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ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ 
Σης 

Ανώνσμης Δηαιρίας με ηην επωνσμία Οργανιζμός Λιμένος Ραθήνας Α.Δ. 
 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ (Α΄) 
 

ΤΣΑΗ – ΔΠΩΝΤΜΙΑ – ΔΓΡΑ – ΚΟΠΟ – ΓΙΑΡΚΔΙΑ 
 

Άρθρο 1ο 

 
ύζηαζη – Δπωνσμία – Έδρα 

 
1. πληζηάηαη Αλώλπκε Εηαηξία, κε ηελ επσλπκία Οξγαληζκόο Ληκέλνο 
Ραθήλαο Αλώλπκε Εηαηξία, δηαθξηηηθό ηίηιν Ο.Λ.Ρ. Α.Ε. θαη έδξα ην Δήκν 
Ραθήλαο – Πηθεξκίνπ, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηελ παξάγξαθν 3 ηνπ 
άξζξνπ 21νπ ηνπ Ν. 2932/2001 (Α΄ 145), εθεμήο ε Εηαηξία. 
 
2. Γηα ηηο δηεζλείο ζπλαιιαγέο ηεο Εηαηξίαο ε επσλπκία απνδίδεηαη ζε μέλε 
γιώζζα ζε πηζηή κεηάθξαζε. 
 
3. Η Εηαηξία κπνξεί, γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ ζθνπνύ ηεο, λα ηδξύεη 
πξαθηνξεία θαη γξαθεία θαη ζε άιιεο πόιεηο ηεο Ειιάδαο ή ηνπ εμσηεξηθνύ, κε 
απόθαζε ηνπ Δηνηθεηηθνύ ηεο πκβνπιίνπ, πνπ ζα πξνζδηνξίδεη ηαπηόρξνλα 
ηνλ ηξόπν ζύζηαζεο, νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπο. 
 

Άρθρο 2ο 

 

κοπός 
 

1. θνπόο ηεο Εηαηξίαο είλαη ε δηνίθεζε θαη ε εθκεηάιιεπζε ησλ ρώξσλ 
ηεο Ζώλεο Ληκέλα δηθαηνδνζίαο ηεο, ζην πιαίζην ησλ ππνρξεώζεώλ 
ηεο όπσο απηά νξίδνληαη ζην Ν. 2932/2001 θαη ηε ινηπή θείκελε 
λνκνζεζία. 

 
2. ην ζθνπό ηεο Εηαηξίαο πεξηιακβάλνληαη: 

 
α) Η παξνρή θάζε είδνπο ιηκεληθώλ ππεξεζηώλ πξνο ηνπο ρξήζηεο, ε 
αλαβάζκηζε, ε ζπληήξεζε, ε βειηίσζε θαη ε αλάπηπμε ηνπ ιηκέλα. 
 
β) Η παξνρή ππεξεζηώλ ειιηκεληζκνύ ησλ πινίσλ θαη δηαθίλεζεο επηβαηώλ, 
νρεκάησλ, θνξηίσλ. 
 
γ) Η εγθαηάζηαζε, νξγάλσζε θαη εθκεηάιιεπζε θάζε είδνπο ιηκεληθήο 
ππνδνκήο. 
 
δ) Η αλάιεςε θαη εθηέιεζε πξνγξακκάησλ, κειεηώλ θαη έξγσλ ζρεηηθώλ κε 
ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ Οξγαληζκνύ Ληκέλα πνπ ρξεκαηνδνηνύληαη από 
εζληθνύο, θνηλνηηθνύο ή άιινπο πόξνπο θαη πνπ εληάζζνληαη ζηελ εζληθή 
ιηκεληθή πνιηηηθή. 
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ε) Η αλάιεςε θάζε δξαζηεξηόηεηαο πνπ έρεη ζρέζε κε ην ιηκεληθό έξγν, 
θαζώο θαη θάζε άιιεο εκπνξηθήο θαη επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο πέξαλ 
ησλ παξαδνζηαθώλ ιηκεληθώλ ππεξεζηώλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηδίσο ηεο 
ηνπξηζηηθήο, ηεο πνιηηηζηηθήο, ηεο αιηεπηηθήο, ηνπ ζρεδηαζκνύ, θαη ηεο 
νξγάλσζεο ιηκεληθώλ εμππεξεηήζεσλ. 
 
