Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσης
(Μη Εκτελεστικού) Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου
στην Εγνατία Οδό Α.Ε.

Οργανωτικό πλαίσιο
Δυνάμει του N.3986/2011 (ΦΕΚ Α΄152), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ιδρύθηκε η εταιρεία «Ταμείο
Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.» (εφεξής το «ΤΑΙΠΕΔ» ή «Ταμείο»), με
αποκλειστικό σκοπό την αξιοποίηση της ιδιωτικής περιουσίας του Ελληνικού Δημοσίου που
περιλαμβάνεται στο Πρόγραμμα Αποκρατικοποιήσεων του Ν.3985/2011 “Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο
Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015” (ΦΕΚ Α’ 151), όπως έχει επικαιροποιηθεί και ισχύει. Σύμφωνα
με το άρθρο 188 παρ. 1 του N.4389/2016, το ΤΑΙΠΕΔ αποτελεί άμεση θυγατρική της «Ελληνική Εταιρείας
Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε.».
Σύμφωνα με τον παραπάνω ιδρυτικό του νόμο (Ν.3986/2011), το ΤΑΙΠΕΔ αξιοποιεί την ιδιωτική
περιουσία του Δημοσίου, που του έχει ανατεθεί σύμφωνα με τις διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας και τις
προβλέψεις των Μεσοπρόθεσμων Πλαισίων Δημοσιονομικής Στρατηγικής. Το πλάνο αξιοποίησης
βρίσκεται σε εξέλιξη και έχει ως στόχο την τροφοδότηση της ανάπτυξης, την προσέλκυση άμεσων
επενδύσεων στις υποδομές, την ενέργεια, τα ακίνητα καθώς και άλλους τομείς της οικονομίας,
επιτυγχάνοντας παράλληλα και άλλα σημαντικά οφέλη, όπως η δημιουργία θέσεων εργασίας, ο
εκσυγχρονισμός υποδομών και η προώθηση των απαραίτητων μεταρρυθμίσεων.
Το ΤΑΙΠΕΔ συστάθηκε την 1η Ιουλίου 2011 με αρχική διάρκεια έξι ετών και η διάρκεια του παρατάθηκε
ήδη μέχρι και την 01.07.2020.
Στο Ταμείο έχουν μεταφερθεί τα περιουσιακά στοιχεία που είχαν περιληφθεί στα Μεσοπρόθεσμα
Προγράμματα, τα οποία συνοψίζονται σε τρεις κατηγορίες:
•
•
•

Αξιοποίηση Γης
Υποδομές
Εταιρικό Χαρτοφυλάκιο

Ανακοίνωση
Με την υπ’ αριθμ. 215/10.08.2012 απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και
Αποκρατικοποιήσεων (ΔΕΑΑ) (ΦΕΚ Β’ 2316/2012), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 241/27.08.2013
(ΦΕΚ Β’ 2221/2013) και 264/14.06.2018 (ΦΕΚ Β’ 2018/2018) αποφάσεις της ιδίας Επιτροπής,
μεταβιβάσθηκε στο ΤΑΙΠΕΔ για ανώτατο χρονικό διάστημα σαράντα (40) ετών (i) το δικαίωμα της
εταιρίας «Εγνατία Οδός Α.Ε.» («ΕΟΑΕ» ή «Εταιρεία») για τη λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση
(α) του αυτοκινητοδρόμου Εγνατία Οδός και των παρόδιων αυτού εκτάσεων και (β) των ακόλουθων
κάθετων προς τον Αυτοκινητόδρομο οδικών αξόνων: β.1) Ανισόπεδος Κόμβος (Α/Κ) Καστοριάς (Δυτ.
Σιάτιστας) − Α/Κ Κορομηλιάς − Α/Κ Ιεροπηγής − Μεθοριακός Σταθμός Κρυσταλλοπηγής, β.2) Α/Κ
Λαγκαδά/Σερρών − Μεθοριακός Σταθμός Προμαχώνα και των παρόδιων αυτών εκτάσεων, καθώς και (ii)
το δικαίωμα του Ελληνικού Δημοσίου για τη λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση του κάθετου

