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Πρόσκληση Υποβολής Ενδιαφέροντος για θέσεις Προέδρου Επιτροπής Ελέγχου
Διοικητικών Συμβουλίων Δημόσιων Επιχειρήσεων

Η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. (η «ΕΕΣΥΠ» ή η «Εταιρεία») λειτουργεί
χάριν του δημοσίου συμφέροντος σύμφωνα με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας.
Για την εκπλήρωση του σκοπού της, η Εταιρεία ενεργεί με τρόπο ανεξάρτητο και επαγγελματικό,
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 περιουσιακών της στοιχείων, καθώς και τη δημιουργία
εσόδων.
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.
Η Εταιρεία δύναται να προβαίνει στις αναγκαίες ενέργειες για την επίτευξη του σκοπού της εντός
του πλαισίου που προβλέπεται από το Ν.4389/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
Δημόσιες Επιχειρήσεις
Οι Δημόσιες Επιχειρήσεις καλούνται σήμερα, κυρίως μέσω των Διοικητικών τους Συμβουλίων,
να υλοποιήσουν στοχευμένες δράσεις, στα πλαίσια του στρατηγικού και επιχειρηματικού τους
σχεδιασμού και στη βάση του Στρατηγικού Σχεδίου της ΕΕΣΥΠ, ώστε να μεγιστοποιήσουν τη
λειτουργική, οικονομική και κοινωνική ανταποδοτικότητά τους. Πολλές από τις δημόσιες
επιχειρήσεις του χαρτοφυλακίου της ΕΕΣΥΠ δραστηριοποιούνται σε κομβικούς τομείς της
εθνικής οικονομίας (ενέργεια, ύδρευση και αποχέτευση, υποδομές, μεταφορές, υπηρεσίες, κ.α.)
και επηρεάζουν σημαντικά επενδυτικές καταναλωτικές αποφάσεις του ιδιωτικού τομέα, όπως
και κρίσιμα μεγέθη της οικονομίας.
Επιδίωξη συνεπώς είναι να αποτελέσουν ένα ισχυρό μοντέλο σύγχρονης διακυβέρνησης και ένα
εργαλείο για τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας, στόχοι οι οποίοι θα υποστηρίζονται από την
παρακολούθηση και αξιολόγηση της απόδοσής τους καθώς και τη διαχείριση των κινδύνων,
υιοθετώντας τα ανάλογα συστήματα παρακολούθησης της απόδοσης.

Αντικείμενο
Η ΕΕΣΥΠ ως μοναδικός μέτοχος είτε μέτοχος πλειοψηφίας στις Δημόσιες Επιχειρήσεις που
περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιο της, είναι στη διαδικασία αναζήτησης υποψήφιων
ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών Διοικητικού Συμβουλίου θυγατρικών της, για θέσεις
Προέδρου Επιτροπής Ελέγχου, που χρειάζεται κατά περίπτωση να καλυφθούν με βάση το ισχύον
κανονιστικό πλαίσιο.

Καθήκοντα/ Βασικές Αρμοδιότητες Θέσης
Οι αρμοδιότητες του Προέδρου είναι να συγκαλεί και να προεδρεύει της Επιτροπής Ελέγχου.

