Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2018

Πρόσκληση Υποβολής Ενδιαφέροντος για θέσεις Μη Εκτελεστικών Μελών
Διοικητικών Συμβουλίων Δημόσιων Επιχειρήσεων

Η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. (η «ΕΕΣΥΠ» ή η «Εταιρεία») λειτουργεί
χάριν του δημοσίου συμφέροντος σύμφωνα με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας.
Για την εκπλήρωση του σκοπού της, η Εταιρεία ενεργεί με τρόπο ανεξάρτητο και
επαγγελματικό, 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 περιουσιακών της στοιχείων,
καθώς και τη δημιουργία εσόδων.
Περαιτέρω, η Εταιρεία 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 Εταιρεία δύναται να προβαίνει στις αναγκαίες ενέργειες για την επίτευξη του σκοπού της
εντός του πλαισίου που προβλέπεται από το Ν.4389/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και
ισχύει.

Δημόσιες Επιχειρήσεις
Οι Δημόσιες Επιχειρήσεις καλούνται σήμερα, κυρίως μέσω των Διοικητικών τους
Συμβουλίων, να υλοποιήσουν στοχευμένες δράσεις, στα πλαίσια του στρατηγικού και
επιχειρηματικού τους σχεδιασμού και στη βάση του Στρατηγικού Σχεδίου της ΕΕΣΥΠ, ώστε να
μεγιστοποιήσουν τη λειτουργική, οικονομική και κοινωνική ανταποδοτικότητά τους. Πολλές
από τις δημόσιες επιχειρήσεις του χαρτοφυλακίου της ΕΕΣΥΠ δραστηριοποιούνται σε
κομβικούς τομείς της εθνικής οικονομίας (ενέργεια, ύδρευση και αποχέτευση, υποδομές,
μεταφορές, υπηρεσίες, κ.α.) και επηρεάζουν σημαντικά επενδυτικές καταναλωτικές
αποφάσεις του ιδιωτικού τομέα, όπως και κρίσιμα μεγέθη της οικονομίας.
Επιδίωξη συνεπώς είναι να αποτελέσουν ένα ισχυρό μοντέλο σύγχρονης διακυβέρνησης και
να δημιουργήσουν προστιθέμενη αξία, τόσο για την οικονομία, όσο και για τους πολίτες
μέσω της παροχής σύγχρονων και υψηλής ποιότητας υπηρεσιών.
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Αντικείμενο
Η ΕΕΣΥΠ υπό την ιδιότητα είτε του μοναδικού μετόχου, είτε του μετόχου πλειοψηφίας στις
Δημόσιες Επιχειρήσεις που περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιο της και ειδικότερα στις
εταιρείες κοινής ωφέλειας, είναι στη διαδικασία αναζήτησης υποψήφιων για τη
συμπλήρωση θέσεων μη εκτελεστικών μελών Διοικητικών Συμβουλίων.

Προφίλ Υποψηφίου
Οι υποψήφιοι θα πρέπει αποδεδειγμένα να πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια και να διαθέτουν
τα προσόντα και τις δεξιότητες που περιγράφονται παρακάτω:


Τουλάχιστον 12 έτη υψηλού επιπέδου επαγγελματικής εμπειρίας στον τομέα
υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, ενέργειας και δικτύων, αποκτηθείσας από
αναγνωρισμένους οργανισμούς στον ελληνικό ή ευρύτερο ευρωπαϊκό χώρο.



Κατανόηση του ευρύτερου ρόλου των δημόσιων επιχειρήσεων και οργανισμών,
εντός ενός οικονομικού περιβάλλοντος με διαρκείς προκλήσεις, που περιλαμβάνουν
και διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Στο πλαίσιο αυτό, ο/η υποψήφιος/α θα πρέπει να
δύναται να αναπτύξει ένα ευρύ στρατηγικό όραμα εξέλιξης και εταιρικού
εκσυγχρονισμού τόσο μεσοπρόθεσμα, όσο και μακροπρόθεσμα, και να συνεισφέρει
ενεργά με τις συγκεκριμένες ιδιότητές του στην υλοποίησή του.



Κατανόηση του ελληνικού και ευρωπαϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος.



Πτυχίο Πανεπιστημίου είναι απαραίτητο. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών θα
συνεκτιμηθεί.



Κατανόηση αρχών Εταιρικής Διακυβέρνησης, καθώς και κατανόηση των βασικών
νομοθετικών και ρυθμιστικών πλαισίων και κανόνων που διέπουν το εθνικό και
ευρωπαϊκό δίκαιο.



