
 
                                              

 

 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ                                                                      
ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
Ταχ. Διεύθυνση : Ακτή Βασιλειάδη (Πύλη Ε1-Ε2)         
Ταχ. Κώδικας:      185 10,  Πειραιάς   
Πληροφορίες:   
Τηλέφωνο:         213137 1718 / 1721 
E-mail:               minister@yna.gov.gr 

 

          Πειραιάς, 10 Οκτωβρίου 2016 
         Αρ. Πρωτ.:1000.0/86396/2016 
 

 
 

 
ΘΕΜΑ : “Ανοιχτή Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης  

του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Οργανισμός 
Λιμένων Νομού Ευβοίας (Ο.Λ.Ν.Ε. Α.Ε.)»” 

 
 
 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
 
 
έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 
α. του άρθρου 51 του Ν.4150/2013 (Α’ 102) «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και 
Αιγαίου και άλλες διατάξεις» 
β. του άρθρου 3 του Ν.3429/2005 (Α’ 314) «Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.)» 
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει 
γ. των άρθρων 18 έως 24 του Κ.Ν. 2190/1920 (Α’ 37) «Περί Ανωνύμων Εταιρειών» όπως 
τροποποιημένος και συμπληρωμένος ισχύει 
δ. του άρθρου 21 του Ν.2932/2001 (Α’ 145) «Ελεύθερη Παροχή Υπηρεσιών στις θαλάσσιες 
ενδομεταφορές – Σύσταση Γενικής Γραμματείας Λιμένος και Λιμενικής Πολιτικής – Μετατροπή 
Λιμενικών Ταμείων σε Ανώνυμες Εταιρείες και άλλες διατάξεις» 
ε. του ΠΔ 63/2005 (Α’98) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
όργανα» όπως ισχύει 
στ. του ΠΔ 70/2015 (Α΄ 114) «… Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία 
του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής …» και του ΠΔ 73/2015 (Α΄ 116) «Διορισμός 
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».  

ζ. Του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Οργανισμός Λιμένων Νομού Ευβοίας ΑΕ 
( Ο.Λ.Ν.Ε.  ΑΕ)». 
 

ΑΠΕΥΘΥΝΕΙ 
 

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 
για την πλήρωση της θέσης του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της Ανώνυμης Εταιρείας με την 
επωνυμία «Οργανισμός Λιμένων Νομού Ευβοίας» (Ο.Λ.Ν.Ε. Α.Ε.). 

 
Οι αρμοδιότητες του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της Ο.Λ.Ν.Ε. Α.Ε. περιγράφονται στο 
άρθρο 12 του Καταστατικού της Ο.Λ.Ν.Ε. Α.Ε.  
 
Προσόντα επιλογής 
 
Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν τα κατωτέρω τυπικά και ουσιαστικά προσόντα: 
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1. Να είναι υπήκοοι κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
2. Πτυχίο Α.Ε.Ι.  της ημεδαπής η αντίστοιχο ισότιμο αναγνωρισμένο τίτλο της αλλοδαπής.    
3. Τουλάχιστον πενταετή εμπειρία σε θέση σημαντικής ευθύνης και απαιτήσεων στον δημόσιο ή 
ιδιωτικό τομέα.  

 
Συνεκτιμώνται μεταπτυχιακές σπουδές στους τομείς της δημόσιας διοίκησης, της ναυτιλίας, των 
μεταφορών, της οικονομίας και του δικαίου, καθώς και η ανάλογη εμπειρία. 
 
 
Κριτήρια αξιολόγησης 
 
Για την επιλογή του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της Ο.Λ.Ν.Ε. Α.Ε. θα ληφθούν ιδιαίτερα 
υπόψη τα εξής: 

 
1. Η εμπειρία στους τομείς της ναυτιλίας, των μεταφορών, της λιμενικής βιομηχανίας, της οικονομίας.   
2. Η εμπειρία στη διοίκηση και οργάνωση Οργανισμών ή/και επιχειρήσεων.  
3. Οι ικανότητες ιδίως σε θέματα διοίκησης και διεύθυνσης, στοχοθεσίας, οργάνωσης και 
αναδιοργάνωσης επιχειρήσεων και Οργανισμών με σκοπό την επίτευξη των προγραμματικών στόχων 
της Ο.Λ.Ν.Ε. Α.Ε.  
4. Η τεκμαιρόμενη από την πείρα τους ικανότητα εργασίας και λήψης σημαντικών αποφάσεων ευθύνης.   
5. Η καλή γνώση τουλάχιστον μιας (1) ξένης γλώσσας.   
 
Αποκλείεται του διορισμού πρόσωπο αν: 
1. Έχει εκδοθεί σε βάρος του αμετάκλητη δικαστική απόφαση για αδίκημα που συνεπάγεται κώλυμα 
διορισμού σε θέση δημοσίου υπαλλήλου ή έκπτωση δημοσίου υπαλλήλου, σύμφωνα με τα άρθρα 5, 8, 
9 και 149 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ. 
Δ., όπως ισχύει   
2. έχει αποκλεισθεί ή παυθεί από αρμόδια αρχή από την άσκηση ενός επαγγέλματος ή του έχει 
απαγορευθεί η ανάληψη θέσης διευθυντού ή στελέχους οιουδήποτε δημόσιου νομικού προσώπου, 
λόγω σοβαρού πειθαρχικού παραπτώματος.  