ζη) Η αλαβάζκηζε ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηώλ θαη ππνδνκώλ κέζσ 
ηερλνινγηθνύ θαη νξγαλσηηθνύ εθζπγρξνληζκνύ.  
 
δ) Η κέξηκλα αηζζεηηθήο θαη ιεηηνπξγηθήο δηάξζξσζεο ηνπ ιηκέλα. 
 
ε) Η επνηθνδνκεηηθή ζπλεξγαζία κε ηνπο ρξήζηεο ηνπ ιηκέλα θαη ηνπο 
ηνπηθνύο θνξείο θαη ηνπο θνξείο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο πξώηεο θαη 
δεύηεξεο βαζκίδαο. 
 
ζ) Η επνηθνδνκεηηθή ζπλεξγαζία θαη ε αλάιεςε θάζε δξαζηεξηόηεηαο πνπ 
έρεη ζρέζε κε ηνπο θνξείο δηνίθεζεο θαη εθκεηάιιεπζεο ησλ ιηκέλσλ ηεο 
ρώξαο. 
 
η) Η αλάιεςε θαζεθόλησλ «Γεληθνύ Δηαρεηξηζηή» ησλ ρώξσλ ηεο Ζώλεο 
Ληκέλα ζην πιαίζην ηνπ γεληθνύ ζρεδηαζκνύ θαη αλάπηπμεο ηνπ ιηκεληθνύ 
δπλακηθνύ ηεο ρώξαο, ηεο ράξαμεο εζληθήο ιηκεληθήο πνιηηηθήο γηα 
ινγαξηαζκό ηνπ Δεκνζίνπ θαη ηνπ επξύηεξνπ θνηλσληθνύ ζπλόινπ. 
 
ηα) Να εηζεγείηαη γηα ηε δεκηνπξγία θαη ιεηηνπξγία αεξνδξνκίσλ επί πδάηηλεο 
επηθάλεηαο. 
 
ηβ) Κάζε άιιε δξαζηεξηόηεηα πνπ είρε αλαηεζεί ζην Ληκεληθό Σακείν Ραθήλαο, 
σο Ννκηθό Πξόζσπν Δεκνζίνπ Δηθαίνπ. 
 
ηγ) Παξαγσγή θαη πώιεζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο από αλαλεώζηκεο πεγέο 
ελέξγεηεο (ειηαθή, Αηνιηθή, θπκαηηθή θ.ά.). 
 
  

1. Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνύ απηνύ ε Εηαηξία κπνξεί λα: 
 

α) πληζηά, κε απόθαζε ηνπ Δηνηθεηηθνύ ηεο πκβνπιίνπ, ζπγαηξηθέο εηαηξίεο 
θαη λα ζπκκεηέρεη ζε άιιεο εηαηξίεο ή επηρεηξήζεηο, πνπ έρνπλ ζθνπό ηελ 
εθκεηάιιεπζε ρώξσλ θαη αλάπηπμε δξαζηεξηνηήησλ ζηελ πεξηνρή 
δηθαηνδνζίαο ηνπ ιηκέλα ή θαη ζε άιινπο ιηκέλεο εληόο ή έθηνο ηεο ρώξαο, πνπ 
έρνπλ παξεκθεξή κε ην δηθό ηεο ζθνπό θαη γεληθά έρνπλ ζθνπνύο ζπλαθείο ή 
ππνβνεζεηηθνύο ηεο δξαζηεξηόηεηάο ηεο, θαζώο θαη λα ζπλεξγάδεηαη κε 
απηέο. 
 
β) Παξέρεη ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο πξνο θπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα, 
θξάηε ή δηεζλείο νξγαληζκνύο, ηδίσο ζηνλ ηνκέα ησλ κεηαθνξώλ. 
 
γ) Φξνληίδεη γηα ηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζε απηήλ. 
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δ) Δεκηνπξγεί θαηάιιειε εξεπλεηηθή ππνδνκή θαη εθπνλεί πάζεο θύζεσο 
έξεπλεο θαη κειέηεο γηα ζέκαηα πνπ άπηνληαη ησλ ζθνπώλ ηεο Εηαηξίαο. 
 
