, όπως επίσης ο εκ−
πρόσωπος του Δήμου της έδρας της Εταιρίας και ο 
εκπρόσωπος της Ο.Κ.Ε.

Άρθρο 21
Διαδικασίες Πρόσληψης Διευθυντικών Στελεχών

 και Αξιολόγησης της Απόδοσής τους

1. Διαδικασίες Πρόσληψης για Διευθυντικά Στελέχη 
λαμβάνουν χώρα μόνο για τη θέση των Γενικών Διευ−
θυντών. 

2. Οι Γενικοί Διευθυντές είναι ανώτατα στελέχη της 
Εταιρίας, επιλέγονται μεταξύ εξειδικευμένων στελεχών 
διοίκησης, του προσωπικού της Εταιρίας ή εκτός αυτού 
και ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από 
πρόταση του Διευθύνοντος Συμβούλου. 

3. Οι Γενικοί Διευθυντές αξιολογούνται από το Διευθύ−
νοντα Σύμβουλο της Εταιρίας τουλάχιστον ετησίως επί 
τη βάση των τεθέντων προσυμφωνηθέντων στόχων. 

4. Οι Προϊστάμενοι των οργανικών μονάδων τοποθε−
τούνται στις αντίστοιχες θέσεις, σύμφωνα με τα οριζό−
μενα από τον ΚΕΟΛ και τον εκάστοτε ισχύοντα Γενικό 
Κανονισμό Προσωπικού.

Άρθρο 22
Διαδικασίες παρακολούθησης, προαναγγελίας

και δημόσιας γνωστοποίησης συναλλαγών

Για τις διαδικασίες παρακολούθησης, προαναγγελίας 
και δημόσιας γνωστοποίησης συναλλαγών των υπόχρε−
ων προσώπων τηρούνται τα προβλεπόμενα από την 
εκάστοτε ισχύουσα χρηματιστηριακή νομοθεσία.

Άρθρο 23
Τοποθέτηση Προσωπικού με Θητεία

Εφόσον ο Διευθύνων Σύμβουλος και οι Γενικοί Διευθυ−
ντές προέρχονται από την ιεραρχία της εταιρίας, μετά 
τη λήξη της θητείας τους επανέρχονται αυτοδικαίως 
στις θέσεις που κατείχαν προηγουμένως και συνεχίζουν 
να παρέχουν την εργασία τους. Σε περίπτωση που οι 
θέσεις αυτές δεν είναι κενές, καταλαμβάνουν μετά από 
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου προσωποπαγείς 
θέσεις με καθήκοντα τα οποία προσδιορίζονται με την 
ίδια απόφαση. 

Άρθρο 24
Κατάταξη Προσωπικού

Το προσωπικό κατατάσσεται αυτοδίκαια στις κατη−
γορίες και στις προβλεπόμενες και προσωρινές θέσεις 
του άρθρου 15 του παρόντος, ως εξής:

1. Κατηγορία προσωπικού Διοικητικών – Οικονομικών 
Υπηρεσιών

1.1. Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης: οι υπάλληλοι της 
μέχρι τώρα Κατηγορίας ΠΕ Διοικητικών – Οικονομικών 
Υπηρεσιών και οι υπάλληλοι της Προσωρινής Κατηγο−
ρίας Θεωρητικών Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοι−
κητικών Γραμματέων.

1.2. Τεχνολογικής Εκπαίδευσης: οι υπάλληλοι της μέ−
χρι τώρα Κατηγορίας ΤΕ Διοικητικών – Οικονομικών 
Υπηρεσιών.

1.3. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: οι υπάλληλοι της 
μέχρι τώρα Κατηγορίας ΔΕ Διοικητικών – Οικονομικών 
Υπηρεσιών.

2. Κατηγορία προσωπικού Τεχνικών Υπηρεσιών
2.1. Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης: 
2.1.1.Ειδικότητας Πολιτικού Μηχανικού: οι υπάλληλοι 

της μέχρι τώρα Κατηγορίας ΠΕ Τεχνικών Υπηρεσιών 
ειδικότητας Πολιτικού Μηχανικού. 