άξονα β.3) Α/Κ Χαλάστρας − Μεθοριακός Σταθμός Ευζώνων («Εγνατία» ή «Αυτοκινητόδρομος»), καθώς
και τα συναφή δικαιώματα επί του Αυτοκινητόδρομου.
Το ΤΑΙΠΕΔ διεξάγει ήδη διαγωνισμό για την ανάθεση σύμβασης παραχώρησης υπηρεσιών για τη
χρηματοδότηση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση του Αυτοκινητοδρόμου δυνάμει της από
14.11.2017 πρόσκλησης υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και η
οποία βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του ΤΑΙΠΕΔ (www.hradf.com) (ο «Διαγωνισμός»). Η Φάση
Α’ του Διαγωνισμού (προεπιλογή των ενδιαφερομένων μερών) ολοκληρώθηκε στις 16.05.2018. Η Φάση
Β’ του Διαγωνισμού (υποβολή δεσμευτικών προσφορών) έχει ήδη εκκινήσει.
Σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 7 του άρθρου 2 του Ν. 3986/2011, τη διοίκηση και διαχείριση του
Αυτοκινητοδρόμου μέχρι την αξιοποίησή του ασκεί ο προηγούμενος διαχειριστής. Περαιτέρω, το ΤΑΙΠΕΔ
ασκεί για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου, το οποίο τυγχάνει κύριος του συνόλου των μετοχών της
ΕΟΑΕ, τα δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας, δυνάμει της από 30.11.2011 σύμβασης «Παραχώρησης
Άσκησης Δικαιωμάτων Ψήφου επί μετοχών της εταιρείας Εγνατία Οδός ΑΕ», η οποία παρατάθηκε με τις
από 26.11.2014, 17.02.2016 και 30.07.2017 συμβάσεις του Ελληνικού Δημοσίου και του ΤΑΙΠΕΔ A.E. και
ισχύει έως και τις 26.11.2020.
Για πληροφορίες σχετικά με την Εταιρεία παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: www.egnatia.eu
Σκοπός της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος είναι η προσέλκυση υποψηφίων για την
πλήρωση της θέσης του Προέδρου Δ.Σ. της ΕΟΑΕ.
Αρμοδιότητες Θέσης
Ο (μη εκτελεστικός) Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας έχει την αρμοδιότητα να
συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο, να καθορίζει την ημερήσια διάταξη, να προεδρεύει στις συνεδριάσεις
αυτού, να διασφαλίζει την καλή οργάνωση των εργασιών του και την έγκαιρη πληροφόρηση των μελών
του Διοικητικού Συμβουλίου για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, καθώς και την αποτελεσματική
διεξαγωγή των συνεδριάσεων του.
Προφίλ υποψηφίου
Οι υποψήφιοι θα πρέπει αποδεδειγμένα να πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια και να διαθέτουν τα
προσόντα και τις δεξιότητες που περιγράφονται παρακάτω:
•

Πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Τεχνικής ή Οικονομικής/Χρηματοοικονομικής
κατεύθυνσης ή Διοίκησης Επιχειρήσεων,

•

Προηγούμενη εμπειρία στην κατασκευή, λειτουργία, συντήρηση & εκμετάλλευση
αυτοκινητοδρόμων ή/και σε παραχωρήσεις αυτοκινητοδρόμων ή/και υποδομών στην Ελλάδα ή το
εξωτερικό, θα συνεκτιμηθεί ιδιαιτέρως,

•

Ανεπτυγμένες διοικητικές ικανότητες με αποδεδειγμένη προϋπηρεσία σε ανώτατο ή ανώτερο
εκτελεστικό επίπεδο μεγάλων ελληνικών ή πολυεθνικών εταιριών,

•

Ιστορικό συμμετοχής σε πολύπλοκες επιχειρηματικές καταστάσεις συμπεριλαμβανομένων των
εταιρικών αναδιαρθρώσεων και διοικητικών βελτιώσεων,

•

Πρότερη συμμετοχή σε Διοικητικά Συμβούλια (ΔΣ) και ικανότητα λήψης αποφάσεων σε επίπεδο ΔΣ,