ε) πκκεηέρεη ζε δξαζηεξηόηεηεο πνπ έρνπλ ζηόρν ηελ πξνώζεζε ησλ 
ζεκάησλ πνπ άπηνληαη ηνπ ζθνπνύ ηεο Εηαηξίαο, είηε ζην επίπεδν ηεο 
Επξσπατθήο Έλσζεο είηε ζε εζληθό επίπεδν. 
 
ζη) Θδξύεη ή λα ζπκκεηέρεη ζε εηαηξίεο επηρεηξεκαηηθνύ θεθαιαίνπ. 
 
δ) Να παξαρσξεί πξνο ηξίηνπο δηθαηώκαηα γηα ηελ παξνρή ιηκεληθώλ 
ππεξεζηώλ. 
 
 

Άρθρο 3ο 

 

Γιάρκεια 
 

Η δηάξθεηα ηεο Εηαηξίαο νξίδεηαη ζε πελήληα (50) έηε, από ηε δεκνζίεπζε ηνπ 
αξρηθνύ θαηαζηαηηθνύ ζηελ Εθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο θαη κπνξεί λα 
παξαηαζεί ή λα πεξηνξηζηεί κε απόθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηεο Εηαηξίαο. 
 
 
 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΓΔΤΣΔΡΟ (Β΄) 
ΜΔΣΟΥΙΚΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟ – ΜΔΣΟΥΔ 

 
Άρθρο 4ο 

 
Μεηοτικό Κεθάλαιο-Μεηοτές 

 
 

1. Σν κεηνρηθό θεθάιαην ηεο Εηαηξίαο νξίζζεθε αξρηθά ζε πελήληα νθηώ 
ρηιηάδεο εμαθόζηα ελελήληα ηέζζεξα επξώ θαη έμη ιεπηά (€ 58.694,06) 
θαη θαιύθζεθε κε ηελ εηζθνξά ζε είδνο ηεο πεξηνπζίαο ηνπ Ννκηθνύ 
Πξνζώπνπ Δεκνζίνπ Δηθαίνπ Ληκεληθό Σακείν Ραθήλαο όπσο ηελ 
εθηίκεζε ε επηηξνπή ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920 ζην πνζό ησλ 
πεληαθνζίσλ εβδνκήληα νθηώ ρηιηάδσλ εμαθνζίσλ ελελήληα ηεζζάξσλ 
επξώ θαη έμη ιεπηώλ (€ 578.694,06, πνζό ζην νπνίν 
ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ην αξρηθό Μεηνρηθό Κεθάιαην. 
 

2. ηε ζπλέρεηα κε απόθαζε ηεο από 05/03/2002 Έθηαθηεο Γεληθήο 
πλέιεπζεο ησλ κεηόρσλ ηεο Εηαηξίαο, ε νπνία επαλεγθξίζεθε κε ηελ 
από 30/06/2003 απόθαζε ηεο Α΄ Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ 
κεηόρσλ, ην κεηνρηθό θεθάιαην απμήζεθε [ηνηο κεηξεηνίο] θαηά εθαηόλ 
δύν ρηιηάδεο επηαθόζα δέθα ηέζζεξα επξώ θαη εμήληα ιεπηά (€ 
102.714,60) κε θεθαιαηνπνίεζε ηζόπνζεο ρξεκαηνδόηεζεο πνπ 
ειήθζε κέζσ .Α.Ε.. 
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3. Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ, ην κεηνρηθό θεθάιαην ηεο Εηαηξίαο αλήιζε ζε 
εμαθόζηεο νγδόληα κία ρηιηάδεο ηεηξαθόζηα νθηώ επξώ θαη εμήληα έμη 
ιεπηά (€ 681.408,66). 
 

4. Σν κεηνρηθό θεθάιαην ηεο Εηαηξίαο απνηειείηαη από κία νλνκαζηηθή 
κεηνρή νλνκαζηηθήο αμίαο εμαθνζίσλ νγδόληα κίαο ρηιηάδσλ 
ηεηξαθνζίσλ νθηώ επξώ θαη εμήληα έμη ιεπηώλ (€681.408,66) . 
 
