Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση Στελεχών Εσωτερικού Ελέγχου
με σκοπό τη μελλοντική κάλυψη αναγκών σε εταιρείες του χαρτοφυλακίου του Υπερταμείου
12 Μαΐου 2022
Ι. Εισαγωγή
Η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και περιουσίας Α.Ε. («Υπερταμείο» ή «Εταιρεία»)) λειτουργεί χάριν
του δημοσίου συμφέροντος σύμφωνα με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας. Ως διαχειριστής ενός
σημαντικού χαρτοφυλακίου, αξιοποιεί την εθνική περιουσία και αυξάνει τη δημόσια αξία της,
συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην ευημερία και την οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Σκοπός της
Εταιρείας είναι η μεγιστοποίηση και διασφάλιση της αξίας της δημόσιας περιουσίας και η βελτίωση της
αποδοτικότητας των εταιρειών του χαρτοφυλακίου της. Ταυτόχρονα, στοχεύει στην ενίσχυση των
εσόδων και των επενδύσεων, συμβάλλοντας στην μακροοικονομική και κοινωνική σταθερότητα και
οικονομική ανάπτυξη της χώρας.
Ο Εσωτερικός Έλεγχος είναι μια ανεξάρτητη, αντικειμενική, διαβεβαιωτική και συμβουλευτική
δραστηριότητα, σχεδιασμένη να προσθέτει αξία και να βελτιώνει τις λειτουργίες των φορέων και να
συνδράμει στην επίτευξη των αντικειμενικών σκοπών τους, προσφέροντας μία συστηματική
επιστημονική προσέγγιση για τον εντοπισμό και την αποτίμηση των κινδύνων, καθώς και τη βελτίωση
της αποτελεσματικότητας της διαχείρισής τους, της εταιρικής διακυβέρνησης, των ελεγκτικών
συστημάτων και μηχανισμών και των διαδικασιών της διοίκησης.
IΙ. Αντικείμενο Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Σκοπός της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι η προσέλκυση υποψήφιων
στελεχών με τα απαραίτητα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα και επαγγελματική εμπειρία για την
κάλυψη μελλοντικών αναγκών στελέχωσης των Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου εταιρειών του
χαρτοφυλακίου του Υπερταμείου. Η σύμβαση που θα συναφθεί μεταξύ του εσωτερικού ελεγκτή και
της εταιρείας του χαρτοφυλακίου του Υπερταμείου θα συμμορφώνεται με το ισχύον νομοθετικό
πλαίσιο κατά τον χρόνο ορισμού του εσωτερικού ελεγκτή.
Ως εκ τούτου, προβαίνουμε σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με σκοπό την προσέλκυση
υποψήφιων στελεχών με τα απαραίτητα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που επιθυμούν να
ανταποκριθούν στην πρόσκληση.
Κάθε εταιρεία μας αναπτύσσει και υιοθετεί Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου και συστήνει Μονάδα
Εσωτερικού Ελέγχου που συνιστά ανεξάρτητη οργανωτική μονάδα εντός της εταιρείας. Βασική της
αποστολή είναι να παρέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο και στη Γενική Συνέλευση εύλογη διαβεβαίωση
και συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικά με την επάρκεια και την αποτελεσματικότητα του συστήματος
και των διαδικασιών διακυβέρνησης, διαχείρισης των κινδύνων και των επιμέρους στοιχείων και
δικλίδων ελέγχου του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου.
Στο πλαίσιο της παρούσας διαδικασίας αναζητούνται υποψήφια στελέχη με τα προσόντα και
δεξιότητες που περιγράφονται κατωτέρω:
•
•
•

Πτυχίο Α.Ε.Ι Οικονομικής ή Θετικής Κατεύθυνσης.
Τίτλο Πιστοποίησης Εσωτερικών Ελεγκτών (CIA, CISA, CFSA, CCSA) ή Εξωτερικών Ελεγκτών
(ACCA, ACA, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής του ΣΟΕΛ).
Προϋπηρεσία τουλάχιστον 10 ετών στην παροχή υπηρεσιών εσωτερικού ή εξωτερικού ελέγχου
σε μεγάλη επιχείρηση ή σε ελεγκτική εταιρεία.
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Τα υποψήφια στελέχη πρέπει να διαθέτουν επίσης:
1. Ισχυρές ηγετικές & διοικητικές ικανότητες
2. Κατανόηση των αρχών Εταιρικής Διακυβέρνησης.
3. Υψηλό αίσθημα καθήκοντος και κατανόηση της έννοιας του δημοσίου συμφέροντος.
Αδιαμφισβήτητο επαγγελματικό και προσωπικό ήθος, καθώς και ανεξαρτησία θεωρούνται ως
προ-απαιτούμενα.

