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Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων
Μη Εκτελεστικών Ανεξάρτητων Μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο της
Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε.

Οργανωτικό πλαίσιο

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε. («ΕΕΣΥΠ») ιδρύθηκε ως
νομικό πρόσωπο, βάσει του Ν. 4389/2016. Η ΕΕΣΥΠ λειτουργεί χάριν του δημοσίου
συμφέροντος, σύμφωνα με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας. Συγκεκριμένα, η
ΕΕΣΥΠ διαχειρίζεται και αξιοποιεί τα περιουσιακά της στοιχεία προκειμένου να:
(α) συνεισφέρει πόρους για την υλοποίηση της επενδυτικής πολιτικής της χώρας και
για την πραγματοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ενίσχυση της ανάπτυξης
της ελληνικής οικονομίας και
β) συμβάλει στην απομείωση των οικονομικών υποχρεώσεων της Ελληνικής
Δημοκρατίας, σύμφωνα με το ν. 4336/2015..
Για την εκπλήρωση του σκοπού της, η ΕΕΣΥΠ ενεργεί με τρόπο ανεξάρτητο,
επαγγελματικό και επιχειρηματικό με μακροπρόθεσμη προοπτική στην επίτευξη των
αποτελεσμάτων της, σύμφωνα με τον Εσωτερικό της Κανονισμό, με εγγυήσεις πλήρους
διαφάνειας και με σκοπό την επαύξηση της αξίας και τη βελτίωση της απόδοσης των
παραπάνω περιουσιακών στοιχείων, καθώς και τη δημιουργία εσόδων, τα οποία
κατανέμονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4389/2016. Περαιτέρω, η ΕΕΣΥΠ
προωθεί μεταρρυθμίσεις των δημοσίων επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων, μέσω,
αναδιάρθρωσης, βέλτιστης εταιρικής διακυβέρνησης και διαφάνειας, καθώς και μέσω
της προαγωγής υπεύθυνης διοίκησης, κοινωνικής ευθύνης, αειφορίας, καινοτομίας και
βέλτιστων εταιρικών πρακτικών.
Η ΕΕΣΥΠ μπορεί να προβαίνει σε κάθε ενέργεια προκειμένου να εκπληρώνει τον σκοπό
της εντός του πλαισίου που τίθεται από τις διατάξεις του Ν. 4389/2016.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4512/2018, η ΕΕΣΥΠ προτίθεται να διορίσει πρόσθετα
μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Εποπτικό Συμβούλιο θα
καταρτίσει κατάλογο προεπιλογής υποψηφίων και θα προβεί στον τελικό διορισμό.

Ανακοίνωση: Σκοπός της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι η
προσέλκυση υποψηφίων με τα απαραίτητα τυπικά & ουσιαστικά προσόντα και
επαγγελματική εμπειρία.
Απαιτήσεις / Προσόντα: Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν τα ακόλουθα προσόντα
και να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:











Εκπαίδευση: Πτυχίο Πανεπιστημίου. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών θα
θεωρηθεί προσόν.
Γλώσσες: Άριστη γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας. Η γνώση
άλλων ευρωπαϊκών γλωσσών θα θεωρηθεί προσόν. Η πλειοψηφία των
μελών του Διοικητικού Συμβουλίου θα πρέπει να διαθέτει την ελληνική ως
μητρική γλώσσα.
Τα ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου επιλέγονται μεταξύ
προσώπων που έχουν τουλάχιστον δεκαετή επαγγελματική εμπειρία σε
ανώτερες ιεραρχικά θέσεις στη διοίκηση επιχειρήσεων ή σε παροχή
συμβουλευτικών υπηρεσιών σε βιομηχανίες/επιχειρήσεις ή στα
χρηματοοικονομικά.
Αποδεδειγμένη επιχειρηματική αντίληψη είναι απαραίτητο προσόν, καθώς
και η εις βάθος κατανόηση των ελληνικών και ευρωπαϊκών αγορών.
Yψηλού επιπέδου δεξιότητες επικοινωνίας είναι απαραίτητες.
Προαπαιτούμενο αποτελεί η ανεξαρτησία, η οποία θα αξιολογηθεί από το
Εποπτικό Συμβούλιο, σε σχέση με τα τέσσερα θεσμικά όργανα (ΔΝΤ, ΕΚΤ,
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας),
κυβερνήσεις καθώς και τις άμεσες και έμμεσες θυγατρικές της ΕΕΣΥΠ.
Εμπειρία σε ανώτατες διευθυντικές θέσεις εταιρειών και προηγούμενη
συμμετοχή σε διοικητικά συμβούλια του ιδιωτικού τομέα θα θεωρηθεί
σημαντικό προσόν.

Δεδομένου ότι υπό τον έλεγχο της ΕΕΣΥΠ βρίσκονται θυγατρικές, οι οποίες
εκπληρώνουν διαφορετικούς σκοπούς και οι οποίες καλύπτουν διαφορετικούς τομείς
της οικονομίας, η εμπειρία των μη εκτελεστικών ανεξάρτητων μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου θα πρέπει να καλύπτει τα σχετικά πεδία δραστηριότητας.
Θα ληφθεί υπόψη ως προσόν τυχόν εξειδίκευση και κατανόηση των βασικών
συντελεστών και προκλήσεων στους ακόλουθους τομείς:
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-

Επιχειρήσεις Κοινής Ωφέλειας (ενέργεια, υδάτινοι πόροι, ταχυδρομικές
υπηρεσίες, κ.λ.π.)

-

Μεταφορές και Υποδομές

-

Λιανικό εμπόριο και τουρισμός

-

Διοίκηση Δημόσιων Επιχειρήσεων

-

Ελεγκτική και Χρηματοοικονομικά

Ο σεβασμός στη διαφορετικότητα αποτελεί μία από τις θεμελιώδης αξίες της ΕΕΣΥΠ.
Το Διοικητικό Συμβούλιο και το προσωπικό της ΕΕΣΥΠ χαρακτηρίζονται από την
διαφορετικότητα και το Εποπτικό Συμβούλιο επιδιώκει να στηρίξει και να αξιοποιήσει
αυτή τη δυναμική. Ως εκ τούτου, το Εποπτικό Συμβούλιο προτίθεται να διασφαλίσει ότι
όλοι οι εργαζόμενοι αντιμετωπίζονται με σεβασμό, τους παρέχονται ίσες ευκαιρίες και
εργάζονται σε περιβάλλον χωρίς αποκλεισμούς. Το Εποπτικό Συμβούλιο ενθαρρύνει
όλους τους υποψήφιους που έχουν τα προσόντα να υποβάλουν αίτηση ανεξάρτητα
από το φυλετικό, εθνικό, θρησκευτικό και πολιτιστικό τους υπόβαθρο, το φύλο, τον
γενετήσιο προσανατολισμό ή τις ειδικές ανάγκες τους.
Τα Μη Εκτελεστικά Ανεξάρτητα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θα διοριστούν υπό
τον όρο απουσίας οποιωνδήποτε προσωπικών ή νομικών κωλυμάτων και περιορισμών,
όπως περιγράφονται στο ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο. Οι υποψήφιοι θα
κληθούν να επιβεβαιώσουν τη συμμόρφωσή τους με τα ανωτέρω και κατά τον διορισμό
τους θα υποβάλουν επίσημη σχετική δήλωση.
Οι αιτήσεις, μαζί με αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, θα πρέπει να υποβληθούν το
αργότερο, μέχρι την Τετάρτη, 14 Μαρτίου 2018, μέσω email στην ηλεκτρονική
διεύθυνση: candidates1@stantonchase.com
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