 

 
 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΣΡΙΣΟ (Γ΄) 
ΟΡΓΑΝΑ ΓΙΟΙΚΗΗ 

 
 

Άρθρο 5ο 

 
Γιοικηηικό σμβούλιο – σγκρόηηζη 

 
1. Σν Δηνηθεηηθό πκβνύιην απαξηίδεηαη από 5 έσο 11 κέιε. Μέινο ηνπ 

Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ κπνξεί λα είλαη θαη λνκηθό πξόζσπν. 
 

2. Η Γεληθή πλέιεπζε εθιέγεη όια ηα κέιε ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ. 
 
 

3. Πξνθεηκέλνπ γηα ηελ εθινγή ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, ε Εηαηξία 
απεπζύλεη έγγξαθν αίηεκα πξνο: 
 

α) ηελ πιένλ αληηπξνζσπεπηηθή δεπηεξνβάζκηα ζπλδηθαιηζηηθή νξγάλσζε ηεο 
Εηαηξίαο, θαη αλ δελ ππάξρεη ηέηνηα, ηελ πξσηνβάζκηα ζπλδηθαιηζηηθή 
νξγάλσζε ηεο Εηαηξίαο, 
 
β) ηελ αληηπξνζσπεπηηθόηεξε ησλ επαγγεικαηηθώλ νξγαλώζεσλ πνπ 
δξαζηεξηνπνηείηαη ζην ιηκάλη ηεο έδξαο ηεο Εηαηξίαο, θαη 
 
γ) πξνο ην νηθείν Επηκειεηήξην 
 
πξνθεηκέλνπ λα ππνδείμνπλ από έλαλ εθπξόζσπν ηνπο ν νπνίνο ζα 
ζπκπεξηιεθζεί ζηα πξόζσπα ηα νπνία ζα εθιεγνύλ από ηε Γεληθή πλέιεπζε 
σο κέιε ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ. Σν παξαπάλσ έγγξαθν αίηεκα 
απνζηέιιεηαη εγθαίξσο ιακβαλνκέλσλ ππόςε ησλ πεξηζηάζεσλ ζύγθιεζεο 
ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο. 
 

4.Σπρόλ κε ππόδεημε εθπξνζώπνπ θαηά ηα πξνβιεπόκελα ζηελ 
παξάγξαθν 3 ή  κε έγθαηξε ππόδεημε εθπξνζώπνπ δελ εκπνδίδεη ηε 
Γεληθή πλέιεπζε λα εθιέγεη λόκηκα ηα κέιε ηνπ Δηνηθεηηθνύ 
πκβνπιίνπ. 
 

5. Έσο ηελ εθινγή ηνπ εθπξνζώπνπ ησλ εξγαδνκέλσλ, ηνλ νξηζκό ηνπ 
εθπξνζώπνπ ησλ επαγγεικαηηθώλ νξγαλώζεσλ θαη ηνλ νξηζκό ηνπ 
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εθπξνζώπνπ ησλ παξαγσγηθώλ ηάμεσλ, ην Δηνηθεηηθό πκβνύιην 
ζπγθξνηείηαη θαη ιεηηνπξγεί λόκηκα θαη ρσξίο ηα κέιε απηά. 
 

6. Η ζεηεία ησλ κειώλ ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ είλαη εμαεηήο. 
 

7. Σν Δηνηθεηηθό πκβνύιην ακέζσο κεηά ηελ εθινγή ηνπ ζπλέξρεηαη θαη 
ζπγθξνηείηαη ζε ζώκα. Σν Δηνηθεηηθό πκβνύιην εθιέγεη ηνλ Πξόεδξό 
ηνπ, ην Δηεπζύλνληα ύκβνπιν θαη ηπρόλ Αληηπξόεδξν. Η ηδηόηεηα ηνπ 
Δηεπζύλνληνο πκβνύινπ δύλαηαη λα ζπληξέρεη κε απηή ηνπ Πξνέδξνπ. 
 

8. Ο Πξόεδξνο, όηαλ απνπζηάδεη ή θσιύεηαη, αλαπιεξώλεηαη από κέινο 
ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, πνπ νξίδεηαη κε απόθαζε ηνπ Δηνηθεηηθνύ 
πκβνπιίνπ. 
 

9. Αλ κείλεη θελή ζέζε πκβνύινπ ιόγσ αλάθιεζεο, ζαλάηνπ, 
παξαίηεζεο ή γηα νπνηνλδήπνηε ιόγν έθπησζεο, ν αληηθαηαζηάηεο ηνπ 
νξίδεηαη γηα ην ππόινηπν ηεο ζεηείαο ηνπ ζύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 
2. 
 

