ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ Α.Ε.
ΠΟΥ ΣΥΣΤΑΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΝ Ν. 2932/01 (Α΄ 145) ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΣΤΙΣ
∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 3429/05 (Α΄ 314)

Όπως αρχικά διατυπώθηκε και εγκρίθηκε με το Άρθρο εικοστό δεύτερο του ν.
2932/01 (Α’ 145), τροποποιήθηκε από τις διατάξεις των άρθρων 11 του ν.
2987/02 (Α’ 27), 36 του ν. 3153/03 (Α’ 153) και της παρ. 13 του άρθρου 35
του ν. 3274/04 (Α’ 195) και με το παρόν τροποποιείται προκειμένου να
προσαρμοστεί προς τις διατάξεις του ν. 3429/05 (Α’ 314) και κωδικοποιείται
με σχετική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της
Εταιρείας της 14ης Ιουνίου 2006.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ – Ε∆ΡΑ- ΣΚΟΠΟΣ – ∆ΙΑΡΚΕΙΑ
Άρθρο 1
Σύσταση - Επωνυμία – Έδρα
1. Συνιστάται ανώνυμη Εταιρεία, με την επωνυμία Οργανισμός Λιμένος
Ραφήνας Ανώνυμη Εταιρεία, διακριτικό τίτλο Ο.Λ.Ρ. Α.Ε. και έδρα το ∆ήμο
Ραφήνας σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου
εικοστού πρώτου του Ν. 2932/01 (Α’ 145).
2. Για τις διεθνείς συναλλαγές της Εταιρείας η επωνυμία αποδίδεται σε ξένη
γλώσσα με πιστή μετάφραση.
3. Η Εταιρεία μπορεί, για την εξυπηρέτηση του σκοπού της, να ιδρύει
πρακτορεία και γραφεία σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή του εξωτερικού, με
απόφαση του ∆ιοικητικού της Συμβουλίου, που θα προσδιορίζει
ταυτόχρονα τον τρόπο σύστασης, οργάνωσης και λειτουργίας τους.
Άρθρο 2
Σκοπός
Σκοπός της Εταιρείας είναι η διοίκηση και η εκμετάλλευση των χώρων της
Ζώνης Λιμένα δικαιοδοσίας της, στα πλαίσια των υποχρεώσεών της όπως
αυτά ορίζονται στον Ν.2932/01 και Ν.3429/05.
1. Στο σκοπό της Εταιρείας περιλαμβάνονται:
α) Η παροχή κάθε είδους λιμενικών υπηρεσιών προς τους χρήστες, η
αναβάθμιση, η συντήρηση, η βελτίωση και η ανάπτυξη του λιμένα.
β) Η παροχή υπηρεσιών ελλιμενισμού των πλοίων και διακίνησης επιβατών,
οχημάτων, φορτίων.
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γ) Η εγκατάσταση, οργάνωση και εκμετάλλευση κάθε είδους λιμενικής
υποδομής.
δ) Η ανάληψη και εκτέλεση προγραμμάτων, μελετών και έργων σχετικών με
τις δραστηριότητες του Οργανισμού Λιμένα που χρηματοδοτούνται από
εθνικούς, κοινοτικούς ή άλλους πόρους και που εντάσσονται στην εθνική
λιμενική πολιτική.
ε) Η ανάληψη κάθε δραστηριότητας που έχει σχέση με το λιμενικό έργο,
καθώς και κάθε άλλης εμπορικής και επιχειρηματικής δραστηριότητας πέραν
των παραδοσιακών λιμενικών υπηρεσιών συμπεριλαμβανομένων ιδίως της
τουριστικής, της πολιτιστικής, της αλιευτικής, του σχεδιασμού και της
οργάνωσης λιμενικών εξυπηρετήσεων.
στ) Η αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών και υποδομών μέσω
τεχνολογικού και οργανωτικού εκσυγχρονισμού.
ζ) Η μέριμνα αισθητικής και λειτουργικής διάρθρωσης του λιμένα.
η) Η εποικοδομητική συνεργασία με τους χρήστες του λιμένα και τους
τοπικούς φορείς και τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτης και
δεύτερης βαθμίδας.
θ) Η εποικοδομητική συνεργασία και η ανάληψη κάθε δραστηριότητας που
έχει σχέση με τους φορείς διοίκησης και εκμετάλλευσης των λιμένων της
χώρας.
ι) Η ανάληψη καθηκόντων "Γενικού ∆ιαχειριστή" των χώρων τής Ζώνης
Λιμένα στο πλαίσιο του γενικού σχεδιασμού και ανάπτυξης του λιμενικού
δυναμικού της χώρας, της χάραξης εθνικής λιμενικής πολιτικής για
λογαριασμό του ∆ημοσίου και του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου.
ια) Να εισηγείται για τη δημιουργία και λειτουργία αεροδρομίων επί υδάτινης
επιφάνειας.
Ιβ) Κάθε άλλη δραστηριότητα που είχε ανατεθεί στο Λιμενικό Ταμείο
Ραφήνας ως Νομικό Πρόσωπο ∆ημοσίου ∆ικαίου.
2. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού η Εταιρεία μπορεί να:
α) Συνιστά, με απόφαση του ∆ιοικητικού της Συμβουλίου, θυγατρικές
εταιρείες και να συμμετέχει σε άλλες εταιρείες ή επιχειρήσεις που έχουν
σκοπό την εκμετάλλευση χώρων και ανάπτυξη δραστηριοτήτων στην
περιοχή δικαιοδοσίας του λιμένα ή και σε άλλους λιμένες εντός ή εκτός της
χώρας που έχουν παρεμφερή με το δικό της σκοπό και γενικά έχουν
σκοπούς συναφείς ή υποβοηθητικούς της δραστηριότητάς της, καθώς και
να συνεργάζεται με αυτές.
β) Παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες προς φυσικά ή νομικά πρόσωπα,
κράτη ή διεθνείς οργανισμούς, ιδίως στον τομέα των μεταφορών.
γ) Φροντίζει για την επαγγελματική εκπαίδευση των εργαζομένων σε
αυτήν.
δ) ∆ημιουργεί κατάλληλη ερευνητική υποδομή και να εκπονεί πάσης
φύσεως έρευνες και μελέτες για θέματα που άπτονται των σκοπών της
Εταιρείας.
ε) Συμμετέχει σε δραστηριότητες που έχουν στόχο την προώθηση των
θεμάτων που άπτονται του σκοπού της Εταιρείας, είτε στο επίπεδο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε σε εθνικό επίπεδο.
στ) Ιδρύει ή να συμμετέχει σε εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου.
