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EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
  ΡΤΘΜΙΣΙΚΗ  ΑΡΧΗ ΛΙΜΕΝΩΝ    

 
 
 
 

REGULATORY AUTHORITY FOR PORTS  

Γρ. Λαμπράκθ 150, 18535 Πειραιά σ  

Σθλ.: 210- 4191966 Fax: 210-4191888 

e-mail : info@raports.gr 

   

ΑΠΟΦΑΗ 67/2018 
 Τ Ν Ε Δ Ρ Ι Α  Η  4 0 η  

 
ΘΕΜΑ 5ο: Νομιμότητα τροποποιήςεων Γενικοφ Κανονιςμοφ Προςωπικοφ και Κανονιςμοφ 

Εςωτερικήσ Οργάνωςησ και Λειτουργίασ τησ ΟΛΘ Α.Ε. 
 

Σθν 5θ Οκτωβρίου 2018, θμζρα Παραςκευι, ϊρα 14:00, τα Μζλθ τθσ Ανεξάρτθτθσ Διοικθτικισ 
Αρχισ «Ρυκμιςτικι Αρχι Λιμζνων» (Ρ.Α.Λ.) ςυνιλκαν ςτθν 40θ υνεδρίαςι τουσ ςτα γραφεία τθσ 
Ρ.Α.Λ. επί τθσ οδοφ Γρ. Λαμπράκθ 150, Πειραιάσ, φςτερα από πρόςκλθςθ του Προζδρου τθσ 
Παναγιϊτθ – Ιάςονα Αγγελόπουλου, προκειμζνου να ςυηθτιςουν και να λάβουν απόφαςθ επί 
των κεμάτων τθσ Ημερθςίασ Διατάξεωσ. 

 

ΠΑΡΟΝΣΑ ΜΕΛΗ: 

 
1. Αγγελόπουλοσ Παναγιϊτθσ – Ιάςων Πρόεδροσ 

2. Σορουνίδθσ Ακανάςιοσ  Αντιπρόεδροσ 

3. Κουφόσ Παναγιϊτθσ  Ειςθγθτισ 

4. Μπίτασ Δθμιτριοσ Ειςθγθτισ 

5. Χλωμοφδθσ Κωνςταντίνοσ  Μζλοσ 

6. Γεωργίου Βαςίλειοσ  Μζλοσ 

7. Γρίνοσ πυρίδων Μζλοσ 

8. Βελουδογιάννθ Ελζνθ Μζλοσ 

9. Κορκίδθσ Βαςίλειοσ Μζλοσ 

 

ΑΠΟΝΣΑ ΜΕΛΗ: 

 
Ουδείσ   

  

Χρζθ γραμματζωσ εκτελεί θ Ανκυποπλοίαρχοσ Λ.. Σςιουπλι οφία 
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τθν αρχι τθσ ςυηθτιςεωσ ο Πρόεδροσ αναφζρει ότι θ παροφςα Ειςιγθςθ αφορά τθν από 
27.07.2018 επιςτολι του κ. Διοικθτι τθσ Δθμόςιασ Αρχισ Λιμζνων (εφεξισ: Δ.Α.Λ.), με τθν οποία 
τζκθκαν υπ’ όψιν τθσ Ρυκμιςτικισ Αρχισ Λιμζνων (εφεξισ: Ρ.Α.Λ.) παρατθριςεισ επί τθσ 
εκδοκείςασ από 26.07.2018 υπ’ αρικ. 6794/26.07.2018 αποφάςεωσ του Προζδρου και 
Διευκφνοντοσ υμβοφλου του Διοικθτικοφ υμβουλίου τθσ Οργανιςμόσ Λιμζνοσ Θεςςαλονίκθσ 
Α.Ε. (εφεξισ: Ο.Λ.Θ. Α.Ε.), δυνάμει τθσ οποίασ ανεςτάλθ θ ιςχφσ του Άρκρου 18 παρ. 1 του 
Κανονιςμοφ Εςωτερικισ Οργάνωςθσ και Λειτουργίασ (εφεξισ: ΚΕΟΛ) τθσ εταιρείασ, μζχρι τθν 
ζγκριςθ του νζου Κανονιςμοφ (ΚΕΟΛ). Με τα εκτεκζντα εντόσ τθσ ανωτζρω επιςτολισ, ο κ. 
Διοικθτισ Δ.Α.Λ., αιτικθκε για τισ ενζργειεσ Αρχισ (Ρ.Α.Λ.), κακϊσ ςφμφωνα με τα 
διαλαμβανόμενα τθσ εν λόγω επιςτολισ, θ απόφαςθ 6794/26.07.2018 αντιτίκεται ςτισ διατάξεισ, 
τθσ κυρωκείςασ με το Άρκρο 1 του Ν.4522/2018 (ΦΕΚ Α’ 39/07.03.2018) τθσ από 2 Φεβρουαρίου 
2018 τροποποίθςθσ και κωδικοποίθςθσ ςε ενιαίο κείμενο τθσ από 27 Ιουνίου 2001 φμβαςθσ 
Παραχϊρθςθσ (εφεξισ: Π) μεταξφ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου (εφεξισ: ΕΔ) και τθσ Ο.Λ.Θ. Α.Ε., του 
Ν.1876/1990 (Α’ 27), του Ν.3996/2011 (Α’ 170) και τθσ με αρικ. 2063/Δ1 632/2011 Τπουργικισ 
Απόφαςθσ τθσ Τπουργοφ Εργαςίασ και Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ (Β’ 266) και ςυμπαραςφρει τθν 
παρ. 11 του Άρκρου 72 του Γενικοφ Κανονιςμοφ Προςωπικοφ (εφεξισ: ΓΚΠ). Ζπειτα δίδει το λόγο 
ςτον αρμόδιο Ειςθγθτι κ. Π. Κουφό, ο οποίοσ αναπτφςςει ςυνοπτικά τθν από 03.10.2018 
Ειςιγθςι του. Ακολοφκωσ, λαμβάνοντασ υπ’ όψιν τα τεκζντα ςε αυτι, τα Μζλθ τθσ Ρυκμιςτικισ 
Αρχισ Λιμζνων, προζβθςαν ςε διαλογικι ςυηιτθςθ. 

Η Ρυκμιςτικι Αρχι Λιμζνων, αφοφ ζλαβε υπόψθ τα ςτοιχεία τθσ κρινόμενθσ υπόκεςθσ και τθν 
Ειςιγθςθ, 

ΚΕΦΘΗΚΕ Ω ΕΞΗ 

Με τα εκτεκζντα εντόσ τθσ ανωτζρω επιςτολισ, ο κ. Διοικθτισ Δ.Α.Λ., αιτικθκε για τισ ενζργειεσ 
τθσ Αρχισ (Ρ.Α.Λ.), κακϊσ ςφμφωνα με τα διαλαμβανόμενα τθσ εν λόγω επιςτολισ, θ εν κζματι 
απόφαςθ αντιτίκεται ςτισ διατάξεισ, τθσ κυρωκείςασ με το Άρκρο 1 του Ν.4522/2018 (ΦΕΚ Α’ 
39/07.03.2018) τθσ από 2 Φεβρουαρίου 2018 τροποποίθςθσ και κωδικοποίθςθσ ςε ενιαίο 
κείμενο τθσ από 27 Ιουνίου 2001 Π μεταξφ του ΕΔ και τθσ Ο.Λ.Θ. Α.Ε., του Ν.1876/1990 (Α’ 27), 
του Ν.3996/2011 (Α’ 170) και τθσ με αρικ. 2063/Δ1 632/2011 Τπουργικισ Απόφαςθσ τθσ 
Τπουργοφ Εργαςίασ και Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ (Β’ 266) και ςυμπαραςφρει τθν παρ. 11 του 
Άρκρου 72 του ΓΚΠ. 

Ωσ προσ τθν αρμοδιότθτα εξζταςθσ τθσ υποκζςεωσ από τθν Αρχι, ςφμφωνα με το Άρκρο 113 του 
Ν.4389/2016 «…1. θ Ρ.Α.Λ. ζχει τθν αρμοδιότθτα να λαμβάνει ρυκμιςτικά μζτρα για: α) τθν 
παρακολοφκθςθ τθσ εφαρμογισ των όρων και διατάξεων των υμβάςεων Παραχϊρθςθσ ςτουσ 
λιμζνεσ, ιδίωσ ςε ότι αφορά τθν τιρθςθ των κανόνων ανταγωνιςμοφ, του ςυμφωνθμζνου 
επιπζδου εξυπθρζτθςθσ και τθ ςυμμόρφωςθ προσ τουσ χρθματοοικονομικοφσ ςτόχουσ, β) τθν 
τιρθςθ των υποχρεϊςεων των λιμζνων ςτο πλαίςιο τθσ ςχετικισ κείμενθσ - εκνικισ και 
ευρωπαϊκισ - νομοκεςίασ, ςε ςχζςθ με δθμόςιεσ ςυμβάςεισ, υμβάςεισ Παραχϊρθςθσ και τουσ 
κανόνεσ ανταγωνιςμοφ,…» και ςφμφωνα με το Άρκρο 113 του Ν.4389/2016 «…2. θ Ρ.Α.Λ. είναι 
αρμόδια για:… …ε) τθν άςκθςθ των ςυμβατικϊν δικαιωμάτων του Ελλθνικοφ Δθμοςίου που 
απορρζουν από υμβάςεισ Παραχϊρθςθσ ςτο όνομα και για λογαριαςμό του». Ομοίωσ με το 
Άρκρο 132 του ιδίου Νόμου «…1. ε περίπτωςθ αμφιβολίασ ωσ προσ το φορζα τθσ εξουςίασ ι τθσ 
αρμοδιότθτασ που ςχετίηεται με διατάξεισ του παρόντοσ νόμου και εφόςον τα ςχετικά ηθτιματα 
δεν ρυκμίηονται από άλλθ ειδικότερθ διάταξθ, αυτι επιλφεται ωσ εξισ:… …β) Όταν θ αμφιβολία 

ΑΔΑ: ΨΣΛΑ46Μ445-ΝΣΘ



3 
 

αφορά ςτθν κατανομι τθσ εξουςίασ ι τθσ αρμοδιότθτασ μεταξφ των φορζων του παρόντοσ νόμου, 
αυτι επιλφεται ωσ εξισ: αα) Κάκε εξουςία ι αρμοδιότθτα παρακολοφκθςθσ, εποπτείασ και 
ελζγχου ςυμμόρφωςθσ του παραχωρθςιοφχου με τουσ όρουσ τθσ φμβαςθσ Παραχϊρθςθσ 
αναφορικά με οποιαδιποτε λιμενικι ηϊνθ τθσ ελλθνικισ επικράτειασ, αςκείται από τθ Ρ.Α.Λ.». 

