Αθήνα, 17 Ιουνίου 2016

Ανακοίνωση
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπροσώπους του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής
Σταθερότητας στα Διοικητικά Συμβούλια πιστωτικών ιδρυμάτων
Ι. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ
Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας («ΤΧΣ» ή «το Ταμείο») ιδρύθηκε τον Ιούλιο του
2010 (Ν. 3864/2010) ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, το οποίο δεν ανήκει στο δημόσιο
τομέα, διαθέτει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, λειτουργεί αμιγώς κατά τους κανόνες
της ιδιωτικής οικονομίας και διέπεται από τις διατάξεις του ιδρυτικού νόμου όπως ισχύει.
Σκοπός του ΤΧΣ είναι να συνεισφέρει στη διατήρηση της σταθερότητας του ελληνικού
τραπεζικού συστήματος χάριν του δημοσίου συμφέροντος.
Στο πλαίσιο του σκοπού του το ΤΧΣ, μεταξύ άλλων, ασκεί τα δικαιώματα του μετόχου που
απορρέουν από τη συμμετοχή του στα πιστωτικά ιδρύματα που έχουν λάβει κεφαλαιακή
ενίσχυση («πιστωτικά ιδρύματα»), όπως ορίζονται στον Ν. 3864/2010 καθώς και σε
συμφωνίες που συνάπτει με τα πιστωτικά ιδρύματα. Βάσει των δικαιωμάτων του, το Ταμείο
εκπροσωπείται με ένα μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο των πιστωτικών ιδρυμάτων
(«εκπρόσωπος του Ταμείου»).
Σκοπός της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι η προσέλκυση
υποψηφίων για τις θέσεις των εκπροσώπων του Ταμείου στα Διοικητικά Συμβούλια των
πιστωτικών ιδρυμάτων στα οποία το Ταμείο είναι μέτοχος.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ & ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Σπουδές: Πανεπιστημιακός τίτλος ιδανικά σε Οικονομικά ή Χρηματοοικονομικά.
Γλώσσες: Άπταιστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.
Άμεμπτο επαγγελματικό ήθος, ακεραιότητα και πλήρωση των κριτηρίων που προβλέπονται
από το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο που αφορά τα μέλη Διοικητικού
Συμβουλίου πιστωτικών ιδρυμάτων. Μεταξύ άλλων αναφέρονται τα κάτωθι:
1. Τουλάχιστον δεκαετής (10) εμπειρία σε ανώτερες διευθυντικές θέσεις στους τομείς
της τραπεζικής, της ελεγκτικής, της διαχείρισης κινδύνων ή των επισφαλών
περιουσιακών στοιχείων, και τουλάχιστον τρία (3) χρόνια ως μέλη Διοικητικού
Συμβουλίου σε, σημαντικού μεγέθους, πιστωτικό ίδρυμα ή επιχείρηση του
χρηματοπιστωτικού τομέα ή σε διεθνές χρηματοπιστωτικό ίδρυμα.
2. Να μην έχουν αναλάβει κατά τα τελευταία τέσσερα (4) χρόνια σημαντικό δημόσιο
λειτούργημα, όπως Αρχηγού του Κράτους ή Προέδρου της Κυβέρνησης, ανώτερου
πολιτικού αξιωματούχου, ανώτερου κυβερνητικού, δικαστικού ή στρατιωτικού
υπαλλήλου, ή σημαντική θέση ως ανώτερου στελέχους δημοσίων επιχειρήσεων ή
στελέχους πολιτικού κόμματος ή εκπροσώπου του Δημοσίου σε Διοικητικό Συμβούλιο
οποιασδήποτε εταιρείας.

II. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
1. Προκαταρκτική αξιολόγηση των υποψηφίων από την STANTON CHASE Athens (Shortlist)
2. Συνέντευξη και τελική αξιολόγηση των υποψηφίων από το ΤΧΣ, και ορισμός ως
εκπροσώπου του Ταμείου βάσει σχετικής απόφασης των εγκριτικών οργάνων του
Ταμείου.
Σημειώνεται ότι η συμμετοχή του εκπροσώπου του Ταμείου στα Διοικητικά
Συμβούλια των πιστωτικών ιδρυμάτων τέλει υπό την αίρεση της έγκρισης από τον
Ενιαίο Μηχανισμό Εποπτείας της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

III. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ/ ΟΡΟΙ
Ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων είναι η Παρασκευή 8 Ιουλίου 2016.
Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται μόνο μέσω e-mail στο: candidates1@stantonchase.com.
Πληροφορίες σχετικά με το Ταμείο βρίσκονται στην ιστοσελίδα: www.hfsf.gr.

- ΤΕΛΟΣ Για το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ)
Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (TΧΣ) συστάθηκε με το Ν.3864/2010 ως ΝΠΙΔ. Δεν ανήκει στο
δημόσιο τομέα και διαθέτει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια. Σκοπός του ΤΧΣ είναι η συνεισφορά στη
διατήρηση της σταθερότητας του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, προς χάριν του δημοσίου συμφέροντος.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με:
κα. Τόνια Πέτροβιτς
Τηλέφωνο: 215 5606980
Email: tpetrovits@hfsf.gr