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Άρθρο 3
∆ιάρκεια
Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη, από τη δημοσίευση του
αρχικού καταστατικού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και μπορεί να παραταθεί ή να περιοριστεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ
Άρθρο 4
Μετοχικό Κεφάλαιο
1) Το αρχικό Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας, ορίσθηκε στο ποσό των
58.694,06 ΕΥΡΩ ως λογιστικό μέγεθος και με την προϋπόθεση ότι κατά την
διάρκεια της λειτουργίας της θα οριστικοποιηθεί το τελικό μετοχικό κεφάλαιο
αυτής, μετά την απογραφή, αποτίμηση και εκτίμηση των περιουσιακών
στοιχείων του Λιμενικού Ταμείου Ραφήνας, η οποία θα γίνει από επιτροπή του
άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920.
Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας, προσδιορίστηκε συνολικά, σύμφωνα με
την από 16/4/2003 έκθεση της επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920,
στο ποσό των 578.694,06 ΕΥΡΩ, ποσό στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και το
αρχικό Μετοχικό Κεφάλαιο των 58.694,60 ΕΥΡΩ.
2) Με την από 5/3/2002 απόφαση της Α΄ Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των
Μετόχων, η οποία επανεγκρίθηκε με την από 30/6/2003 απόφαση της Α΄
Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε
κατά το ποσό της διαφοράς του Μετοχικού Κεφαλαίου ήτοι 520.000,00 ΕΥΡΩ
που προέκυψε από την εκτιμητική επιτροπή και κατά ποσό 102.714,60 ΕΥΡΩ
με κεφαλαιοποίηση ισόποσης χρηματοδότησης που ελήφθη μέσω Σ.Α.Ε.
3) Μετά τα ανωτέρω το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται στο ποσό
των 681.408,66 ΕΥΡΩ καταβεβλημένο ως ανωτέρω.
Άρθρο 5
Μετοχές
Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αποτελείται από μία μετοχή, η οποία
ανήκει στο Ελληνικό ∆ημόσιο.

Άρθρο 6
Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου
Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δύναται να αυξάνεται το μετοχικό
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κεφάλαιο της Εταιρείας με έκδοση νέων μετοχών, με την προϋπόθεση ότι η
οποιαδήποτε αύξηση δεν έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της συμμετοχής του
ελληνικού ∆ημοσίου κάτω του 51 %. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται και ο
τρόπος της διάθεσής τους.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΟΡΓΑΝΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
Άρθρο 7
Όργανα ∆ιοίκησης της Εταιρείας είναι: α) το ∆ιοικητικό Συμβούλιο, β) ο
∆ιευθύνων Σύμβουλος.

Άρθρο 8
∆ιοικητικό Συμβούλιο - Συγκρότηση

1. Το ∆ιοικητικό Συμβούλιο έχει εννέα μέλη και αποτελείται από:
α) Τον Πρόεδρο, ο οποίος ορίζεται με κοινή απόφαση του Υπουργού
Οικονομίας και Οικονομικών και του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας.
β) Τον ∆ιευθύνοντα Σύμβουλο, ο οποίος προσλαμβάνεται σύμφωνα με τη
διαδικασία του άρθρου 12 του παρόντος Καταστατικού.
γ) Πέντε μέλη, που ορίζονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας
και Οικονομικών και του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας.
Η θέση του Αντιπροέδρου πληρώνεται από ένα μέλος του εδαφίου γ κατόπιν
αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης.
δ) Έναν εκπρόσωπο των εργαζομένων στην εταιρεία, με απόφαση της
∆ιυπουργικής Επιτροπής ∆ημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών του
άρθρου 10 του Ν. 3429/05, ο οποίος εκλέγεται με ψηφοφορία των μελών της
πλέον αντιπροσωπευτικής δευτεροβάθμιας – και αν δεν υπάρχει τέτοια – της
πρωτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης της Εταιρείας και σύμφωνα με τη
διαδικασία που ορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 3 του Ν. 3429/05,
μέσα σε προθεσμία δύο μηνών από τότε που η συνδικαλιστική οργάνωση
ειδοποιείται από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών.
ε. Έναν εκπρόσωπο των επαγγελματικών οργανώσεων από την
αντιπροσωπευτικότερη της έδρας της εταιρείας, ο οποίος ορίζεται μέσα σε
προθεσμία δύο μηνών από τότε που η οργάνωση ειδοποιείται από τον
Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών.
2 Η θητεία των μελών του ∆ιοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής, εκτός της
θητείας του ∆ιευθύνοντος Συμβούλου, η διάρκεια της οποίας είναι
ανεξάρτητη από εκείνη των υπολοίπων μελών.
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3 Ο Πρόεδρος, ο ∆ιευθύνων Σύμβουλος και τα μέλη του ∆ιοικητικού
Συμβουλίου ανακαλούνται, αζημίως για το ∆ημόσιο και την Εταιρεία, με την
ίδια διαδικασία που ορίζονται ή εκλέγονται. Μέλος του ∆ιοικητικού
Συμβουλίου που αδικαιολόγητα απουσιάζει σε τρεις συνεχόμενες
συνεδριάσεις του εκπίπτει της θέσης του και αντικαθίσταται από πρόσωπο
που ορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.
4 Ο Πρόεδρος, όταν ελλείπει, απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνεται από
τον Αντιπρόεδρο ή άλλο μέλος του ∆ιοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται με
απόφαση του ∆ιοικητικού Συμβουλίου.
5

Αν μείνει κενή θέση Συμβούλου λόγω ανάκλησης, θανάτου, παραίτησης ή
για οποιονδήποτε λόγο έκπτωσης, ο αντικαταστάτης του ορίζεται για το
υπόλοιπο της θητείας του σύμφωνα με την παράγραφο 1.

6 Έως την εκλογή του εκπροσώπου των εργαζομένων και τον ορισμό του
εκπροσώπου των επαγγελματικών οργανώσεων, το ∆ιοικητικό Συμβούλιο
συγκροτείται και λειτουργεί νόμιμα και χωρίς τα μέλη αυτά.
7 Το ∆ιοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από εκτελεστικά, μη εκτελεστικά και
ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη. Οι διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 1 και
άρθρου 4 παρ. 1 και 2 του Ν. 3016/02, όπως τροποποιήθηκαν με τις
διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 3091/02 εφαρμόζονται αναλογικά.
