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Οργανωτικό πλαίσιο
Δυνάμει του Ν. 3986/2011 (ΦΕΚ A’ 152), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ιδρύθηκε η εταιρεία "Ταμείο
Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε." (εφεξής, το "ΤΑΙΠΕΔ" ή το "Ταμείο") με μόνο σκοπό την
αξιοποίηση της ιδιωτικής περιουσίας του Ελληνικού Δημοσίου που περιλαμβάνεται στο Πρόγραμμα
Αποκρατικοποιήσεων του Ν. 3985/2011 "Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015"
(ΦΕΚ A’ 151), όπως έχει επικαιροποιηθεί και ισχύει. Σύμφωνα με το Άρθρο 188 παρ. 1 του Ν. 4389/2016, το
ΤΑΙΠΕΔ είναι άμεση θυγατρική της “Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε.”.
Σύμφωνα με τον ανωτέρω ιδρυτικό νόμο (Ν. 3986/2011), το ΤΑΙΠΕΔ αξιοποιεί την ιδιωτική περιουσία του
Δημοσίου που του έχει ανατεθεί σύμφωνα με τις διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας και τις προβλέψεις των
Μεσοπρόθεσμων Πλαισίων Δημοσιονομικής Στρατηγικής. Το πλάνο αξιοποίησης βρίσκεται σε εξέλιξη και έχει
ως στόχο την τροφοδότηση της ανάπτυξης, την προσέλκυση άμεσων επενδύσεων στις υποδομές, την ενέργεια,
τα ακίνητα καθώς και άλλους τομείς της οικονομίας, επιτυγχάνοντας παράλληλα και άλλα σημαντικά οφέλη,
όπως η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, ο εκσυγχρονισμός υποδομών και η προώθηση των απαραίτητων
μεταρρυθμίσεων.
Το ΤΑΙΠΕΔ συστάθηκε την 1η Ιουλίου 2011 με αρχική διάρκεια έξι ετών, και ήδη μέχρι και την 01.07.2020.
Στο Ταμείο έχουν μεταφερθεί τα περιουσιακά στοιχεία που είχαν περιληφθεί στα Μεσοπρόθεσμα
Προγράμματα, τα οποία συνοψίζονται σε τρεις κατηγορίες:

•

Αξιοποίηση γης

•

Υποδομές

•

Εταιρικό Χαρτοφυλάκιο
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Ανακοίνωση
Η Ελεγκτική Επιτροπή του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου ("ΤΑΙΠΕΔ") ιδρύεται με
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και περιλαμβάνει έναν Σύμβουλο.

Η Ελεγκτική Επιτροπή αναφέρεται στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ και τα καθήκοντά της είναι εν
συντομία τα ακόλουθα:
•

Παρακολούθηση της επάρκειας των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου και Διαχείρισης Κινδύνων,
καθώς και της διαδικασίας για τη διασφάλιση συμμόρφωσης με νόμους και κανονισμούς.

•

Εξέταση της διαδικασίας χρηματοοικονομικής αναφοράς και διασφάλιση της πληρότητας των
οικονομικών καταστάσεων.

•

Παρακολούθηση της απόδοσης και διασφάλιση της ανεξαρτησίας των Εξωτερικών Ελεγκτών.

•

Παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας και απόδοσης της Λειτουργίας Εσωτερικού Ελέγχου.

Το ΤΑΙΠΕΔ αναζητεί τεχνικό εμπειρογνώμονα για την ανωτέρω θέση του Συμβούλου στην Ελεγκτική Επιτροπή.

Περιγραφή της Θέσης
Ο Εξωτερικός Ανώτερος Σύμβουλος στην Ελεγκτική Επιτροπή θα εκτελεί κατά κύριο λόγο τα ακόλουθα
καθήκοντα:
•

Θα λαμβάνει και θα εξετάζει όλες τις αναφορές και υλικό που υποβάλλονται για τις συνεδριάσεις της
Ελεγκτικής Επιτροπής και θα αξιολογεί τα ζητήματα που τίθενται στα υποβληθέντα έγγραφα.

•

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την Ελεγκτική Επιτροπή, θα είναι διαθέσιμος για συναντήσεις με
μέλη των τμημάτων Εσωτερικού και Εξωτερικού Ελέγχου, Συμμόρφωσης και Οικονομικών, καθώς και
με άλλα μέλη των Ανωτέρων κλιμακίων της Διεύθυνσης, όπου αυτό χρειάζεται.

•

Θα παρίσταται σε συνεδριάσεις της Ελεγκτικής Επιτροπής και βάσει της αξιολόγησής του αναφορικά
με ζητήματα που τίθενται στην ημερήσια διάταξη, θα παρέχει τη σχετική συμβουλευτική και τεχνική
συνδρομή του.

•

Θα παρακολουθεί την εξέλιξη ζητημάτων που ενδιαφέρουν την Ελεγκτική Επιτροπή.
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Προφίλ Υποψηφίου
Απαιτήσεις/Προσόντα
Οι υποψήφιοι θα πρέπει αποδεδειγμένα να πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια και να διαθέτουν τις γνώσεις και
τις δεξιότητες που περιγράφονται παρακάτω:
•

Τίτλος πτυχιακών σπουδών (Bachelor’s degree) στη Λογιστική, τα Χρηματοοικονομικά, τη Διοίκηση
Επιχειρήσεων ή σε συναφή γνωστικά πεδία. Άλλα επαγγελματικά προσόντα στη διενέργεια ελέγχων
και στη λογιστική (δηλ. ΣΟΕΛ, ACA, ACCA, CPA, CIA, κ.λπ.) ή/και σχετικός τίτλος μεταπτυχιακών
σπουδών θα θεωρείται επίσης ως επιπρόσθετο προσόν.