Η διαδικαςία τροποποίθςθσ του ΓΚΠ και του ΚΕΟΛ τθσ Ο.Λ.Θ. Α.Ε. υπαγορεφεται από τθν Π και 
κατά ςυνζπεια ςφμφωνα με τισ ανωτζρω νομοκετικζσ διατάξεισ θ Ρ.Α.Λ. είναι κακ’ φλθν αρμόδια 
να εξετάςει και να λάβει απόφαςθ επί του εν κζματι ηθτιματοσ. υνεπϊσ, παραδεκτϊσ φζρεται 
προσ ςυηιτθςθ θ εν κζματι υπόκεςθ ενϊπιον τθσ Ρ.Α.Λ. 

ΙΣΟΡΙΚΟ 

1) τισ 27/07/2018 (με αρ. πρωτ. ΡΑΛ 760/27.07.18) κοινοποιικθκε ςτθ Ρ.Α.Λ. με επιςτολι του 
Διοικθτι τθσ Δθμόςιασ Αρχισ Λιμζνων, θ υπ’ αρικ. 6794/26.07.2018 απόφαςθ του Προζδρου 
και Διευκφνοντοσ υμβοφλου του Διοικθτικοφ υμβουλίου τθσ Ο.Λ.Θ. Α.Ε., δυνάμει τθσ 
οποίασ απόφαςθσ ανεςτάλθ θ ιςχφσ τθσ υπ’ αρικμόν 18 παρ. 1 του ΚΕΟΛ τθσ εταιρείασ, μζχρι 
τθν ζγκριςθ του νζου ΚΕΟΛ. 

2) τισ 03/08/2018 (με αρ. πρωτ. ΡΑΛ 340/03.08.18) απεςτάλθ επιςτολι από τθ Ρ.Α.Λ. προσ τθν 
Ο.Λ.Θ. Α.Ε., με αντικείμενο τθν παροχι των αναφερκζντων επί τθσ εν λόγω αποφάςεωσ 
εγγράφων. 

3) τισ 16/08/2018 (με αρ. πρωτ. ΡΑΛ 817/16.08.18) εςτάλθ ςτθ Ρ.Α.Λ. θ υπ’ αρικ. πρωτ. 
7295/16.08.18 επιςτολι του Προζδρου του Δ.. και Διευκφνοντοσ υμβοφλου τθσ Ο.Λ.Θ. Α.Ε., 
ςυνοδευόμενθ από: α) το με αρικ. 9-3/13.07.18 Πρακτικό τθσ Εκτελεςτικισ Επιτροπισ τθσ 
Ο.Λ.Θ. Α.Ε., β) το με αρικ. πρωτ. ΟΛΘ 6498/16.07.18 ζγγραφο του Προζδρου Δ.. προσ τισ 
ςυνδικαλιςτικζσ οργανϊςεισ ΟΜ.Τ.Λ.Ε. και Ο.Φ.Ε., γ) το με αρικ. πρωτ. ΟΛΘ 6779/25.07.18 
ζγγραφο τθσ ΟΜ.Τ.Λ.Ε., δ) το με αρικ. πρωτ. ΟΛΘ 6768/25.07.18 ζγγραφο τθσ Ο.Φ.Ε., ε) τθν 
με αρικ. 6794/26.07.18 απόφαςθ του Προζδρου Δ.. και Διευκφνοντοσ υμβοφλου τθσ Ο.Λ.Θ. 
Α.Ε., ςτ) το με αρικ. πρωτ. ΟΛΘ 7222/10.08.18 ζγγραφο του Προζδρου Δ.. και Διευκφνοντοσ 
υμβοφλου τθσ Ο.Λ.Θ. Α.Ε., η) το με αρικ. πρωτ. ΟΛΘ 7247/13.08.18 ζγγραφο τθσ Ο.Φ.Ε., θ) το 
με αρικ. πρωτ.ΟΛΘ 7250/13.08.18 ζγγραφο τθσ ΟΜ.Τ.Λ.Ε., και κ) τθν υπ’ αρικ. πρωτ. 
7289/16.08.18 απόφαςθ του Προζδρου Δ.. και Διευκφνοντοσ υμβοφλου τθσ Ο.Λ.Θ. Α.Ε. 

4) τισ 19/09/2018 (με αρ. πρωτ. ΡΑΛ 410/19.09.18) απεςτάλθ επιςτολι από τθ Ρ.Α.Λ. προσ τθν 
Ο.Λ.Θ. Α.Ε., με αντικείμενο τθν παροχι πρόςκετων ςτοιχείων, και ςυγκεκριμζνα αυτά των 
πρακτικϊν του Δ.. αναφορικά με τθν παροχι εξουςιοδότθςθσ προσ τθν Εκτελεςτικι 
Επιτροπι και τον Πρόεδρο και Διευκφνοντα φμβουλο. 

5) τισ 20/09/2018 (με αρ. πρωτ. ΡΑΛ 923/24.09.18) εςτάλθ ςτθ Ρ.Α.Λ. θ υπ’ αρικ. πρωτ. ΟΛΘ 
8207/22.9.18 επιςτολι του Προζδρου και Διευκφνοντοσ υμβοφλου τθσ Ο.Λ.Θ. Α.Ε. 
(υνθμμζνο υπ’ αρικ. 6), ςυνοδευόμενθ από: α) το με αρικ. 9-3/13.07.18 Πρακτικό τθσ 
Εκτελεςτικισ Επιτροπισ τθσ Ο.Λ.Θ. Α.Ε., β) το με αρικ. πρωτ. ΟΛΘ 6498/16.07.18 ζγγραφο του 
Προζδρου Δ.. προσ τισ ςυνδικαλιςτικζσ οργανϊςεισ ΟΜ.Τ.Λ.Ε. και Ο.Φ.Ε., γ) το με αρικ. 
πρωτ. ΟΛΘ 6779/25.07.18 ζγγραφο τθσ ΟΜ.Τ.Λ.Ε., δ) το με αρικ. πρωτ. ΟΛΘ 6768/25.07.18 
ζγγραφο τθσ Ο.Φ.Ε., ε) τθν με αρικ. 6794/26.07.18 απόφαςθ του Προζδρου Δ.. και 
Διευκφνοντοσ υμβοφλου τθσ Ο.Λ.Θ. Α.Ε., ςτ) το με αρικ. πρωτ. ΟΛΘ 7222/10.08.18 ζγγραφο 
του Προζδρου Δ.. και Διευκφνοντοσ υμβοφλου τθσ Ο.Λ.Θ. Α.Ε., η) το με αρικ. πρωτ. ΟΛΘ 
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7247/13.08.18 ζγγραφο τθσ Ο.Φ.Ε., θ) το με αρικ. πρωτ. ΟΛΘ 7250/13.08.18 ζγγραφο τθσ 
ΟΜ.Τ.Λ.Ε., κ) τθν υπ’ αρικ. πρωτ. 7289/16.08.18 απόφαςθ του Προζδρου Δ.. και 
Διευκφνοντοσ υμβοφλου τθσ Ο.Λ.Θ. Α.Ε και ι) το με αρικ. 7411/11.09.18 Πρακτικό του Δ.. 
τθσ Ο.Λ.Θ. Α.Ε.. 

ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΠΛΑΙΙΟ 

1) Ο Ν.4389/2016 (Α’ 94) «Επείγουςεσ διατάξεισ για τθν εφαρμογι τθσ ςυμφωνίασ 
δθμοςιονομικϊν ςτόχων και διαρκρωτικϊν μεταρρυκμίςεων και άλλεσ διατάξεισ» και ιδίωσ 
τα Άρκρα 112 και 113, όπωσ ιςχφει. 

2) Ο Ν.4532/2018 (Α’ 63) «Ενςωμάτωςθ ςτθν ελλθνικι νομοκεςία τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2015/1794 
και άλλεσ διατάξεισ» Άρκρο 15. 

3) O N.4522/2018 (Α’ 39) «Κφρωςθ τθσ από 2 Φεβρουαρίου 2018 τροποποίθςθσ και 
κωδικοποίθςθσ ςε ενιαίο κείμενο τθσ από 27 Ιουνίου 2001 φμβαςθσ Παραχϊρθςθσ μεταξφ 
του Ελλθνικοφ Δθμοςίου και τθσ “Οργανιςμόσ Λιμζνοσ Θεςςαλονίκθσ Α.Ε.” και άλλεσ 
διατάξεισ». 

4) Σο Ν.Δ.3789 τθσ 25-9/12-10-57 (Α’ 210) «Περί τροποποιιςεωσ και ςυμπλθρϊςεωσ ενίων 
διατάξεων τθσ Εργατικισ Νομοκεςίασ». 

5) Ο Ν.1767/1988 (Α’ 63) «υμβοφλια εργαηομζνων και άλλεσ εργατικζσ διατάξεισ - Κφρωςθ τθσ 
135θσ διεκνοφσ ςφμβαςθσ εργαςίασ». 

6) Ο Ν.1876/1990 (Α’ 27) «Ελεφκερεσ ςυλλογικζσ διαπραγματεφςεισ και άλλεσ διατάξεισ». 

7) Ο Ν.2639/1998 (Α’ 205) «Ρφκμιςθ εργαςιακϊν ςχζςεων, ςφςταςθ ϊματοσ Επικεϊρθςθσ 
Εργαςίασ και άλλεσ διατάξεισ». 

8) Ο Ν.3996/2011 (Α’ 170) «Αναμόρφωςθ του ϊματοσ Επικεωρθτϊν Εργαςίασ, ρυκμίςεισ 
κεμάτων Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και άλλεσ διατάξεισ». 

9) Η υπ’ αρικ. Πράξθ 6 τθσ 28.02.2012 (Α’ 38) του Τπουργικοφ υμβουλίου «Ρφκμιςθ κεμάτων 
για τθν εφαρμογι τθσ παρ. 6 του άρκρου 1 του Ν.4046/2012». 

10) Ο Ν.2688/1999 (Α’ 40) «Μετατροπι του Οργανιςμοφ Λιμζνοσ Πειραιϊσ και του Οργανιςμοφ 
Λιμζνοσ Θεςςαλονίκθσ ςε ανϊνυμεσ εταιρείεσ». 

11) O N.2987/2002 (Α’ 27) «Σροποποίθςθ των διατάξεων του Ν.959/1979 «Περί Ναυτικισ 
Εταιρείασ» (ΦΕΚ Α 192) και ρφκμιςθ άλλων κεμάτων αρμοδιότθτασ του Τπουργείου 
Ναυτιλίασ». 

12) Η απόφαςθ 5212.4/01/2003 (Β’ 14) του Τπουργοφ Εμπορικισ Ναυτιλίασ «Παράταςθσ των 
προκεςμιϊν των παρ. 1, 2 και 3 των άρκρων τετάρτου και ενάτου του Ν.2688/1999 (Α’ 40)». 

