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I.

ΕΙΑΓΩΓΘ

Σφμφωνα με:

A. Το άρκρο 185 του Νόμου 4389/2016 (ΦΕΚ A’ 94)
1. Η Εταιρεία λειτουργεί χάριν του δθμοςίου ςυμφζροντοσ, ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ τθσ ιδιωτικισ οικονομίασ.
Συςτινεται για να εξυπθρετεί ειδικό δθμόςιο ςκοπό. Ειδικότερα, θ Εταιρεία διαχειρίηεται και αξιοποιεί τα
περιουςιακά τθσ ςτοιχεία προκειμζνου να:
(α) ςυνειςφζρει πόρουσ για τθν υλοποίθςθ τθσ επενδυτικισ πολιτικισ τθσ χϊρασ και για τθν πραγματοποίθςθ
επενδφςεων που ςυμβάλλουν ςτθν ενίςχυςθ τθσ ανάπτυξθσ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ και
(β) ςυμβάλει ςτθν απομείωςθ των οικονομικϊν υποχρεϊςεων τθσ Ελλθνικισ Δθμοκρατίασ, ςφμφωνα με το Νόμο
4336/2015 (ΦΕΚ Aϋ 94).
2. Για τθν εκπλιρωςθ του ςκοποφ τθσ, θ Εταιρεία ενεργεί με τρόπο ανεξάρτθτο, επαγγελματικό και επιχειρθματικό με
μακροπρόκεςμθ προοπτικι ςτθν επίτευξθ των αποτελεςμάτων τθσ, ςφμφωνα με τον Εςωτερικό τθσ Κανονιςμό, με
εγγυιςεισ πλιρουσ διαφάνειασ και με ςκοπό τθν επαφξθςθ τθσ αξίασ και τθ βελτίωςθ τθσ απόδοςθσ των παραπάνω
περιουςιακϊν ςτοιχείων, κακϊσ και τθ δθμιουργία εςόδων, τα οποία κατανζμονται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του
παρόντοσ νόμου. Ρεραιτζρω, θ Εταιρεία προωκεί μεταρρυκμίςεισ των δθμοςίων επιχειριςεων, μεταξφ άλλων, μζςω,
αναδιάρκρωςθσ, βζλτιςτθσ εταιρικισ διακυβζρνθςθσ και διαφάνειασ, κακϊσ και μζςω τθσ προαγωγισ υπεφκυνθσ
διοίκθςθσ, κοινωνικισ ευκφνθσ, αειφορίασ, καινοτομίασ και βζλτιςτων εταιρικϊν πρακτικϊν.
3. Η Εταιρεία μπορεί να προβαίνει ςε κάκε ενζργεια προκειμζνου να εκπλθρϊνει τον ςκοπό τθσ εντόσ του πλαιςίου που
τίκεται από τισ διατάξεισ του παρόντοσ νόμου.
B.

Γ.

Τθν υπ’ αρικμόν 0015977 ΕΞ 2016 απόφαςθ του Υπουργείου Οικονομικϊν που δθμοςιεφτθκε ςτο ΦΕΚ *ΥΟΔΔ
536/10.10.2016+ ςφμφωνα με τθν οποία διορίηεται το πενταμελζσ Εποπτικό Συμβοφλιο τθσ Εταιρείασ και ςφμφωνα
με τθν οποία το Εποπτικό Συμβοφλιο τθσ Εταιρείασ κα εκπροςωπεί και κα δεςμεφει τθν Εταιρεία αποκλειςτικά και
μόνο αναφορικά με τισ πράξεισ που απαιτοφνται για να διενεργθκεί θ εκλογι του πρϊτου Διοικθτικοφ Συμβουλίου
και μζχρι τθν εκλογι του πρϊτου Διοικθτικοφ Συμβουλίου.

