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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΟΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
Ταχ. Δ/νση: Καραγεώργη Σερβίας 8
Ταχ. Κώδικας: 10562 Αθήνα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Για την πλήρωση της θέσης του Διευθύνοντος Συμβούλου του Διοικητικού
Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε.»
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη
Τις διατάξεις:
1. του ν. 43/1975 (Α’ 93) «Περί ιδρύσεως Εθνικής Βιομηχανίας Αεροπορικού
Υλικού» (ΦΕΚ Α’ 39), όπως ισχύει
2. του ν. 696/1977 (Α’ 272) «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του Νόμου
43/1975 περί ιδρύσεως εθνικής βιομηχανίας αεροπορικού υλικού», όπως ισχύει.
3. του άρθρου 44 του ν. 1947/1991 (Α΄70) «Απλούστευση φορολογικών
διαδικασιών και άλλες ρυθμίσεις».
4. του άρθρου 3 του ν. 3429/2005 (Α’ 314) «Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί
(Δ.Ε.Κ.Ο.)», όπως ισχύουν.
5. του ν. 4548/2018 (Α’ 104) «Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων
εταιρειών», όπως ισχύει.
6. των άρθρων 3 και 4 του ν. 3016/2002 (Α’ 110) «Για την εταιρική διακυβέρνηση,
θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν.
7. του ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της
Κυβέρνησης, των Κυβερνητικών οργάνων και της Κεντρικής Δημόσιας
Διοίκησης» (Α΄133).
8. του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες
διατάξεις».
9. του π.δ. 83/2019 (Α’ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
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10. του π.δ. 142/2017 (Α’ 181) «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών».
11. του ισχύοντος κωδικοποιημένου καταστατικού της εταιρείας «Ελληνική
Αεροπορική Βιομηχανία Α.Ε.».
ΚΑΛΕΙ
τους ενδιαφερόμενους υποψηφίους που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη
διαδικασία πλήρωσης της θέσης του Διευθύνοντος Συμβούλου της ανώνυμης
εταιρείας «Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία Α.Ε.»., να υποβάλλουν αίτηση
εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατά τα κατωτέρω οριζόμενα:
Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΗΣ
Ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της
εταιρείας. H ιδιότητά του είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του Προέδρου του
Διοικητικού Συμβουλίου. Προΐσταται όλων των υπηρεσιών της εταιρείας, διευθύνει
το έργο της, λαμβάνει τις αναγκαίες αποφάσεις μέσα στο πλαίσιο των διατάξεων,
που διέπουν τη λειτουργία της, επί των εγκεκριμένων προγραμμάτων, των
προϋπολογισμών, του Επιχειρησιακού Σχεδίου και του Καταστατικού, εκπροσωπεί
την Εταιρεία δικαστικώς και εξωδίκως, όπου αυτό προβλέπεται από το καταστατικό
και έχει και όσες άλλες αρμοδιότητες του αναθέτει το Διοικητικό Συμβούλιο της
εταιρείας ή προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις. Ο Διευθύνων Σύμβουλος, στο
πλαίσιο της άσκησης των αρμοδιοτήτων του, καλείται να συμβάλλει αποφασιστικά,
σε συνεργασία με τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και του στελεχιακού
δυναμικού της εταιρείας, ώστε η ΕΑΒ Α.Ε. να ανταποκριθεί με επιτυχία στον
ιδιαίτερο ρόλο της.
II. ΘΗΤΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΕΣ
Η θητεία του Διευθύνοντος Συμβούλου ακολουθεί τη θητεία του Διοικητικού
Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία είναι πενταετής με δυνατότητα ανανέωσης. Οι
αποδοχές του Διευθύνοντος Συμβούλου προσδιορίζονται αναλόγως προσόντων και
με βάση τους ισχύοντες περιορισμούς από την κείμενη νομοθεσία.
ΙΙI. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Οι υποψήφιοι για τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΕΑΒ ΑΕ πρέπει να