•

Αδιαμφισβήτητη επιχειρηματική ηθική και ανεξαρτησία,

•

Απουσία οποιονδήποτε υφιστάμενων ή δυνητικών συνθηκών κατάστασης σύγκρουσης
συμφερόντων με α) το ΤΑΙΠΕΔ ή/και τους συμβούλους του αναφορικά με τον Διαγωνισμό που
διεξάγει, β) την ΕΟΑΕ, γ) τους ενδιαφερόμενους (και τα μέλη των κοινοπρακτούντων σχημάτων) που
έχουν ανακηρυχθεί ως προεπιλεγέντες επενδυτές και συμμετέχουν στον Διαγωνισμό, όπως έχουν
ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του ΤΑΙΠΕΔ (www.hradf.com) («Προεπιλεγέντες Επενδυτές») και δ)
τους συμβούλους των Προεπιλεγέντων Επενδυτών για τον Διαγωνισμό. Ως κατάσταση σύγκρουσης
συμφερόντων νοείται ρητώς και η περίπτωση που ο υποψήφιος έχει εργαστεί ή έχει οποιαδήποτε
επαγγελματική σχέση τα τελευταία τρία (3) έτη για τους Προεπιλεγέντες Επενδυτές ή/και τους
συμβούλους τους για τον Διαγωνισμό. Οι υποψήφιοι δεσμεύονται ρητώς με τη συμμετοχή τους ότι
η συγκεκριμένη υποχρέωση για την απουσία οποιονδήποτε υφιστάμενων ή δυνητικών συνθηκών
κατάστασης σύγκρουσης συμφερόντων, σύμφωνα με τα ανωτέρω θα πληρούται καθόλη τη διάρκεια
της θητείας του ως (μη εκτελεστικού) Προέδρου της ΕΟΑΕ, εφόσον επιλεγεί.

•

Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας

Ικανότητες και ιδιότητες
•

Εξαιρετικές δεξιότητες ηγεσίας και επικοινωνίας,

•

Ανεπτυγμένες ικανότητες διαχείρισης διαπροσωπικών σχέσεων σε εργασιακό περιβάλλον υψηλής
έντασης και απαιτήσεων,

•

Αποδεδειγμένες ικανότητες διαχείρισης επικοινωνίας και σχέσεων με διαφορετικά συνεργαζόμενα
μέρη (δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, τοπική αυτοδιοίκηση, πιστωτικά ιδρύματα, προμηθευτές κτλ),

•

Αδιαμφισβήτητο επαγγελματικό και προσωπικό ήθος, ακεραιότητα και εχεμύθεια.

Επισημαίνεται ότι oι υποψηφιότητες τελούν υπό τον όρο απουσίας οποιωνδήποτε προσωπικών ή
νομικών κωλυμάτων και περιορισμών, όπως περιγράφονται στην ισχύουσα νομοθεσία (παρ.2 - 6 του
άρθρου 194 του Ν.4389/2016).
Προθεσμία / Όροι & Προϋποθέσεις
Οι υποψήφιοι καλούνται να αποστείλουν τις αιτήσεις τους, συνοδευόμενες από αναλυτικό βιογραφικό
σημείωμα και επιστολή στην οποία θα εκθέτουν τους λόγους για τους οποίους θεωρούν ότι είναι
κατάλληλοι για την προκηρυσσόμενη θέση αποκλειστικώς και μόνο ηλεκτρονικά στην ακόλουθη
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) : vaga@hraf.gr έως και την Παρασκευή 12 Απριλίου,
16:00, ώρα Ελλάδος.
Το ΤΑΙΠΕΔ διατηρεί τη διακριτική του ευχέρεια, να ακυρώσει, αναστείλει, τροποποιήσει ή αναβάλει την
παρούσα διαδικασία, χωρίς καμία προηγούμενη προειδοποίηση, καθώς και να διακόψει οποιεσδήποτε
διαπραγματεύσεις ή συζητήσεις σε οποιοδήποτε στάδιο της κι αν βρίσκεται η διαδικασία, χωρίς
οποιαδήποτε περαιτέρω ευθύνη έναντι οποιουδήποτε συμμετέχοντα ή/και τρίτου.
Για όλες τις αιτήσεις θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.

