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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Βόλος
Αριθμός Απόφασης

08 Ιουλίου 2021
: 5421/07-07-2021

ΘΕΜΑ: Έγκριση πολιτικής δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης (Ε.Κ.Ε.) της Ο.Λ.Β. Α.Ε., για
το έτος 2022

Με την 5421/2021 (Πρακτικό 488/07-07-2021) Απόφαση το ΔΣ ΟΛΒ ΑΕ κατά πλειοψηφία
αποφάσισε:
1. Την έγκριση διαμόρφωσης της πολιτικής Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (Ε.Κ.Ε.) της
Ο.Λ.Β. Α.Ε., κατά τα οριζόμενα στο περιγραφόμενο στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας,
κανονιστικό πλαίσιο.
2. Την ανάθεση της παρακολούθησης της υλοποίησης της εν λόγω πολιτικής στην
Υπηρεσία Γραμματειακής Υποστήριξης Οργάνων Διοίκησης και Δημοσίων Σχέσεων της Ο.Λ.Β.
Α.Ε.
3. Την ανάρτηση της παρούσας Απόφασης του Δ.Σ. της Ο.Λ.Β. Α.Ε. στον ιστότοπο του
Οργανισμού μας και στην ψηφιακή εφαρμογή ΔΙΑΥΓΕΙΑ, προκειμένου να εξασφαλιστεί η
ενημέρωση των ενδιαφερομένων και η άμεση πρόσβασή τους στο πλήρες κείμενό της.

Για την ΟΛΒ ΑΕ
Ο Δ/νων Σύμβουλος
Αναγνώστου Σωκράτης
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ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ Α.Ε.
Δ/ΝΣΗ ΟΕΔ
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-ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4434/2019 (ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 408/08-02-2019-ΑΔΑ: ΨΣΣΠ469ΗΞ3-ΧΓΣ➢ Γενικός προϋπολογισμός ετήσιας δαπάνης: 81.000,00 € πλέον φόρων/προσαυξήσεων.
➢ Προτεινόμενες δράσεις
o

Μόνιμου/ υποχ ρεωτικ ού χαρακτήρα
(i) Ανθρώπινο δυναμικό Ο.Λ.Β. Α.Ε.
-

Δράση μόνη
Περιγραφή: Εκπαίδευση/επιμόρφωση προσωπικού. Το Διο ικητ ικό
Τμήμα της Δ/νσης Δ.Ο.Ε., σε συ νεργασία/ συνεννόηση
και με τη Δ.Τ.Υ. της Ο.Λ.Β. Α.Ε. εκπον εί πρόγραμμα
εκπαίδευσης, του προσωπικού τ ου Οργανισμού. Το
πρόγραμμα τελεί υπό τ ην έγκριση του Δ/ντος
Συμβούλου και στοχεύει στ ην αναβάθμιση των
επαγγελματικών
γνώσεων
και
δεξ ιοτ ήτων
του
προσωπικού (διοικητικού & τεχ νικού).
Ενδιαφερόμενοι κοινωνικοί εταίροι (stakeholders ): Εργαζόμενοι
Ο.Λ.Β. Α.Ε.
Στόχ ος:
Η στόχευση του προγράμματος θα πρέπει να
κατατείνει στην αναβάθμιση των γνώσεων/δεξιοτήτων
του προσωπικού του Οργανισμού λ αμβάνοντας υπόψη
τις ρεαλιστ ικές ανάγκες του Οργα νισμο ύ και της
λειτουργίας του.
Δευτερεύοντες στόχ οι: (i) Η κάλυψη κατά τ ο δυνατό ν μεγαλύτερου
αριθμού υπαλλήλω ν & (ii) η κατάλληλ η ομαδοποίηση
των αναγκών εκπαίδευσης.
Μέσα επίτευξης : Διοργάνωση ενδοεπιχει ρησιακών και λοιπών
εκπαιδευτ ικ ών
σεμιναρίων.
Η
υλοποίηση
του
προγράμματος θα αξιοποιεί δυνητικώς το Ινστιτούτο
Κατάρτισης Λιμένων «ΕΞΑΝΤΑΣ» τ ης Ε.ΛΙΜ.Ε. , σε
συνεννόηση και συνεργασία μαζί του και λοιπούς
εκπαιδευτ ικούς φορείς (δημόσιους -ιδιωτικο ύς).
Προϋπολ ογ ισμός δράσης : 4.000,00 €.
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(ii) Κοινωνία (με έμφαση στη σχέ ση πόλης -λιμένα)
- Δράση 1 η
Περιγραφή : Ενίσχυση ναυ ταθλητ ικών Σωματ είων τ ης πόλης.
Ενδιαφερόμενοι κοινωνικοί εταίροι (stakeholders ): Τοπική
κοινωνία.
Στόχ ος:
Η δράση θα πρέπει να εστ ιάζε ι στ ην ενίσχυση των
ναυταθλητ ικών
δυνατοτήτ ων
των
αντίστοιχων
Σωματείων της πόλης του Βόλου.
Δευτερεύοντες στόχοι: (i) Η ενδυνάμωση τ ων σχέσεων τ ης Ο.Λ.Β.
Α.Ε. με φορε ίς του ναυταθλητισμού, στους κόλπους
και τις δομές των οποίων αθλείται μεγάλο ς αριθμός
κατοίκων του Βόλου και οι οποίοι παρουσιάζουν
αξιοσημείωτες αθλητικές επιτυχίες & ( ii) η εν γένει
ενίσχυση του τοπικού αθλ ητισμού.
Μέσα επίτευξης : Άμεση οικονομική ενίσχ υση.
Προϋπολ ογισμός δράσης : 5.000,00 €.
-