10. Σν Δηνηθεηηθό πκβνύιην απνηειείηαη από εθηειεζηηθά, κε εθηειεζηηθά 
θαη αλεμάξηεηα κε εθηειεζηηθά κέιε. Οη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 παξ. 1 
θαη ηνπ άξζξνπ 4 παξ. 1 θαη 2 ηνπ Ν.3016/02, όπσο ηζρύνπλ, 
εθαξκόδνληαη αλαινγηθά. 
 

11. Η απνδεκίσζε ησλ κειώλ ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Εηαηξίαο, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Πξνέδξνπ, πξνζδηνξίδεηαη ζην πιαίζην ηεο 
θείκελεο λνκνζεζίαο. Η ακνηβή ηνπ Αληηπξνέδξνπ, εθόζνλ απηόο 
ππάξρεη, ζα είλαη ίδηα κε ηα ινηπά κε εθηειεζηηθά κέιε ηνπ Δηνηθεηηθνύ 
πκβνπιίνπ. Ο Πξόεδξνο θαη ηα κέιε ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο 
Εηαηξίαο δελ δηθαηνύληαη θακία άιιε παξνρή, απνιαβή, ακνηβή ή 
πξνλόκην, εθηόο ησλ δαπαλώλ κεηαθίλεζεο γηα εθηέιεζε ππεξεζίαο, νη 
νπνίεο πξνθαζνξίδνληαη κε απόθαζε ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο 
Εηαηξίαο ζηε βάζε πξαγκαηνπνηεζέλησλ εμόδσλ. 
 

12. Σν Δηνηθεηηθό πκβνύιην δύλαηαη λα νξίδεη πξόζσπν ην νπνίν εθηειεί 
ρξέε γξακκαηέα ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ. 

 
 

Άρθρο 6ο 

 

Λειηοσργία ηοσ Γιοικηηικού σμβοσλίοσ 
 

 
1. Σν Δηνηθεηηθό πκβνύιην ζπγθαιείηαη κε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ 

ζε ηόπν θαη ζε ρξόλν πνπ νξίδεηαη από απηόλ. Σν Δηνηθεηηθό πκβνύιην 
δύλαηαη λα ζπλεδξηάδεη έγθπξα θαη ζηελ Αζήλα. 
 

2. Σν Δηνηθεηηθό πκβνύιην ζπγθαιείηαη επίζεο ππνρξεσηηθώο από ηνλ 
Πξόεδξό ηνπ εληόο δέθα (10) εξγάζηκσλ εκεξώλ από ηελ επίδνζε 
γξαπηήο αίηεζεο δύν (2) ηνπιάρηζηνλ κειώλ ηνπ. ηελ αίηεζε 
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πξνζδηνξίδνληαη ηα ζέκαηα πνπ ηα κέιε δεηνύλ λα πεξηιεθζνύλ ζηελ 
εκεξήζηα δηάηαμε ηεο ζπλεδξίαζεο. 

 
3. Αλ ην ζύλνιν ησλ κεηνρώλ ηεο Εηαηξίαο αλήθεη ζε έλα κέηνρν, ν 

κέηνρνο δύλαηαη λα ζπγθαιεί ην Δηνηθεηηθό πκβνύιην κε ηελ επίδνζε 
πξόζθιεζεο ζηα κέιε ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ. 

 
4. Η πξόζθιεζε, ζηελ νπνία αλαγξάθνληαη ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο 

δηάηαμεο, επηδίδεηαη δύν (2)  ηνπιάρηζηνλ εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ από 
ηελ εκέξα ηεο ζπλεδξίαζεο. Η επίδνζε πξαγκαηνπνηείηαη θαη κε 
ειεθηξνληθά κέζα όπσο κήλπκα ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ θαη 
ηειενκνηνηππηθό κήλπκα. ε θαηεπείγνπζεο πεξηπηώζεηο, θαηά ηελ 
εθηίκεζε ηνπ Πξνέδξνπ, ε πξόζθιεζε, ζηελ νπνία γίλεηαη κλεία ηνπ 
θαηεπείγνληνο, κπνξεί λα επηδίδεηαη θαη ηελ πξνεγνύκελε ηεο 
ζπλεδξίαζεο. Η δηαδηθαζία θαη νη πξνζεζκίεο απηέο δελ ηεξνύληαη αλ 
παξίζηαληαη όια ηα κέιε ηνπ θαη θαλείο δελ αληηιέγεη ζηελ 
πξαγκαηνπνίεζε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη ηε ιήςε απόθαζεο. 

