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Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσης
στο Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων του ΤΑΙΠΕΔ

Οργανωτικό πλαίσιο
Δυνάμει του N.3986/2011 (ΦΕΚ Α΄152), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ιδρύθηκε η εταιρεία «Ταμείο
Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.» (εφεξής το «ΤΑΙΠΕΔ» ή «Ταμείο»), με μόνο σκοπό την
αξιοποίηση της ιδιωτικής περιουσίας του Ελληνικού Δημοσίου που περιλαμβάνεται στο Πρόγραμμα
Αποκρατικοποιήσεων του Ν.3985/2011 “Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015”
(ΦΕΚ Α’ 151), όπως έχει επικαιροποιηθεί και ισχύει. Σύμφωνα με το άρθρο 188 παρ. 1 του N.4389/2016, το
ΤΑΙΠΕΔ αποτελεί άμεση θυγατρική της «Ελληνική Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε.».
Σύμφωνα με τον παραπάνω ιδρυτικό νόμο (Ν.3986/2011), το ΤΑΙΠΕΔ αξιοποιεί την ιδιωτική περιουσία του
Δημοσίου, που του έχει ανατεθεί σύμφωνα με τις διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας και τις προβλέψεις των
Μεσοπρόθεσμων Πλαισίων Δημοσιονομικής Στρατηγικής. Το πλάνο αξιοποίησης βρίσκεται σε εξέλιξη και έχει
ως στόχο την τροφοδότηση της ανάπτυξης, την προσέλκυση άμεσων επενδύσεων στις υποδομές, την ενέργεια,
τα ακίνητα καθώς και άλλους τομείς της οικονομίας, επιτυγχάνοντας παράλληλα και άλλα σημαντικά οφέλη,
όπως η δημιουργία θέσεων εργασίας, ο εκσυγχρονισμός υποδομών και η προώθηση των απαραίτητων
μεταρρυθμίσεων.
Το ΤΑΙΠΕΔ συστάθηκε την 1η Ιουλίου 2011 με αρχική διάρκεια έξι ετών και ήδη μέχρι και την 01.07.2020.
Στο Ταμείο έχουν μεταφερθεί τα περιουσιακά στοιχεία που είχαν περιληφθεί στα Μεσοπρόθεσμα
Προγράμματα, τα οποία συνοψίζονται σε τρεις κατηγορίες:
•
•
•

Αξιοποίηση Γης
Υποδομές
Εταιρικό Χαρτοφυλάκιο

Ανακοίνωση
Σύμφωνα με τον παραπάνω ιδρυτικό νόμο (άρθρο 4), στο Ταμείο έχει συσταθεί και λειτουργεί επταμελές
Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων (Σ.Ε.). Το Σ.Ε. ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου,
για θητεία τριών (3) ετών, που μπορεί να ανανεώνεται για ίσο χρονικό διάστημα. Τα μέλη του Σ.Ε. είναι
πρόσωπα εγνωσμένου διεθνούς κύρους, που διακρίνονται για την επιστημονική τους κατάρτιση και την
επαγγελματική τους εμπειρία στον τεχνικό, οικονομικό ή νομικό τομέα. Τρία (3) από τα επτά (7) μέλη του Σ.Ε.
υποδεικνύονται στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου για τοποθέτηση, από τους εκπροσώπους της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των Κρατών Μελών της Ευρωζώνης.
Σκοπός της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος είναι η προσέλκυση υποψηφίων για μία κενή
θέση στο Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων του Ταμείου.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου θα εγκρίνει τον τελικό διορισμό.
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Αρμοδιότητες Θέσης
Το Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων γνωμοδοτεί υποχρεωτικά:
α) Στις περιπτώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 10 του άρθρου 2 και στην παράγραφο 4 του άρθρου
5 του Ν.3986/2011.
β) Στις συμβάσεις που αφορούν την αξιοποίηση περιουσιακού στοιχείου του Ταμείου ή εταιρείας της οποίας
το μετοχικό κεφάλαιο ανήκει εξ ολοκλήρου, άμεσα ή έμμεσα, στο Ταμείο, καθώς και στις συμβάσεις που είναι
απαραίτητες για την αξιοποίηση περιουσιακού στοιχείου, εφόσον για τις τελευταίες απαιτείται απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου και
γ) Για κάθε άλλο θέμα που παραπέμπεται στο Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων για
Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, για την έκδοση της οποίας προβλέπεται η προηγούμενη υποχρεωτική
γνωμοδότηση του Συμβουλίου Εμπειρογνωμόνων είναι απολύτως άκυρη, αν εκδοθεί χωρίς τη γνωμοδότηση
αυτή.
Το Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων μπορεί να εισηγείται προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου τη λήψη
μέτρων που κρίνει κατάλληλα για την επίτευξη του Προγράμματος Αποκρατικοποίησης.
Προφίλ υποψηφίου
Τα μέλη του Σ.Ε. είναι πρόσωπα εγνωσμένου διεθνώς κύρους που διακρίνονται για την επιστημονική τους
κατάρτιση και την επαγγελματική τους εμπειρία στον τεχνικό, οικονομικό ή νομικό τομέα. Δεδομένης της
υφιστάμενης σύνθεσης του Σ.Ε., η επιστημονική κατάρτιση και η επαγγελματική εμπειρία του υποψηφίου στην
τεχνική κατεύθυνση θα θεωρηθεί προσόν.
Πιο συγκεκριμένα, οι υποψήφιοι θα πρέπει αποδεδειγμένα να πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια και να
διαθέτουν τα προσόντα και τις δεξιότητες που περιγράφονται παρακάτω:
•

Ακαδημαϊκές σπουδές ανώτατου πανεπιστημιακού και ποιοτικού επιπέδου.