διαθέτουν κατ’ ελάχιστο τα κάτωθι τυπικά και ουσιαστικά προσόντα:
1. Να είναι Έλληνες πολίτες.
2. Να είναι κάτοχοι πτυχίου πανεπιστημιακού ιδρύματος της ημεδαπής ή
αναγνωρισμένου από τον αρμόδιο φορέα ως ισότιμου τίτλου σπουδών
της αλλοδαπής.
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3. Να διαθέτουν συνολική επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον δέκα πέντε
(15) ετών, εκ των οποίων τα πέντε (5) τουλάχιστον έτη θα αφορούν
εμπειρία σε θέση σημαντικής ευθύνης και απαιτήσεων στο δημόσιο ή
ιδιωτικό τομέα.
4. Άριστες ικανότητες γραπτής και προφορικής επικοινωνίας στην ελληνική
και αγγλική γλώσσα, καθώς επίσης και ικανότητα δημόσιων
παρουσιάσεων και ομιλιών στις γλώσσες αυτές.
5. Άμεμπτο ήθος και ακεραιότητα, καθώς και διοικητικές και οργανωτικές
ικανότητες.
IV. ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Επιπροσθέτως, για την επιλογή του Διευθύνοντος Συμβούλου θα συνεκτιμηθούν
ιδιαιτέρως τα ακόλουθα προσόντα:
α) Η συνάφεια του πτυχίου με αντικείμενο σχετικό με τις επιστήμες της
Αεροναυπηγικής ή Αεροδιαστημικής ή της Μηχανικής, καθώς και μεταπτυχιακοί
τίτλοι ή/και διδακτορικός τίτλος σπουδών στα παραπάνω αντικείμενα.
β) Ειδική εμπειρία σε σχέση με τον επιδιωκόμενο σκοπό της εταιρείας, βαθιά γνώση
στον τομέα δράσης της εταιρείας και τις σχετικές ελληνικές, ευρωπαϊκές και
διεθνείς πολιτικές και κανονισμούς της αεροναυπηγικής βιομηχανίας, καθώς και σε
θέματα διοίκησης επιχειρήσεων και το απαιτούμενο για τη θέση κύρος και
εμπειρία, ώστε ο επιλεγείς να μπορεί να εκπληρώσει τον σκοπό της εταιρείας.
γ) Εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία σε θέματα κατάρτισης επιχειρηματικών
σχεδίων και μελετών στρατηγικής, προτεραιοποίησης, στοχοθέτησης,
προγραμματισμού, σχεδιασμού, ανάπτυξης και λειτουργίας αμυντικών
συστημάτων, επίτευξης μετρήσιμων αποτελεσμάτων από θέσεις ανώτερης
διοικητικής ευθύνης, κ.λ.π.
δ) Η τεκμαιρόμενη από την εμπειρία του ικανότητα διοίκησης οργανωτικών
μονάδων ή οργανισμών ή ανθρώπινου δυναμικού του ιδιωτικού τομέα,
συγκρότησης και συντονισμού ομάδων έργου, παρακολούθησης επίτευξης στόχων,
διαχείρισης αλλαγών, επίλυσης συγκρούσεων, οικονομικής διαχείρισης και
κατάρτισης συμβάσεων συνεργασίας, διαβούλευσης και διαπραγμάτευσης με τα
εκάστοτε σημαντικά ενδιαφερόμενα μέρη (πελάτες, δημόσιες αρχές, οίκους του
εξωτερικού και προμηθευτές, κ.λ.π.) σε στρατηγικά και λειτουργικά επιχειρηματικά
θέματα.
δ) Ικανότητα πειθούς και οικοδόμησης συναίνεσης μεταξύ διαφορετικών ομάδων.
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V. ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ – ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΑ – ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ
Στο πρόσωπο του υποψηφίου δεν θα πρέπει να συντρέχουν τα κωλύματα ή οι
περιορισμοί του άρθρου 8 του ν. 3528/2007 (Α’ 26), του άρθρου 3 του ν. 3429/2005,
όπως ισχύει, καθώς και των άρθρων 68 έως και 70 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).
Επίσης, θα πρέπει:
α) να μην έχει αποκλειστεί ή τελεί υπό αναστολή η εξάσκηση του επαγγέλματος /
ιδιότητάς του από τις σχετικές αρχές / υπηρεσίες ή να του έχει απαγορευτεί να
ασκεί καθήκοντα από θέση ευθύνης από οποιαδήποτε εταιρεία / οργανισμό
ιδιωτικού ή δημόσιου δικαίου,
β) να μην έχει επιδείξει κακή διαγωγή ή κακοδιαχείριση θεμάτων, όταν ήταν σε
θέση ευθύνης,
γ) να μην υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων, περιλαμβανομένης της κατοχής
μετοχών ή άλλης μορφής οικονομικού ενδιαφέροντος ή να υπηρετεί ως
εργαζόμενος, σύμβουλος ή μέλος διοικητικού συμβουλίου δημόσιας επιχείρησης /
οργανισμού ή εταιρείας, που λειτουργεί ανταγωνιστικά.