13) Η απόφαςθ με αρικμό 5115.01/05/2003 (Β’ 1203) των Τπουργϊν Οικονομίασ και 
Οικονομικϊν, Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αποκζντρωςθσ και Εμπορικισ Ναυτιλίασ «Ζγκριςθ 
Γενικοφ Κανονιςμοφ Προςωπικοφ τθσ Ανϊνυμθσ Εταιρείασ με τθν επωνυμία “Οργανιςμόσ 
Λιμζνοσ Θεςςαλονίκθσ Α.Ε.” (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.)». 
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14) Η απόφαςθ με αρικμό 5115.01/04/2012 (Β’ 1443) των Τπουργϊν Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ 
και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ, Οικονομικϊν, Ανάπτυξθσ, Ανταγωνιςτικότθτασ και 
Ναυτιλίασ «Σροποποίθςθ τθσ υπ’ αρικμ. 5115.01/05/2003 κοινισ υπουργικισ απόφαςθσ 
«Ζγκριςθ Γενικοφ Κανονιςμοφ Προςωπικοφ τθσ Ανϊνυμθσ Εταιρείασ με τθν επωνυμία 
“Οργανιςμόσ Λιμζνοσ Θεςςαλονίκθσ Α.Ε.” (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.).» (ΦΕΚ Β’ 1203)». 

15) Η απόφαςθ με αρικμό 4726/20.4.2011 (Α.Ε. Ε.Π.Ε. 2979/20.05.2011) του Διοικθτικοφ 
υμβουλίου τθσ Οργανιςμόσ Λιμζνοσ Θεςςαλονίκθσ Α.Ε. (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) «Κανονιςμόσ 
Εςωτερικισ Οργάνωςθσ και Λειτουργίασ τθσ Ο.Λ.Θ. Α.Ε.». 

16) Η απόφαςθ με αρικμό 5174/09.07.2012 (Β’ 2202/26.07.2012) του Διοικθτικοφ υμβουλίου 
τθσ Οργανιςμόσ Λιμζνοσ Θεςςαλονίκθσ Α.Ε. (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) «Σροποποίθςθ διατάξεων του 
Κανονιςμοφ Εςωτερικισ Οργάνωςθσ και Λειτουργίασ τθσ Ο.Λ.Θ. Α.Ε.». 

17) Η απόφαςθ με αρικμό 5432/17.4.2013 (Α.Ε. Ε.Π.Ε. 2530/29.04.2013) του Διοικθτικοφ 
υμβουλίου τθσ Οργανιςμόσ Λιμζνοσ Θεςςαλονίκθσ Α.Ε. (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) «Σροποποίθςθ του 
άρκρου 18 του Β’ Κεφαλαίου του Κανονιςμοφ Εςωτερικισ Οργάνωςθσ και Λειτουργίασ τθσ 
Ο.Λ.Θ. Α.Ε.». 

18) Η ανακοίνωςθ καταχϊριςθσ τθσ υπ’ αρ. 17/3129/17.04.2001 (Α.Ε. Ε.Π.Ε. 2388/30-.04.2001) 
απόφαςθσ του Νομάρχθ Θεςςαλονίκθσ ζγκριςθσ τθσ τροποποίθςθσ καταςτατικοφ τθσ Ο.Λ.Θ. 
Α.Ε. δυνάμει τθσ από 11.04.2001 απόφαςθσ τθσ ζκτακτθσ Γ.. των μετόχων. 

19) Η ανακοίνωςθ καταχϊριςθσ τθσ υπ’ αρ. 17/8212/26.09.2001 (Α.Ε. Ε.Π.Ε. 6084/17.07.2001) 
απόφαςθσ του Νομάρχθ Θεςςαλονίκθσ ζγκριςθσ τθσ τροποποίθςθσ και κωδικοποίθςθσ 
καταςτατικοφ τθσ Ο.Λ.Θ. Α.Ε., φςτερα από τθ τροποποίθςθ του Ν.2688/99 (καταςτατικό) από 
τουσ νόμουσ 2881/2001 και 2892/2001, δυνάμει τθσ από 21.06.2001 απόφαςθσ τθσ ζκτακτθσ 
Γ.. των μετόχων. 

20) Η ανακοίνωςθ καταχϊριςθσ τθσ υπ’ αρ. Κ2-8756/18.07.2002 (Α.Ε. Ε.Π.Ε. 7634/19.07.2002) 
απόφαςθσ του Τφυπουργοφ Ανάπτυξθσ και Ανταγωνιςτικότθτασ α) ζγκριςθσ τθσ 
τροποποίθςθσ άρκρων καταςτατικοφ, β) διαγραφισ άρκρων, και γ) επαναρίκμθςθ άρκρων 
του καταςτατικοφ τθσ Ο.Λ.Θ. Α.Ε. δυνάμει τθσ από 17.06.2002 απόφαςθσ Γ.. των μετόχων. 

21) Η ανακοίνωςθ καταχϊριςθσ τθσ υπ’ αρ. Κ2-11744/27.09.2002 (Α.Ε. Ε.Π.Ε. 9944/30.09.2002) 
απόφαςθσ του Τφυπουργοφ Ανάπτυξθσ και Ανταγωνιςτικότθτασ α) ζγκριςθσ τθσ 
τροποποίθςθσ άρκρων καταςτατικοφ, β) προςκικθ όγδοου κεφαλαίου, και γ) κωδικοποίθςθ 
καταςτατικοφ τθσ Ο.Λ.Θ. Α.Ε. δυνάμει τθσ από 23.08.2002 απόφαςθσ Γ.. των μετόχων. 

22) Η υπ’ αρ. 84877 (Α.Ε. Ε.Π.Ε. 4911/06.08.2013) ανακοίνωςθ καταχϊριςθσ τθσ υπ’ αρ. Κ2-
5147/07.08.2013 απόφαςθσ του Τφυπουργοφ Ανάπτυξθσ και Ανταγωνιςτικότθτασ ζγκριςθσ 
τθσ τροποποίθςθσ άρκρων καταςτατικοφ τθσ Ο.Λ.Θ. Α.Ε. δυνάμει τθσ από 27.06.2013 
απόφαςθσ τακτικισ Γ.. των μετόχων. 

23) Σο καταςτατικοφ τθσ Ο.Λ.Θ. Α.Ε. , το οποίο ζχει καταχωρθκεί ςτθ μερίδα ΓΕΜΗ τθσ εταιρείασ 
Ο.Λ.Θ. Α.Ε και αρ. ΓΕΜΗ 58231004000 τθν 14/02/2018 με ΚΑΚ 1329753. 

24) Ο Ν.2690/1999 (Α’ 45): «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ», 
όπωσ ιςχφει. 
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25) Σο ΠΔ 19/2016 (Αϋ 28) «Κανονιςμόσ Λειτουργίασ και Οργάνωςθ Τπθρεςιϊν τθσ Ρυκμιςτικισ 
Αρχισ Λιμζνων (Ρ.A.Λ.)» όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

26) Η απόφαςθ του Τπουργοφ Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ υπ’ αρ. 1000.00/44060/2017 
(Τ.Ο.Δ.Δ. 299/19.06.2017). 

27) Η απόφαςθ του Τπουργοφ Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ υπ’ αρ. 1000.0/62063/2018 
(Τ.Ο.Δ.Δ. 477/23.08.2018). 

28) Η ΤΑ 2063/δ1 632 (Β’ 266) «Κατθγοριοποίθςθ παραβάςεων και κακοριςμόσ φψουσ προςτίμων 
που επιβάλλονται από τουσ Επικεωρθτζσ Εργαςίασ του ϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ 
(ΕΠΕ)». 

29) Ο Ν.4488/2017 (Α’ 137) «υνταξιοδοτικζσ ρυκμίςεισ Δθμοςίου και λοιπζσ αςφαλιςτικζσ 
διατάξεισ, ενίςχυςθ τθσ προςταςίασ των εργαηομζνων, δικαιϊματα ατόμων με αναπθρίεσ και 
άλλεσ διατάξεισ». 

30) Ο Η υπ’ αρικμόν 508/2017 απόφαςθ του Αρείου Πάγου, δθμοςιευμζνθ ςτθ ΝΟΜΟ (707449). 

ΤΠΑΓΩΓΗ - ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΟ 

φμφωνα με τα ανωτζρω τεκζντα ςτοιχεία τίκεται εν αμφιβόλω αν θ υπ’ αρικμόν 
6794/26.07.2018 απόφαςθ του Προζδρου του Δ. και Διευκφνοντοσ υμβοφλου τθσ Ο.Λ.Θ. Α.Ε., 
όπωσ τροποποιικθκε με τθν υπ’ αρικμόν 7289/16.08.2018 απόφαςθ του ιδίου, με τθν οποία 
αρχικά τζκθκε ςε αναςτολι το Άρκρο 18 παρ. 1 του ΚΕΟΛ, και εν ςυνεχεία τροποποιικθκαν οι 
διατάξεισ του Άρκρου 72 του ΓΚΠ και του Άρκρου 21 του ΚΕΟΛ, είναι ςφμφωνθ με το νομοκετικό 
και κανονιςτικό πλαίςιο. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Κεφάλαια απόφαςησ: 

Α. Νομικό νομολογικό πλαίςιο - ερμηνεία 

Ι. Ν.2688/1999 
ΙΙ. Γενικόσ Κανονιςμόσ Προςωπικοφ 
ΙΙΙ. Κανονιςμόσ Εςωτερικήσ Οργάνωςησ και Λειτουργίασ 
ΙV. Ν.4522/2018 κυρωτικόσ και κωδικοποιητικόσ τησ φμβαςησ Παραχώρηςησ 

Β. Πραγματικά Περιςτατικά – υμπεράςματα 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Α. Νομικό και νομολογιακό πλαίςιο - ερμηνεία 

Ι. Ν.2688/1999 «Μετατροπή του Οργανιςμοφ Λιμζνοσ Πειραιώσ και του Οργανιςμοφ Λιμζνοσ 
Θεςςαλονίκησ ςε ανώνυμεσ εταιρείεσ». 

Σο ιδρυκζν με το Ν.Δ.2551/1953 (ΦΕΚ Α’ 229) Νομικό Πρόςωπο Δθμοςίου Δικαίου με τθν 
επωνυμία «Οργανιςμόσ Λιμζνοσ Θεςςαλονίκθσ», δυνάμει του Άρκρου 6 του Β’ Κεφαλαίου του 
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Ν.2688/1999 μετετράπθ ςε ανϊνυμθ εταιρεία, τθσ οποίασ το καταςτατικό τζκθκε αρχικά με το 
Άρκρο 8 του ιδίου νόμου. 

Ακολοφκωσ, οι αρμοδιότθτεσ του Δ.. τθσ Ο.Λ.Θ. Α.Ε. κακορίςτθκαν με το Άρκρο 12 του 
Καταςτατικοφ, μεταξφ άλλων, όπωσ και θ αρμοδιότθτα τθσ ςφνταξθσ και ζγκριςθσ του ΚΕΟΛ, 
ςφμφωνα με τισ περιπτϊςεισ (ιη) και (ιθ), και θ αρμοδιότθτα τθσ ςφνταξθσ ΓΚΠ, ςφμφωνα με τθν 
περίπτωςθ (ιη). Σθσ ςφνταξθσ των ανωτζρω κειμζνων Κανονιςμϊν, προθγείται θ ςφμφωνθ γνϊμθ 
των αντιπροςωπευτικότερων ςυνδικαλιςτικϊν οργανϊςεων των υπαλλιλων και των 
λιμενεργατϊν, κατόπιν πρόταςθσ του Διευκφνοντοσ υμβοφλου. 