 
5. Σν Δηνηθεηηθό πκβνύιην δύλαηαη λα ζπλεδξηάδεη θαη κε ηειεδηάζθεςε. 

ηελ πεξίπησζε απηή ε πξόζθιεζε πξνο ηα κέιε ηνπ Δηνηθεηηθνύ 
πκβνπιίνπ, πεξηιακβάλεη ηηο αλαγθαίεο πιεξνθνξίεο γηα ηε 
ζπκκεηνρή ηνπο ζηε ζπλεδξίαζε. Οη ηερληθέο ιεπηνκέξεηεο γηα ηηο 
ζπλεδξηάζεηο κε ηειεδηάζθεςε εγθξίλνληαη κε απόθαζε ηνπ Δηνηθεηηθνύ 
πκβνπιίνπ, ιακβαλόκελε κε πιεηνςεθία ηνπ ζπλόινπ ησλ κειώλ ηνπ. 

 
6. Σν Δηνηθεηηθό πκβνύιην βξίζθεηαη ζε απαξηία εθόζνλ παξίζηαηαη 

ηνπιάρηζηνλ ε πιεηνςεθία ησλ κειώλ ηνπ. 
 

7. Οη απνθάζεηο ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ιακβάλνληαη θαηά 
πιεηνςεθία ησλ παξόλησλ κειώλ, εθηόο εάλ νξίδεηαη άιισο ζην 
θαηαζηαηηθό. ε πεξίπησζε ηζνςεθίαο ππεξηζρύεη ε ςήθνο ηνπ 
Πξνέδξνπ. 
 

8. Αληίγξαθα θαη απνζπάζκαηα ησλ πξαθηηθώλ ηνπ Δηνηθεηηθνύ 
πκβνπιίνπ επηθπξώλνληαη από ηνλ Πξόεδξν, ηνλ λόκηκν αλαπιεξσηή 
ηνπ ή νπνηνδήπνηε κέινο ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ή άιινλ ζην 
νπνίν έρεη κεηαβηβαζζεί ε ζρεηηθή αξκνδηόηεηα. 

 
 
 

Άρθρο 7ο 

 
Αρμοδιόηηηες ηοσ Γιοικηηικού σμβοσλίοσ 

 
 

1. Σν Δηνηθεηηθό πκβνύιην είλαη ην αλώηεξν όξγαλν δηνίθεζεο ηεο Εηαηξίαο 
θαη δηακνξθώλεη ηε ζηξαηεγηθή θαη ηελ πνιηηηθή αλάπηπμε ηεο Εηαηξίαο, ελώ 
επνπηεύεη, ειέγρεη θαη δηαρεηξίδεηαη ηελ πεξηνπζία ηεο. Απνθαζίδεη γηα όια ηα 
ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ζηελ Εηαηξία, κέζα ζην πιαίζην ηνπ εηαηξηθνύ ζθνπνύ, 
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κε εμαίξεζε εθείλα πνπ, ζύκθσλα κε ην λόκν ή ην θαηαζηαηηθό, αλήθνπλ ζηελ 
απνθιεηζηηθή αξκνδηόηεηα άιισλ νξγάλσλ. 
 
2. Σν Δηνηθεηηθό πκβνύιην δύλαηαη λα αλαζέηεη πεξαηηέξσ ζε κέιε ηνπ ηελ 
άζθεζε ησλ εμνπζηώλ πνπ ηνπ έρνπλ αλαηεζεί. 
 
 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΣΔΣΑΡΣΟ (Γ΄) 
ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ 

 
Άρθρο 8ο 

 
Αρμοδιόηηηες ηης Γενικής σνέλεσζης 

 
1. Η Γεληθή πλέιεπζε ηεο Εηαηξίαο είλαη ην αλώηαην όξγαλν απηήο θαη 
απνθαζίδεη γηα θάζε ππόζεζε ηεο Εηαηξίαο, εθηόο αλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζην 
λόκν ή ζην παξόλ θαηαζηαηηθό. 
 