VΙ. ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν την αίτησή τους αποκλειστικά στο
Γραφείο Γραμματείας της Μονάδας Αποκρατικοποιήσεων, Διαχείρισης Κινητών
Αξιών

και

Επιχειρησιακού

Σχεδιασμού

(Μ.Α.Δ.Κ.Α.Ε.Σ.)

του

Υπουργείου

Οικονομικών, στην ταχυδρομική διεύθυνση Καραγεώργη Σερβίας 8 Αθήνα, 5ος
όροφος, γραφείο 512, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 09.00 π.μ. έως 15.00
μ.μ. μέχρι και την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2020.
Η αίτηση θα πρέπει οπωσδήποτε να συνοδεύεται, επί ποινή αποκλεισμού, από τα
κάτωθι δικαιολογητικά:
α) Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας ή
διαβατηρίου.
β) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, με επικυρωμένο το γνήσιο
της υπογραφής, με την οποία θα βεβαιώνεται ότι όλα τα υποβαλλόμενα
δικαιολογητικά είναι αληθή και ακριβή, ότι δεν συντρέχει στο πρόσωπο του
υποψηφίου κανένα από τα κωλύματα και ασυμβίβαστα διορισμού που
προαναφέρονται στην παράγραφο V της παρούσας και ότι έχει εκπληρώσει τις
στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή έχει νόμιμα απαλλαγεί από αυτές (για τους
άνδρες υποψηφίους).
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γ) Φωτοαντίγραφα των τίτλων σπουδών και γλωσσομάθειας.
δ) Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
ε) Αποδεικτικά έγγραφα – βεβαιώσεις για την επαγγελματική εμπειρία.
Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σε
ευκρινή φωτοαντίγραφα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014
(ΦΕΚ Α’ 74). Σε ότι αφορά τους τίτλους σπουδών, τα πιστοποιητικά και τις
βεβαιώσεις της αλλοδαπής, καθώς και τη γνώση των ξένων γλωσσών και την
απόδειξη αυτών εφαρμόζονται τα άρθρα 28 και 29 του ΠΔ 50/2001 (ΦΕΚ Α΄39).
Επιπλέον, οι τίτλοι σπουδών της αλλοδαπής που θα υποβληθούν θα πρέπει να
συνοδεύονται από την αναγνώριση του αρμόδιου φορέα.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν σε κλειστό φάκελο την
υποψηφιότητά τους με την ένδειξη «Πρόσκληση ΥΠΟΙΚ – ΕΑΒ Α.Ε. – Θέση
Διευθύνοντος Συμβούλου», ο οποίος θα περιλαμβάνει την αίτηση και τα
παραπάνω δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο
από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει επικύρωση της υπογραφής
τους από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στο Γραφείο
Γραμματείας της Μονάδας Αποκρατικοποιήσεων, Διαχείρισης Κινητών Αξιών και
Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, στην ταχυδρομική διεύθυνση Καραγεώργη Σερβίας
αριθ. 8, Τ.Κ. 105 62 Αθήνα, 5ος όροφος, γραφείο 512.
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς, το εμπρόθεσμο των
αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο
οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
VIΙ. ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ-ΚΩΛΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
1. Οι προϋποθέσεις και τα προσόντα επιλογής θα πρέπει να συντρέχουν κατά την
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας.
2. Τα κωλύματα υποψηφιότητας δεν πρέπει να συντρέχουν σε οποιοδήποτε στάδιο
της διαδικασίας επιλογής, καθώς και κατά το χρόνο διορισμού του Διευθύνοντος
Συμβούλου.
VIIΙ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ ΕΠΙΛΟΓΉς
1. Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνει από τριμελή γνωμοδοτική Επιτροπή
Αξιολόγησης, η οποία θα συσταθεί με Υπουργική Απόφαση. Η Επιτροπή, μετά την
παραλαβή των κλειστών φακέλων των υποψηφίων από το Γραφείο Γραμματείας
της ΜΑΔΚΑΕΣ, θα προβεί στον έλεγχο των τυπικών προσόντων και θα καλέσει σε
συνέντευξη τους -κατά την κρίση της- επικρατέστερους υποψηφίους. Η
5
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συνέντευξη αποσκοπεί στον έλεγχο της συνδρομής των ουσιαστικών προσόντων
των υποψηφίων, καθώς και στην αξιολόγηση της προσωπικότητας, της επιτελικής
προσέγγισης, της ικανότητας επικοινωνίας και της ηγετικής ικανότητάς τους.
Στη συνέχεια η Επιτροπή θα αξιολογήσει τις υποψηφιότητες και θα καταρτίσει
πίνακα με τους πλέον κατάλληλους υποψηφίους κατά σειρά αξιολόγησης, χωρίς
ωστόσο η σειρά κατάταξης να είναι δεσμευτική για την επιλεγούσα αρχή. Ο
πίνακας αυτός θα υποβληθεί στον Υπουργό Οικονομικών για την τελική επιλογή.
2. Εν συνεχεία, ο Υπουργός Οικονομικών, ως ασκών την εποπτεία της Δημόσιας
Επιχείρησης, θα γνωστοποιήσει στον Πρόεδρο της Επιτροπής Δημοσίων
Επιχειρήσεων, Τραπεζών, Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας και Φορέων Κοινωνικής
Ασφάλισης του άρθρου 49Α του Κανονισμού της Βουλής, την πρόθεσή του να
προβεί στον διορισμό του συγκεκριμένου προσώπου ως Διευθύνοντος
Συμβούλου, υποβάλλοντας ταυτόχρονα βιογραφικό σημείωμα του προτεινόμενου.
Η εν λόγω Επιτροπή θα συνεδριάσει εντός πέντε (5) ημερών από την υποβολή του
βιογραφικού σημειώματος και εντός τεσσάρων (4) ημερών από τη συνεδρίασή
της, θα διατυπώσει στον προτείνοντα Υπουργό με έγγραφη έκθεση τη γνώμη της
για την καταλληλότητα του προτεινόμενου προσώπου.
3. Ο ορισμός του Διευθύνοντος Συμβούλου θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις
διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 3 του ν. 3429/2005.