Δράση 2 η
Περιγραφή : Παραχώρηση δικαιώματος χρήσης λιμε νικών χώρων
(κυρίως
παραλιακών),
έ ναντι
σ υμβολικού
ανταλλάγματος, γι α την υλοποίηση εκδηλώσεων
κοινωφελούς χαρακτ ή ρα από τ οπικές Αρχές και
Φορείς/Σωματεία με μ η κερδοσκοπικό χαρακτήρα.
Ενδιαφερόμενοι κοινωνικοί εταίροι (stakeholders ): Τοπική
κοινωνία.
Στόχ ος:
Η στόχευση της δράσης θα πρέπει να κατατείνει στην
ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ της Ο.Λ.Β. Α.Ε. και
Αρχών & Φο ρέων της Τοπικής Κοινωνίας, δια της
διευκόλυνσης υλοποίησης δράσεων/εκδηλ ώσεων με
εορταστικό,
πολιτιστ ικό
ή/και
ενημερωτικό
περιεχόμενο
(εξαιρ ουμένων
δράσεων
ρητά
αποκλειομένων, βάσει παλαιότερ ων Αποφάσεων του
Δ.Σ.,
ενδεικτικά
κομματικών,
θρησκευτικών
οργανώσεων κ.λ.π.).
Μέσα επίτευξης : Η ικανοποίηση υ ποβληθέντων αιτ ημάτων
παραχώρησης δικαιώματος χρήσης λιμενικών χώρων,
για την υλοποίηση των ως άνω περιγραφόμενων
εκδηλώσεων έναντι συμβολικού αντ αλλάγματος ενός
ευρώ (1,00 €), το οποίο δεν θα αναζ ητάται.
Προϋπολ ογισμός δράσης : 0,00 €.

-

Δράση 3 η
Περιγραφή :

Διατήρηση τ ης ακολουθούμενης επί σειρά ετών
πολιτικής
κάλυψης
δαπανών
προμήθειας
υλικών/υπηρε σιών για τις ανάγκες τ ης Λιμενικής
Αρχής (Κ.Λ. Βόλο υ), προκειμένου να καταστεί
ευχερέστερ η η εκτέλεση του έργου πο υ της έχει
ανατεθεί από την Πολ ιτεία.
Ενδιαφερόμενοι κοινωνικοί εταίροι (stakeholders ): Δημόσια
(Λιμενική) Αρχή (Κ.Λ. Βόλου) .
Στόχ ος:
Η δράση θα πρέπει να εστ ιάζει στ ην ενίσχυση των
σχέσεων μεταξύ τ ης Ο.Λ.Β. Α.Ε. και της Λιμενικής
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Αρχής, οι αρμοδιότητ ες τ ων οποίων είναι συγγενείς
και αμφίδρομες, δεδομ ένου ότι η δραστηριοποίηση
αμφότερων
λαμβάνει
χώρα
στ ην
ευρύτερη
εγκατάσταση του λιμένα Βόλου κ αι ως εκ τούτου είναι
αναγκαία επιταγ ή η επίτευξη τ ης μέγιστης δυνατής
συνεργασίας.
Μέσα επίτευξης : Η κάλυψη δαπανών για τ ην αγορά υλικών
μέσων/υπηρεσιών τ ης Λι μενικής Αρχής (Κ.Λ. Βόλου)
από τον προϋπολογισμό της Ο. Λ.Β. Α.Ε. βάσει
διαδικασίας που θα υποδειχθεί από την αρμόδια
Υπηρεσιακή μονά δα τ ης Ο.Λ.Β. Α.Ε.
Προϋπολ ογισμός δράσης : 18.000,00 €.