Η οποιαδήποτε εξειδίκευση σε εταιρείες που λειτουργούν δίκτυα και υποδομές και
παρέχουν υπηρεσίες κοινής ωφέλειας ή/και κλαδική εξειδίκευση και κατανόηση
κεντρικών θεμάτων, τάσεων και προκλήσεων στον κλάδο της ενέργειας, ύδρευσης
και αποχέτευσης, θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.



Επιπλέον, η κατανόηση και εμπειρία σε χρηματοοικονομικά θέματα, όπως και σε
θέματα καινοτομίας και περιβάλλοντος είναι επιθυμητή.





Προηγούμενη συμμετοχή σε Διοικητικά Συμβούλια θα συνεκτιμηθεί ιδιαιτέρως.
Εξαιρετικές διαπροσωπικές και επικοινωνιακές δεξιότητες.
Υψηλή αίσθηση καθήκοντος και κατανόηση της έννοιας του δημόσιου συμφέροντος.



Αδιαμφισβήτητο επαγγελματικό και προσωπικό ήθος, ακεραιότητα, εχεμύθεια
καθώς και ανεξαρτησία θεωρούνται προαπαιτούμενα.
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Προθεσμία / Όροι & Προϋποθέσεις
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν στη διεύθυνση που αναφέρεται κατωτέρω
έως και την Δευτέρα, 19 Νοεμβρίου 2018 αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, συνοδευόμενο
από επιστολή στην οποία να εκθέτουν τους λόγους για τους οποίους θεωρούν ότι είναι
κατάλληλοι για τη θέση μη εκτελεστικού μέλους ΔΣ.
Οι αιτήσεις πρέπει να αποσταλούν ηλεκτρονικά στο e-mail: human_resources@hcap.gr
Οι υποψηφιότητες τελούν υπό τον όρο απουσίας οποιωνδήποτε προσωπικών ή νομικών
κωλυμάτων και περιορισμών, όπως περιγράφονται στην ισχύουσα νομοθεσία.
Για όλες τις αιτήσεις θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα. Για πληροφορίες σχετικά με
την Εταιρεία παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: www.hcap.gr

Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα
Η Εταιρεία μας σας ενημερώνει ότι θα επεξεργαστεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα
σας, τα οποία θα της χορηγήσετε κατά τα άνω, ήτοι το βιογραφικό σας σημείωμα και σχετική
συνοδευτική επιστολή, καθώς και προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία θα συλλεχθούν από
την Εταιρεία μας κατά τη διάρκεια ενδεχόμενης συνέντευξής σας, προκειμένου η Εταιρεία
μας να αξιολογήσει την υποψηφιότητά σας για την ως άνω θέση, σύμφωνα με τις διαδικασίες
της Εταιρείας. Σε αυτό το πλαίσιο τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να διαβιβαστούν
σε τρίτα μέρη, όπως είναι συνδεδεμένες με την ίδια εταιρείες και συνεργάτες – σύμβουλοι
της Εταιρείας.
Θα τηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρόνο απαιτείται για την αξιολόγηση
της υποψηφιότητάς σας για την ως άνω θέση και περαιτέρω για χρονικό διάστημα κατ΄
ανώτατο όριο ενός (1) έτους από την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης. Εφόσον
διέλθετε του σταδίου της συνέντευξης θα τηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα ή μέρος
αυτών για όσο χρόνο απαιτείται για τη συμμόρφωση της Εταιρείας μας με τις προβλέψεις
του άρθρου 197 παρ. 4 ν. 4389/2016.
Εφόσον επιθυμείτε θα τηρήσουμε το βιογραφικό σας σημείωμα στα αρχεία μας για χρονικό
διάστημα ενός (1) έτους από την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης, για σκοπούς
επικοινωνίας με εσάς για πιθανές μελλοντικές ανάγκες στελέχωσης της οργάνωσής μας. Σε
αυτή την περίπτωση παρακαλούμε όπως αναφέρετε τη σχετική συμφωνία σας για τήρηση
του βιογραφικού σας σημειώματος, στο πλαίσιο μελλοντικών αναγκών στελέχωσης, κατά την
αποστολή της αίτησής σας.
Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να επικαιροποιήσετε τα
προσωπικά σας δεδομένα ή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία τους
από την Εταιρεία μας, ή εν γένει να υποβάλετε στην Εταιρεία μας ορισμένο αίτημα σχετικό
με τα δεδομένα που τηρούμε για εσάς (όπως είναι το αίτημα για πρόσβαση, διόρθωση,
διαγραφή των δεδομένων, περιορισμό της επεξεργασίας, εναντίωση στην επεξεργασία
δεδομένων και για φορητότητα αυτών), σύμφωνα με τις προβλέψεις που περιέχονται στα
άρθρα 13-22 του Κανονισμού ΕΕ 2016/679 για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα, αποστέλλοντας σχετικό e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρείας μας:
dpo@hcap.gr.
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