Ανακοίνωση
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις θέσεις των μελών
του Γενικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής
του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας
Οργανωτικό πλαίσιο
To Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας («Ταμείο») ιδρύθηκε ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με το Νόμο
3864/2010 και με σκοπό τη διατήρηση της σταθερότητας του ελληνικού τραπεζικού συστήματος μέσω της ενίσχυσης
της κεφαλαιακής επάρκειας των πιστωτικών ιδρυμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δεόντως εξουσιοδοτημένων
θυγατρικών αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυμάτων και μέσω της κεφαλαιακής ενίσχυσης μεταβατικών πιστωτικών
ιδρυμάτων που συστήνονται σύμφωνα με το άρθρο 63 Ε του ν. 3601/2007. Ως όργανα Διοίκησης του Ταμείου
ορίζονται: το πενταμελές Γενικό Συμβούλιο και η τριμελής Εκτελεστική Επιτροπή.
Μια ειδική επιτροπή (η «Επιτροπή Επιλογής») θα επιλέξει α) τα τρία μέλη του Γενικού Συμβουλίου και β) τα δύο μέλη
της Εκτελεστικής Επιτροπής ένα εκ των οποίων θα είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος. (Ο διορισμός των επιλεγέντων
μελών θα γίνει με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ύστερα από τη σύμφωνη γνώμη του Euro Working Group.)
Κύριες λειτουργίες
Το Γενικό Συμβούλιο θα είναι αρµόδιο για την επίβλεψη της εκτέλεσης των αρμοδιοτήτων του Ταμείου και τη
συμμόρφωσή του προς τις αρχές και τους σκοπούς που κατοχυρώνονται στο ‘Αρθρο 2 του Νόμου 3864/2010.
Η Εκτελεστική Επιτροπή θα είναι αρμόδια για την εκτέλεση των πράξεων του Ταµείου. Ειδικότερα, θα λαμβάνει όλες
τις πρόσφορες ή απαιτούμενες ενέργειες για τη διοίκηση του Ταμείου, την εκτέλεση των πράξεών του,
συμπεριλαμβανομένων των δυνάμει του Άρθρου 2 του Νόμου 3864/2010 εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, την
ανάληψη συμβατικών υποχρεώσεων επ’ονόματι του Ταμείου, το διορισμό των μελών του προσωπικού και των
συμβούλων του Ταμείου και γενικότερα την εκπροσώπησή του.
Ανακοίνωση
Σκοπός της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι η προσέλκυση υποψηφίων με τα κατάλληλα
προσόντα για την κάλυψη των θέσεων των τριών μελών του Γενικού Συμβουλίου και των δύο μελών της
Εκτελεστικής Επιτροπής ένα εκ των οποίων θα είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ταμείου.
Οι θέσεις θα έχουν έδρα την Αθήνα και η διάρκεια του διορισμού δεν θα υπερβαίνει τα πέντε χρόνια.
Απαραίτητα προσόντα
Οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια και προϋποθέσεις:


Eκπαίδευση: Μεταπτυχιακός τίτλος (Master’s ή Διδακτορικό) στο ευρύτερο πεδίο του Οικονομικού ή
Χρηματοοικονομικού κλάδου



Γλώσσες: Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας



Γνωστικό Αντικείμενο: Τα μέλη του Γενικού Συμβουλίου θα επιλεγούν μεταξύ προσωπικοτήτων με διεθνή
εμπειρία σε τραπεζικά θέματα. Τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής θα επιλεγούν μεταξύ
προσωπικοτήτων με διεθνή εμπειρία στον τραπεζικό τομέα ή σε έργα εξυγίανσης πιστωτικών ιδρυμάτων



Οι υποψήφιοι θα πρέπει επίσης να έχουν επιδείξει άριστες διοικητικές δεξιότητες, υψηλού επιπέδου
διαπραγματευτικές ικανότητες καθώς και καλή γνώση στην εφαρμογή σχεδίων ανάκαμψης και στρατηγικών
εξόδου. Αποδεδειγμένη εμπειρία στην επενδυτική τραπεζική θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν



Τα μέλη του Γενικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής, συμπεριλαμβανομένου του
Διευθύνοντος Συμβούλου, έχουν την υποχρέωση να παρέχουν τις υπηρεσίες τους με πλήρη και έγκαιρο
τρόπο, με επαγγελματική ευσυνειδησία και σύμφωνα με όσα προβλέπονται στη σύμβασή τους.
Οποιαδήποτε σύγκρουση συμφερόντων, όπως είναι το ιδιωτικό ή προσωπικό οικονομικό ή μη συμφέρον
που θα μπορούσε να επηρεάσει την αμερόληπτη και αντικειμενική εκτέλεση των καθηκόντων τους, θα
πρέπει να αναφερθεί στην αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Προθεσμία / Οροι & Προϋποθέσεις
1.
2.

3.

4.

Ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων θα είναι η Δευτέρα, 11 Ιουνίου 2012
Οι αιτούντες παρακαλούνται να αναφέρουν ρητά στην αίτησή τους το ενδιαφέρον τους για συγκεκριμένη/ες
θέση/εις, δηλ. Μέλος Γενικού Συμβουλίου, Πρόεδρος Γενικού Συμβουλίου, Μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής,
Διευθύνων Σύμβουλος
Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση HFSF@ezi.net
ή με συστημένη επιστολή στην διεύθυνση HFSF c/o Egon Zehnder International, Παραδείσου 2, 15125
Μαρούσι
Οι αιτήσεις που δεν θα πληρούν τα κριτήρια που ορίζονται στην παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος δεν θα ληφθούν υπόψη

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Ταμείο, παρακαλούμε επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.hfsf.gr. Για
λεπτομέρειες σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις που απαιτούνται και τα έγγραφα, επικοινωνήστε με την κα.
Αμαλία Χιωτάκη τηλ. +30 210 68 45 990.
Αθήνα, 27 Μαίου 2012