2.1.2. Ειδικότητας Μηχανολόγου ή Ηλεκτρολόγου Μη−
χανικού: οι υπάλληλοι της μέχρι τώρα Κατηγορίας ΠΕ 
Τεχνικών Υπηρεσιών Μηχανολόγου ή Ηλεκτρολόγου 
Μηχανικού.

2.2. Τεχνολογικής Εκπαίδευσης:
2.2.1. Ειδικότητας Πολιτικών Δομικών Έργων Υποδο−
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μής, Μηχανολογίας, Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής, Οχη−
μάτων και άλλες συναφείς ειδικότητες: οι υπάλληλοι 
της μέχρι τώρα Κατηγορίας ΤΕ ειδικότητας Πολιτικών 
Δομικών Έργων Υποδομής, Μηχανολογίας, Ηλεκτρο−
λογίας, Ηλεκτρονικής, Οχημάτων και άλλες συναφείς 
ειδικότητες

2.3. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: 
2.3.1. Ειδικότητας τομέων Μηχανολογικού, Ηλεκτρολο−

γικού, Ηλεκτρονικού, Δομικού, Οδηγών, Χειριστών Μηχα−
νημάτων και άλλες συναφείς ειδικότητες: οι υπάλληλοι 
της μέχρι τώρα Κατηγορίας ΔΕ ειδικότητας τομέων Μη−
χανολογικού, Ηλεκτρολογικού, Ηλεκτρονικού, Δομικού, 
Οδηγών, Χειριστών Μηχανημάτων και άλλες συναφείς 
ειδικότητες.

3. Κατηγορία Προσωπικού Πληροφορικής
3.1. Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης: οι υπάλληλοι της 

μέχρι τώρα Κατηγορίας ΠΕ Πληροφορικής.
3.2. Τεχνολογικής Εκπαίδευσης: οι υπάλληλοι της μέ−

χρι τώρα Κατηγορίας ΤΕ Πληροφορικής.
3.3. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: οι υπάλληλοι της 

μέχρι τώρα Κατηγορίας ΔΕ Πληροφορικής.
4. Κατηγορία Ναυτικού Προσωπικού.
4.1. Τεχνολογικής Εκπαίδευσης: 
4.1.1.Ειδικότητας πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού: σε 

προσωρινές θέσεις, οι υπάλληλοι της μέχρι τώρα προ−
σωρινής Κατηγορίας ΤΕ Ναυτικού Προσωπικού με ειδι−
κότητα πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού.

4.1.2. Ειδικότητας Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού: οι 
υπάλληλοι της μέχρι τώρα Κατηγορίας ΤΕ Ναυτικού 
Προσωπικού με ειδικότητα Μηχανικών Εμπορικού Ναυ−
τικού. 

5. Κατηγορία Προσωπικού Βοηθητικών Υπηρεσιών.
5.1. Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης: οι υπάλληλοι της μέ−

χρι τώρα Κατηγορίας ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού.
6. Κατηγορία Προσωπικού Υγειονομικών Υπηρεσιών.
6.1. Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης: 
6.1.1. Ειδικότητας Ιατρού Εργασίας: οι υπάλληλοι της 

μέχρι τώρα Κατηγορίας ΠΕ με ειδικότητα Ιατρού Ερ−
γασίας.

7. Κατηγορία Προσωπικού Θετικών Επιστημών
7.1.: Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης: 
7.1.1. Ειδικότητας Χημικού: σε προσωρινές θέσεις, οι 

υπάλληλοι της μέχρι τώρα προσωρινής Κατηγορίας ΠΕ 
Θετικών Επιστημών με ειδικότητα Χημικού.

8. Κατηγορία Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού:
8.1.Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης: οι υπάλληλοι που 

υπηρετούν μέχρι τώρα ως Ειδικό Επιστημονικό Προ−
σωπικό.

9.Κατηγορία Προσωπικού Φύλαξης
9.1. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: σε προσωρινές 

θέσεις, οι υπάλληλοι της μέχρι τώρα Κατηγορίας ΔΕ 
Φύλαξης με τίτλο σπουδών και οι υπάλληλοι της μέχρι 
τώρα προσωρινής Κατηγορίας ΔΕ Φύλαξης χωρίς τίτλο 
σπουδών. 