το Άρκρο 9 παρ. 1 του εν λόγω νόμου, προβλζπεται θ ζκδοςθ του ΚΕΟΛ από το Δ.. τθσ 
εταιρείασ, όπωσ τοφτοσ ζχει ςυνταχκεί από το Δ.., κατόπιν λιψεωσ ςφμφωνθσ γνϊμθσ των 
ςυνδικαλιςτικϊν οργανϊςεων και τθσ προτάςεωσ του Διευκφνοντοσ υμβοφλου. Η δε απόφαςθ 
του Δ.. δθμοςιεφεται ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ. τθ δε παρ. 2 του ιδίου Άρκρου 
ρυκμίηεται θ αντίςτοιχθ διαδικαςία για τθν ζκδοςθ του ΓΚΠ. Εν προκειμζνω, ο προαναφερκείσ 
Κανονιςμόσ (ΓΚΠ) ςυντάςςεται ωσ ορίηει το Καταςτατικό, και κατόπιν εγκρίνεται με απόφαςθ των 
αρμοδίων Τπουργϊν και δθμοςιεφεται ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ. 

Επιπροςκζτωσ, ο νόμοσ ζκετε προκεςμία ενόσ ζτουσ για τθν ςφνταξθ και κζςθ ςε εφαρμογι των 
ανωτζρω Κανονιςμϊν από τθν δθμοςίευςι του. Η προκεςμία αυτι αρχικά παρατάκθκε, με τθν 
διάταξθ του Άρκρου 13 του Ν.2987/2002, μζχρι το τζλοσ του 2002, ενϊ με τθν ΤΑ 5212.4/01/2003 
παρατάκθκε για ζνα ακόμθ ζτοσ, ιτοι μζχρι τθν 31θ 12.2003. 

ΙΙ. Γενικόσ Κανονιςμόσ Προςωπικοφ τησ εταιρείασ «Οργανιςμόσ Λιμζνοσ Θεςςαλονίκησ Α.Ε.». 

Ο ΓΚΠ εγκρίκθκε ςτισ 18.08.2003, από τουσ Τπουργοφσ Οικονομίασ και Οικονομικϊν, Εςωτερικϊν, 
Δθμοςίασ Διοίκθςθσ και Αποκζντρωςθσ, και Εμπορικισ Ναυτιλίασ, και δθμοςιεφκθκε ςτισ 
26.08.2003. Προ τθσ εγκρίςεϊσ του, τθρικθκε θ προςικουςα κατ’ Άρκρον 9 του Ν.2688/1999 
διαδικαςία ςφνταξισ του, ιτοι με ζγγραφο του Προζδρου τθσ Ο.Λ.Θ. Α.Ε. εηθτικθςαν και 
ελιφκθςαν, προ τθσ τελικισ ςφνταξθσ με απόφαςθ του Δ.., οι γνϊμεσ των δφο ςυνδικαλιςτικϊν 
οργανϊςεων, τθσ Ομοςπονδίασ Τπαλλιλων Λιμζνοσ Ελλάδοσ (εφεξισ: ΟΜ.Τ.Λ.Ε.) και τθσ 
Ομοςπονδίασ Φορτοεκφορτωτϊν Ελλάδοσ (εφεξισ: Ο.Φ.Ε.). Σζλοσ, το κείμενο εςτάλει ςτουσ 
ςυναρμοδίουσ Τπουργοφσ, οι οποίοι το ενζκριναν, και δθμοςιεφτθκε ςτο ΦΕΚ. 

το ΓΚΠ μεταξφ άλλων προβλζπονται αναλυτικά ηθτιματα προςωπικοφ, όπωσ οι όροι πρόςλθψθσ 
και αξιολόγθςθσ του προςωπικοφ, τθσ διάρκειασ ςφμβαςθσ εργαςίασ και γενικά των δικαιωμάτων 
και υποχρεϊςεων των εργαηομζνων, τθσ υπθρεςιακισ εξζλιξθσ και κάκε είδουσ υπθρεςιακϊν 
μεταβολϊν, τθσ λφςθσ εργαςίασ, το πεικαρχικό δίκαιο, διαδικαςία και οργάνων πεικαρχικοφ 
ελζγχου, χρόνοσ εργαςίασ, υπερωριακι απαςχόλθςθ, άδειεσ, αςκζνειεσ εργαηομζνων, κζματα 
εκπαίδευςθσ, όρων εργαςίασ, αμοιβϊν και παροχϊν και τθσ ςυμμετοχισ των εργαηομζνων ςτα 
ςυλλογικά όργανα τθσ Εταιρείασ, που ρυκμίηουν κζματα εργαςιακϊν ςχζςεων. Σζλοσ, ςτα Άρκρα 
72 επ. του Κανονιςμοφ (ΓΚΠ) ορίηονταν οι ανακζςεισ ςτθν ιεραρχία, θ λφςθ τθσ εργαςιακισ 
ςχζςθσ και τελικζσ και μεταβατικζσ διατάξεισ. Σο δε ακροτελεφτιο Άρκρο (84) του εν λόγω 
Κανονιςμοφ όριηε ότι τοφτοσ τροποποιείται ςφμφωνα με το Άρκρο 9 παρ. 3 και 4 του 
Ν.2688/1999, ιτοι με ζκδοςθ νεότερθσ Τπουργικισ Απόφαςθσ. Ο ΓΚΠ τθσ Ο.Λ.Θ. Α.Ε. ζχει 
τροποποιθκεί μία φορά, οπότε και εξεδόκθ θ υπ’ αρικ. 5115.01/04/2012 Κοινι Τπουργικι 
Απόφαςθ, για ιςςονοσ ςθμαςίασ ηιτθμα. 
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το Άρκρο 1 παρ. 3 του προαναφερκζντοσ Κανονιςμοφ ορίηεται ότι «Μετά τθν κατάρτιςι του ο 
Κανονιςμόσ αυτόσ με φροντίδα τθσ Διοίκθςθσ τθσ ΟΛΘ ΑΕ διανζμεται ςε όλο το προςωπικό και 
τουσ νεοπροςλαμβανομζνουσ χορθγείται με τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ εργαςίασ οι οποίοι 
δθλϊνουν εγγράφωσ ότι αποδζχονται το περιεχόμενό του, το οποίο ςυμπλθρϊνει τθν ατομικι 
τουσ ςφμβαςθ». 

το Άρκρο 2 παρ. 5 του εν λόγω Κανονιςμοφ, προβλζπεται θ ζκδοςθ του ΚΕΟΛ τθσ Ο.Λ.Θ. Α.Ε., ο 
οποίοσ ρυκμίηει τθν εςωτερικι διάρκρωςθ και οργανωτικι δομι των Τπθρεςιϊν, τθν ςτελζχωςθ 
ςε κλάδουσ και κατθγορίεσ υπθρεςιϊν, ιεραρχικι δομι, κζςεισ ανά κατθγορία, και τα ουςιαςτικά 
και τυπικά προςόντα. 

Με το Άρκρο 72 του ΓΚΠ, το οποίο αντικακίςταται με τισ υπό ζλεγχο πράξεισ και αποφάςεισ, 
ορίηεται ότι «1. Η ανάκεςθ κζςθσ ςτθν ιεραρχία ενεργείται με βάςθ τα τυπικά και ουςιαςτικά 
προςόντα του προςωπικοφ, ςφμφωνα με τουσ όρουσ που κακορίηονται από τον παρόντα 
Κανονιςμό και από τον Κανονιςμό Εςωτερικισ Οργάνωςθσ και Λειτουργίασ.… …3. Οι 
απαιτοφμενεσ προχποκζςεισ πρζπει να βαςίηονται ςτα ςτοιχεία που περιζχονται ςτο προςωπικό 
μθτρϊο του εργαηομζνου. Ιδιαίτερα λαμβάνονται υπόψθ τα ακόλουκα:… …γ) Προχπθρεςία ςτον 
ΟΛΘ (άλλθ προχπθρεςία), δ) άςκθςθ κακθκόντων προϊςταμζνου,… …5. Σθν επιλογι και κάλυψθ 
των κζςεων όλων των βακμίδων τθσ ιεραρχίασ που αναφζρονται ςτον Κανονιςμό Οργάνωςθσ και 
Λειτουργίασ, πλθν των κζςεων Γενικϊν Διευκυντϊν και Διευκυντϊν, διενεργεί ο Διευκφνων 
φμβουλοσ, μετά από γνϊμθ του Τπθρεςιακοφ υμβουλίου. Σθν επιλογι των Γενικϊν Διευκυντϊν 
διενεργεί το Δ.. τθσ Εταιρείασ. Σθν επιλογι των Διευκυντϊν διενεργεί το Δ.., με ειςιγθςθ του 
Διευκφνοντοσ υμβοφλου, φςτερα από γνϊμθ του Τπθρεςιακοφ υμβουλίου… …7. Χρόνοσ που 
απαιτείται για τθν ανάκεςθ κζςθσ ςτθν ιεραρχία είναι: α) Για τουσ κατόχουσ μεταπτυχιακοφ 
διπλϊματοσ επιπζδου διδακτορικοφ, οκταετισ υπθρεςία ςτον ΟΛΘ, προκειμζνου για κζςεισ 
Διευκυντϊν, και πενταετισ υπθρεςία ςτον ΟΛΘ για τισ λοιπζσ κζςεισ ιεραρχίασ. β) Για τουσ 
κατόχουσ μεταπτυχιακοφ διπλϊματοσ επιπζδου Master, εννεαετισ υπθρεςία ςτον ΟΛΘ, 
προκειμζνου για κζςεισ Διευκυντϊν, και εξαετισ υπθρεςία ςτον ΟΛΘ για τισ λοιπζσ κζςεισ 
ιεραρχίασ. γ) Για τουσ κατόχουσ Πανεπιςτθμιακισ Εκπαίδευςθσ (ΠΕ), δεκαετισ υπθρεςία ςτον 
ΟΛΘ, προκειμζνου για κζςεισ Διευκυντϊν, και επταετισ υπθρεςία ςτον ΟΛΘ για τισ λοιπζσ κζςεισ 
ιεραρχίασ. δ) Για τουσ πτυχιοφχουσ Σεχνολογικισ Εκπαίδευςθσ (ΣΕ), δεκαετισ υπθρεςία ςτον ΟΛΘ 
για τισ κζςεισ ιεραρχίασ, και δεκαπενταετισ υπθρεςία για κζςεισ Διευκυντϊν. ε) Για τουσ 
κατόχουσ τίτλου ςπουδϊν Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ (ΔΕ), δεκαπενταετισ υπθρεςία ςτον 
ΟΛΘ για τισ κζςεισ ιεραρχίασ, πλθν των κζςεων Διευκυντϊν.» 

ΙΙΙ. Κανονιςμόσ Εςωτερικήσ Οργάνωςησ και Λειτουργίασ τησ «Οργανιςμόσ Λιμζνοσ 
Θεςςαλονίκησ Α.Ε.» 