Εκτελεστικά μέλη θεωρούνται αυτά που ασχολούνται με τα καθημερινά
θέματα διοίκησης της Εταιρείας, όπως ο ∆ιευθύνων Σύμβουλος, ενώ μη
εκτελεστικά τα επιφορτισμένα με την προαγωγή όλων των εταιρικών
ζητημάτων. Ως μη εκτελεστικά μέλη του ∆ιοικητικού Συμβουλίου της
Εταιρείας ορίζονται τουλάχιστον 3 πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένου του
Προέδρου και του εκπροσώπου των εργαζομένων. Η ιδιότητα των μελών
του ∆ιοικητικού Συμβουλίου ως εκτελεστικών ή μη ορίζεται από το
∆ιοικητικό Συμβούλιο. Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη ορίζονται από τη
Γενική Συνέλευση. Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του ∆ιοικητικού
Συμβουλίου είναι τουλάχιστον δύο και τα οποία δεν πρέπει κατά τη διάρκεια
της θητείας τους να κατέχουν μετοχές σε ποσοστό μεγαλύτερο του 0,5%
του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και να μην έχουν σχέση εξάρτησης
με την εταιρεία ή με συνδεδεμένα με αυτήν πρόσωπα.
8 Η εταιρεία υποχρεούται να καταρτίσει κανονισμό λειτουργίας του
διοικητικού της συμβουλίου, ο οποίος εγκρίνεται με απόφαση του
∆ιοικητικού της Συμβουλίου εντός εννέα μηνών από την ημερομηνία ισχύος
του Ν. 3429/05. Ο κανονισμός λειτουργίας του διοικητικού συμβουλίου
περιλαμβάνει υποχρεωτικά:
α. Τον προσδιορισμό των αρμοδιοτήτων των εκτελεστικών, μη εκτελεστικών
και ανεξάρτητων μελών του διοικητικού συμβουλίου και
β. Τον προσδιορισμό των ευθυνών και των αρμοδιοτήτων του προέδρου
του διοικητικού συμβουλίου και του διευθύνοντος συμβούλου.
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9. Ο Πρόεδρος, ο ∆ιευθύνων Σύμβουλος ή μέλος του ∆ιοικητικού Συμβουλίου
απαγορεύεται να είναι Πρόεδρος, ∆ιευθύνων Σύμβουλος ή μέλος ∆ιοικητικού
Συμβουλίου άλλης δημόσιας επιχείρησης. O ∆ιευθύνων Σύμβουλος της
Εταιρείας δύναται να είναι Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συμβουλίου
συνδεδεμένων με αυτήν δημοσίων επιχειρήσεων, χωρίς πρόσθετη αμοιβή.
10. Με απόφαση της ∆ιυπουργικής Επιτροπής ∆ημοσίων Επιχειρήσεων και
Οργανισμών, που συνιστάται με το άρθρο 10 του Ν. 3429/05, η οποία
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται η
αποζημίωση των μελών του ∆ιοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας,
συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου και του ∆ιευθύνοντος Συμβούλου. Για
την αποζημίωση του Προέδρου, του ∆ιευθύνοντος Συμβούλου και των
εκτελεστικών μελών του ∆ιοικητικού Συμβουλίου, ισχύει ο περιορισμός του
άρθρου 14 του Ν. 2703/1999 (ΦΕΚ 72 Α΄), όπως έχει ερμηνευθεί με το
άρθρο 34 παρ. 4 του Ν. 2768/1999 (ΦΕΚ 273 Α΄). Κατ’ εξαίρεση, με την ίδια
απόφαση της ∆ιυπουργικής Επιτροπής ∆ημοσίων Επιχειρήσεων και
Οργανισμών μπορεί να καθορίζεται επιπλέον αποζημίωση για τον
∆ιευθύνοντα Σύμβουλο, λόγω συμμετοχής του στις συνεδριάσεις του
∆ιοικητικού Συμβουλίου, και πέραν του ορίου του προηγούμενου εδαφίου.
Η αποζημίωση των μη εκτελεστικών μελών του ∆.Σ. δεν μπορεί να
υπερβαίνει τα όρια της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 17
του Ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297 Α’), ανεξαρτήτως του αριθμού των
συνεδριάσεων του ∆ιοικητικού Συμβουλίου κάθε μήνα. Ο Πρόεδρος, ο
∆ιευθύνων Σύμβουλος και τα μέλη του ∆ιοικητικού Συμβουλίου της
Εταιρείας δεν δικαιούνται καμία άλλη παροχή, απολαβή, αμοιβή ή
προνόμιο, εκτός των δαπανών μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας, οι
οποίες θα ορίζονται με απόφαση του ∆ιοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
11. Χρέη γραμματέα του ∆ιοικητικού Συμβουλίου ασκεί υπάλληλος της
Εταιρείας, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του, από τον Πρόεδρο.
Άρθρο 9
Λειτουργία του ∆ιοικητικού Συμβουλίου
1. Το ∆ιοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται με πρόσκληση του Προέδρου του
στην έδρα της Εταιρείας και σε χρόνο που ορίζεται από αυτόν. Το
∆ιοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται τουλάχιστον μια φορά το μήνα.
2. Το ∆ιοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται επίσης υποχρεωτικώς από τον
Πρόεδρό του εντός δέκα εργάσιμων ημερών από την επίδοση γραπτής
αίτησης δύο τουλάχιστον μελών του. Στην αίτηση προσδιορίζονται τα
θέματα που τα μέλη ζητούν να περιληφθούν στην ημερήσια διάταξη της
συνεδρίασης.
3. Η πρόσκληση, στην οποία αναγράφονται τα θέματα της ημερήσιας
διάταξης, επιδίδεται με απόδειξη τρεις 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

6

συνεδρίασης. Η διαδικασία και οι προθεσμίες αυτές δεν τηρούνται αν
παρίστανται όλα τα μέλη του και κανείς δεν αντιλέγει στην
πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη απόφασης.
4. Το ∆ιοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίστανται
τουλάχιστον πέντε μέλη του, μεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος και ο
∆ιευθύνων Σύμβουλος. Για την αντιπροσώπευση των μελών του
∆ιοικητικού Συμβουλίου έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 21 παρ.
3 και 4 του κ.ν. 2190/1920. Αν δεν έχει οριστεί ο εκπρόσωπος των
εργαζομένων ή των επαγγελματικών οργανώσεων, απαιτείται απαρτία
των δύο τρίτων των εν ενεργεία μελών.
5. Οι αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται κατά πλειοψηφία
των παρόντων μελών. Σε κάθε περίπτωση, αν υπάρξει ισοψηφία,
υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.
6. Για την τήρηση πρακτικών των συζητήσεων και αποφάσεων του
∆ιοικητικού Συμβουλίου εφαρμόζονται αναλόγως οι οικείες διατάξεις του
κ.ν. 2190/1920 και η υποβολή τους γίνεται στη Γενική Γραμματεία Λιμένων
και Λιμενικής Πολιτικής του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, στην Ειδική
Γραμματεία ∆ημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών του Υπουργείου
Οικονομίας και Οικονομικών και στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου του
Υπουργείου Ανάπτυξης.