Ο Ρόλος της Επιτροπής Ελέγχου
Οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Ελέγχου, όπως αναφέρονται στην κείμενη νομοθεσία είναι οι
εξής:
α) Eνημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο της ελεγχόμενης οντότητας για το αποτέλεσμα του
υποχρεωτικού ελέγχου και επεξηγεί πώς συνέβαλε ο υποχρεωτικός έλεγχος στην ακεραιότητα
της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και ποιος ήταν ο ρόλος της επιτροπής ελέγχου στην εν
λόγω διαδικασία.
β) Παρακολουθεί τη διαδικασία χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και υποβάλλει συστάσεις
ή προτάσεις για την εξασφάλιση της ακεραιότητάς της.
γ) Παρακολουθεί την αποτελεσματικότητα των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου, διασφάλισης
της ποιότητας και διαχείρισης κινδύνων της επιχείρησης και, κατά περίπτωση, του τμήματος
εσωτερικού ελέγχου της, όσον αφορά τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση της ελεγχόμενης
οντότητας, χωρίς να παραβιάζει την ανεξαρτησία της οντότητας αυτής.
δ) Παρακολουθεί τον υποχρεωτικό έλεγχο των ετήσιων και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών
καταστάσεων και ιδίως την απόδοσή του, όπως και των επισκοπημένων εξαμηνιαίων
χρηματοοικονομικών καταστάσεων, λαμβάνοντας υπόψη οποιαδήποτε πορίσματα και
συμπεράσματα της αρμόδιας αρχής σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 26 του Κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 537/2014.
ε) Επισκοπεί και παρακολουθεί την ανεξαρτησία των ορκωτών ελεγκτών λογιστών ή των
ελεγκτικών εταιρειών και ιδίως την καταλληλότητα της παροχής μη ελεγκτικών υπηρεσιών στην
ελεγχόμενη οντότητα, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό και κανονιστικό
πλαίσιο.
στ) Είναι υπεύθυνη για τη διαδικασία επιλογής ορκωτών ελεγκτών λογιστών ή ελεγκτικών
εταιρειών και προτείνει τους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές ή τις ελεγκτικές εταιρείες που θα
διοριστούν σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.

Προφίλ Υποψηφίου
Οι υποψήφιοι θα πρέπει αποδεδειγμένα να πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια και να διαθέτουν τα
προσόντα και τις δεξιότητες που περιγράφονται παρακάτω:


Πτυχίο Πανεπιστημίου Οικονομικής ή Θετικής κατεύθυνσης ή Πιστοποίηση Ορκωτού
Λογιστή/Ελεγκτή απαραίτητα. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών θα συνεκτιμηθεί.



Επιπλέον επαγγελματικές πιστοποιήσεις ελεγκτικού ή λογιστικού πεδίου όπως CIA, ACCA,
AICPA κλπ θεωρούνται επιπρόσθετο προσόν.



Προϋπηρεσία τουλάχιστον 10 ετών στην παροχή υπηρεσιών εσωτερικού ή εξωτερικού
ελέγχου και οικονομικής διαχείρισης σε επιχειρήσεις ή σε ελεγκτική ή συμβουλευτική
εταιρεία ή στον τραπεζικό κλάδο. Επίσης αποδεκτή είναι και αντίστοιχης διάρκειας
ακαδημαϊκή ή/και ερευνητική εμπειρία, στη λογιστική και την ελεγκτική επιστήμη ή συναφή
αντικείμενα.



Προηγούμενη συμμετοχή σε Διοικητικά Συμβούλια ή Επιτροπές Ελέγχου θα συνεκτιμηθεί
ιδιαιτέρως.



Εξαιρετικές διαπροσωπικές δεξιότητες, με ικανότητα στη λήψη αποφάσεων καθώς και
αποτελεσματική επικοινωνία με την ανώτερη διοίκηση και το Δ.Σ..



Πολύ καλή κατανόηση των ρόλων και των αρμοδιοτήτων εσωτερικού ελέγχου στο Πλαίσιο
των Διεθνών Επαγγελματικών Προτύπων (IPPF). Εξοικείωση με αρχές Διαχείρισης Κινδύνου
και Συμμόρφωσης.



Υψηλή αίσθηση καθήκοντος και κατανόηση της έννοιας του δημόσιου συμφέροντος.



Αδιαμφισβήτητο επαγγελματικό και προσωπικό ήθος, ακεραιότητα, εχεμύθεια καθώς και
ανεξαρτησία θεωρούνται προαπαιτούμενα.

Προθεσμία / Όροι & Προϋποθέσεις
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν στη διεύθυνση που αναφέρεται κατωτέρω έως
και την Δευτέρα, 1/10/2018 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: hcap.audit@aims-hellas.gr
Οι υποψηφιότητες τελούν υπό τον όρο απουσίας οποιωνδήποτε προσωπικών ή νομικών
κωλυμάτων και περιορισμών, όπως περιγράφονται στην ισχύουσα νομοθεσία.
Για όλες τις αιτήσεις θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα. Για πληροφορίες σχετικά με την
Εταιρεία παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: www.hcap.gr