Ο εν ιςχφ ΚΕΟΛ τζκθκε δυνάμει τθσ υπ’ αρικ. 4726/20.04.2011 απόφαςθσ του Δ.. τθσ Ο.Λ.Θ. Α.Ε., 
ςφμφωνα με το Άρκρο 9 παρ. 1 του Ν.2688/1999 και το Άρκρο 2 παρ. 5 του ΓΚΠ, αφοφ πρϊτα ο 
Πρόεδροσ και Διευκφνων φμβουλοσ τθσ εταιρείασ ηιτθςε τθ γνϊμθ των υνδικαλιςτικϊν 
Οργανϊςεων, ΟΜΤΛΕ και ΟΦΕ, και δθμοςιεφτθκε ςτο ΦΕΚ, τεφχοσ Α.Ε.-Ε.Π.Ε. με αρικμό 2979 
ςτισ 20.05.2011. Εν ςυνεχεία, τροποποιικθκε δυνάμει τθσ υπ’ αρικ. 5174/09.07.2012 απόφαςθσ 
του Δ.. (ΦΕΚ Β 2202), και τθσ υπ’ αρικ. 5432/17.04.2013 απόφαςθσ του Δ.. (ΦΕΚ Α.Ε.-Ε.Π.Ε. 
2530). 

φμφωνα με το Άρκρο 18 παρ. 1 του εν ιςχφει ΚΕΟΛ «Η επιλογι ςε κζςθ προϊςταμζνου οργανικισ 
μονάδασ ενεργείται με βάςθ τα τυπικά και ουςιαςτικά προςόντα του προςωπικοφ και τουσ όρουσ 

ΑΔΑ: ΨΣΛΑ46Μ445-ΝΣΘ



9 
 

που κακορίηονται από τον παρόντα Κανονιςμό και από το Γενικό Κανονιςμό Προςωπικοφ τθσ 
Εταιρείασ.» 

φμφωνα με το Άρκρο 21 του ιδίου Κανονιςμοφ, ορίηονται οι διαδικαςίεσ πρόςλθψθσ 
Διευκυντικϊν τελεχϊν και Αξιολόγθςθσ τθσ Απόδοςισ τουσ, και ςυγκεκριμζνα: «1. Διαδικαςίεσ 
πρόςλθψθσ για Διευκυντικά τελζχθ λαμβάνουν χϊρα μόνο για τθ κζςθ των Γενικϊν Διευκυντϊν. 
2. Οι Γενικοί Διευκυντζσ είναι ανϊτατα ςτελζχθ τθσ εταιρείασ, επιλζγονται μεταξφ των 
εξειδικευμζνων ςτελεχϊν διοίκθςθσ του προςωπικοφ τθσ εταιρείασ ι εκτόσ αυτοφ και ορίηονται 
από το διοικθτικό ςυμβοφλιο μετά από πρόταςθ του Διευκφνοντοσ υμβοφλου. 3. Οι Γενικοί 
Διευκυντζσ αξιολογοφνται από το Διευκφνοντα φμβουλο τθσ Εταιρείασ τουλάχιςτον ετθςίωσ επί 
τθ βάςθ των τεκζντων προςυμφωνθκζντων ςτόχων. 4. Οι προϊςτάμενοι των οργανικϊν μονάδων 
τοποκετοφνται ςτισ αντίςτοιχεσ κζςεισ ςφμφωνα με τα οριηόμενα από τον ΚΕΟΛ και τον εκάςτοτε 
ιςχφοντα Γενικό Κανονιςμό Προςωπικοφ.» 

IV. Ν.4522/2018 «Κφρωςη τησ από 2 Φεβρουαρίου 2018 τροποποίηςησ και κωδικοποίηςησ ςε 
ενιαίο κείμενο τησ από Ιουνίου 2001 Σφμβαςησ Παραχώρηςησ μεταξφ του Ελληνικοφ 
Δημοςίου και τησ “Οργανιςμόσ Λιμζνοσ Θεςςαλονίκησ Α.Ε.” και άλλεσ διατάξεισ». 

Η Π ζκεςε νεότερο πλαίςιο για τθν λειτουργία και τθν οργάνωςθ τθσ Ο.Λ.Θ. Α.Ε., θ οποία αςκεί 
τισ εκ νζου ρυκμιςκείςεσ αρμοδιότθτεσ και εξουςίεσ, τθσ επί του ςυνόλου τθσ δραςτθριότθτάσ 
τθσ. 

υγκεκριμζνα, θ Π προβλζπει διατάξεισ αναφορικά με τθν κζςπιςθ Κανονιςμϊν Προςωπικοφ, 
αντιςτοίχων προσ τον ΓΚΠ και τον ΚΕΟΛ, ορίηοντασ τθν διαδικαςία κζςπιςθσ και ζκδοςισ τουσ, 
όπωσ εξετάηεται κατωτζρω. 

φμφωνα με τθν παρ. 1 του Άρκρου 5 «Διοικθτικζσ και κανονιςτικζσ λειτουργίεσ» του κυρωτικοφ 
Ν.4522/2018, ορίηεται ότι: «Από τθν ζκδοςθ του παρόντοσ νόμου και με την επιφφλαξη 
διαφορετικήσ ειδικήσ ρφθμιςήσ του, ανακαλοφνται, καταργοφνται ή ςτεροφνται ιςχφοσ: α) 
διατάξεισ νόμων με ειδικι εφαρμογι ςτθν “Οργανιςμόσ Λιμζνοσ Θεςςαλονίκθσ Α.Ε.” και/ι ςτον 
Οργανιςμό Λιμζνοσ Θεςςαλονίκθσ, υπό τθ μορφι τθσ προκατόχου νομικισ οντότθτασ δθμοςίου 
δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), ςτο βακμό που απονζμουν αρμοδιότθτα ςτο Διοικθτικό υμβοφλιο τθσ 
“Οργανιςμόσ Λιμζνοσ Θεςςαλονίκθσ Α.Ε.” να υιοκετεί, να ειςάγει, να κεςπίηει, να εκδίδει, να 
κακιερϊνει ι να τροποποιεί κανονιςτικζσ διατάξεισ και κανονιςμοφσ λειτουργίασ, 
ςυμπεριλαμβανομζνων, μεταξφ άλλων, των διατάξεων του ν. 390/1914, των νομοκετικϊν 
διαταγμάτων 4463/1930, 2551/1953, 449/1970 ι/και 377/1974, όπωσ ιςχφουν, …, ςτ) 
εκτελεςτικοί κανόνεσ ή κανονιςμοί λειτουργίασ που ζχουν εκδοκεί από τα αρμόδια όργανα τθσ 
“Οργανιςμόσ Λιμζνοσ Θεςςαλονίκθσ Α.Ε.” και/ι τον Οργανιςμό Λιμζνοσ Θεςςαλονίκθσ, ςτο μζτρο 
που ζλκουν τθν ιςχφ τουσ από οποιαδιποτε από τισ προαναφερκείςεσ διατάξεισ.» 

Με τθν παρ. 2 του ιδίου Άρκρου (5), ειςάγεται θ πρϊτθ εξαίρεςθ από τον ανωτζρω κανόνα, 
ςφμφωνα με τθν οποία: «2. Η ωσ άνω παράγραφοσ 1 δεν εφαρμόηεται ςτουσ κανόνεσ και ςτουσ 
κανονιςμοφσ ςτουσ οποίουσ αναφζρεται το άρκρο 1.7(γ) τθσ κυροφμενθσ φμβαςθσ 
Παραχϊρθςθσ, για τθ χρονικι περίοδο και υπό τισ προχποκζςεισ που προςδιορίηονται ειδικότερα 
ςτθ φμβαςθ Παραχϊρθςθσ». Σο προαναφερκζν Άρκρο αφορά τθν ιςχφ των Διατθρουμζνων 
Κανονιςμϊν, οι οποίοι, κατά κφριο λόγο, αποτελοφν Κανονιςμοφσ Σιμολογιακισ Πολιτικισ και 
απαρικμοφνται ςτο Παράρτθμα 1.7 τθσ Π. 

Μία ειδικότερθ ρφκμιςθ περιλαμβάνεται ςτο Άρκρο 12 του κυρωτικοφ νόμου, υπό τον τίτλο 
«Διαδικαςτικζσ και τελικζσ διατάξεισ», ςφμφωνα με τθν παρ. 2 του οποίου «Με τθν επιφφλαξθ 
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των όρων τθσ φμβαςθσ Παραχϊρθςθσ που κυρϊνεται δυνάμει του παρόντοσ: α) Ο Γενικόσ 
Κανονιςμόσ Προςωπικοφ τθσ Ανϊνυμθσ Εταιρείασ με τθν επωνυμία ”Οργανιςμόσ Λιμζνοσ 
Θεςςαλονίκθσ Α.Ε.” (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.), ο οποίοσ εγκρίκθκε με τθν με υπ αρικμ. 5115/1.5.2003 κ.υ.α. 
των Τπουργϊν Οικονομίασ και Οικονομικϊν, Εςωτερικϊν, Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αποκζντρωςθσ 
και Εμπορικισ Ναυτιλίασ (Β 1203), διατθρείται ςε ιςχφ μζχρι τθν ανακεϊρθςι του από το Δ.. τθσ 
Ο.Λ.Θ. Α.Ε. και τθν αντικατάςταςι του κατά τισ ιςχφουςεσ, κάκε φορά, γενικζσ διατάξεισ περί 
ιδιωτικϊν επιχειριςεων και εκμεταλλεφςεων, και β) ο Κανονιςμόσ Εςωτερικισ Οργάνωςθσ και 
Λειτουργίασ (Κ.Ε.Ο.Λ.) τθσ εταιρείασ “Οργανιςμόσ Λιμζνοσ Θεςςαλονίκθσ Α.Ε.” (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.), ο 
οποίοσ εγκρίκθκε με τθν υπ αρικμ. 4726/20.4.2011 απόφαςθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου τθσ 
Ο.Λ.Θ. Α.Ε. (ΑΕ, ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ. 2979/20.5.2011) διατθρείται ςε ιςχφ μζχρι τθν ανακεϊρθςθ και 
αντικατάςταςι του με ςχετικι απόφαςθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου τθσ Ο.Λ.Θ. Α.Ε.». 