7. Στις συνεδριάσεις του ∆.Σ. θα παρίσταται ο προϊστάμενος της οικείας
Λιμενικής Αρχής ή ο νόμιμος αναπληρωτής του, χωρίς δικαίωμα ψήφου
μόνο στα θέματα για τα οποία είναι αρμόδια η Λιμενική Αρχή. Στις
συνεδριάσεις του ∆.Σ. μπορεί να παρίσταται, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ο
Νομικός Σύμβουλος της Εταιρείας ή άλλα πρόσωπα, εφόσον το
αποφασίσει το ∆.Σ., καθώς και εκπρόσωποι παραγωγικών τάξεων,
εφόσον το αποφασίσει το ∆.Σ. και οι οποίοι θα αποχωρούν πριν την
ψηφοφορία.
Άρθρο 10
Αρμοδιότητες του ∆ιοικητικού Συμβουλίου
1. Το ∆ιοικητικό Συμβούλιο είναι το ανώτερο όργανο διοίκησης της Εταιρείας
και διαμορφώνει τη στρατηγική και την πολιτική ανάπτυξης της Εταιρείας, ενώ
εποπτεύει, ελέγχει και διαχειρίζεται την περιουσία της. Αποφασίζει για όλα τα
θέματα που αφορούν στην Εταιρεία, μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού,
με εξαίρεση εκείνα που, σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό, ανήκουν στην
αποκλειστική αρμοδιότητα άλλων οργάνων.
2. Το ∆ιοικητικό Συμβούλιο έχει ιδίως τις παρακάτω αρμοδιότητες:
α) Συνάπτει δάνεια, παρέχει εγγυήσεις, αναλαμβάνει υποχρεώσεις, εκδίδει
συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγή, επιταγές, ομόλογα ή ομολογίες ή
άλλα αξιόγραφα ή τίτλους για λογαριασμό της Εταιρείας.
β) Παρέχει πιστώσεις ή δάνεια προς τρίτους, συνιστά εμπράγματες
ασφάλειες επί κινητών ή ακινήτων τρίτων ή αποδέχεται προσωπικές
εγγυήσεις για ασφάλεια των απαιτήσεων της Εταιρείας από τις ανωτέρω
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συναλλαγές.
γ) Αναλαμβάνει κάθε εμπορική ή άλλη δραστηριότητα, διενεργεί κάθε υλική
πράξη και καταρτίζει κάθε δικαιοπραξία.
δ) Καταρτίζει ή αναθεωρεί το Στρατηγικό Σχέδιο (ΣΣ), που καθορίζει μέσα
στο πλαίσιο της γενικότερης κυβερνητικής πολιτικής τους μακροχρόνιους
βασικούς στόχους για την εκπλήρωση των σκοπών της Εταιρείας και τις
μεθόδους πραγματοποίησής του.
ε) Καταρτίζει ή αναθεωρεί το Επιχειρησιακό Σχέδιο (Ε.Σ) με διάρκεια τριών
έως πέντε ετών, που περιλαμβάνει επί μέρους σχέδια που περιγράφουν
τους στόχους του Ε.Σ. και τις μεθόδους πραγματοποίησής τους για καθένα
από τα έτη της διάρκειάς του.
στ) Υποβάλλει για έγκριση το Στρατηγικό και Επιχειρησιακό σχέδιο καθώς
και τις τυχόν αναθεωρήσεις τους, δια μέσου του Υπουργείου Εμπορικής
Ναυτιλίας, στη ∆ιυπουργική Επιτροπή ∆ημοσίων Επιχειρήσεων και
Οργανισμών.
ζ) Προβαίνει σε περιορισμένης έκτασης αναμόρφωση των Επιχειρησιακών
Σχεδίων μετά την έγκρισή τους με δική του ευθύνη σε επείγουσες
περιπτώσεις, αν κρίνει αναγκαίο για τη βελτίωση του αποτελέσματος της
Εταιρείας. Στο τέλος της χρήσης και μαζί με έκθεση πεπραγμένων
υποβάλλει και αντίστοιχη έκθεση δικαιολόγησης των ανωτέρω αλλαγών.
η) Συντάσσει ετήσια έκθεση πεπραγμένων, που περιέχει όλα τα οικονομικά
στοιχεία που αφορούν στους εγκεκριμένους από το Επιχειρησιακό Σχέδιο
στόχους. Η έκθεση αυτή υποβάλλεται μέσα στους τρεις πρώτους μήνες του
έτους στους Υπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών και Εμπορικής
Ναυτιλίας.
θ) Καταρτίζει και υποβάλλει στην Ειδική Γραμματεία ∆ημοσίων
Επιχειρήσεων και Οργανισμών:
1. Έως την 16η Σεπτεμβρίου εκάστου έτους το σχέδιο του ετήσιου οικονομικού
προϋπολογισμού της, καθώς και εισηγητική έκθεση τεκμηρίωσης των
οικονομικών μεγεθών.
2. Τον ετήσιο απολογισμό, τις οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση
πεπραγμένων του ∆ιοικητικού Συμβουλίου και την έκθεση ή το πιστοποιητικό
του ορκωτού ελεγκτή λογιστή, εντός των προθεσμιών του κ.ν. 2190/1920,
όπως ισχύει.
3. Τα απολογητικά στοιχεία, καθώς και τα στοιχεία της απασχόλησης ανά
τρίμηνο.
4. Κάθε πρόταση που αφορά σε αλλαγή κανονισμού λειτουργίας, συλλογικών
συμβάσεων εργασίας, τιμολογίων, καθώς άλλου μέτρου της διοίκησης που
επηρεάζει σημαντικά τα οικονομικά αποτελέσματα πριν να τεθεί σε ισχύ.
ι) Καταρτίζει και υποβάλλει στην τακτική Γενική Συνέλευση τον ετήσιο
προϋπολογισμό της Εταιρείας.
ια) Καταρτίζει, μετά το πέρας κάθε εταιρικής χρήσης και υποβάλλει στην
Τακτική Γενική Συνέλευση, τις ετήσιες
οικονομικές καταστάσεις της
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Εταιρείας, οι οποίες περιλαμβάνουν τον απολογισμό εσόδων - εξόδων, τον
ισολογισμό, το λογαριασμό των αποτελεσμάτων χρήσεως, καθώς και κάθε
άλλο στοιχείο που προβλέπεται από γενικές ή ειδικές διατάξεις.
