Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2016

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση του Εξωτερικού Ειδικού Ελεγκτή – Μέλους της
Επιτροπής Ελέγχου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας
Οργανωτικό Πλαίσιο
Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας («Ταμείο») ιδρύθηκε ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με
το Νόμο 3864/2010 και με σκοπό τη συνεισφορά στη διατήρηση της σταθερότητας του ελληνικού τραπεζικού
συστήματος, προς χάριν του δημοσίου συμφέροντος. Ως όργανα Διοίκησης του Ταμείου ορίζονται: η τριμελής
Εκτελεστική Επιτροπή και το Γενικό Συμβούλιο, το οποίο απαρτίζεται από εννέα μη εκτελεστικά μέλη.
Η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτείται µε απόφαση του Γενικού Συµβουλίου και αποτελείται από δύο µέλη του
Γενικού Συµβουλίου και έναν εξωτερικό ειδικό εγνωσμένου κύρους και εµπειρίας σε θέµατα ελεγκτικής λογιστικής. Η Επιτροπή Ελέγχου επιβλέπει την εσωτερική ελεγκτική λειτουργία, εισηγείται την έκταση των
ελέγχων, διαβουλεύεται με τους εξωτερικούς ελεγκτές αναφορικά με τα πορίσματά τους, ελέγχει τις
οικονομικές καταστάσεις του Ταμείου, υποβάλει εκθέσεις στο Γενικό Συμβούλιο και την Εκτελεστική Επιτροπή
και ρυθμίζει κάθε θέμα που διέπει τη λειτουργία της.
Το Ταμείο αναζητά έναν εγνωσμένου κύρους και έμπειρο Ελεγκτή, προκειμένου να λάβει τη θέση του
εξωτερικού ειδικού - μέλους της Επιτροπής Ελέγχου.
Ανακοίνωση
Σκοπός της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι η προσέλκυση υποψηφίων με τα
η
κατάλληλα προσόντα. Η διάρκεια του διορισμού δεν θα υπερβαίνει την 30 Ιουνίου 2020.
Απαραίτητα προσόντα:
Οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια και προϋποθέσεις:
 Εκπαίδευση: Πτυχίο Ανώτατου Πανεπιστημιακού Ιδρύματος στη Λογιστική, τη Χρηματοοικονομική,
τη Διοίκηση Επιχειρήσεων ή άλλου συναφούς αντικειμένου. Άλλες επαγγελματικές πιστοποιήσεις
στην ελεγκτική και λογιστική (πχ ΣΟΕΛ, ACCA, ICAEW, AICPA κτλ) θα ληφθούν υπόψη.
 Γλώσσες: Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.
 Πεδίο Εξειδίκευσης: Ο κατάλληλος υποψήφιος θα επιλεγεί μεταξύ επαγγελματιών με αποδεδειγμένη
εμπειρία πάνω από 20 χρόνια στον οικονομικό έλεγχο και τη λογιστική ως εξωτερικός ή / και
εσωτερικός ελεγκτής σε μεγάλες επιχειρήσεις και οργανισμούς, καθώς και σε αναγνωρισμένες
ελεγκτικές και λογιστικές εταιρείες. Εμπειρία σε επίπεδο Διοικητικού Συμβουλίου ή / και ως μέλη
Επιτροπών Ελέγχου θα θεωρηθεί ως ισχυρό πλεονέκτημα.
 Οι υποψήφιοι θα πρέπει επίσης να διαθέτουν εμπειρία στον έλεγχο οικονομικών καταστάσεων και
άριστη γνώση των ΔΠΧΠ. Θα πρέπει επίσης να έχουν εμπειρία σε σύνθετα επιχειρησιακά
περιβάλλοντα και επιχειρηματικά μοντέλα, να κατανοούν τις δραστηριότητες του ΤΧΣ, να διαθέτουν
την ικανότητά να εποπτεύουν την υλοποίηση εσωτερικών και εξωτερικών διαδικασιών ελέγχου σε
συνεργασία με τα εμπλεκόμενα μέρη καθώς και την ικανότητα αξιολόγησης κινδύνων και εφαρμογής
διορθωτικών ενεργειών.
 Ο εξωτερικός ειδικός θα πρέπει να συμμετέχει στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου και να
επισκοπεί το σχετικό υλικό.
 Η ανεξαρτησία από τις δραστηριότητες και τις λειτουργίες του ΤΧΣ, φορείς που συμμετέχουν στη
διοίκηση του ΤΧΣ, τους Ομίλους των συστημικών τραπεζών, τη Γενική Κυβέρνηση και τους
συνδεδεμένους πιστούχους των συστημικών τραπεζών είναι προαπαιτούμενο.
 Ο εξωτερικός ειδικός θα διοριστεί υπό τον όρο της απουσίας οποιασδήποτε προσωπικής ή νομικής
σύγκρουσης συμφερόντων ή συναφών περιορισμών, όπως αυτοί περιγράφονται στο άρθρο 4, παρ. 6,
εδάφια α, β, γ του Νόμου 3864/2010 και άρθρο 7 παράγραφος 3 εδάφιο β του Νόμου 3016/2002 και
υπέχει υποχρέωση πίστης και εχεμύθειας. Οι αιτούντες θα προσκληθούν να επιβεβαιώσουν τα
ανωτέρω και με το διορισμό να υποβάλουν σχετική υπεύθυνη δήλωση.
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Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων θα είναι η 22 Ιανουαρίου 2017.
Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται μέσω email στο: hfsf@aims-hellas.gr
Για πληροφορίες σχετικά με το Ταμείο παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: www.hfsf.gr