9.2. Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης: σε προσωρινές θέ−
σεις, οι υπάλληλοι της μέχρι τώρα προσωρινής Κατη−
γορίας ΥΕ Φύλαξης.

10. Κατηγορία Λιμενεργατικού Προσωπικού
10.1. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης – Σημειωτές: το 

προσωπικό που υπηρετεί μέχρι σήμερα σε θέσεις Ση−
μειωτών.

10.2. Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης – Αρχιεργάτες−Επό−
πτες: το προσωπικό που υπηρετεί μέχρι σήμερα σε 
θέσεις Αρχιεργατών και Εποπτών.

10.3. Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης – Λιμενεργάτες: το 
προσωπικό που υπηρετεί μέχρι σήμερα σε θέσεις Λι−
μενεργατών.

11. Προσωπικό με σχέση έμμισθης εντολής: το προ−
σωπικό που υπηρετεί μέχρι σήμερα με σχέση έμμισθης 
εντολής. 

Άρθρο 25
Μεταβατικές Διατάξεις

1.Οι Γενικοί Διευθυντές που υπηρετούν κατά την έναρ−
ξη ισχύος του παρόντος συνεχίζουν να κατέχουν τις δύο 
θέσεις Γενικών Διευθυντών και να ασκούν τα καθήκοντά 
τους μέχρι τη λήψη σχετικής απόφασης του Δ.Σ. που 
θα καθορίζει τόσο τη διάρκεια της θητείας τους, όσο 
και τα νέα καθήκοντά τους. 

2. Το προσωπικό που διατηρεί τη μονιμότητά του σύμ−
φωνα με το άρθρο δωδέκατο παρ.3 του Ν.2688/99 και 
κατατάσσεται στις θέσεις που προβλέπονται από το 
παρόν, καταχωρείται με ειδική αναφορά στην Ετήσια 
Κατάσταση Προσωπικού που συντάσσεται σε εφαρμογή 
του άρθρου 9 παρ.1 του Γενικού Κανονισμού Προσω−
πικού.

3. Το προσωπικό που, κατά την έναρξη ισχύος του 
παρόντος, κατέχει τυπικά προσόντα ανώτερα της Κα−
τηγορίας στην οποία κατατάσσεται σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στο Άρθρο 24 του παρόντος, δύναται 
να μεταταχθεί, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Γενικό 
Κανονισμό Προσωπικού, ύστερα από αίτησή του, σε κενή 
θέση της κατηγορίας του επιπέδου εκπαίδευσής του, 
εφόσον το τυπικό προσόν που κατέχει προβλέπεται ως 
τυπικό προσόν πρόσληψης σύμφωνα με το ΠΔ 50/2001 
στην Κατηγορία που μετατάσσεται. 

4. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την 
έναρξη ισχύος του παρόντος, εκδίδεται εσωτερική Προ−
κήρυξη κάλυψης θέσεων προϊσταμένων οργανικών μο−
νάδων, στην οποία απόφαση εξειδικεύονται περαιτέρω 
τα κριτήρια επιλογής για την προαγωγή των στελεχών 
σε θέσεις προϊσταμένων, ανάλογα με τις απαιτήσεις της 
θέσης. Η αξιολόγηση των Προϊστάμενων των οργανικών 
μονάδων γίνεται σύμφωνα με το σύστημα αξιολόγησης 
προσωπικού της Εταιρείας. 

Άρθρο 26
Καταργούμενες Διατάξεις

Από την έναρξη εφαρμογής της παρούσας καταρ−
γούνται οι διατάξεις της Απόφασης του Διοικητικού 
Συμβουλίου Ο.Λ.Θ. Α.Ε. υπ΄ αριθμ. 1575/22.1.03 «Κανονι−
σμός Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας (Κ.Ε.Ο.Λ.) 
της Εταιρίας Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. 
(Ο.Λ.Θ. Α.Ε.)» (ΦΕΚ Β/213/25−02−2003), καθώς και κάθε 
άλλη σχετική διάταξη.

Άρθρο 27
Έναρξη Ισχύος

Η ισχύς του παρόντος Κανονισμού αρχίζει μετά τη 
δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Θεσσαλονίκη, 19 Μαΐου 2011

Ο Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος Ο..Λ.Θ. Α.Ε.

 ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΥΔΗΣ  
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