ιβ) Ενεργεί για την πρόσληψη, προαγωγή, απόλυση και πειθαρχική δίωξη του
προσωπικού. Η πρόσληψη του προσωπικού γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 13 του Ν. 3429/05.
ιγ) Συγκαλεί τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση, όποτε αυτό προβλέπεται
από το νόμο ή το καταστατικό ή όταν κρίνεται αναγκαίο.
ιδ) Εισηγείται στη Γενική Συνέλευση όλα τα προς συζήτηση θέματα.
ιε) Αποφασίζει για την ίδρυση θυγατρικών εταιρειών και τη συμμετοχή της
Εταιρείας σε άλλες εταιρείες στο εσωτερικό και το εξωτερικό, σύμφωνα με το
άρθρο 2 του παρόντος.
ιστ) Εγκρίνει στα πλαίσια του Ε.Σ τη μελέτη και εκτέλεση έργων στην
περιοχή αρμοδιότητας της Α.Ε., καθώς και για την πραγματοποίηση
προμηθειών και εν γένει δαπανών.
ιζ) Αποφασίζει για την εκποίηση περιουσιακών της 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 ασφάλειά της, εν όλω ή εν μέρει, προσόδους
της Εταιρείας και να παρέχει δικαιώματα υποθήκης επί ακινήτων της.
ιη) ∆ιαμορφώνει τη στρατηγική της Εταιρείας σε σχέση με τον ανταγωνισμό
και εγκρίνει τις διεπιχειρησιακές συνεργασίες ή την κατάρτιση ειδικών
συμφωνιών με φορείς του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα για την ενίσχυση
της ανταγωνιστικής της θέσης στην ελληνική και τη διεθνή αγορά, στα
πλαίσια που διαγράφονται από το άρθρο 2 του παρόντος.
ιθ) Αποφασίζει την τιμολογιακή πολιτική της Εταιρείας, σύμφωνα και με την
ισχύουσα νομοθεσία και την Εθνική Λιμενική Πολιτική. Επίσης εγκρίνει τα
πάσης φύσεως τιμολόγια της Εταιρείας, σύμφωνα με τους κανόνες της
ανοικτής αγοράς με ελεύθερο ανταγωνισμό, λαμβανομένων υπόψη των
κοινωνικών κριτηρίων, όπως ορίζονται από την εκάστοτε ισχύουσα
νομοθεσία και το άρθρο 2 του παρόντος.
κ) Καταρτίζει τον Κανονισμό Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας της
Εταιρείας και το Γενικό Κανονισμό Προσωπικού, στα πλαίσια που
διαγράφονται από το άρθρο 4 του Ν. 3429/05.
κα) Εγκρίνει τον κανονισμό λειτουργίας του ∆ιοικητικού Συμβουλίου,
κβ) Αποφασίζει τους αναγκαίους για την εκτέλεση του σκοπού της Εταιρείας
κανονισμούς και τιμολόγια, στα πλαίσια που διαγράφονται από το άρθρο 2
του παρόντος.
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κγ) 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 και
στον ∆ιευθύνοντα Σύμβουλο, λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Πρόεδρος δεν έχει
εκτελεστικές αρμοδιότητες.
κδ) Καταρτίζει και υποβάλει στην ∆ιυπουργική Επιτροπή ∆ημοσίων
Επιχειρήσεων και Οργανισμών, Χάρτη Υποχρεώσεων της Εταιρείας προς
τον Καταναλωτή (ΧΥΚ), σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του
άρθρου 7 του Ν.3429/05.
Άρθρο 11
Ευθύνη των μελών του ∆ιοικητικού Συμβουλίου

Τα μέλη του ∆ιοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται έναντι της Εταιρείας για κάθε
παραβίαση κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, των διατάξεων του Ν.
3429/05 και των άρθρων 22 α και β του κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει. Σε
περίπτωση παράβασης επιβάλλονται οι προβλεπόμενες στο άρθρο 9 του Ν.
3429/05 κυρώσεις, χωρίς αυτές να αναιρούν ούτε να αναστέλλουν διαδικασίες
επιβολής ποινικών, αστικών ή διοικητικών
μέτρων που επιβάλλονται
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Άρθρο 12
∆ιευθύνων Σύμβουλος
1. Ο ∆ιευθύνων Σύμβουλος είναι μέλος του ∆ιοικητικού Συμβουλίου της
Εταιρείας, η δε διάρκεια της θητείας του είναι ανεξάρτητη από εκείνη των
υπολοίπων μελών. Η ιδιότητά του είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του
Προέδρου του ∆ιοικητικού Συμβουλίου. Ο ∆ιευθύνων Σύμβουλος
προΐσταται όλων των υπηρεσιών της Εταιρείας, διευθύνει το έργο της,
λαμβάνει τις αναγκαίες αποφάσεις μέσα στα πλαίσια των διατάξεων που
διέπουν τη λειτουργία της Εταιρείας, των εγκεκριμένων προγραμμάτων και
προϋπολογισμών και του Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδίου.
2. Ο ∆ιευθύνων Σύμβουλος προσλαμβάνεται με σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου, μετά από δημόσια προκήρυξη της θέσης. Τα
ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα για την κατάληψη της θέσης του
∆ιευθύνοντος Συμβούλου είναι πτυχίο Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμου της
αλλοδαπής και πολύ καλή γνώση μιας ξένης γλώσσας, η οποία θα πρέπει
να είναι εκ των επισήμων γλωσσών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να έχει
τουλάχιστον πενταετή εμπειρία σε θέση σημαντικής ευθύνης και
απαιτήσεων στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα. Η προκήρυξη της θέσης του
∆ιευθύνοντα Συμβούλου γίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονομίας και Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας, με την οποία
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καθορίζεται η διαδικασία και τα κριτήρια της επιλογής και εξειδικεύονται
τυχόν αναγκαία πρόσθετα προσόντα. Η πρόσληψή του γίνεται με κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εμπορικής
Ναυτιλίας και η αμοιβή του καθορίζεται με απόφαση της ‘’∆ιυπουργικής
Επιτροπής ∆ημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών’’.
3.- Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και
Εμπορικής Ναυτιλίας, η σύμβαση του παύεται αζημίως για το ∆ημόσιο και την
Εταιρεία.
4.- Ο ∆ιευθύνων Σύμβουλος έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες καθώς επίσης
και αυτές οι οποίες προβλέπονται στον κανονισμό λειτουργίας του ∆ιοικητικού
Συμβουλίου:
α) Υποβάλλει στο ∆ιοικητικό Συμβούλιο τις προτάσεις και εισηγήσεις που
απαιτούνται για την πραγματοποίηση των σκοπών που ορίζονται στο
καταστατικό και προβλέπονται στο Επιχειρησιακό και Στρατηγικό σχέδιο.
