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Αριθμός Μελών 10 

 

Πρόεδρος: Σκάγιαννης Παντολέων 

Δ/νων Σύμβουλος: Τοζίδης Γεώργιος 

Μέλη: Παπαδούλης Απόστολος, Κλείτσας Ιωάννης, Παπανδρέου Αριστείδης – Κων/νος, 
Σακελλαρίου Νικόλαος, Κρητικός Θωμάς, Ψαθά Ευαγγελία, Λιάγκος Αθανάσιος (συμμετείχε 
μέσω τηλεδιάσκεψης σύμφωνα με το άρθρ. 9 παρ. 5 του Καταστατικού) 

Απόντες:  Μπασδάνης Αριστοτέλης 

Γραμματέας: Ακριβούση Ελένη, υπάλληλος Δ/κού Τμήματος ΟΛΒ AE 
 

Στο Βόλο σήμερα την 20-12-2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00΄, συνήλθε στα γραφεία της 
Εταιρείας, μετά από πρόσκληση του Προέδρου της κ. Σκάγιαννη Παντολέοντος την  
17-12-2018 το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού, για συζήτηση του παρακάτω θέματος και 
λήψη σχετικής απόφασης. 
................. 

Θέμα 15ο: Έγκριση αναδιαμόρφωσης πιστωτικής πολιτικής Ο.Λ.Β. Α.Ε. 
 
Ο κ. Πρόεδρος αναφερόμενος στο θέμα έθεσε υπόψη του ΔΣ την εισήγηση της Δ/νσης ΟΕΔ 

ΟΛΒ ΑΕ, που έχει ως εξής: 
Tο Τμήμα Εκμετάλλευσης έχοντας υπόψη : 

1. Τα αναφερόμενα στο απόσπασμα Πρακτικού συνεδριάσεων του Δ.Σ. της Ο.Λ.Β. Α.Ε. Νο 
255/13-09-2013, περί ενημέρωσης του Σώματος σχετικά με τη διερεύνηση καταλογισμού τόκων 
υπερημερίας σε ληξιπρόθεσμες οφειλές έναντι του Οργανισμού μας. 

2. Την από 12/08/2013 Γνωμοδότηση του δικηγόρου Βόλου κ. Κων/νου Ξυνομπίτη. 

3. Την παρ. Ζ΄, του πρώτου άρθρου, του Ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107 Α΄). Με τη δημοσίευση 
του εν λόγω Νόμου, προσαρμόστηκε η Εθνική Νομοθεσία στην Οδηγία 2011/7 (της 16/2/2011), 
που αφορά στην καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές. 

4. Το ισχύον καταστατικό της Ο.Λ.Β. Α.Ε. 

5. Τη διαπίστωση ότι η πιστωτική πολιτική της Ο.Λ.Β. Α.Ε., στο τμήμα που λειτουργεί η ίδια 
ως προμηθεύτρια υπηρεσιών, δύναται να διαμορφωθεί μόνον για τις οφειλές, έναντί της, που 
δεν εμπίπτουν στη ρυθμιστική σφαίρα ειδικών διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας (π.χ. 
καταβολή ειδικού τέλους επιβατών & οχημάτων από υπόχρεους) ή δεν καθορίζονται ειδικώς με 
σχετικές Αποφάσεις του Δ.Σ. (π.χ. οι παραχωρητήριες Αποφάσεις δικαιωμάτων χρήσης 
λιμενικών χώρων). 

6. Την Αρχή της Ίσης Μεταχείρισης των χρηστών του λιμένα-πελατών της Ο.Λ.Β. Α.Ε. στο 
τμήμα της τελευταίας που λειτουργεί ως πάροχος υπηρεσιών (επιχειρηματική υπόσταση). 

Ε  ι  σ  η  γ  ε  ί  τ  α  ι 
1. Την αναδιαμόρφωση της πιστωτικής πολιτικής της Ο.Λ.Β. Α.Ε., ως προμηθεύτριας 

υπηρεσιών, μόνον για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές έναντί της, για τις οποίες είναι εφικτή η 
δημιουργία πλαισίου πιστωτικής πολιτικής, ως κάτωθι: 

1.1. Ληξιπρόθεσμη καθίσταται μία οφειλή έναντι της Ο.Λ.Β. Α.Ε., τριάντα (30) ημερολογιακές 
ημέρες έπειτα από την ημερομηνία παραλαβής (από τον χρήστη του λιμένα/πελάτη της Ο.Λ.Β. 
Α.Ε.) του εκδοθέντος/-ων παραστατικού/-ών χρέωσης της/-ων παρεχόμενης/-μένων, από την 
Ο.Λ.Β. Α.Ε., υπηρεσίας/-ών. 