IX. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
1. Η παρούσα αναρτάται αμελλητί στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
2. Μετά την ανάρτησή της, δημοσιεύεται αμελλητί στο δικτυακό τόπο της Εταιρείας
http://www.haicorp.com/el/ και του υπουργείου Οικονομικών https://www.minfin.gr/,
καθώς και στο διαδικτυακό τόπο www.opengov.gr.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ
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ΑΔΑ: 955ΓΗ-05Ψ

AΙΤΗΣΗ
Προς: την Επιτροπή Αξιολόγησης του
Υπουργείου Οικονομικών
για την πλήρωση της θέσης του
Διευθύνοντος Συμβούλου στην
ΕΑΒ ΑΕ.
Όνομα:
Επώνυμο:
Δια

της

παρούσης,

σας

υποβάλλω

την

για

τη

του

Όνομα Πατρός:
υποψηφιότητά

μου

θέση

Επώνυμο Πατρός:
Διευθύνοντος

Συμβούλου

της

εταιρείας

Ημερομηνία γέννησης:
«Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία» (ΕΑΒ) ΑΕ,
Επάγγελμα:
σύμφωνα με την από ……….. Πρόσκληση
Ταχυδρομική Διεύθυνση:
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος .
Τηλέφωνο:
e-mail:

Θέμα: Αίτηση υποβολής υποψηφιότητας
για τη θέση του Διευθύνοντος
Συμβούλου της εταιρείας ΕΑΒ ΑΕ.

Αθήνα,

Ο/Η Αιτών/ούσα

/ /2020

Συνημμένα:
1.

………………………………

2. ………………………………
3. ………………………………
4. ………………………………
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