Αθήνα, 23 Ιουνίου 2015

Δελτίο Τύπου

Διορισμός δύο νέων μη εκτελεστικών μελών του Γενικού Συμβουλίου
του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας

Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) ανακοινώνει ότι οι κ.κ. Ηλίας
Καρακίτσος και Jón Sigurgeirsson, είναι τα δύο νέα μη εκτελεστικά μέλη του Γενικού
Συμβουλίου του ΤΧΣ. Ο διορισμός τους αποφασίστηκε από το Υπουργείο Οικονομικών
σύμφωνα με τη διαδικασία του νόμου 3864/10 και η θητεία τους ορίζεται από την 18η
Ιουνίου 2015 έως την 30η Ιουνίου 2017. Η σχετική απόφαση του Υπουργού Οικονομικών
δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) με αριθμό φύλλου 435 (τεύχος
Υ.Ο.Δ.Δ.) στις 18 Ιουνίου 2015.
O κος Ηλίας Καρακίτσος είναι Πρόεδρος του Global Economic Research, ο οποίος παρέχει
οικονομική και χρηματοπιστωτική έρευνα για τις οικονομίες και τις χρηματοπιστωτικές
αγορές των ΗΠΑ, της Ευρώπης και της Ιαπωνίας σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και
ναυτιλιακές εταιρείες. Είναι, επίσης, Εταίρος και Αναλυτής στρατηγικής στην εταιρεία
συμβούλων Twintop Consultants και συνδεδεμένο μέλος του Κέντρου Οικονομικών και
Δημόσιας Πολιτικής (CEPP), Τμήμα Land Economy, του Πανεπιστημίου του Cambridge.
Είναι ακαδημαϊκός με σχεδόν 25 χρόνια υπηρεσίας στο Imperial College, στο Λονδίνο και
συγγραφέας έξι βιβλίων, πολλών άρθρων και ερευνητικών εκθέσεων στους τομείς
οικονομίας και χρηματοπιστωτικών αγορών. Έχει διατελέσει οικονομικός και επενδυτικός
σύμβουλος σε πολλά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και οικονομικός σύμβουλος στις
κυβερνήσεις του Ηνωμένου Βασιλείου (1980-1987) και των ΗΠΑ (1987) σε θέματα
οικονομικής πολιτικής και ως σύμβουλος στην DG II της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (1992-1995)
σε θέματα νομισματικής ένωσης, οικονομικής σύγκλισης και ζητημάτων μιας Ευρώπης
πολλών ταχυτήτων.
Ο Καθηγητής Καρακίτσος κατέχει Bachelor of Science (B.Sc.) στα Οικονομικά από το
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και Master of Science (M.Sc.) και Doctorate of Philosophy
(Ph.D.) στα Οικονομικά από το Πανεπιστήμιο του Surrey, Αγγλία.
Ο κος Jón Sigurgeirsson είναι Διευθυντής της Γενικής Γραμματείας και Διεθνών Σχέσεων της
Κεντρικής Τράπεζας της Ισλανδίας και Πρόεδρος της Εταιρίας Συμμετοχών της Κεντρικής
Τράπεζας.
Πριν από την ανάληψη των τωρινών καθηκόντων του στην Κεντρική Τράπεζα της Ισλανδίας
κατείχε, για περισσότερο από δεκαπέντε χρόνια, διάφορες διευθυντικές θέσεις ως
Οικονομολόγος, Αναπληρωτής Διευθυντής και Διευθυντής του Διεθνούς Τμήματος στους

τομείς της διαχείρισης χρέους, διαχείρισης αποθεματικών συναλλάγματος και του
εξωτερικού χρέους της Δημοκρατίας της Ισλανδίας, καθώς και των Διεθνών Σχέσεων.
Από τον Ιανουάριο του 2015 ο κ. Sigurgeirsson είναι, επίσης, μέλος της Task Force για την
άρση των ελέγχων κεφαλαίου στην Ισλανδία.
Κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας του στο χρηματοοικονομικό τομέα, έχει διατελέσει στο
Διεθνές Νομισματικό Ταμείο βοηθός Εκτελεστικού Διευθυντή από το 2000 έως το 2002 και
Αναπληρωτής Εκτελεστικός Διευθυντής και Πρόεδρος των Σκανδιναβικών και Βαλτικών
χωρών, από το 2005 έως το 2008.
Ο κ. Sigurgeirsson κατέχει Cand Oecon Degree από τη Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας του
Πανεπιστημίου της Ισλανδίας.
- 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. Το ΤΧΣ ενεργεί σε συμμόρφωση με τις δεσμεύσεις της Ελληνικής Δημοκρατίας
που απορρέουν από το νόμο 4046/2012 (Α’ 28).
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με:
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