 
Θητεία 
1. Η διάρκεια της θητείας του  Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου είναι ανεξάρτητη από εκείνη 

των υπολοίπων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 
2.  Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος  ορίζεται και παύεται αζημίως για το Δημόσιο και την 

Εταιρεία με κοινή απόφαση των Υπουργών  Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. 
 
 

 
Δικαιολογητικά 
Τα δικαιολογητικά που κατατίθενται από τους υποψηφίους είναι: 
α. Αίτηση 
β. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα (σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή, CD μη επαναγραφόμενο) 
γ. Υπεύθυνη Δήλωση (Ν. 1599/1986) στην οποία δηλώνεται υπεύθυνα ότι: 

i. δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του αιτούντος αμετάκλητη δικαστική απόφαση για αδίκημα που 
συνεπάγεται κώλυμα διορισμού σε θέση δημοσίου υπαλλήλου ή έκπτωση δημοσίου υπαλλήλου, 
σύμφωνα με τα άρθρα 5, 8, 9 και 149 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών 
Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π., όπως ισχύει 

ii. ο αιτών δεν έχει αποκλεισθεί ή παυθεί από αρμόδια αρχή από την άσκηση ενός επαγγέλματος ή 
του έχει απαγορευθεί η ανάληψη θέσης διευθυντού ή στελέχους οιουδήποτε δημόσιου νομικού 
προσώπου, λόγω σοβαρού πειθαρχικού παραπτώματος. 

Η αίτηση θα περιλαμβάνει αναλυτικά τα στοιχεία του αιτούντος, περιλαμβανομένων στοιχείων 
τηλεφωνικής ή και ηλεκτρονικής επικοινωνίας.  
 
Υποβολή αίτησης 
Η αίτηση με τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλεται από τους υποψηφίους στην: 

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών  
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Γενική Γραμματεία ΥΝΑΝΠ 
Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής  
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Ακτή Βασιλειάδη, Πύλες Ε1-Ε2, Κεντρικός Λιμένας Πειραιά, ΤΚ 18510 
Πειραιάς,  
Τηλ.: 2131371700 
Email: ddy.b@yna.gov.gr.  
 
Ώρες 08.00 – 13.30 

 
Η υποβολή της αίτησης με τα ανωτέρω δικαιολογητικά γίνεται είτε αυτοπροσώπως στην ανωτέρω 
Διεύθυνση, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, σε κλειστό φάκελο, όπου απ' έξω θα 
αναγράφονται τα κάτωθι:  

 
Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής  
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών   
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Ακτή Βασιλειάδη, Πύλες Ε1-Ε2, Κεντρικός Λιμένας Πειραιά, ΤΚ 18510 
Πειραιάς,  
...............................................................................................(ονοματεπώνυμο υποψηφίου)  
Αίτηση για την Ανοιχτή Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης του 
Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Οργανισμός 
Λιμένων Νομού Ευβοίας Α.Ε ( Ο.Λ.Ν.Ε.  Α.Ε)». 

 
Για οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία ή διευκρίνιση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
επικοινωνούν τηλεφωνικά : 2131371480-1296-1421-1481 

 
Καταληκτική προθεσμία κατάθεσης των ανωτέρω αιτήσεων ορίζεται η 30-11-2016 και ώρα 13:30΄.  
Στην περίπτωση αποστολής της εν λόγω αίτησης, με συστημένη επιστολή ως ημερομηνία κατάθεσης 
λογίζεται η ημερομηνία της ταχυδρομικής σφραγίδας. 
 
Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνει από τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία αποτελείται από: 

 
α) τον Γενικό Γραμματέα Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων, κ. Χρήστο 
Λαμπρίδη ως Πρόεδρο  
και ως μέλη: 
β) την Αναπληρώτρια Προϊστάμενη της Γενικής Διεύθυνσης Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και 
Ναυτιλιακών Επενδύσεων, κα Αιμιλία Χριστοδουλοπούλου 
γ) τον Αναπληρωτή Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Λιμενικής Πολιτικής της Γενικής 
Γραμματείας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Ευθύμιο Μιχαήλ. 

 
Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής και συνεκτιμώντας το σύνολο των στοιχείων των 
υποψηφίων η Επιτροπή προχωρά στην κατάρτιση του τελικού καταλόγου αξιολόγησης, τον οποίο και 
υποβάλει για κύρωση στον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Ο τελικός αυτός κατάλογος θα 
περιλαμβάνει, κατ’ αύξουσα σειρά, τουλάχιστον τρείς (3) υποψηφίους. 

 
Η παρούσα να δημοσιευτεί σε δύο ημερήσιες εφημερίδες πανελλήνιας κυκλοφορίας και να αναρτηθεί 
στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. 
 
 

Πειραιάς, 10-10-2016 
 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
 
 
 

               ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ 
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