2. Η Γεληθή πλέιεπζε είλαη ε κόλε αξκόδηα λα απνθαζίδεη επί ησλ 
αθόινπζσλ ζεκάησλ: 
 
α) Σξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνύ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ απμήζεσλ 
ή κεηώζεσλ ηνπ εηαηξηθνύ θεθαιαίνπ. 
 
β) Δηάιπζε, παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο, ζπγρώλεπζε, δηάζπαζε, κεηαηξνπή θαη 
αλαβίσζε ηεο Εηαηξίαο.  
 
γ) Εθινγή ησλ κειώλ ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, ησλ Ειεγθηώλ θαζώο θαη 
ηνπ νξηζκνύ εζσηεξηθνύ ειεγθηή ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηελ θείκελε 
λνκνζεζία. 
 
δ) Έγθξηζε ησλ εηήζησλ ινγαξηαζκώλ (εηήζησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ) 
ηεο Εηαηξίαο.  
 
ε) Δηάζεζε ησλ εηήζησλ θεξδώλ. 
 
ζη) Έθδνζε νκνινγηαθνύ δαλείνπ. 
 
δ) Απαιιαγή ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ησλ Ειεγθηώλ από θάζε επζύλε. 
 
ε) Δηνξηζκό εθθαζαξηζηώλ.  
 
ζ) Έγεξζε αγσγώλ θαηά ησλ κειώλ ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ησλ 
ειεγθηώλ, ζε πεξίπησζε παξαβάζεσο ησλ εθ ηνπ λόκνπ θαζεθόλησλ ηνπο. 
 
η) Σξνπνπνίεζε ηεο ζύκβαζεο παξαρώξεζεο κεηαμύ ηνπ Ειιεληθνύ 
Δεκνζίνπ θαη ηεο Εηαηξίαο. 
 
ηα) ύλαςε ζπκβάζεσλ κε παξαιηκέληνπο νξγαληζκνύο απηνδηνίθεζεο. 
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ηβ) ύλαςε ζπκθώλσλ ζπλεξγαζίαο κε άιινπο θνξείο δηαρείξηζεο ιηκέλσλ 
ηεο εκεδαπήο ή ηνπ εμσηεξηθνύ. 
 
ηγ) ύλαςε ζπκβάζεσλ πνπ ελέρνπλ όξνπο απνθιεηζηηθόηεηαο ή 
πξνηεξαηόηεηαο. 
 
ηδ) ύλαςε ζπκβάζεσλ δηάξθεηαο άλσ ησλ  ηξηώλ (3) εηώλ. 
 
ηε) Πξνθήξπμε δηαγσληζκνύ γηα ηελ παξαρώξεζε δηθαηώκαηνο παξνρήο 
ιηκεληθώλ ππεξεζηώλ. 
 
ηζη) Τπνβνιή πξόηαζεο γηα κεηαβνιή ησλ νξίσλ ηεο ιηκεληθήο δώλεο. 
 
ηδ) πκβάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε δξαζηεξηόηεηα πνπ εκπίπηεη ζηελ έλλνηα 
ησλ Λνηπώλ θνπώλ, όπσο νξίδνληαη εληόο ηεο ζύκβαζεο παξαρώξεζεο 
κεηαμύ ηνπ Ειιεληθνύ Δεκνζίνπ θαη ηεο Εηαηξίαο. 
 
 

Άρθρο 9ο 

 
ύγκληζη Γενικής σνέλεσζης 

 
  
1. Η Γεληθή πλέιεπζε επηηξέπεηαη λα ζπλέξρεηαη θαη ζηελ Αζήλα. 
 
2. ηε Γεληθή πλέιεπζε, εθόζνλ ε ίδηα δελ απνθαζίδεη δηαθνξεηηθά, 
πξνεδξεύεη ν Πξόεδξνο ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη θαζήθνληα 
Γξακκαηέα αζθεί πξόζσπν πνπ νξίδεηαη από ηνλ Πξόεδξν ηεο Γεληθήο 
πλέιεπζεο.  
 
