Αζήλα, 10 Σεπηεκβξίνπ 2014
AΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ππόζκληζη εκδήλωζηρ ενδιαθέπονηορ για ηιρ θέζειρ δύο νέων (ππόζθεηων)
μελών ηος Γενικού Σςμβοςλίος (Μη Εκηελεζηικούρ Διεςθςνηέρ)
ηος Ταμείος Χπημαηοπιζηωηικήρ Σηαθεπόηηηαρ
Οπγανωηικό πλαίζιο
To Eλληνικό Ταμείο Χπημαηοπιζηωηικήρ Σηαθεπόηηηαρ («Τακείν») ηδξύζεθε σο λνκηθό πξόζσπν ηδησηηθνύ
δηθαίνπ κε ην Νόκν 3864/2010 θαη κε ζθνπό ηε ζπλεηζθνξά ζηε δηαηήξεζε ηεο ζηαζεξόηεηαο ηνπ ειιεληθνύ
ηξαπεδηθνύ ζπζηήκαηνο, πξνο ράξηλ ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο. Τν Τακείν ελεξγεί ζε ζπκκόξθσζε κε ηηο
δεζκεύζεηο ηεο Ειιεληθήο Δεκνθξαηίαο πνπ απνξξένπλ από ην λόκν 4046/2012 (Α’ 28), όπσο απηέο
επηθαηξνπνηνύληαη δπλάκεη ηεο παξαγξάθνπ 3.δ΄ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ ίδηνπ λόκνπ. Τν Τακείν αλαδεηά λα επεθηείλεη ην
παξόλ επηακειέο Γεληθό Σπκβνύιην ηνπ κε δύν λέα κέιε (ζύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 4 Ν. 3864/2010
όπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύεη).
Τα δύν λέα κέιε ηνπ Γεληθνύ Σπκβνπιίνπ ζα επηιεγνύλ από κηα εηδηθή επηηξνπή (ηελ «Επηηξνπή Επηινγήο»), ελώ ν
δηνξηζκόο ηνπο ζα γίλεη κε απόθαζε ηνπ Υπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ κε ηε ζύκθσλε γλώκε ηνπ Euro Working Group.
Aνακοίνωζη
Σθνπόο ηεο παξνύζαο πξόζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο είλαη ε πξνζέιθπζε ππνςεθίσλ κε ηα θαηάιιεια
πξνζόληα γηα ηηο δύν λέεο ζέζεηο κειώλ (Με εθηειεζηηθώλ Δηεπζπληώλ) ηνπ Γεληθνύ Σπκβνπιίνπ .
Η δηάξθεηα ηνπ δηνξηζκνύ δελ ζα ππεξβαίλεη ηελ 30ε Ινπλίνπ 2017.
Απαπαίηηηα πποζόνηα
Οη ππνςήθηνη πξέπεη λα πιεξνύλ ηα αθόινπζα θξηηήξηα θαη πξνϋπνζέζεηο:
Eθπαίδεπζε: Παλεπηζηεκηαθόο ηίηινο, ηδαληθά ζε Οηθνλνκηθά ή Φξεκαηννηθνλνκηθά. Υπνςήθηνη πνπ θαηέρνπλ
ηίηινπο Οξθσηνύ Λνγηζηή ή Δηθεγόξνπ είλαη επίζεο απνδεθηνί
Γιώζζεο: Άπηαηζηε γλώζε ηεο αγγιηθήο γιώζζαο
Γλσζηηθό Αληηθείκελν: Τα δύν λέα κέιε ηνπ Γεληθνύ Σπκβνπιίνπ ζα επηιεγνύλ κεηαμύ πξνζσπηθνηήησλ κε δηεζλή
εκπεηξία ζε νπνηνλδήπνηε από ηνπο παξαθάησ ηνκείο: ηξαπεδηθό, ειεγθηηθό, λνκηθό θαη θαλνληζηηθό. Σρεηηθή εκπεηξία
ζε ζέζε Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ζα ζεσξεζεί επηπξόζζεην πξνζόλ
Οη ππνςήθηνη ζα πξέπεη επίζεο λα έρνπλ επξεία νπηηθή ζε επηρεηξεζηαθά ζέκαηα, λα έρνπλ επηδείμεη άκεκπην ήζνο
θαη αθεξαηόηεηα, λα είλαη ζπλεξγάζηκνη θαη λα έρνπλ ηθαλόηεηα επηξξνήο, θαη λα έρνπλ δηαζεζηκόηεηα ζπκκεηνρήο ζηε
κεγάιε πιεηνςεθία, αλ όρη ζε όιεο, ηηο ζπλαληήζεηο ηνπ Γεληθνύ Σπκβνπιίνπ.
Τα δύν λέα κέιε ηνπ Γεληθνύ Σπκβνπιίνπ ζα δηνξηζηνύλ ππό ηνλ πεξηνξηζκό ηεο απνπζίαο νπνηαζδήπνηε
πξνζσπηθήο ή λνκηθήο ζύγθξνπζεο ζπκθεξόλησλ ή ζπλαθώλ πεξηνξηζκώλ, όπσο πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 4 Ν.
3864/2010. Οη αηηνύληεο ζα πξνζθιεζνύλ λα επηβεβαηώζνπλ ηα αλσηέξσ θαη κε ηνλ δηνξηζκό ηνπο λα ππνβάινπλ
ζρεηηθή ππεύζπλε δήισζε
Πποθεζμία/ Όποι & Πποϋποθέζειρ
1. Ημέπα λήξηρ ηηρ πποθεζμίαρ ςποβολήρ αιηήζεων θα είναι η Τεηάπηη, 24 Σεπηεμβπίος 2014
2. Οη αηηήζεηο κπνξνύλ λα ππνβάιινληαη είηε κέζσ ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ ζηε δηεύζπλζε
hfsf@egonzehnder.com ή κε ζπζηεκέλε επηζηνιή πξνο Τακείν Φξεκαηνπηζησηηθήο Σηαζεξόηεηαο θ/δη Egon
Zehnder, Παξαδείζνπ 2, 15125 Μαξνύζη.
Γηα ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ην Τακείν παξαθαινύκε επηζθεθζείηε ηελ ηζηνζειίδα www.hfsf.gr. Γηα ιεπηνκέξεηεο πνπ
αθνξνύλ ηνπο όξνπο, ηηο πξνϋπνζέζεηο θαη ηα έγγξαθα πνπ απαηηνύληαη, παξαθαινύκε επηθνηλσλήζηε κε ηελ θπξία
Ακαιία Φησηάθε, ηει. 210 68 83 051.
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