-

Δράση 4 η
Περιγραφή: Κάλυψη δαπανών δράσεων Φορέων/Σωματείων με
πολιτιστικό και φιλανθρωπικό περιεχόμενο.
Ενδιαφερόμενοι κοινωνικοί εταίροι (stakeholders ): Τοπική
Κοινωνία.
Στόχ ος:
Η δράση θα πρέπει να εστ ιάζει στ ην ενίσχυση των
σχέσεων μεταξύ τη ς Ο.Λ.Β. Α.Ε. και φορέων της
τοπικής κοινωνίας. Η Ο.Λ.Β. Α.Ε. αποτελεί έναν
σημαντ ικό, για τα τ οπικά δεδομένα, Οργανισμό, ο
οποίος οφείλει να συνδράμει στην ανάδειξη του
πολιτιστικού προϊόντος της πόλης και στ ην ενίσχυση
δράσεων με φιλανθρωπικό χαρακτ ήρα .
Μέσα επίτευξης : Η κάλυψη δαπανών έως και του εγκεκριμένου, με
την παρούσα, πο σού, βάσει επιλογής στην οποία θα
προβαίνει το Δ.Σ. της Ο.Λ.Β. Α.Ε.
Προϋπολ ογισμός δράσης : 13.000,00 €.

o

Καθοριζ όμενες επιλογές κατ ’ έτος
(i) Φυσικό περιβάλλ ον
-

Δράση μόνη
Περιγραφή : Διατήρηση εγκατ άστασης & λε ιτουργίας σταθμ ού
λήψης δεδομένων και συστήματος π αρακ ολούθησης
και
δημοσιοποίησης
περιβαλλοντικής
επιβάρυνσ ης/αέριας ρύπανσης στους χώρους του
εμπορικού λιμένα. Σημειώνεται ότι η δρ άση εκφεύγει
των «στενών» ορίων των
υποχρεώσεων που
απορρέουν, για τ ην Ο.Λ .Β. Α.Ε., από τ ην ισχύουσα
Α.Ε.Π.Ο.
Ενδιαφερόμενοι κοινωνικοί εταίροι (stakehol ders ): Εργαζόμενο ι,
Συνεργάτες, Τοπική Κοινωνία, Δημόσιες Αρχές.
Στόχ ος:
Η δράση οφείλει να εστιάζει σ το να κατ αστού ν τα
δεδομένα που συλλέγονται από τον εγκαθιστούμενο
εξοπλισμό, αξιοποιήσιμα για τ ην προστασία του
αέριου περιβάλλοντ ος και να συμβάλ λουν στην
βέλτιστη εφαρμογή τ ων προβλέψεων της Α.Ε.Π.Ο. Η
επίτευξη του σ τόχου συνδράμει στ η βελτίωση της
ποιότητας ζωής των εμπλεκομένων, με τη λειτουργία
του εμπορικού λιμένα , προσώπων, αλλά και της
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άμεσα
γειτ νιάζουσας,
στις
εγκατασ τάσεις
του
τελευταίου, πόλης.
Μέσα επίτευξης: Ανάληψη δαπάνης εγκατάστασης του αναγκαίο υ
εξοπλισμού για τη συλλογή και επεξεργασία τ ων
δεδομένων των μετρήσεων ατμοσφαιρικής ρύπανσης.
Προϋπολ ογισμός δράσης : 41.000,00 €.