Το άρκρο 191, παράγραφοσ 4 του Νόμου 4389/2016, το Εποπτικό Συμβοφλιο, μεταξφ άλλων, αποφαςίηει επί των
κατωτζρω κεμάτων:
1. Εκλζγει και διορίηει τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ Εταιρείασ υπό τισ προχποκζςεισ που αναφζρονται
κατωτζρω ςτο άρκρο 192 του Νόμου 4389/2016.
2. Ανακαλεί το διοριςμό των μελϊν του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ Εταιρείασ.

3. Κακορίηει τισ αμοιβζσ των μελϊν του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ Εταιρείασ και εγκρίνει τισ εργαςιακζσ ι άλλεσ
ςυμβάςεισ ςφμφωνα με τισ οποίεσ παρζχουν υπθρεςίεσ ςτθν Εταιρεία, ςφμφωνα με το άρκρο 194 του Νόμου
4389/2016.
Δ. Το άρκρο 194 του Νόμου 4389/2016 αναφορικά με τουσ κανόνεσ που εφαρμόηονται ςτα όργανα τθσ Εταιρείασ και
των άμεςων κυγατρικϊν τθσ.

II.

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΤ

Το Εποπτικό Συμβοφλιο τθσ ΕΕΣΡ αναηθτά να προςλάβει διεκνοφσ και εγνωςμζνθσ φιμθσ εταιρεία («φμβουλο»), θ
οποία κα παράςχει υπθρεςίεσ υψθλισ ποιότθτασ ςτο Εποπτικό Συμβοφλιο για τθν αναηιτθςθ, τον εντοπιςμό, τθν
αξιολόγθςθ και τθν επιλογι α) Δφο (2) εκτελεςτικϊν μελϊν του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ Εταιρείασ ιτοι του
Διευκφνοντοσ Συμβοφλου και ενόσ Εκτελεςτικοφ Συμβοφλου και β) μζχρι και πζντε (5) μθ εκτελεςτικϊν μελϊν του
Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ Εταιρείασ («Τπθρεςίεσ»). Ο Σφμβουλοσ αναμζνεται να παράςχει ενδεικτικά τισ παρακάτω
Υπθρεςίεσ:

1.

Κακοριςμόσ Πλαιςίου Αξιολόγθςθσ: Βοικεια ςτον κακοριςμό του πλαιςίου επιλογισ και αξιολόγθςθσ βάςει των
προφίλ που κακορίηονται από το Εποπτικό Συμβοφλιο ςφμφωνα με τθ ςχετικι ιςχφουςα νομοκεςία και
διαδικαςίεσ.

2.

Αναηιτθςθ Διευκφνοντοσ υμβοφλου και Εκτελεςτικοφ υμβοφλου: Διενζργεια αναηιτθςθσ και προςδιοριςμοφ
υποψθφίων.

3.

Αναηιτθςθ μθ εκτελεςτικών μελών Διοικθτικοφ υμβουλίου: Διενζργεια αναηιτθςθσ και προςδιοριςμοφ
υποψθφίων.

4.

Αξιολόγθςθ Θγετικισ Ικανότθτασ: Διενζργεια αξιολόγθςθσ επιδόςεων, εμπειρίασ, δεξιοτιτων, ικανοτιτων και
προςόντων των υποψθφίων, κακϊσ και ςε βάκοσ ζρευνα των κατ’ αρχιν επιλεγζντων (short listed) υποψθφίων.

5.

υνοπτικζσ Εκκζςεισ & υςτάςεισ: Ραρουςίαςθ των κατ’ αρχιν επιλεγζντων υποψθφίων ςτο Εποπτικό
Συμβοφλιο και παροχι (τουλάχιςτον):
α)

Αρχικισ λίςτασ υποψθφίων,

β)

Συνοπτικισ Αξιολόγθςθσ και Ζκκεςθ Σφςταςθσ για κάκε κατ’ αρχιν επιλεγζντα υποψιφιο για κάκε μία
από τισ ηθτοφμενεσ κατθγορίεσ,

γ)

Σφςταςθσ για τθν εφαρμογι τθσ κείμενθσ πολιτικισ αποδοχϊν τθσ Εταιρείασ επί των κατ’ αρχιν
επιλεγζντων υποψθφίων για κάκε κζςθ,

δ)

Ραρακολοφκθςθ μετά τθν επιλογι (placement follow-up), εάν απαιτθκεί.