β) Αποφασίζει την κατάρτιση συμβάσεων αντικειμένου μέχρι του ποσού
εκείνου που ορίζει με απόφασή του το ∆ιοικητικό Συμβούλιο.
γ) Εκτελεί τις αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συμβουλίου.
δ) Αποφασίζει για τα θέματα προσωπικού της Εταιρείας, σύμφωνα με τις
ρυθμίσεις του Γενικού Κανονισμού Προσωπικού της Εταιρείας και των
συμβατικών υποχρεώσεων.
ε) Λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αναβάθμιση και αξιοποίηση
του προσωπικού, προτείνοντας στο ∆ιοικητικό Συμβούλιο, για έγκριση, την
κατάρτιση των αναγκαίων κατά την κρίση του νέων κανονισμών προσωπικού οργανογραμμάτων, προγραμμάτων εκπαίδευσης και επιμόρφωσής
του.
στ) Υποβάλλει στο ∆ιοικητικό Συμβούλιο τις προτάσεις και εισηγήσεις για την
έκδοση των αναγκαίων κανονισμών και τιμολογίων.
5.- Ο ∆ιευθύνων Σύμβουλος, όταν ελλείπει, απουσιάζει ή κωλύεται,
αναπληρώνεται στα καθήκοντά του από άλλο μέλος του ∆ιοικητικού
Συμβουλίου ή από έναν από τους ∆ιευθυντές της Εταιρείας, που ορίζεται με
απόφαση του ∆ιοικητικού Συμβουλίου, μετά από πρόταση του ∆ιευθύνοντος
Συμβούλου, το ∆.Σ. αποφασίζει για την αναπλήρωσή του μέχρι την επιλογή
του αντικαταστάτη του.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆'
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Άρθρο 13
Σύνθεση - Αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης
1 Η Γενική Συνέλευση της Α.Ε. αποτελείται από τον μοναδικό μέτοχο που
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είναι το Ελληνικό ∆ημόσιο και εκπροσωπείται από τους Υπουργούς
Οικονομίας και Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας ή τους νόμιμους
εκπροσώπους τους.
2 Η Γενική Συνέλευση της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο αυτής και
αποφασίζει για κάθε υπόθεση της Εταιρείας, εκτός αν ορίζεται
διαφορετικά στο νόμο ή στο παρόν καταστατικό.
3.- Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει επί των
ακόλουθων θεμάτων:
α) Τροποποίηση του καταστατικού, συμπεριλαμβανομένων και των
αυξήσεων ή μειώσεων του εταιρικού κεφαλαίου.
β) ∆ιάλυση, παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή
και αναβίωση της Εταιρείας.
γ) Ορισμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του ∆ιοικητικού
Συμβουλίου (σύμφωνα με το άρθρο 8 του παρόντος νόμου), των Ελεγκτών
καθώς του ορισμού τουλάχιστον ενός εσωτερικού ελεγκτή σύμφωνα με την
παράγραφο 4 του άρθρου 4 του Ν.3429/05.
δ) Έγκριση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων)
της Εταιρείας.
ε) ∆ιάθεση των ετήσιων κερδών.
στ) Έκδοση ομολογιακού δανείου.
ζ) Απαλλαγή του ∆ιοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε
ευθύνη.
η) ∆ιορισμό εκκαθαριστών.
θ) Έγερση αγωγών κατά των μελών του ∆ιοικητικού Συμβουλίου και των
ελεγκτών, σε περίπτωση παραβάσεως των εκ του νόμου καθηκόντων τους.

Άρθρο 14
Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης - Απαρτία
1. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το ∆ιοικητικό Συμβούλιο και
συνέρχεται, στην έδρα της Εταιρείας, τακτικώς μία φορά το χρόνο και
μέσα σε έξι μήνες από το τέλος της εταιρικής χρήσης.

2. Η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των
θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται σε αυτήν οι
εκπρόσωποι του μετόχου ή οι νόμιμοι αναπληρωτές τους.
3. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται και εκτάκτως οποτεδήποτε το ∆ιοικητικό
Συμβούλιο κρίνει αυτό αναγκαίο, όταν το ζητήσει ο μέτοχος, καθώς και
στις προβλεπόμενες από το νόμο ή το καταστατικό περιπτώσεις.
4. Όταν ο μέτοχος ζητήσει τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, το
∆ιοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται εντός δέκα ημερών από την επίδοση
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της αίτησης στον Πρόεδρο αυτού, να συγκαλέσει αυτήν με θέμα
ημερήσιας διάταξης το θέμα που περιέχεται στην αίτηση.
5. Κατ' εξαίρεση, η Γενική Συνέλευση επιτρέπεται να συνέρχεται και σε άλλον
τόπο, εκτός της έδρας της Εταιρείας, ύστερα από άδεια του Υπουργείου
Εμπορικής Ναυτιλίας.
6. Στη Γενική Συνέλευση, εφόσον η ίδια δεν αποφασίζει διαφορετικά,
προεδρεύει ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συμβουλίου και καθήκοντα
Γραμματέα ασκεί υπάλληλος της Εταιρείας, που ορίζεται από τον
Πρόεδρο.
7.- Στη Γενική Συνέλευση συζητούνται και αποφασίζονται μόνο θέματα που
αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της
Γενικής Συνέλευσης καταχωρούνται, σε περίληψη, σε ειδικό βιβλίο πρακτικών
και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της Γενικής
Συνέλευσης και υποβάλλονται σε αντίγραφο μέσα σε είκοσι ημέρες στις
αρμόδιες Υπηρεσίες. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών
επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συμβουλίου ή τον
αναπληρωτή του.
Άρθρο 15
Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης
1. Η Γενική Συνέλευση πρέπει να καλείται είκοσι τουλάχιστον ημέρες προ της
οριζόμενης για τη συνεδρίαση αυτής ημέρα, υπολογιζόμενων και των
εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης της
Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης αυτής δεν υπολογίζονται.
2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το
οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα
της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια.
3. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση των
κεντρικών γραφείων της Εταιρείας και δημοσιεύεται ως εξής:
α) Στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης
της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16
Ιανουαρίου 1930 προεδρικού διατάγματος "περί ∆ελτίου Ανωνύμων Εταιρειών" δέκα τουλάχιστον ημέρες πριν τη Γενική Συνέλευση.
β) Σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα, έχει
ευρεία κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα και επιλέγεται από τις εφημερίδες
του άρθρου 3 του ν.δ. 3757/1957, όπως ισχύει, είκοσι τουλάχιστον ημέρες
πριν τη Γενική Συνέλευση.