1.2. Κατά κανόνα, τον καταλογισμό τόκων υπερημερίας, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον 
(βάσει νομοθεσίας) επιτόκιο, έναντι των οφειλετών της Ο.Λ.Β. Α.Ε. που παραβιάζουν, με 
υπαιτιότητά τους, το αναφερόμενο στο προηγούμενο εδάφιο χρονικό περιθώριο εξόφλησης 
της/-ων οφειλής/-ών τους. 

1.3. Κατ’ εξαίρεση και εφόσον οι συνολικές απαιτητές οφειλές ενός οφειλέτη, που θα πρέπει 
να καταβληθούν εντός του αναφερόμενου χρονικού περιθωρίου, υπερβαίνουν τις πενήντα 
χιλιάδες ευρώ (50.000,00 €), τα αναφερόμενα στο προηγούμενο εδάφιο (1.2.) εφαρμόζονται 



- 2 - 

 

μετά την πάροδο εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του/-ων 
εκδοθέντος/-ων παραστατικού/-ών χρέωσης της/-ων παρεχόμενης/-μένων, από την Ο.Λ.Β. 
Α.Ε., υπηρεσίας/-ών. 

1.4. Τον καταλογισμό της προβλεπόμενης, στην υποπ. Ζ.7, της παρ. Ζ, του πρώτου άρθρου 

του Ν.4152/2013, αποζημίωσης για έξοδα είσπραξης, σε κάθε περίπτωση καταλογισμού 

τόκων υπερημερίας, όπως περιγράφονται ανωτέρω στα εδαφ. 1.2. & 1.3. 

1.5. Τον κατά περίπτωση καταλογισμό, επιπλέον της αναφερόμενης στο προηγούμενο 
εδάφιο, ποσού εύλογης αποζημίωσης υπολειπόμενων εξόδων είσπραξης, κατά τις σχετικές 
προβλέψεις της υποπ. Ζ.7, της παρ. Ζ, του πρώτου άρθρου του Ν.4152/2013, έπειτα από 
σχετική αιτιολογημένη Απόφαση του Δ/ντος Συμβούλου της Ο.Λ.Β. Α.Ε.  

2. Την κατάργηση εφεξής κάθε Απόφασης του Δ.Σ. της Ο.Λ.Β. Α.Ε. που ρύθμιζε 
διαφορετικά τη σχετική πιστωτική πολιτική της τελευταίας. 

3. Την εξουσιοδότηση του Δ/ντος Συμβούλου, αλλά και των εμπλεκομένων, στη διαδικασία 
βεβαίωσης των εσόδων και αναζήτησης των σχετικών οφειλών, στελεχών και υπαλλήλων της 
Ο.Λ.Β. Α.Ε. όπως προβαίνουν στις προβλεπόμενες, επί τις παρούσας, ενέργειες εκτέλεσής της. 

4. Την εξουσιοδότηση του Δ/ντος Συμβούλου της Ο.Λ.Β. Α.Ε. όπως προβαίνει με 
Αποφάσεις του και λοιπές αναγκαίες ενέργειές του, στην έγκριση αποστολής οφειλών έναντι της 
Ο.Λ.Β. Α.Ε. προς τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. της Χώρας, με χρηματικούς καταλόγους, σύμφωνα με την 
υπ’ αριθμ. 1113562/6644/0016/19-12-01 (ΦΕΚ 1811 Β΄) Α.Υ.Ο. 

5. Την κοινοποίηση της παρούσας στον ιστότοπο της Ο.Λ.Β. Α.Ε., αλλά και στην ψηφιακή 
εφαρμογή ΔΙΑΥΓΕΙΑ, δεδομένου του ρυθμιστικού της χαρακτήρα και της αναγκαιότητας 
δημοσίευσής της. 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του ΔΣ να αποφασίσουν για το θέμα 
Το ΔΣ αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών 

ο μ ό φ ω ν α  Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  

1. Εγκρίνει την αναδιαμόρφωση της πιστωτικής πολιτικής της Ο.Λ.Β. Α.Ε., ως 
προμηθεύτριας υπηρεσιών, μόνον για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές έναντί της, για τις οποίες είναι 
εφικτή η δημιουργία πλαισίου πιστωτικής πολιτικής, ως κάτωθι: 

1.1. Ληξιπρόθεσμη καθίσταται μία οφειλή έναντι της Ο.Λ.Β. Α.Ε., τριάντα (30) ημερολογιακές 
ημέρες έπειτα από την ημερομηνία παραλαβής (από τον χρήστη του λιμένα/πελάτη της Ο.Λ.Β. 
Α.Ε.) του εκδοθέντος/-ων παραστατικού/-ών χρέωσης της/-ων παρεχόμενης/-μένων, από την 
Ο.Λ.Β. Α.Ε., υπηρεσίας/-ών. 