6.

Οργάνωςθ ςυνεντεφξεων με τουσ τελικοφσ υποψθφίουσ κατόπιν ςχετικοφ αιτιματοσ.

III.

ΚΡΙΣΘΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΘ

Τα Ενδιαφερόμενα Μζρθ πρζπει, μεταξφ άλλων, να διακζτουν και να μποροφν να αποδείξουν και να παράςχουν
αδιαμφιςβιτθτα ςτοιχεία για τθν εισ βάκοσ γνϊςθ τθσ ελλθνικισ πραγματικότθτασ, τισ δυνατότθτεσ παγκόςμιασ
κάλυψθσ, τισ διεκνείσ/διαςυνοριακζσ δυνατότθτεσ και τθν εξειδίκευςι τουσ ςε παρόμοιεσ ανακζςεισ. Τα κριτιρια
επιλογισ για τα Ενδιαφερόμενα Μζρθ είναι:

1.

Επιδόςεισ & Εμπειρία: Απόδειξθ ςχετικϊν επιδόςεων και εμπειρίασ ςτθν παροχι εξειδικευμζνων Υπθρεςιϊν
τζτοιου είδουσ τόςο ςτθν Ελλάδα όςο και διεκνϊσ. Ο φάκελοσ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ κα πρζπει να
περιλαμβάνει υποχρεωτικά κατάλογο όλων των ςχετικϊν ζργων ςτα οποία ζχει ςυμμετάςχει το Ενδιαφερόμενο
Μζροσ τα τελευταία 10 ζτθ (ΦΑΚΕΛΟ Α’).

2.

Ομάδα Ζργου: Ρροτεινόμενθ ςφνκεςθ ομάδασ (και προτεινόμενθ δομι τθσ) ςυμπεριλαμβανομζνθσ ςχετικισ
εμπειρίασ του επικεφαλισ και των ανϊτερων μελϊν τθσ ομάδασ. Η ομάδα ζργου μπορεί να αποτελείται από
μζλθ που βρίςκονται ςε διαφορετικι τοποκεςία ι/και γραφείο (π.χ. μζλθ με βάςθ ςτθν Ελλάδα και με βάςθ ςτο
εξωτερικό). Οι Εκδθλϊςεισ Ενδιαφζροντοσ κα πρζπει να περιλαμβάνουν βιογραφικά όλων των μελϊν τθσ
ςυμμετζχουςασ ομάδασ του Ενδιαφερόμενου Μζρουσ, κακϊσ και ακριβι περιγραφι τθσ προςτικζμενθσ αξίασ
ενόσ εκάςτου ςτθν ομάδα, ανάλογα με τθν ζδρα του και το πεδίο αρμοδιότθτάσ του. Επίςθσ, θ Εκδιλωςθ
Ενδιαφζροντοσ κα πρζπει να υποβλθκεί και να περιλαμβάνει κατάλογο με όλα τα ςχετικά ζργα που
αποδεικνφουν τθν εμπειρία του κάκε μζλουσ τθσ ομάδασ (ΦΑΚΕΛΟ B’).

3.

Μεκοδολογικι Προςζγγιςθ: Τα Ενδιαφερόμενα Μζρθ κα πρζπει να υποβάλουν ςτθν πρόταςι τουσ ςφντομθ
περιγραφι τθσ προτεινόμενθσ προςζγγιςθσ του ζργου, του προςδιοριςμοφ των ςθμαντικϊν ηθτθμάτων, των
μεκοδολογιϊν που πρζπει να εφαρμοςτοφν, κακϊσ και των παραδοτζων περιλαμβανομζνων ενδεικτικοφ
χρονοδιαγράμματοσ (ΦΑΚΕΛΟ Γ’).

4.