3. Σα αληίγξαθα θαη ηα απνζπάζκαηα ησλ πξαθηηθώλ ζπλεδξηάζεσλ ηεο 
Γεληθήο πλέιεπζεο επηθπξώλνληαη από ηνλ Πξόεδξν ηνπ Δηνηθεηηθνύ 
πκβνπιίνπ ή ην λόκηκν αλαπιεξσηή ηνπ. 
 
 

Άρθρο 10ο 

 
Πρόζκληζη ηης Γενικής σνέλεσζης 

 
 
1. Η Γεληθή πλέιεπζε ζπγθαιείηαη όπσο νξίδεη ν λόκνο. 
 
2. Γηα ηελ πξόζθιεζε αξθεί εηδνπνίεζε κέζσ ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ (e-
mail) πξνο εθείλνπο ηνπο κεηόρνπο πνπ έρνπλ γλσζηνπνηήζεη εγθαίξσο ζηελ 
εηαηξία ηε δηεύζπλζε ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ πνπ δηαζέηνπλ. ηελ 
πεξίπησζε απηή, ε απνζηνιή ηεο πξόζθιεζεο απνδεηθλύεηαη είηε κε ζρεηηθό 
απαληεηηθό κήλπκα ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ, πξνεξρόκελν από ηελ σο 
άλσ δηεύζπλζε ηνπ κεηόρνπ είηε κε απηνκαηνπνηεκέλν κήλπκα επηβεβαίσζεο 
ηεο παξάδνζεο. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΔΜΠΣΟ (Δ΄) 
ΔΣΑΙΡΙΚΗ ΥΡΗΗ – ΔΛΔΓΚΣΔ – ΔΣΗΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ  

 
Άρθρο 11ο 

 
Δηαιρική τρήζη 

 
Η εηαηξηθή ρξήζε έρεη δηάξθεηα δώδεθα (12) κελώλ, αξρίδεη ηελ 1ε Θαλνπαξίνπ 
θαη ιήγεη ηελ 31ε Δεθεκβξίνπ θάζε έηνπο. 
 
 

Άρθρο 12ο 

 

Δλεγκηές-Δηήζιες Οικονομικές Καηαζηάζεις 
 
1. Η ηαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε εθιέγεη θάζε ρξόλν ηνπο θαηά ηνλ 
Κ.Ν.2190/1920 Ειεγθηέο ηεο επόκελεο εηαηξηθήο ρξήζεο Οξθσηνύο Ειεγθηέο 
από ην ώκα Οξθσηώλ Ειεγθηώλ (.Ο.ΕΛ) , κε ηζάξηζκνπο αλαπιεξσηέο 
ηνπο θαη νξίδεη ηαπηόρξνλα ηελ ακνηβή ηνπο. 
 
2. Η Εηαηξία εθαξκόδεη ηα Δηεζλή Λνγηζηηθά Πξόηππα σο βάζε ηεο θαηάξηηζεο 
ησλ νηθνλνκηθώλ ηεο θαηαζηάζεσλ, ζύκθσλα κε ην Άξζξν 134 ηνπ Κ.Ν. 
2190/1920, όπσο ηζρύεη. 
 

 
ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΔΚΣΟ (Σ΄) 

ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 
 

Άρθρο 13ο 

 
Σν θαηαζηαηηθό απηό πεξηνξίδεηαη ζηε ξύζκηζε ησλ ζεκάησλ πνπ αμηώλεη ην 
άξζξν 2 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920, όπσο ηζρύεη, θαη ε ινηπή θείκελε λνκνζεζία. Γηα 
όια ηα ππόινηπα ζέκαηα θαη γηα όζα δελ ξπζκίδνληαη απ' απηό, ηζρύνπλ νη 
ξπζκίζεηο ηνπ Κ.Ν. 2190/1920, όπσο ηζρύεη, θαη ε θείκελε λνκνζεζία. 
 
 

Άρθρο 14ο 

 

Ιζτύς ηοσ Καηαζηαηικού 
 

Η ηζρύο ηνπ Καηαζηαηηθνύ αξρίδεη από ηελ δεκνζίεπζή ηνπ ζηελ Εθεκεξίδα 
ηεο Κπβεξλήζεσο. 
 

ΑΘΗΝΑ 05/04/2013 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ Γ../Ο.Λ.Ρ. Α.Ε. 
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