•

Ο Εξωτερικός Ανώτερος Σύμβουλος θα επιλεγεί ανάμεσα σε επαγγελματίες με αποδεδειγμένη πείρα
άνω των 20 ετών ως εξωτερικοί ή/και εσωτερικοί ελεγκτές σε μεγάλες εταιρείες και οργανισμούς του
δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα, ή και ελεγκτικών και λογιστικών γραφείων εγνωσμένου κύρους.

•

Οι υποψήφιοι πρέπει επίσης να διαθέτουν εμπειρία στα IFRS και στην υποβολή χρηματοοικονομικών
αναφορών. Οφείλουν να είναι σε θέση να επιδείξουν την ενεργό παρουσία τους σε σύνθετα
επιχειρηματικά περιβάλλοντα και επιχειρηματικά υποδείγματα, καθώς και την ικανότητά τους να
αποτιμούν διαδικασίες διαχείρισης κινδύνων και συστήματα εσωτερικού ελέγχου.

•

Πρότερη συμμετοχή σε Διοικητικά Συμβούλια ή/και Ελεγκτικές

επιτροπές σε

μεγάλες

εταιρείες/οργανισμούς θα συνεκτιμηθεί θετικά.
•

Κατανόηση του πεδίου δραστηριοποίησης του Ταμείου και των σχετικών ελληνικών και ευρωπαϊκών
πολιτικών και κανονισμών.

•

Η ανεξαρτησία από, και η απουσία σύγκρουσης συμφερόντων με τις λειτουργίες και το χαρτοφυλάκιο
του ΤΑΙΠΕΔ συνιστούν προαπαιτούμενο.

Δεξιότητες και ικανότητες
•

Οφείλει να εμπνέει εμπιστοσύνη, να επιδεικνύει ακεραιότητα και να διαθέτει ανεξάρτητο πνεύμα, κριτική
σκέψη, εποικοδομητικό σκεπτικισμό και ορθή κρίση.

•

Αδιαμφισβήτητο επαγγελματικό και προσωπικό ήθος, ακεραιότητα και εμπιστευτικότητα.

•

Χάρισμα εκ φύσεως και προδιάθεση για την καλλιέργεια θετικών και παραγωγικών σχέσεων με τα κύρια
εμπλεκόμενα μέρη.

•

Ικανότητα για εις βάθος εξέταση ζητημάτων, τα οποία κατόπιν να μπορεί να συνοψίσει και να μεταφέρει
επαρκώς σε γλώσσα κατανοητή και μη τεχνοκρατική.

•

Προορατική δράση.

•

Άριστη γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας.
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Απαιτήσεις χρονικής δέσμευσης
Η Επιτροπή Ελέγχου συνεδριάζει κατ' ελάχιστον 4 φορές ανά έτος. Πρόσθετες συνεδριάσεις ενδέχεται να
διεξαχθούν, εφόσον χρειαστεί. Ο Εξωτερικός Ανώτερος Σύμβουλος οφείλει να αφιερώνει επαρκή χρόνο ώστε
να παρίσταται σε συνεδριάσεις της Ελεγκτικής Επιτροπής και να εκτελεί τα ως άνω περιγραφέντα καθήκοντα.

Ο υποψήφιος αποκλείεται εάν:
•

Οι υποψηφιότητες τίθενται υπό την αίρεση και με την προϋπόθεση της απουσίας οποιωνδήποτε
προσωπικών ή νομικών κωλυμάτων και περιορισμών, όπως αυτά περιγράφονται στην ισχύουσα νομοθεσία
(παράγραφοι 2-6 του Άρθρου 194 του Νόμου 4389/2016).

•

Τυχόν υφίσταται σύγκρουση συμφερόντων, περιλαμβανομένης της κατοχής μετοχών ή άλλου τύπου
οικονομικού συμφέροντος, ή ο υποψήφιος είναι υπάλληλος, σύμβουλος ή μέλος του διοικητικού
συμβουλίου ανταγωνιστικής εταιρείας/οργανισμού.

Όροι και Προϋποθέσεις
Τα ενδιαφερόμενα μέρη καλούνται να αποστείλουν στην υποδειχθείσα παρακάτω διεύθυνση, αναλυτικό
βιογραφικό σημείωμα συνοδευόμενο από επιστολή που παραθέτει τους λόγους που τα ίδια πιστεύουν ότι
στοιχειοθετούν την καταλληλόλητά τους για τη θέση, έως την Παρασκευή 22 Μαρτίου 2019 στις 16:00.
Οι αιτήσεις πρέπει να αποσταλούν ηλεκτρονικά στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail): vaga@hraf.gr
Το ΤΑΙΠΕΔ διατηρεί τη διακριτική του ευχέρεια να ακυρώσει, αναστείλει, τροποποιήσει ή αναβάλει την
παρούσα διαδικασία, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, καθώς και να διακόψει οποιεσδήποτε
διαπραγματεύσεις ή συζητήσεις σε οποιοδήποτε στάδιο της και αν βρίσκεται η διαδικασία, χωρίς οποιαδήποτε
περαιτέρω ευθύνη έναντι οποιουδήποτε συμμετέχοντα ή/και τρίτου.
Για όλες τις αιτήσεις θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.
Για πληροφορίες σχετικά με την Εταιρεία, επισκεφθείτε τον ακόλουθο ιστότοπο: www.hradf.com
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