Προχπολογιςμόσ: Ο μζγιςτοσ διακζςιμοσ προχπολογιςμόσ για το ςφνολο των αμοιβϊν και των δαπανϊν των
ςυμβοφλων για το ζργο είναι 200.000 Ευρϊ (ςυν ΦΡΑ, εάν ιςχφει). Η Εκδιλωςθ Ενδιαφζροντοσ κα πρζπει να
περιλαμβάνει λεπτομερι ανάλυςθ και διάρκρωςθ προχπολογιςμοφ (ΦΑΚΕΛΟ Δ’).
Όλα τα κριτιρια που περιγράφονται ανωτζρω υπό 1, 2, 3 και 4 κα πρζπει να πλθροφνται.

5.

Τα Ενδιαφερόμενα Μζρθ και τα μζλθ των προτεινόμενων ομάδων πρζπει να δθλϊςουν εγγράφωσ ότι δεν
υπάρχει ςφγκρουςθ ςυμφερόντων για να παρζχουν τισ υπθρεςίεσ τουσ ςτθν Εταιρεία . Η εν λόγω διλωςθ ωσ
προσ τθ ςφγκρουςθ ςυμφερόντων κα ιςχφει κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ απαςχόλθςθσ του Συμβοφλου από τθν
ΕΕΣΡ.

6.

Λόγω τθσ φφςεωσ των ηθτουμζνων υπθρεςιϊν, δεν απαιτείται θ κατάκεςθ εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ
από τουσ υποψθφίουσ.

IV.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια τθσ απαςχόλθςθσ για τισ Υπθρεςίεσ κα είναι 60 θμζρεσ από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ ςχετικισ
ςφμβαςθσ ανάκεςθσ.

V.

ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΕΠΙΛΟΓΘ

1.

Η ανάκεςθ κα πραγματοποιθκεί ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Κανονιςμοφ Διαδικαςιϊν Ανάκεςθσ Συμβάςεων
τθσ ΕΕΣΡ, ο οποίοσ υιοκετικθκε από τθ Γενικι Συνζλευςθ του μοναδικοφ μετόχου ςτισ 18/11/2016 και ζχει
δθμοςιευκεί ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ΕΕΣΡ.

2.

Η ΕΕΣΡ με το παρόν επιφυλάςςεται του δικαιϊματοσ να παρατείνει ι να τροποποιιςει τθν απαςχόλθςθ του
Συμβοφλου, να ςυμπεριλάβει ςυμπλθρωματικζσ υπθρεςίεσ (εάν χρειαςτεί), οι οποίεσ μπορεί να απαιτοφνται και
δεν μποροφν να προςδιοριςτοφν εκ των προτζρων και οι οποίεσ από τεχνικι, νομικι και οικονομικι άποψθ είναι
αναπόςπαςτα ςυνδεδεμζνεσ με το ζργο, ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία.

3.

Η αξιολόγθςθ κα λαμβάνει υπόψθ τα ωσ άνω αναφερόμενα υπό άρκρο III κριτιρια και απαιτιςεισ. Η ΕΕΣΡ
μπορεί να απαιτιςει οποιαδιποτε διευκρίνιςθ, προςκικθ ι τροποποίθςθ των υποβλθκειςϊν Εκδθλϊςεων
Ενδιαφζροντοσ όπωσ κεωριςει απαραίτθτο.

4.

Σε ςυνζχεια τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ, μποροφν να κλθκοφν ζωσ τρεισ (3) υποψιφιοι να παρουςιάςουν τισ
προτάςεισ τουσ ςτο Εποπτικό Συμβοφλιο τθσ ΕΕΣΡ. Στθν περίπτωςθ όπου οι υποψιφιοι που πλθροφν τα ωσ άνω
αναφερόμενα κριτιρια επιλογισ είναι λιγότεροι από τρεισ (3), θ ΕΕΣΡ μπορεί – κατά τθ διακριτικι τθσ ευχζρεια –
να ςυνεχίςει τθ διαδικαςία καλϊντασ τουσ υποψθφίουσ που πλθροφν τα εν λόγω κριτιρια.