Περαιτζρω, αναφορικά με το νομικό κακεςτϊσ που εφαρμόηεται από τθν Ο.Λ.Θ. Α.Ε., ςτο Άρκρο 
1.7 τθσ Π προβλζπεται ότι: «Κατά τθν Ημερομθνία Ζναρξθσ Ιςχφοσ: (α) πλθν ρθτισ πρόβλεψθσ 
ςτθν παροφςα φμβαςθ, ο ΟΛΘ κα υπόκειται και κα υπάγεται ςτισ διατάξεισ τθσ παροφςασ 
φμβαςθσ και ςε όλουσ τουσ νόμουσ, τουσ κανονιςμοφσ και διατάγματα, που εν γζνει ιςχφουν 
κατά καιροφσ για λιμζνεσ εντόσ τθσ επικράτειασ τθσ Ελλθνικισ Δθμοκρατίασ, 
ςυμπεριλαμβανομζνων ενδεικτικά, επί του παρόντοσ, των διατάξεων του Νόμου 2971/2001 (ΦΕΚ 
A’ 285/19.12.2001), του Νόμου 3622/2007 (ΦΕΚ Α’ 281/20.12.2007), του Κϊδικα Δθμοςίου 
Ναυτικοφ Δικαίου (Νομοκετικό Διάταγμα 187/1973, ΦΕΚ Α’ 261/1973), του Νόμου 4150/2013 
(ΦΕΚ A’ 102/29.4.2013) και του Νόμου 4389/2016 (ΦΕΚ Α’ 94/27.5.2016), όπωσ ζκαςτοσ ιςχφει 

(β) με τθν επιφφλαξθ των Άρκρων 1.7 (γ) και 1.8, οποιεςδιποτε διατάξεισ νόμων ι κανονιςμϊν, 
που εφαρμόηονται ειδικά για τον ΟΛΘ και παρζχουν ςτον ΟΛΘ το δικαίωμα κζςπιςθσ, ζκδοςθσ, 
εφαρμογισ ι τροποποίθςθσ κανόνων ι κανονιςμϊν, ςυμπεριλαμβανομζνων, ενδεικτικά, των 
διατάξεων του Αναγκαςτικοφ Νόμου 2251/1953 (ΦΕΚ Α’ 229/27.8.1953), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, 
κα κεωροφνται ωσ ανακλθκείςεσ, καταργθκείςεσ ι ακυρωκείςεσ, είτε θ εν λόγω ακφρωςθ 
επιβεβαιϊνεται ρθτά από τον Κυρωτικό Νόμο που προβλζπεται ςτο Άρκρο 1.1(α) είτε όχι και  

(γ) ζωσ ότου εκδοκοφν ανακεωρθμζνοι κανονιςμοί (ςυμπεριλαμβανομζνων, ενδεικτικά, 
κανονιςμϊν τιμολογιακισ πολιτικισ) ςε ςχζςθ με τον Λιμζνα Θεςςαλονίκθσ ςφμφωνα με τθν 
παροφςα φμβαςθ από το αρμόδιο όργανο του ΟΛΘ μετά από τθν Ημερομθνία Ζναρξθσ Ιςχφοσ, 
μόνο οι ειδικοί κανονιςμοί λιμζνων και ο κανονιςμόσ υπό τον τίτλο «Κανονιςμόσ και Σιμολόγια 
Παροχισ Τπθρεςιϊν τθσ Εταιρίασ Οργανιςμόσ Λιμζνοσ Θεςςαλονίκθσ Α.Ε. (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.)» όπωσ 
ιςχφουν κατά τθν θμερομθνία ζναρξθσ ιςχφοσ τθσ παροφςασ φμβαςθσ και παρατίκενται ςτο 
Μζροσ Ι (Διατθροφμενοι Κανονιςμοί) του ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΟ 1.7 (οι Τφιςτάμενοι Κανονιςμοί ) κα 
ςυνεχίςουν να εφαρμόηονται και κα και κα παραμείνουν ςε πλιρθ ιςχφ. 

1.8 Η ςφναψθ και θ κζςθ ςε ιςχφ τθσ παροφςασ φμβαςθσ δε κα επθρεάςει τθν εγκυρότθτα ι τθ 
δεςμευτικι ιςχφ κανονιςμϊν που υιοκετικθκαν με αποφάςεισ του Διοικθτικοφ υμβουλίου του 
ΟΛΘ και ςχετίηονται με τθν εςωτερικι οργάνωςθ και λειτουργία τθσ επιχείρθςθσ, κακϊσ και με 
κζματα προςωπικοφ. Σζτοιοι κανονιςμοί, ςυμπεριλαμβανομζνου ιδίωσ του Κανονιςμοφ Τγιεινισ 
και Αςφάλειασ, του Κανονιςμοφ Εςωτερικισ Οργάνωςθσ και Λειτουργίασ και του Γενικοφ 
Κανονιςμοφ Προςωπικοφ, κα εφαρμόηονται μζχρι να ανακεωρθκοφν ι αντικαταςτακοφν με 
αποφάςεισ του Διοικθτικοφ υμβουλίου του ΟΛΘ ςφμφωνα με τισ εφαρμοςτζεσ νομοκετικζσ 
διατάξεισ που εκάςτοτε ιςχφουν ςχετικά με τισ ιδιωτικζσ επιχειριςεισ». 

Σζλοσ, ςφμφωνα με το Παράρτθμα 1.8 τθσ Π, αναφζρεται ότι: «Κανονιςμοί που υιοκετικθκαν με 
αποφάςεισ του Διοικθτικοφ υμβουλίου του ΟΛΘ και ςχετίηονται με τθν εςωτερικι οργάνωςθ και 
λειτουργία τθσ επιχείρθςθσ, κακϊσ και με κζματα προςωπικοφ, ςυμπεριλαμβανομζνου 
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ειδικότερα του Κανονιςμοφ Τγιεινισ και Αςφάλειασ, του Κανονιςμοφ Εςωτερικισ Οργάνωςθσ και 
Λειτουργίασ και του Γενικοφ Κανονιςμοφ Προςωπικοφ, κα παραμείνουν ςε ιςχφ μζχρι να 
ανακεωρθκοφν ι αντικαταςτακοφν με αποφάςεισ του Διοικθτικοφ υμβουλίου του ΟΛΘ 
ςφμφωνα με τισ εφαρμοςτζεσ νομοκετικζσ διατάξεισ που εκάςτοτε ιςχφουν ςχετικά με τισ 
ιδιωτικζσ επιχειριςεισ». 

Επομζνωσ, όπωσ προκφπτει από τθν παράκεςθ του ανωτζρω πλαιςίου νομοκετικϊν διατάξεων 
και κανονιςτικϊν πράξεων, τα ηθτιματα τθσ υπθρεςιακισ κατάςταςθσ του προςωπικοφ τθσ 
Ο.Λ.Θ. Α.Ε. ρυκμίηονται μζχρι ςιμερα από τθν υπ’ αρικμόν 5115.01/05/2003 Κοινι Τπουργικι 
Απόφαςθ, θ οποία ενζκρινε το ΓΚΠ, όπωσ αυτι ζχει τροποποιθκεί. Η δε Π, και κυρίωσ θ ρθτι 
διάταξθ του Κυρωτικοφ Νόμου, ρθτά και αδιάςτικτα, αφ’ ενόσ διατθρεί τθν ιςχφ τθσ ανωτζρω 
Τπουργικισ Απόφαςθσ, και δεν τθν καταργεί ρθτά, χορθγεί δε, το δικαίωμα ςτο Διοικθτικό 
υμβοφλιο τθσ Εταιρείασ να προβεί ςτθν ανακεϊρθςθ ι και αντικατάςταςθ του ΓΚΠ, ςφμφωνα με 
τισ ιςχφουςεσ περί ιδιωτικϊν επιχειριςεων διατάξεισ. 

Εν προκειμζνω, θ φμβαςθ Παραχϊρθςθσ μετζφερε τθν αρμοδιότθτα τθσ ζκδοςθσ του ΓΚΠ από 
τουσ ςυναρμοδίουσ Τπουργοφσ προσ ςτο Διοικθτικό υμβοφλιο. Ωσ προσ τθν διαδικαςία για τθν 
κζςπιςθ του Κανονιςμοφ, εφαρμόηεται το πλζγμα διατάξεων του εργατικοφ δικαίου, το οποίο 
ιςχφει γενικά για τθν κατάρτιςθ των κανονιςμϊν εργαςίασ ςτισ ιδιωτικζσ επιχειριςεισ. 

φμφωνα το Άρκρο 1 του Ν.Δ.3789/1957, ωσ ιςχφει ςιμερα, «1. Επιχειριςεισ, Εκμεταλλεφςεισ ι 
Εργαςίαι εν γζνει, ανεξαρτιτωσ τθσ νομικισ μορφισ αυτϊν ι του εισ ον αφται ανικουςι, φυςικοφ 
ι νομικοφ προςϊπου (Δθμόςιον, Νομικά Πρόςωπα Δθμοςίου ι Ιδιωτικοφ Δικαίου, Διμοι, 
Κοινότθτεσ, Οργανιςμοί, Ιδρφματα κλπ.), απαςχολοφςαι προςωπικόν μεγαλφτερον των 
εβδομικοντα προςϊπων, οφείλουςι να καταρτίςωςι κατά τθν διαδικαςίαν του παρόντοσ, 
κανονιςμόν εργαςίασ, ρυκμίηονται κατά τουσ κειμζνουσ νόμουσ τασ εν τθ εκτελζςει τθσ εργαςίασ 
διαμορφουμζνασ ςχζςεισ μεταξφ αυτϊν και του πάςθσ φφςεωσ προςωπικοφ των, του 
ςυνδεομζνου μετά τοφτων δια ςχζςεωσ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου οι επιχειριςεισ.», ενϊ 
ςφμφωνα δε με τθν παρ. 2 του ιδίου Άρκρου, «Οι κανονιςμοί εργαςίασ δεν αποτελοφν 
ςυμπλιρωςιν τθσ ατομικισ ςυμβάςεωσ εργαςίασ, εάν δεν ζχουν εγκρικι κατά τθν διαδικαςίαν 
του παρόντοσ και δεν είναι ανά πάςαν ςτιγμιν ανθρτθμζνοι εισ εμφανι και προςιτά δια τουσ 
εργαηομζνουσ ςθμεία του τόπου εργαςίασ.». υνεπϊσ, θ Ο.Λ.Θ. Α.Ε. επζχει τθν εκ του νόμου 
υποχρζωςθ να καταρτίςει εςωτερικό κανονιςμό, ο οποίοσ ρυκμίηει ηθτιματα εργαςιακά, και ο 
οποίοσ υποβάλλεται για ζγκριςθ προσ το αρμόδιο όργανο τθσ Διοίκθςθσ. Αρμόδιο όργανο για τθν 
ζγκριςθ των εςωτερικϊν κανονιςμϊν εργαςίασ επιχειριςεων, ζχει καταςτεί δυνάμει του Άρκρου 
2 παρ. 2 περ. ια του Ν.3996/2011, το ϊμα Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ, το οποίο υπάγεται ςτον 
Τπουργό Εργαςίασ. Με το ίδιο Άρκρο, επεκτάκθκε θ υποχρζωςθ κατάρτιςθσ κανονιςμϊν ςε 
επιχειριςεισ που απαςχολοφν προςωπικό άνω των ςαράντα ατόμων. 

