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A.

Εισαγωγικό Σημείωμα για την Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. ως
μοναδικού μετόχου του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου

H Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. (εφεξής «ΕΕΣΥΠ» ή η «Εταιρεία») είναι
μια εταιρεία χαρτοφυλακίου που διέπεται από τις διατάξεις του ν. 4389/2016 και
συμπληρωματικά από τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920.
Η Εταιρεία λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος, με τρόπο ανεξάρτητο και
επαγγελματικό, σύμφωνα με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας. Συστήνεται για να
εξυπηρετεί ειδικό δημόσιο σκοπό. Το μακροπρόθεσμο όραμά της είναι να ενισχύσει την αξία
και να βελτιώσει την απόδοση του χαρτοφυλακίου περιουσιακών στοιχείων υπό διαχείριση,
αξιολογώντας και προωθώντας τις βέλτιστες διαθέσιμες στρατηγικές και πολιτικές και
στοχεύοντας στην επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα.
Σκοπός της Εταιρείας είναι να διαχειρίζεται και να αξιοποιεί τα περιουσιακά της στοιχεία
προκειμένου (α) να συνεισφέρει πόρους για την υλοποίηση της επενδυτικής πολιτικής της
χώρας και την πραγματοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ενίσχυση της ανάπτυξης
της ελληνικής οικονομίας και β) να συμβάλει στην απομείωση των οικονομικών
υποχρεώσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας.
Για την εκπλήρωση του σκοπού της, η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε.
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 του
χαρτοφυλακίου της και τη δημιουργία εσόδων που θα διαθέτουν ως ανωτέρω. Προκειμένου
να εκπληρώνει τον σκοπό της, η Εταιρεία προβαίνει σε κάθε ενέργεια εντός του πλαισίου
που τίθεται από τις διατάξεις του θεσμικού πλαισίου και του ιδρυτικού της νόμου.
Από την απόκτηση της νομικής προσωπικότητας της Εταιρείας, τα κατωτέρω νομικά
πρόσωπα, των οποίων το μετοχικό κεφάλαιο ή οι τίτλοι που το ενσωματώνουν
μεταβιβάζονται στην Εταιρεία, θεωρούνται άμεσες θυγατρικές για τους σκοπούς του ν.
4389/2016 (εφεξής οι «άμεσες θυγατρικές»):





Το Ταμείο Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ν. 3986/2011) ,
Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ( ν. 3864/2010),
Η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου ΑΕ (ν. 2636/1998),
Η Εταιρεία Δημοσίων Συμμετοχών Α.Ε., η οποία συστήνεται σύμφωνα με το
ν.4389/2016.

Β. Ταμείο Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου
Σύμφωνα με το ν. 4389/2016 και κατόπιν της νόμιμης σύστασης της ΕΕΣΥΠ, το Ταμείο
Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (εφεξής το «ΤΑΙΠΕΔ») θεωρείται άμεση
θυγατρική της ΕΕΣΥΠ. Η καταχώρηση της μεταβίβασης των τίτλων του ΤΑΙΠΕΔ από το
Ελληνικό Δημόσιο στην ΕΕΣΥΠ έχει ολοκληρωθεί.
Το ΤΑΙΠΕΔ συστάθηκε την 1η Ιουλίου 2011 με διάρκεια έξι ετών, η οποία παρατάθηκε για
ακόμη τρία χρόνια, ήτοι μέχρι την 01.07.2020. Σύμφωνα με το Ν. 3986/2011, το ΤΑΙΠΕΔ
αξιοποιεί την ιδιωτική περιουσία του Δημοσίου, που του έχει ανατεθεί και προωθεί την

υλοποίηση των ιδιωτικοποιήσεων στη χώρα και πιο συγκεκριμένα, την εφαρμογή του
Επιχειρησιακού Προγράμματος Αξιοποίησης (ΕΠΑ), το οποίο εγκρίνει το ΔΣ του ΤΑΙΠΕΔ και
το οποίο αναθεωρείται κάθε εξάμηνο.
Το πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και το ΤΑΙΠΕΔ έχει ως στόχο την
μεγιστοποίηση της αξίας του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αξιοποίησης σε υποδομές,
επιχειρήσεις, ακίνητα και άλλους βασικούς τομείς της οικονομίας, καθώς και στην
προσέλκυση άμεσων επενδύσεων, ενώ παράλληλα προωθεί μακροπρόθεσμα οφέλη για την
ελληνική οικονομία.
Τα περιουσιακά στοιχεία που έχουν συμπεριληφθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Αξιοποίησης μπορούν να ταξινομηθούν σε γενικές γραμμές ως εξής:
• Εταιρικές συμμετοχές
• Υποδομές /Συμβάσεις Παραχώρησης
• Αξιοποίηση Ακινήτων
Με σκοπό την υποστήριξη της Ελληνικής Δημοκρατίας στην πρόοδο και ανάπτυξη, η
αποστολή του Ταμείου πρέπει πάντα να υποστηρίζεται από βέλτιστες πολιτικές αξιοποίησης
περιουσιακών στοιχείων, διαφανείς διαδικασίες και αποτελεσματική διαχείριση ως προς την
προετοιμασία και εκτέλεση του προγράμματος ιδιωτικοποιήσεων.
Σύμφωνα με το άρθρο 16 του Καταστατικού του, το ΤΑΙΠΕΔ διαθέτει πενταμελές Διοικητικό
Συμβούλιο το οποίο ορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του μετόχου. Το ΤΑΙΠΕΔ
υποστηρίζεται στη λειτουργία του από έμπειρους επαγγελματίες οι οποίοι προέρχονται από
τον τραπεζικό και τον επιχειρηματικό τομέα, καθώς και από τους τομείς παροχής
συμβουλευτικών και νομικών υπηρεσιών. Επίσης το Ταμείο υποστηρίζεται από το Συμβούλιο
Εμπειρογνωμόνων, το οποίο αποτελείται από πρόσωπα ευρείας αναγνώρισης, διακεκριμένα
για την επιστημονική τους κατάρτιση και την επαγγελματική τους εμπειρία στον τεχνικό,
οικονομικό ή νομικό τομέα.
Περιεχόμενο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Η ΕΕΣΥΠ, ως μοναδικός μέτοχος του ΤΑΙΠΕΔ, βρίσκεται στη διαδικασία ενίσχυσης του
Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΑΙΠΕΔ, επομένως η παρούσα αποτελεί πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΑΙΠΕΔ
(εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών). Το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να έχει
συλλογικά επαρκή και διαφοροποιημένη εμπειρία για την επίτευξη επιτυχημένων
συναλλαγών στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αξιοποίησης.
Οι υποψήφιοι πρέπει να αποδείξουν ότι διαθέτουν:
•