5.

Πποιοσ υποψιφιοσ δεν ςυμμορφϊνεται με τα κριτιρια που τίκενται ςτο παρόν κα αποκλείεται από τθ
διαδικαςία.

6.

Η ΕΕΣΡ επιφυλάςςεται του δικαιϊματοσ, ςτο μζγιςτο δυνατό βακμό και κατά τθν αποκλειςτικι διακριτικι τθσ
ευχζρεια, να ακυρϊνει, αναςτζλλει, τροποποιεί ι μετακζτει χρονικά τθν παροφςα διαδικαςία, χωρίσ
προθγοφμενθ ειδοποίθςθ, κακϊσ και να διακόψει οποιεςδιποτε διαπραγματεφςεισ ι ςυηθτιςεισ ςε
οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ, χωρίσ καμία ευκφνθ ζναντι οποιουδιποτε ςυμμετζχοντα και/ι τρίτου
μζρουσ.

7.

Η ΕΕΣΡ κακϊσ και οποιοςδιποτε ςφμβουλοσ, εκπρόςωποσ, εργαηόμενοσ ι ςτζλεχοσ τθσ δεν υπζχει καμία
ευκφνθ αναφορικά με οποιοδιποτε λάκοσ, ανακρίβεια ι παράλειψθ του παρόντοσ εγγράφου. Κανζνα πρόςωπο
δεν αποκτά οποιοδιποτε δικαίωμα ι αξίωςθ αποηθμίωςθσ ι άλλου είδουσ από τθν παροφςα Ρρόςκλθςθ ι από
τθ ςυμμετοχι του ςτθ διαδικαςία που περιγράφεται ανωτζρω ζναντι τθσ ΕΕΣΡ ι των ςυμβοφλων τθσ για
οποιονδιποτε λόγο ι αιτία.

8.

Τα Ενδιαφερόμενα Μζρθ κα πρζπει να υποβάλουν τθν προςφορά τουσ αποτελοφμενθ από τουσ ΦΑΚΕΛΟΥΣ Α’,
Β’, Γ’ και Δ’ και οποιοδιποτε άλλο ςτοιχείο που να αποδεικνφει τθν εμπειρία και τθν τεχνογνωςία τθσ εταιρείασ
και τθσ ομάδασ μαηί με όλα τα ηθτοφμενα ζγγραφα ωσ ανωτζρω μζςω μθνφματοσ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου
(e-mail) ςτθ διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου: secretariat@hcap.gr, με τθν ζνδειξθ «ΤΜΒΟΤΛΟ ΣΘ
ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΤΜΜΕΣΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΤΙΑ Α.Ε. (ΕΕΠ) ΓΙΑ ΣΘΝ ΑΝΑΗΘΣΘΘ, ΕΠΙΛΟΓΘ ΚΑΙ
ΣΟΠΟΘΕΣΘΘ ΕΚΣΕΛΕΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΘ ΕΚΣΕΛΕΣΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΟΤ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΣΘ ΕΕΠ».

9.

Επιπροςκζτωσ, κατά τθ διακριτικι ευχζρεια των Ενδιαφερόμενων Μερϊν, μπορεί επίςθσ να υποβλθκεί ζντυπο
αντίγραφο τθσ εν λόγω προςφοράσ ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, ςτα γραφεία τθσ ΕΕΣΡ ςτθ διεφκυνςθ Βουλισ 7,
υπόψθ κασ Αντωνοποφλου. Εάν υπάρχει οποιαδιποτε αςυμφωνία μεταξφ του ζντυπου αντιγράφου και τθσ
υποβολισ μζςω e-mail, κα υπεριςχφςει θ υποβολι μζςω e-mail.

10.

Οι Εκδθλϊςεισ Ενδιαφζροντοσ πρζπει να υποβλθκοφν το αργότερο μζχρι τθν 24/11/2016 και ώρα 17:00.

