Αθήνα, 3 Οκτωβρίου 2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας (ΕΕΣΥΠ) ανακοινώνει την αποδοχή της
παραίτησης για προσωπικούς λόγους, του Διευθύνοντος Συμβούλου του Ταμείου
Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) κυρίου Αντωνίου Λεούση, με ισχύ από
15 Οκτωβρίου 2017.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΕΣΥΠ ευχαριστεί τον κ. Λεούση για τη συμβολή του στην
πορεία του ΤΑΙΠΕΔ τα τελευταία 2 χρόνια.
Νέος Διευθύνων Σύμβουλος (CEO) του ΤΑΙΠΕΔ αναλαμβάνει ο κ. Ριχάρδος Αντώνιος
Λαμπίρης.
Η διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων και επιλογής του CEO διεξήχθη σε συνεργασία με
εξειδικευμένη εταιρεία διεθνούς κύρους. Το Διοικητικό Συμβούλιο διενήργησε συνεντεύξεις
και αξιολόγησε τους υποψήφιους με βάση τα απαιτούμενα κριτήρια όπως αυτά
προσδιορίζονταν στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Τελικός υποψήφιος
αναδείχθηκε ο κ. Λαμπίρης με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΕΣΥΠ.
Ο κ. Λαμπίρης γεννήθηκε το 1975. Σπούδασε Ηλεκτρονικός Μηχανικός στο Πανεπιστήμιο του
Sussex και είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου MSc. in Project Management από το
Πανεπιστήμιο του Birmingham. Είναι επίσης κάτοχος MSc. in International Trade, Transport
and Finance από το City University στην Μεγάλη Βρετανία. Έχει εργαστεί ως μηχανολόγος
στην Rockwell Golde και έχει μακρά εμπειρία στην επιχειρηματική και επενδυτική τραπεζική
καλύπτοντας τόσο τις αγορές της Ελλάδος όσο και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, σε
οργανισμούς όπως η EFG Telesis Finance και η HSBC Bank plc. Από το 2006 διετέλεσε, μεταξύ
άλλων, επικεφαλής του τμήματος Εξαγορών και Συγχωνεύσεων της HSBC Bank plc για την
Ελλάδα και Κύπρο, με έμφαση στις ιδιωτικοποιήσεις.
O κ. Λαμπίρης αναλαμβάνει τα καθήκοντά του στις 16 Οκτωβρίου 2017.
Σχετικά με την Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας (ΕΕΣΥΠ)
H Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας ιδρύθηκε τον Μάιο του 2016, βάσει του νόμου 4389.
Η Εταιρεία λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος και συστήνεται για να εξυπηρετεί ειδικό
δημόσιο σκοπό. Ειδικότερα, η Εταιρεία διαχειρίζεται και αξιοποιεί τα περιουσιακά της στοιχεία
προκειμένου να: α) συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας μέσω της διενέργειας
επενδύσεων και β) συνεισφέρει στην απομείωση των οικονομικών υποχρεώσεων της χώρας.
Βασικός σκοπός της Εταιρείας είναι να συγκεντρώσει κάτω από μία ενιαία στέγη περιουσιακά στοιχεία
του Δημοσίου (συμμετοχές σε δημόσιες επιχειρήσεις και real estate assets) και να τα αξιοποιήσει με
τον βέλτιστο δυνατό τρόπο. Για την εκπλήρωση του σκοπού της, η Εταιρεία ενεργεί με τρόπο
ανεξάρτητο, επαγγελματικό και επιχειρηματικό με μακροπρόθεσμη προοπτική στην επίτευξη των
αποτελεσμάτων της, σύμφωνα με τον Εσωτερικό της Κανονισμό, με εγγυήσεις πλήρους διαφάνειας
και με σκοπό την επαύξηση της αξίας και τη βελτίωση της απόδοσης των παραπάνω περιουσιακών
στοιχείων, καθώς και τη δημιουργία εσόδων, τα οποία κατανέμονται σύμφωνα με τις διατάξεις του
νόμου 4389/2016. Περαιτέρω, η Εταιρεία προωθεί μεταρρυθμίσεις των δημοσίων επιχειρήσεων,
μεταξύ άλλων, μέσω, αναδιάρθρωσης, βέλτιστης εταιρικής διακυβέρνησης και διαφάνειας, καθώς και

μέσω της προαγωγής υπεύθυνης διοίκησης, κοινωνικής ευθύνης, αειφορίας, καινοτομίας και
βέλτιστων εταιρικών πρακτικών.
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