φμφωνα δε με τθν διάταξθ του Άρκρου 12 παρ. 4 περ. α του Ν.1767/1988, προβλζπεται θ 
ςυμμετοχι ςυμβουλίων εργαηομζνων ςτθν κατάρτιςθ του εςωτερικοφ κανονιςμοφ, ενϊ το 
δεφτερο εδάφιο τθσ ιδίασ παραγράφου προβλζπει τθν «ςφνταξθ γραπτισ ςυμφωνίασ, θ οποία 
ιςχφει από τθν κατάκεςι τθσ ςτθν αρμόδια υπθρεςία του Τπουργείου Εργαςίασ και ζχει 
κανονιςτικι ιςχφ. Η ςυμφωνία αναρτάται ςτον πίνακα ανακοινϊςεων του υμβουλίου 
Εργαηομζνων». Σζλοσ, εφαρμόηονται και οι διατάξεισ του Ν.1876/1990, όπωσ και τθσ Πράξθσ του 
Τπουργικοφ υμβουλίου με αρικμό 6/2012, ωσ ιςχφουν ςιμερα, αναφορικά με τθν 
αντιπροςωπευτικότθτα των ςυνδικαλιςτικϊν οργανϊςεων και τθν διάρκεια τθσ υπογραφείςασ 
υλλογικισ φμβαςθσ. 
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Σζλοσ, και ςφμφωνα δε με τθν πάγια νομολογία του Αρείου Πάγου, από τισ ανωτζρω διατάξεισ, 
ςυνάγεται ότι όροι του με ιςχφ νόμου εφαρμοηόμενου κανονιςμοφ εργαςίασ αποτελοφν 
υποχρεωτικό περιεχόμενο τθσ ςυμβάςεωσ εργαςίασ του μιςκωτοφ και, ςυνεπϊσ ςφμβαςθ 
εργαςίασ μιςκωτοφ, ο οποίοσ προςχωρεί ςε τζτοιο κανονιςμό περιζχει κάκε όρο που 
προβλζπεται ςτον τελευταίο. Σο δε πεδίο εφαρμογισ του κανονιςμοφ εργαςίασ καλφπτει όλουσ 
τουσ απαςχολουμζνουσ ςτθν επιχείρθςθ που αφορά (ΑΠ 508/2017). Η δε μθ τιρθςθ τθσ 
ανωτζρω υποχρζωςθσ, επιφζρει εκ του νόμου, πρόςτιμο ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Άρκρου 
24 του Ν.3966/2011, όπωσ ενδεχομζνωσ, ςε περιπτϊςεισ υποτροπισ, τον αποκλειςμό του από 
δθμόςιεσ ςυμβάςεισ και χρθματοδοτιςεισ, ςφμφωνα με το Ν.4488/2017. 

Β. Πραγματικά Περιςτατικά – υμπεράςματα 

τθν εξεταηόμενθ υπόκεςθ, αρχικά, με το Πρακτικό τθσ Εκτελεςτικισ επιτροπισ, ο Διευκφνων 
φμβουλοσ εξουςιοδοτικθκε προκειμζνου να αποςτείλει επιςτολι, προσ τισ δφο 
αντιπροςωπευτικότερεσ ςυνδικαλιςτικζσ οργανϊςεισ, με αντικείμενο τθν αναςτολι τθσ υπ’ 
αρικμόν 18 διάταξθσ του ΚΕΟΛ, με ςκοπό τθν κάλυψθ κζςεων προϊςταμζνων οργανικϊν 
μονάδων από μθ υπαλλιλουσ τθσ εταιρείασ, ωσ προςωρινό μζτρο και μζχρι τθν ζκδοςθ του 
νεότερου ΓΚΠ. Ο δε ΓΚΠ ςφμφωνα με το ανωτζρω πρακτικό τθσ Εκτελεςτικισ Επιτροπισ 
επρόκειτο να τεκεί υπ’ όψιν των εργαηομζνων εντόσ μθνόσ Ιουλίου του ζτουσ 2018. το πλαίςιο 
που κακόριςε θ ανωτζρω εξουςιοδοτικι απόφαςθ τθσ Εκτελεςτικισ Επιτροπισ, ο Διευκφνων 
φμβουλοσ απζςτειλε επιςτολι προσ τθν Ομοςπονδία Φορτοεκφορτωτϊν Ελλάδοσ και τθν 
Ομοςπονδία Τπαλλιλων Λιμζνων Ελλάδοσ, με αντικείμενο τθν αναςτολι του Άρκρου 18 παρ. 1 
του ΚΕΟΛ. Η αναςτολι προκφπτει ότι λαμβάνεται ωσ προςωρινό μζτρο, μζχρι τθν ζγκριςθ και 
κζςθ ςε ιςχφ του νεότερου Κανονιςμοφ Προςωπικοφ τθσ Εταιρείασ. Σζλοσ, υποβλικθκε 
προκεςμία επτά θμερϊν για τθν διατφπωςθ τθσ γνϊμθσ εκ μζρουσ των δφο οργανϊςεων. 

Αμφότερεσ οργανϊςεισ ανταποκρίκθκαν, και απζςτειλαν θ μεν ΟΦΕ τθν από 25.07.2018 
προθγοφμενθ ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ, θ δε ΟΜ.Τ.Λ.Ε., ςτθν από 25.07.2018 επιςτολι τθσ, εξζφραςε 
ςυγκεκριμζνεσ αντιρριςεισ, όμωσ, εν όψει του μεταβατικοφ χαρακτιρα τθσ ρφκμιςθσ, ενζκρινε 
τθν αναςτολι τθσ διάταξθσ του ΚΕΟΛ. 

Ακολοφκωσ, εξεδόκθ θ αρχικι πράξθ, ιτοι θ υπ’ αρικμόν 6794/26.07.2018 απόφαςθ του 
Διευκφνοντοσ υμβοφλου, θ οποία ανζςτειλε τθν εφαρμογι του Άρκρου 18 παρ. 1 του ΚΕΟΛ, 
προκειμζνου να δυνθκοφν να καταλάβουν κζςεισ ςτθν ανϊτατθ ιεραρχία Διευκυντζσ με 
προχπθρεςία εκτόσ τθσ εταιρείασ. 

Η ίδια διαδικαςία ακολουκικθκε και ςτθν ςυνζχεια, ιτοι θ αποςτολι επιςτολισ από τον 
Διευκφνοντα φμβουλο προσ τισ δφο ςυνδικαλιςτικζσ οργανϊςεισ, με αντικείμενο τθν επί τοφτου 
αντικατάςταςθ ςυγκεκριμζνων διατάξεων του ΓΚΠ και του ΚΕΟΛ εκκζτοντασ ρθτά τον ςκοπό των 
προτεινόμενων διατάξεων. 

ε αντίκεςθ με τθν πρϊτθ διαδικαςία, το δεφτερο αίτθμα είναι οριςμζνο, και ρθτά εκτίκεται, 
πζραν του ςκοποφ, θ δζςμευςθ τθσ εταιρείασ για τθν εφαρμογι των προτεινόμενων ρυκμίςεων. 

υγκεκριμζνα, προκφπτει από το κείμενο ότι θ ςκοποφμενθ τροποποίθςθ άρει τον αποκλειςμό 
των υποψθφίων για τθν ςτελζχωςθ των διευκυντικϊν κζςεων των προερχομζνων εκτόσ τθσ 
εταιρείασ, όμωσ δεν αποκλείει τουσ ιδθ υπαλλιλουσ από τθ ςυμμετοχι ςτθν διαδικαςία 
πλιρωςθσ. Ο ςκοπόσ αυτόσ είναι νόμιμοσ, αφοφ αποτελεί τρόπο ςτελζχωςθσ και επιλογισ 
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Διευκυντϊν που εφαρμόηουν αντίςτοιχεσ ιδιωτικζσ εταιρείεσ του μεγζκουσ και δυναμικισ τθσ 
Ο.Λ.Θ.Α.Ε. 

Επιπλζον, νομίμωσ θ εταιρεία προζβθν ςτθν τροποποίθςθ ςυγκεκριμζνων διατάξεων, κακϊσ θ Π 
προβλζπει τθν αρμοδιότθτα ανακεϊρθςθσ, θ οποία ζγκειται ςτθν ςθμειακι τροποποίθςθ 
διατάξεων που δεν εναρμονίηονται με τθν οργάνωςθ τθσ Ο.Λ.Θ. Α.Ε. ωσ αμιγϊσ ιδιωτικοφ δικαίου 
εταιρείασ και εκμετάλλευςθσ, όςο και τθν πλιρθ αντικατάςταςθ του κειμζνου των Κανονιςμϊν. 

Σο άρκρο 72 του ΓΚΠ διαμορφϊνεται μετά τθν τροποποίθςι του ωσ εξισ:  

«1. Η ανάκεςθ κζςθσ ςτθν ιεραρχία ενεργείται με βάςθ τα τυπικά και ουςιαςτικά προςόντα του 
προςωπικοφ , ςφμφωνα με τουσ όρουσ που κακορίηονται από τον παρόντα Κανονιςμό και από τον 
Κανονιςμό Εςωτερικισ Οργάνωςθσ και Λειτουργίασ… …3. Οι απαιτοφμενεσ προχποκζςεισ πρζπει 
να βαςίηονται ςτα ςτοιχεία που περιζχονται ςτο προςωπικό μθτρϊο του εργαηομζνου. Ιδιαίτερα 
λαμβάνονται υπόψθ τα ακόλουκα:… …γ) Προχπθρεςία ςτον ΟΛΘ ή ςε άλλο φορζα, επιχείρηςη ή 
εκμετάλλευςη (άλλθ προχπθρεςία), δ) άςκθςθ κακθκόντων προϊςταμζνου ςτον ΟΛΘ ή ςε άλλο 
φορζα, επιχείρηςη ή εκμετάλλευςη,…. …5. Σθν επιλογι και κάλυψθ των κζςεων όλων των 
βακμίδων τθσ ιεραρχίασ που αναφζρονται ςτον Κανονιςμό Οργάνωςθσ και Λειτουργίασ, πλθν των 
κζςεων Γενικϊν Διευκυντϊν και Διευκυντϊν, διενεργεί ο Διευκφνων φμβουλοσ, μετά από γνϊμθ 
του Τπθρεςιακοφ υμβουλίου. Σθν επιλογι των Γενικϊν Διευκυντϊν και Διευθυντών διενεργεί το 
Διοικητικό Συμβοφλιο. Την επιλογή των Διευθυντών διενεργεί το Δ.Σ. , με ειςήγηςη του 
Διευθφνοντοσ Συμβοφλου, φςτερα από γνώμη του Υπηρεςιακοφ Συμβουλίου.1… …7. Χρόνοσ που 
απαιτείται για τθν ανάκεςθ κζςθσ ςτθν ιεραρχία είναι: α) Για τουσ κατόχουσ μεταπτυχιακοφ 
διπλϊματοσ επιπζδου διδακτορικοφ, οκταετισ υπθρεςία ςτον ΟΛΘ, προκειμζνου για κζςεισ 
Διευκυντϊν, και πενταετισ υπθρεςία ςτον ΟΛΘ για τισ λοιπζσ κζςεισ ιεραρχίασ. β) Για τουσ 
κατόχουσ μεταπτυχιακοφ διπλϊματοσ επιπζδου Master, εννεαετισ υπθρεςία ςτον ΟΛΘ, 
προκειμζνου για κζςεισ Διευκυντϊν, και εξαετισ υπθρεςία ςτον ΟΛΘ για τισ λοιπζσ κζςεισ 
ιεραρχίασ. γ) Για τουσ κατόχουσ Πανεπιςτθμιακισ Εκπαίδευςθσ(ΠΕ), δεκαετισ υπθρεςία ςτον 
ΟΛΘ, προκειμζνου για κζςεισ Διευκυντϊν, και επταετισ υπθρεςία ςτον ΟΛΘ για τισ λοιπζσ κζςεισ 
ιεραρχίασ. δ) Για τουσ πτυχιοφχουσ Σεχνολογικισ Εκπαίδευςθσ (ΣΕ), δεκαετισ υπθρεςία ςτον ΟΛΘ 
για τισ κζςεισ ιεραρχίασ, και δεκαπενταετισ υπθρεςία για κζςεισ Διευκυντϊν. ε) Για τουσ 
κατόχουσ τίτλου ςπουδϊν Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ (ΔΕ), δεκαπενταετισ υπθρεςία ςτον 
ΟΛΘ για τισ κζςεισ ιεραρχίασ, πλθν των κζςεων Διευκυντϊν.» 