Εμπειρία σε συναλλαγές και επιχειρήσεις σε τομείς /κατηγορίες περιουσιακών
στοιχείων που συμπεριλαμβάνονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αξιοποίησης.

•

Ισχυρές ηγετικές και διαπροσωπικές δεξιότητες, καθώς και αποδεδειγμένη ικανότητα να
επιδεικνύουν ένα επιτυχημένο ιστορικό επίτευξης αποτελεσμάτων σε ένα απαιτητικό
και σύνθετο περιβάλλον και με έκθεση σε πολλαπλά ενδιαφερόμενα μέρη
(stakeholders), συμπεριλαμβανομένων των φορέων κυβέρνησης, των διοικητικών
αρχών, των ρυθμιστικών αρχών, της επενδυτικής κοινότητας, των κεφαλαιαγορών, κλπ.

•

Τουλάχιστον 15 χρόνια ανώτερης επαγγελματικής εμπειρίας σε επίπεδο ιεραρχίας που
να είναι ανάλογη με τη στρατηγική σημασία της αποστολής του ΤΑΙΠΕΔ, εμπειρία που
θα πρέπει να έχει αποκτηθεί σε μεγάλους και αναγνωρισμένους οργανισμούς, σε ένα ή
περισσότερους από τους παρακάτω τομείς: α) επαγγελματικές υπηρεσίες σε Επενδύσεις
/Corporate Finance/M&A/Ιδιωτικοποιήσεις, β) εμπειρία σε εταιρικό περιβάλλον σε
υψηλές διευθυντικές θέσεις σχετικές με Χρηματοοικονομικά ή Στρατηγική, και γ)
παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών διοίκησης ή νομικών υπηρεσιών σε μεγάλους και
αναγνωρισμένους συμβουλευτικούς οίκους.

•

Αποδεδειγμένη εμπειρία στη συνεργασία με μεγάλες ή διεθνείς εταιρείες παροχής
συμβουλευτικών και επαγγελματικών υπηρεσιών (συμπεριλαμβανομένων μεταξύ
άλλων Επενδυτικής Τραπεζικής / Χρηματοοικονομικών ή Νομικών Συμβούλων,
Συμβούλων Διοίκησης, Τεχνικών Συμβούλων, Φορολογικών και Ελεγκτικών Συμβούλων,
κλπ.

•

Να επιδεικνύουν ισχυρή αντίληψη των συναλλαγών και των κρίσιμων παραμέτρων μίας
επένδυσης για την επιτυχημένη και έγκαιρη υλοποίηση τους καθώς και να επιδεικνύουν
καλή κατανόηση της επενδυτικής κοινότητας και των αγορών.

•

Εις βάθος κατανόηση του Ελληνικού και Ευρωπαϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

•

Η υψηλή αίσθηση καθήκοντος και το αδιαμφισβήτητο επιχειρηματικό και προσωπικό
ήθος και ανεξαρτησία είναι προαπαιτούμενα.

•

Πτυχίο πανεπιστημίου είναι απαραίτητο. Μεταπτυχιακές σπουδές θα θεωρηθούν
επιπλέον προσόν.

•

Προηγούμενη εμπειρία σε συμμετοχή σε Διοικητικά Συμβούλια θα θεωρηθεί επιπλέον
προσόν.

Ο σεβασμός της διαφορετικότητας συνιστά μία από τις βασικές αρχές της ΕΕΣΥΠ και των
θυγατρικών της. Κατά συνέπεια επιδιώκει να εξασφαλίσει ότι όλοι αντιμετωπίζονται με
σεβασμό και τoυς παρέχονται ίσες ευκαιρίες και έργο σε ένα περιβάλλον χωρίς
αποκλεισμούς.
Τα στελέχη θα τοποθετηθούν υπό την προϋπόθεση ότι δεν συντρέχει κατάσταση σύγκρουσης
συμφερόντων για προσωπικούς ή νομικούς λόγους, όπως προβλέπεται στην ισχύουσα
νομοθεσία. Οι υποψήφιοι θα προσκληθούν να επιβεβαιώσουν τη συμμόρφωση τους με αυτή
την απαίτηση και κατά την τοποθέτησή τους θα υποβάλλουν επίσημη δήλωση.
Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι την Τρίτη, 4 Ιουλίου 2017 με σαφή
ένδειξη ενδιαφέροντος για το ρόλο (Εκτελεστικό ή Μη Εκτελεστικό Μέλος) μέσω e-mail στη
διεύθυνση: HRADF@egonzehnder.com.