Ο σεβασμός στη διαφορετικότητα (diversity) αποτελεί μία από τις θεμελιώδεις αξίες του Υπερταμείου
και των εταιρειών του χαρτοφυλακίου του. Ως αποτέλεσμα, το Υπερταμείο διασφαλίζει ότι όλοι οι
υποψήφιοι αντιμετωπίζονται με σεβασμό και τους παρέχονται ίσες ευκαιρίες σε ένα περιβάλλον χωρίς
αποκλεισμούς.

Ενδεικτικά καθήκοντα των υποψήφιων στελεχών είναι τα ακόλουθα:
•
•
•
•
•
•

•

Επικαιροποίηση της εταιρικής πολιτικής και των διαδικασιών σε θέματα εσωτερικού ελέγχου.
Κατάρτιση ετήσιου πλάνου δραστηριοτήτων, ανθρωποημερών και ετήσιου προϋπολογισμού
για τις δραστηριότητες εσωτερικού ελέγχου, βασισμένων σε αξιολόγηση κινδύνων, τα οποία
υποβάλλονται προς έγκριση στην Επιτροπή Ελέγχου και στο Διοικητικό Συμβούλιο.
Πραγματοποίηση περιοδικών, προγραμματισμένων ή και εκτάκτων ελέγχων στις οργανωτικές
μονάδες της εταιρείας, η συχνότητα και το βάθος των οποίων καθορίζονται στο ετήσιο πλάνο
δραστηριοτήτων.
Έλεγχος της διαδικασίας χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, περιλαμβάνοντας και τα σχετικά
πληροφοριακά συστήματα.
Επικοινωνία και συνεργασία με εξωτερικούς ελεγκτές, συμπεριλαμβανομένης όποιας
ρυθμιστικής αρχής.
Έγγραφη ενημέρωση, μία φορά τουλάχιστον το τρίμηνο, και εάν χρειαστεί και εκτάκτως, προς
την Επιτροπή Ελέγχου και μέσω αυτής προς το Διοικητικό Συμβούλιο, για τους
διενεργούμενους ελέγχους, τα πορίσματα του ελέγχου και τον βαθμό υλοποίησης των
διορθωτικών ενεργειών που αποφάσισε η Διοίκηση.
Σε κάθε περίπτωση, το στέλεχος θα παράσχει το σύνολο των υπηρεσιών που προβλέπονται
από το ισχύον κάθε φορά νομοθετικό πλαίσιο.

Τα υποψήφια στελέχη θα οριστούν υπό τον όρο απουσίας οποιωνδήποτε προσωπικών ή νομικών
κωλυμάτων και περιορισμών, όπως περιγράφονται στο ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο κατά
τον χρόνο ορισμού του. Οι υποψήφιοι θα κληθούν να επιβεβαιώσουν τη συμμόρφωσή τους με τα
ανωτέρω κατά τον ορισμό τους, υποβάλλοντας σχετική δήλωση.