•

Τουλάχιστον δεκαπενταετή (15) εμπειρία με σημαντικά επιτεύγματα σε θέση σημαντικής ευθύνης και
απαιτήσεων σε ανώτατο διοικητικό επίπεδο.
Θα εκτιμηθεί η εμπειρία σε μεγάλες ελληνικές ή πολυεθνικές εταιρείες όπως και σε υπερκρατικούς

•

οργανισμούς (multilateral organisations).
•

Η ευρωπαϊκή και διεθνής επαγγελματική εμπειρία θα θεωρηθεί προσόν.

•

Κατανόηση του τομέα δράσης του Ταμείου και των σχετικών ελληνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών και
κανονισμών.

•

Σημαντικές γνώσεις, εμπειρία και τεχνική δεξιότητα ανάλυσης σύνθετων θεμάτων με αποδεδειγμένη
επιχειρηματική αντίληψη καθώς και η εις βάθος κατανόηση των διεθνών και τοπικών χρηματοοικονομικών
αγορών.

•

Πρότερη συμμετοχή σε Διοικητικά Συμβούλια ή γνωμοδοτικές επιτροπές μεγάλων εταιρειών/οργανισμών,
θα θεωρηθεί προσόν.
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Ικανότητες και ιδιότητες
•

Φυσικό χάρισμα και προδιάθεση για την καλλιέργεια διαπροσωπικών σχέσεων και ικανότητα πειθούς και
οικοδόμησης συναίνεσης μεταξύ διαφορετικών ομάδων.

•

Να εμπνέει εμπιστοσύνη, να επιδεικνύει ακεραιότητα και να έχει διερευνητικό μυαλό, ανεξάρτητη και
κριτική σκέψη, στρατηγική προσέγγιση και την προθυμία και ικανότητα να θέτει δύσκολες ερωτήσεις.

•

Εξαιρετικές διαπραγματευτικές ικανότητες και ικανότητα λήψης αποφάσεων και ανάληψης
υπευθυνοτήτων.

•

Αντοχή στο στρες, ανθεκτικότητα και ευελιξία.

•

Αδιαμφισβήτητο επαγγελματικό και προσωπικό ήθος, ακεραιότητα και εχεμύθεια.

•

Άριστες ικανότητες γραπτής και προφορικής επικοινωνίας στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.

Oι υποψηφιότητες τελούν υπό τον όρο απουσίας οποιωνδήποτε προσωπικών ή νομικών κωλυμάτων και
περιορισμών, όπως περιγράφονται στην ισχύουσα νομοθεσία (παρ.2-6 του άρθρου 194 του Ν.4389/2016).
Επιπλέον, αποκλείεται ο υποψήφιος αν παρουσιάζεται σύγκρουση συμφερόντων, περιλαμβανομένης της
κατοχής μετοχών ή άλλης μορφής οικονομικού ενδιαφέροντος, ή να υπηρετεί ως εργαζόμενος, σύμβουλος ή
μέλος διοικητικού συμβουλίου εταιρείας/οργανισμού που λειτουργεί στον ανταγωνισμό.

Όροι & Προϋποθέσεις
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν στη διεύθυνση που αναφέρεται κατωτέρω έως και την
Παρασκευή 26 Οκτωβρίου 2018 στις 17:00 αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα συνοδευόμενο από επιστολή
στην οποία να εκθέτουν τους λόγους για τους οποίους θεωρούν ότι είναι κατάλληλοι για τη θέση.
Οι αιτήσεις πρέπει να αποσταλούν ηλεκτρονικά στο e-mail: vaga@hraf.gr
Το ΤΑΙΠΕΔ διατηρεί τη διακριτική του ευχέρεια, να ακυρώσει, αναστείλει, τροποποιήσει ή αναβάλει την
παρούσα διαδικασία, χωρίς καμία προηγούμενη προειδοποίηση, καθώς και να διακόψει οποιεσδήποτε
διαπραγματεύσεις ή συζητήσεις σε οποιοδήποτε στάδιο της κι αν βρίσκεται η διαδικασία, χωρίς οποιαδήποτε
περαιτέρω ευθύνη έναντι οποιουδήποτε συμμετέχοντα ή / και τρίτου.
Για όλες τις αιτήσεις θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.
Για πληροφορίες σχετικά με την Εταιρεία παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: www.hradf.com
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