γ) Σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται έξι
ημέρες την εβδομάδα επί τρία συνεχή έτη ως αμιγώς οικονομικές
εφημερίδες, έχουν ημερήσια κυκλοφορία, καθ' όλη την τριετία, πέντε
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τουλάχιστον χιλιάδων φύλλων, και εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που
καθορίζονται με κοινή απόφαση των αρμόδιων Υπουργών, προκειμένου για
το χαρακτηρισμό εφημερίδας ως οικονομικής, είκοσι τουλάχιστον ημέρες
πριν τη Γενική Συνέλευση και
δ) Σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην
έδρα του δήμου της Εταιρείας ή στην πρωτεύουσα του νομού στην οποία η
εταιρεία έχει την έδρα της.
4. Πριν από την προθεσμία αυτή των είκοσι τουλάχιστον ημερών, η
πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης γνωστοποιείται στα
Υπουργεία Οικονομίας και Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας.
5. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω
προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.
6. Το ∆ιοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχει την υποχρέωση δέκα ημέρες
πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει στο μέτοχο, που το ζητάει,
τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της, αντίτυπο της έκθεσης πεπραγμένων αυτού, καθώς και της έκθεσης των Ελεγκτών.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - ΕΛΕΓΚΤΕΣ - ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ -ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
Άρθρο 16
Εταιρική χρήση
1. Η εταιρική χρήση έχει διάρκεια δώδεκα μηνών, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου
και λήγει την 31η ∆εκεμβρίου κάθε έτους.
2. Κατ' εξαίρεση, η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την πρώτη του
επόμενου μήνα από την έναρξη ισχύος του παρόντος και λήγει την 31η
∆εκεμβρίου 2002.

Άρθρο 17
Ελεγκτές
1. Για να λάβει η Γενική Συνέλευση εγκύρως απόφαση σχετικά με τους
ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) της Εταιρείας
θα πρέπει αυτοί προηγουμένως να έχουν ελεγχθεί σύμφωνα με τις
διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει καθώς και του Ν.3429/05.
2. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο τους, κατά τον κ.ν.
2190/1920, Ελεγκτές της επόμενης εταιρικής χρήσης Ορκωτούς Ελεγκτές
από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών, με ισάριθμους αναπληρωτές τους και
ορίζει ταυτόχρονα την αμοιβή τους.
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3. Εντός πέντε ημερών από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, που
όρισε τους Ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την Εταιρεία η ανακοίνωση προς
αυτούς του διορισμού τους. Εφόσον οι Ελεγκτές δεν αποποιηθούν το διορισμό τους εντός προθεσμίας πέντε ημερών, θεωρούνται ότι τον
αποδέχτηκαν και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις που
καθορίζονται από τον κ.ν. 2190/1920.
Άρθρο 18
Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις
1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το ∆ιοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις
ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης, σύμφωνα με
τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43α, 43β, 111 και 112
του κ.ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Οι ετήσιες
οικονομικές καταστάσεις, ήτοι ο ισολογισμός, ο λογαριασμός
"αποτελέσματα χρήσεως", ο "πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων" και το
προσάρτημα υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και
συνοδεύονται: α) από την έκθεση του ∆ιοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα
με το άρθρο 43ατου κ.ν. 2190/ 1920 και β) από την έκθεση των Ελεγκτών.
2.- Για να ληφθεί εγκύρως απόφαση από τη Γενική Συνέλευση επί των
ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, που έχουν εγκριθεί από το
∆ιοικητικό Συμβούλιο, πρέπει αυτές να έχουν θεωρηθεί από:
α) τον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συμβουλίου.
β) τον ∆ιευθύνοντα Σύμβουλο και
γ) τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του λογιστηρίου της Εταιρείας.
Τα παραπάνω πρόσωπα, σε περίπτωση διαφωνίας ως προς τη
νομιμότητα του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων,
οφείλουν να εκθέσουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική
Συνέλευση.
3.- Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις του ∆ιοικητικού
Συμβουλίου και των Ελεγκτών υποβάλλονται από την Εταιρεία στην αρμόδια
για θέματα εποπτείας των Ανωνύμων Εταιρειών υπηρεσία είκοσι τουλάχιστον
ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, όπως επίσης και
στην Ε.Γ.∆.Ε.Κ.Ο. σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3429/05.
4.- Το ∆ιοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τον
ισολογισμό, τον λογαριασμό "αποτελέσματα χρήσεως" και τον "πίνακα
διαθέσεως αποτελεσμάτων" μαζί με το πιστοποιητικό ελέγχου των Ελεγκτών
είκοσι τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης:
α) στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης
της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16
lανουαρίου 1930 προεδρικού διατάγματος "περί ∆ελτίου Ανωνύμων
Εταιρειών", β) σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα,
έχει ευρεία κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα και επιλέγεται από τις
εφημερίδες του άρθρου 3του ν.δ. 3757/1957, όπως ισχύει, γ) σε μία ημερήσια
οικονομική εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται έξι ημέρες την εβδομάδα
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επί τρία συνεχή έτη ως αμιγώς οικονομικές εφημερίδες, έχουν ημερήσια
κυκλοφορία, καθ' όλη την τριετία, πέντε τουλάχιστον χιλιάδων φύλλων και
εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με κοινή απόφαση των
αρμόδιων Υπουργών, προκειμένου για το χαρακτηρισμό εφημερίδας ως
οικονομικής, δ) σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην έδρα του δήμου της Εταιρείας ή στην πρωτεύουσα του νομού
στην οποία η Εταιρεία έχει την έδρα της.
5.- Μέσα σε είκοσι ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων
από την τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των
πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης, υποβάλλεται στην αρμόδια για θέματα
εποπτείας των Οργανισμών Λιμένων Α.Ε. Γενική Γραμματεία Λιμένων και
Λιμενικής Πολιτικής του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας και στις αρμόδιες
Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, αντίτυπο των
εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.
6.- Η εταιρεία υποχρεούται από 31/12/07 να συντάσσει ετήσιες οικονομικές
καταστάσεις σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής
πληροφόρησης που υιοθετούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως
προβλέπεται από τον Κανονισμό (Ε.Κ.) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 19ης Ιουλίου
2002, που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών
κοινοτήτων (L243) και τους κανονισμούς που εκδίδονται από την επιτροπή
(commission), κατ’ εξουσιοδότηση των άρθρων 3 και 6 του κανονισμού αυτού.