Με αυτό το περιεχόμενο, θ ρφκμιςθ αυτι ωσ αφορά τθν τροποποίθςθ των διατάξεων του Άρκρου 
72 του Γ.Κ.Π. φαίνεται αρχικά νόμιμθ. Η τροποποίθςθ των υποπεριπτϊςεων τθσ παραγράφου 3, 
εξιςϊνει δφο κατθγορίεσ υποψθφίων, οι οποίεσ εξακολουκοφν να φζρουν αντίςτοιχα τυπικά και 
ουςιαςτικά προςόντα, και εξυπθρετείται πλθρζςτερα ο αρχικόσ εταιρικόσ ςκοπόσ, θ επιλογι 
μεταξφ περιςςοτζρων καταλλιλων υποψθφίων. 

τθν παράγραφο 5 του ΓΚΠ, ορίηεται θ αρμοδιότθτα και θ διαδικαςία για τθν επιλογι των 
Γενικϊν Διευκυντϊν και των Διευκυντϊν, θ οποία γίνεται ενιαία από το Διοικθτικό υμβοφλιο τθσ 
εταιρείασ, και καταργείται θ ειδικι διαδικαςία επιλογισ των Διευκυντϊν μετά από ειςιγθςθ του 
Διευκφνοντοσ υμβοφλου, και γνϊμθ του Τπθρεςιακοφ υμβουλίου. Η ρφκμιςθ αυτι κατ’ αρχιν 
φαίνεται νόμιμθ, εφόςον εξυπθρετείται ο ςκοπόσ τθσ δυνατότθτασ ςτελζχωςθσ διευκυντικϊν 
κζςεων και από υποψθφίουσ εκτόσ τθσ εταιρείασ, ενϊ για τθν διάταξθ αυτι ζχει προθγθκεί θ 
ςφμφωνθ γνϊμθ επί του περιεχομζνου των ρυκμίςεων από τισ δφο ςυνδικαλιςτικζσ οργανϊςεισ. 
Η δε κατάργθςθ τθσ απλισ γνϊμθσ του Τπθρεςιακοφ υμβουλίου είναι κατάλλθλο μζτρο, εφόςον 

                                                           
1
 Η διακριτι γραφι αποτυπϊνει τθν απαλειφι του ςυγκεκριμζνου εδαφίου ι των αντίςτοιχων χωρίων. 
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αποτελεί ζμμεςο περιοριςμό τθσ υποβολισ υποψθφιότθτασ από ενδιαφερομζνουσ εκτόσ 
εταιρείασ. Σαυτόχρονα θ γνϊμθ του Τπθρεςιακοφ υμβουλίου δεν αποτελεί αρμοδιότθτα καίριασ 
ςθμαςίασ για τθν ομαλι λειτουργία του οργανιςμοφ, ιτοι θ κατάργθςθ τθσ γνϊμθσ δεν κακιςτά 
το Τπθρεςιακό υμβοφλιο ανενεργό ι άνευ αντικειμζνου ςε ςφγκριςθ με το ςφνολο των 
αρμοδιοτιτων του οι οποίεσ αςκοφνται ςφμφωνα με τον εν ιςχφει ΓΚΠ. 

Σζλοσ, οι τροποποιιςεισ των υποπεριπτϊςεων τθσ παραγράφου 7, θ οποία κακορίηει τον 
απαιτοφμενο χρόνο για τθν ανάκεςθ κζςθσ Διευκυντι ι άλλθσ κζςθσ ςτθν ιεραρχία τθσ 
εταιρείασ, ουςιαςτικά άρουν τον περιοριςμό υπζρ των υποψθφίων εκτόσ τθσ εταιρείασ μόνο για 
τισ Διευκυντικζσ κζςεισ. Εν προκειμζνω, θ ςυγκεκριμζνθ ρφκμιςθ δεν φαίνεται ότι βαίνει πζραν 
των ορίων που δφναται, να τροποποιιςει, ιδιαίτερα ωσ προσ τθν ανάκεςθ άλλων κζςεων ςτθν 
ιεραρχία τθσ εταιρείασ. Άλλωςτε, οι διατάξεισ αυτζσ ζχουν οριςτεί ωσ μεταβατικοφ χαρακτιρα, 
και δεν ςυνδυάηονται με τροποποιιςεισ άλλων ςυναφϊν διατάξεων που ορίηουν τθν 
αρμοδιότθτα και διαδικαςία επιλογισ των κζςεων Προϊςταμζνων. Όπωσ άλλωςτε και θ ΟΜ.Τ.Λ.Ε. 
διατφπωςε, οι Προϊςτάμενοι των υπολοίπων μονάδων τοποκετοφνται ςφμφωνα με όςα ιδθ 
προβλζπονται, και επομζνωσ θ εξίςωςθ του χρόνου υπθρεςίασ ςτθν Ο.Λ.Θ. Α.Ε., ι ςε άλλθ 
εταιρεία, ι φορζα για τθν κάλυψθ των Διευκυντϊν, δεν αποτελεί πρόδθλα άνιςο όρο ςε βάροσ 
του υπάρχοντοσ προςωπικοφ. 

Ομοίωσ, ςφμφωνα με τθν Π (περιλαμβανομζνου και του Παραρτιματοσ αυτισ), το Διοικθτικό 
υμβοφλιο είναι αρμόδιο για τθν ανακεϊρθςθ ι αντικατάςταςθ του Κανονιςμοφ Εςωτερικισ 
Οργάνωςθσ και Λειτουργίασ τθσ εταιρείασ. Η δε κοινι διαδικαςία ανακεϊρθςθσ που τθρικθκε, 
καλφπτει τισ απαιτιςεισ του νόμου αναφορικά με τθν ςφνταξθ εταιρικϊν Κανονιςμϊν εργαςίασ 
και τθν τθροφμενθ διαδικαςία. Επί του περιεχομζνου, το Άρκρο 21 του ΚΕΟΛ, τροποποιείται ωσ 
εξισ: «1. Διαδικαςίεσ πρόςλθψθσ για Διευκυντικά τελζχθ λαμβάνουν χϊρα μόνο για τθ κζςθ των 
Γενικϊν Διευκυντϊν και Διευθυντών. 2. Οι Γενικοί Διευκυντζσ και οι Διευθυντζσ είναι ανϊτατα 
και ανώτερα αντίςτοιχα ςτελζχθ τθσ εταιρείασ, επιλζγονται μεταξφ των εξειδικευμζνων ςτελεχϊν 
διοίκθςθσ του προςωπικοφ τθσ εταιρείασ ι εκτόσ αυτοφ και ορίηονται από το διοικθτικό 
ςυμβοφλιο μετά από πρόταςθ του Διευκφνοντοσ υμβοφλου. 3. Οι Γενικοί Διευκυντζσ και οι 
Διευθυντζσ αξιολογοφνται από το Διευκφνοντα φμβουλο τθσ Εταιρείασ τουλάχιςτον ετθςίωσ επί 
τθ βάςθ των τεκζντων προςυμφωνθκζντων ςτόχων. 4. Οι προϊςτάμενοι των οργανικϊν μονάδων 
τοποκετοφνται ςτισ αντίςτοιχεσ κζςεισ ςφμφωνα με τα οριηόμενα από τον ΚΕΟΛ και τον εκάςτοτε 
ιςχφοντα Γενικό Κανονιςμό Προςωπικοφ.» 

Οι ανωτζρω αλλαγζσ είναι ςτο ίδιο πνεφμα με τισ τροποποιιςεισ του ΓΚΠ και απολφτωσ 
αναγκαίεσ προκειμζνου να λειτουργιςουν ςτθν πράξθ, ενϊ δεν φαίνεται προδιλωσ ότι 
υπερβαίνουν το αναγκαίο μζτρο, το οποίο κζτει ο αρχικόσ ςκοπόσ τθσ εταιρείασ, ο οποίοσ 
ζγκειται ςτθν προςωρινι ρφκμιςθ και ανάκεςθ Διευκυντικϊν κζςεων και ςε υποψθφίουσ εκτόσ 
εταιρείασ, όπωσ ιςχφει και εφαρμόηουν ιδιωτικζσ εταιρείεσ αντίςτοιχου μεγζκουσ. 

Σζλοσ, με απόφαςθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου ελιφκθ θ απόφαςθ ζγκριςθσ των δφο 
αποφάςεων του Διευκφνοντοσ υμβοφλου και επικυρϊκθκε το περιεχόμενό τουσ. Επομζνωσ, 
νομίμωσ ζχει προθγθκεί θ διαδικαςία τθσ διαβοφλευςθσ και καλϊσ τροποποιικθκε ο ΓΚΠ και ο 
ΚΕΟΛ, αρκεί εντόσ τθσ νομίμου προκεςμίασ να υποβλθκεί προσ κφρωςθ προσ το αρμόδιο ϊμα 
Επικεωρθτϊν Εργαςίασ. 
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ΓΙΑ ΣΟΤ ΛΟΓΟΤ ΑΤΣΟΤ 

Η Ρυκμιςτικι Αρχι Λιμζνων ομόφωνα ςε φανερι ψθφοφορία 

ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ 

Να κάνει ομόφωνα δεκτό ότι α) θ ακολουκοφμενθ από τθν Ο.Λ.Θ. Α.Ε. διαδικαςία, οι ουςιαςτικζσ 
αλλαγζσ ςτον Κανονιςμό Εςωτερικισ Οργάνωςθσ και Λειτουργίασ και ςτο Γενικό Κανονιςμό 
Προςωπικοφ κρίνονται ςφννομοι με τθ Π, τισ διατάξεισ του κυρωτικοφ νόμου τθσ Π και τον 
τρόπο λειτουργίασ τθσ Ο.Λ.Θ. Α.Ε. ωσ πλζον αμιγοφσ ιδιωτικισ εταιρίασ και β) τθν κζςθ τθσ εν 
κζματι υπόκεςθσ ςτο αρχείο. 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΡΑΛ 

Παναγιϊτθσ – Ιάςων Αγγελόπουλοσ 
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