1.2. Κατά κανόνα, τον καταλογισμό τόκων υπερημερίας, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον 
(βάσει νομοθεσίας) επιτόκιο, έναντι των οφειλετών της Ο.Λ.Β. Α.Ε. που παραβιάζουν, με 
υπαιτιότητά τους, το αναφερόμενο στο προηγούμενο εδάφιο χρονικό περιθώριο εξόφλησης 
της/-ων οφειλής/-ών τους. 

1.3. Κατ’ εξαίρεση και εφόσον οι συνολικές απαιτητές οφειλές ενός οφειλέτη, που θα πρέπει 
να καταβληθούν εντός του αναφερόμενου χρονικού περιθωρίου, υπερβαίνουν τις πενήντα 
χιλιάδες ευρώ (50.000,00 €), τα αναφερόμενα στο προηγούμενο εδάφιο (1.2.) εφαρμόζονται 
μετά την πάροδο εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του/-ων 
εκδοθέντος/-ων παραστατικού/-ών χρέωσης της/-ων παρεχόμενης/-μένων, από την Ο.Λ.Β. 
Α.Ε., υπηρεσίας/-ών. 

1.4. Τον καταλογισμό της προβλεπόμενης, στην υποπ. Ζ.7, της παρ. Ζ, του πρώτου άρθρου 

του Ν.4152/2013, αποζημίωσης για έξοδα είσπραξης, σε κάθε περίπτωση καταλογισμού 

τόκων υπερημερίας, όπως περιγράφονται ανωτέρω στα εδαφ. 1.2. & 1.3. 

1.5. Τον κατά περίπτωση καταλογισμό, επιπλέον της αναφερόμενης στο προηγούμενο 
εδάφιο, ποσού εύλογης αποζημίωσης υπολειπόμενων εξόδων είσπραξης, κατά τις σχετικές 
προβλέψεις της υποπ. Ζ.7, της παρ. Ζ, του πρώτου άρθρου του Ν.4152/2013, έπειτα από 
σχετική αιτιολογημένη Απόφαση του Δ/ντος Συμβούλου της Ο.Λ.Β. Α.Ε.  

2. Την κατάργηση εφεξής κάθε Απόφασης του Δ.Σ. της Ο.Λ.Β. Α.Ε. που ρύθμιζε 
διαφορετικά τη σχετική πιστωτική πολιτική της τελευταίας. 
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3. Την εξουσιοδότηση του Δ/ντος Συμβούλου, αλλά και των εμπλεκομένων, στη διαδικασία 
βεβαίωσης των εσόδων και αναζήτησης των σχετικών οφειλών, στελεχών και υπαλλήλων της 
Ο.Λ.Β. Α.Ε. όπως προβαίνουν στις προβλεπόμενες, επί τις παρούσας, ενέργειες εκτέλεσής της. 

4. Την εξουσιοδότηση του Δ/ντος Συμβούλου της Ο.Λ.Β. Α.Ε. όπως προβαίνει με 
Αποφάσεις του και λοιπές αναγκαίες ενέργειές του, στην έγκριση αποστολής οφειλών έναντι της 
Ο.Λ.Β. Α.Ε. προς τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. της Χώρας, με χρηματικούς καταλόγους, σύμφωνα με την 
υπ’ αριθμ. 1113562/6644/0016/19-12-01 (ΦΕΚ 1811 Β΄) Α.Υ.Ο. 

5. Την κοινοποίηση της παρούσας στον ιστότοπο της Ο.Λ.Β. Α.Ε., αλλά και στην ψηφιακή 
εφαρμογή ΔΙΑΥΓΕΙΑ, δεδομένου του ρυθμιστικού της χαρακτήρα και της αναγκαιότητας 
δημοσίευσής της. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό 4359 
 

Ο Πρόεδρος ΔΣ 
 
 

Σκάγιαννης Παντολέων 