Επιπλέον, οι μητρικές εταιρείες συντάσσουν Ετήσιες Ενοποιημένες
Οικονομικές Καταστάσεις, σύμφωνα με τα πρότυπα που προαναφέρονται. Οι
δημόσιες επιχειρήσεις διαχωρίζουν το κόστος που προορίζεται για την
παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών γενικού οικονομικού συμφέροντος
(Υ.Γ.Ο.Σ.), όπως αυτές ρυθμίζονται από τους κανόνες του κοινοτικού δικαίου
(άρθρα 16 και 86 παρ.2 της συνθήκης Ε.Κ.), από το κόστος που σχετίζεται με
τις δραστηριότητές τους που είναι ανοικτές στον ανταγωνισμό.
Άρθρο 19
Λόγοι λύσης της Εταιρείας
Η Εταιρεία λύεται:
α) Με τη λήξη του χρόνου διάρκειάς της.
β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
γ) Όταν κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης.
Άρθρο 20
Εκκαθάριση
1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας
ακολουθεί η εκκαθάριση. Αν η Εταιρεία λυθεί λόγω παρόδου του χρόνου
της διάρκειάς της, ο ∆ιευθύνων Σύμβουλος αυτής εκτελεί χρέη
εκκαθαριστή μέχρι το διορισμό εκκαθαριστών από τη Γενική Συνέλευση.
Αν η Εταιρεία λυθεί μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η Γενική
Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές.
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2. Οι εκκαθαριστές, που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, μπορεί να είναι
δύο έως τέσσερις. Ως προς τη δημοσιότητα του διορισμού τους
εφαρμόζονται οι οικείες διατάξεις του Κ.ν. 2190/1920. Οι εκκαθαριστές
ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης
αρμοδιότητες του ∆ικαστικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις αποφάσεις της
Γενικής Συνέλευσης.
3. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση των
εξουσιών των μελών του ∆ιοικητικού Συμβουλίου και του ∆ιευθύνοντος
Συμβούλου.
4. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν, μόλις
αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να διενεργήσουν απογραφή της εταιρικής
περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων
Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της
Κυβερνήσεως ισολογισμό, αντίγραφο του οποίου υποβάλλεται στην
αρμόδια για θέματα εποπτείας των ανωνύμων εταιρειών υπηρεσία. Την
ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές όταν λήξει η εκκαθάριση.
5. Η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλες τις αρμοδιότητες και εξουσίες της κατά
τη διάρκεια της εκκαθάρισης. Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται
από τη Γενική Συνέλευση, που αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη. Στη Γενική Συνέλευση υποβάλλονται κάθε
έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης και έκθεση περί των αιτιών που
παρεμπόδισαν την αποπεράτωση αυτής. Ως προς τη δημοσιότητα του
τελικού ισολογισμού εφαρμόζονται οι οικείες διατάξεις του κ.ν. 2190/1920.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Άρθρο 21
Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχέδιο
Η Εταιρεία υποχρεούται να καταρτίζει:
α) Το Στρατηγικό Σχέδιο (Σ.Σ.) , που καθορίζει στο πλαίσιο της γενικότερης
πολιτικής της μακροχρόνιους βασικούς στόχους για την εκπλήρωση των
σκοπών της Εταιρείας και τις μεθόδους πραγματοποίησής τους και πρέπει
να είναι σύμφωνο με το αντίστοιχο τομεακό σχέδιο του Υπουργείου
Εμπορικής Ναυτιλίας και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.
3429/05.
β) Το Επιχειρησιακό Σχέδιο εξειδικεύει τους στόχους του Στρατηγικού
Σχεδίου και τις μεθόδους πραγματοποίησης για καθένα από τα έτη της
διάρκειάς του και περιλαμβάνει επιμέρους σχέδια, όπως αυτά ορίζονται στο
άρθρο 6 του Ν. 3429/05. Με απόφαση της ∆.Ε.∆.Ε.Κ.Ο. εγκρίνεται το Ε.Σ.
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της Εταιρείας και ορίζεται ο χρόνος υποβολής του καθώς και η διάρκειά του.
Το Στρατηγικό και το Επιχειρησιακό Σχέδιο υποβάλλονται από το ∆ιοικητικό
Συμβούλιο της Εταιρείας όπως ορίζεται στην παράγραφο στ του άρθρου 10
του παρόντος.
Το Επιχειρησιακό Σχέδιο τροποποιείται ή αναθεωρείται με τον ίδιο τρόπο που
καταρτίζεται και εγκρίνεται. Σε επείγουσες περιπτώσεις το ∆ιοικητικό
Συμβούλιο της Εταιρείας μπορεί, αν το κρίνει αναγκαίο για τη βελτίωση της
αποτελεσματικότητας της επιχείρησης, να προβαίνει με δική του ευθύνη σε
περιορισμένης έκτασης αναμόρφωση του Επιχειρησιακού Σχεδίου.
Η υποχρέωση υποβολής του Στρατηγικού και του Επιχειρησιακού Σχεδίου δεν
αναιρεί την υποχρέωση υποβολής του προϋπολογισμού, του απολογισμού,
του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως, των τριμηνιαίων καταστάσεων
καθώς και κάθε άλλου στοιχείου που προβλέπεται από τις γενικές ή ειδικές
διατάξεις του παρόντος και του Ν.3429/05.
Σε περίπτωση που η Εταιρεία έχει ιδρύσει θυγατρική εταιρεία, υποβάλλει,
εκτός των αναφερομένων στην προηγούμενη παράγραφο, και ενοποιημένους
λογαριασμούς της σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 22
Απαγόρευση ανταγωνισμού
Απαγορεύεται στα μέλη του ∆ιοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους
∆ιευθυντές της Εταιρείας να ενεργούν κατ' επάγγελμα χωρίς την άδεια της
Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις συναφείς προς τους σκοπούς της Εταιρείας ή να είναι μέλη ∆ιοικητικού
Συμβουλίου, διευθυντικά στελέχη, υπάλληλοι ή αντιπρόσωποι εταιριών που
έχουν συναφείς σκοπούς με αυτούς που επιδιώκει η Εταιρεία καθώς και να
μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους
σκοπούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ
ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 23
Για όσα θέματα δεν προβλέπονται στο παρόν, ισχύουν συμπληρωματικά οι
διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, του Β.∆. 14/191-1939, του Ν. 2932/01, του Ν.
2971/01, του Ν. 3153/03 και του Ν. 3429/05 όπως κάθε φορά ισχύουν.
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Άρθρο 24
Ισχύς του Καταστατικού
Η ισχύς του Καταστατικού αρχίζει την 1η Ιουλίου 2006 και δημοσιεύεται στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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