ΙΙΙ. Προθεσμία
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν ηλεκτρονικά αίτηση μαζί με αναλυτικό βιογραφικό
σημείωμα, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 27 Μαΐου 2022 στην ηλεκτρονική διεύθυνση που
αναφέρεται κατωτέρω.
Η αίτηση υποβολής υποψηφιότητας αποστέλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: lw1l@jobs.smartcv.co
με σαφή ένδειξη στο θέμα της αίτησης για τη θέση ενδιαφέροντος: Στέλεχος Εσωτερικού Ελέγχου.
Για όλες τις αιτήσεις θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.
Για πληροφορίες σχετικά με το Υπερταμείο παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: www.hcap.gr
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Το Υπερταμείο διατηρεί τη διακριτική του ευχέρεια να ακυρώσει, αναστείλει, τροποποιήσει ή αναβάλει
την παρούσα διαδικασία, χωρίς καμία προηγούμενη ειδοποίηση, καθώς και να διακόψει οποιεσδήποτε
διαπραγματεύσεις ή συζητήσεις σε οποιοδήποτε στάδιο κι αν βρίσκεται η διαδικασία, χωρίς
οποιαδήποτε περαιτέρω ευθύνη έναντι οποιουδήποτε συμμετέχοντα ή/και τρίτου για οποιονδήποτε
λόγο. Σε περίπτωση τροποποίησης του νομοθετικού πλαισίου, το Υπερταμείο διατηρεί τη διακριτική του
ευχέρεια να προσαρμόζει τους όρους της παρούσας σε αυτή.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
H «Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών & Περιουσίας Α.Ε.», με έδρα στην Αθήνα, επί της οδού Καραγιώργη
Σερβίας, αρ. 4, τηλ. 2100106900, email: contact@hcap.gr (η «Εταιρεία / Υπερταμείο (ΕΕΣΥΠ)»), σας
ενημερώνει ότι θα τηρήσει σε αρχείο το βιογραφικό σας σημείωμα καθώς και προσωπικά σας
δεδομένα, τα οποία θα χορηγήσετε κατά τη διάρκεια τυχόν συνέντευξής σας, προκειμένου η Εταιρεία
μας είτε μόνη της είτε σε συνεργασία με ορισμένη εταιρεία του χαρτοφυλακίου της, εφόσον απαιτηθεί,
να αξιολογήσει την υποψηφιότητά σας για τη θέση του εσωτερικού ελεγκτή στο πλαίσιο σχετικού
έννομου συμφέροντος καθώς και της εκπλήρωσης σχετικής έννομης υποχρέωσης του Υπερταμείου (και
τυχόν εταιρείας του χαρτοφυλακίου του εφόσον απαιτηθεί), ως μετόχου, για ορισμό εσωτερικού
ελεγκτή, η οποία απορρέει από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο (βλ. ιδίως άρθρο 6 παρ. 1 γ, στ
Κανονισμού ΕΕ 2016/679 για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα).
Στο πλαίσιο του ως άνω σκοπού ενδέχεται τα προσωπικά σας δεδομένα να κοινοποιηθούν σε τρίτα μέρη
όπως είναι εταιρείες του χαρτοφυλακίου του Υπερταμείου και τυχόν θυγατρικές τους, συνεργάτες –
σύμβουλοι της Εταιρείας, δημόσιες αρχές, εποπτικές αρχές του Υπερταμείου, κλπ.
Θα τηρήσουμε τα ως άνω προσωπικά σας δεδομένα για διάστημα ενός (1) έτους. Επιπλέον, σε
περίπτωση ενδεχόμενου ορισμού σας ως εσωτερικού ελεγκτή σε ορισμένη εταιρεία του χαρτοφυλακίου
του Υπερταμείου ή τυχόν θυγατρική του, θα τηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό
διάστημα διαρκεί η σχέση σας με την εν λόγω εταιρεία και για περαιτέρω διάστημα, μόνο εφόσον
επιτρέπεται από την ελληνική νομοθεσία.
Επιπλέον, σύμφωνα με την πολιτική της Εταιρείας μας (η οποία είναι αναρτημένη στον ιστότοπό της
www.hcap.gr και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος) σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε
οποιαδήποτε στιγμή να επικαιροποιήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα ή εν γένει να υποβάλετε στην
Εταιρεία μας ορισμένο αίτημα σχετικό με τα δεδομένα που τηρούμε για εσάς (όπως είναι το αίτημα για
πρόσβαση, διόρθωση, διαγραφή των δεδομένων, περιορισμό της επεξεργασίας, εναντίωση στην
επεξεργασία δεδομένων και για φορητότητα αυτών), σύμφωνα με τις προβλέψεις που περιέχονται στα
άρθρα 13-22 του Κανονισμού ΕΕ 2016/679 για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε
συνδυασμό με τις διατάξεις του ν. 4624/2019, αποστέλλοντας σχετικό email στην ηλεκτρονική
διεύθυνση της Εταιρείας μας: dpo@hcap.gr. Έχετε ακόμα το δικαίωμα να ανακαλέσετε στο μέτρο που
εφαρμόζεται, τη συγκατάθεση που τυχόν έχετε χορηγήσει για την επεξεργασία των δεδομένων, εφόσον
η επεξεργασία έχει ως βάση τη συγκατάθεσή σας. Ακόμα σας υπενθυμίζουμε ότι πάντα μπορείτε να
απευθύνεστε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Θα λάβουμε κάθε εύλογο
μέτρο προκειμένου να διασφαλίσουμε την εμπιστευτικότητα των προσωπικών σας δεδομένων και την
ασφάλειά τους από κάθε μορφής αθέμιτη επεξεργασία. Σε περίπτωση άσκησης ενός εκ των ανωτέρω
προβλεπόμενων δικαιωμάτων σας, η Εταιρεία θα λάβει κάθε εύλογο μέτρο για την ικανοποίηση του
αιτήματός σας εντός των προθεσμιών του νόμου, ενημερώνοντάς σας για την ικανοποίηση του
αιτήματός σας ή για τους νόμιμους λόγους που εμποδίζουν την ικανοποίησή του.
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