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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
για την επιλογή Εσωτερικού Ελεγκτή Ο.Λ.Α. Α.Ε.
(Προϋπολογισμού €7.800,00 πλέον ΦΠΑ)
Ο Οργανισμός Λιμένος Αλεξανδρούπολης Α.Ε. (Ο.Λ.Α. Α.Ε.) προτίθεται να οργανώσει υπηρεσία
εσωτερικού ελέγχου. Στο πλαίσιο αυτό η Ο.Λ.Α. Α.Ε. ανακοινώνει πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος προς υποβολή αιτημάτων, για την παροχή υπηρεσιών Εσωτερικό Ελεγκτή, μέσω
σύμβασης έργου. Ο Εσωτερικός Ελεγκτής θα παράσχει προς την Ο.Λ.Α. Α.Ε. υπηρεσίες που θα είναι
διάρκειας ενός έτους, με ανώτατο όριο προϋπολογισμού €7.800,00. Τα έξοδα μετάβασης και τυχόν
διαμονής καλύπτονται από την Ο.Λ.Α. Α.Ε.
Οι ενδιαφερόμενοι για την παραπάνω συνεργασία θα πρέπει να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:
-

Να είναι φυσικά πρόσωπα

-

Να είναι μέλη του Ελληνικού Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών (Ε.Ι.Ε.Ε.) ή να είναι
εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εσωτερικών Ελεγκτών του Υπουργείου Οικονομικών.

-

Να είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών τριτοβάθμιας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Α.Ε.Ι.) (πτυχίο
Οικονομικών Σχολών, ή της Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου) της ημεδαπής, ή
αναγνωρισμένου ως ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής.

-

Να είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου Ελεγκτικής, ή Χρηματοοικονομικής, ή να είναι
πιστοποιημένοι από το Διεθνές και το Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών (IIA).
Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση μεταπτυχιακού τίτλου του εξωτερικού θα πρέπει να υπάρχει
αντίστοιχη Ελληνική διαπίστευση.

-

Να διαθέτουν αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στο αντικείμενο του εσωτερικού ελέγχου.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν στην Ο.Λ.Α. Α.Ε. έως την Πέμπτη 17-09-2020 σχετική
εκδήλωση ενδιαφέροντος, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά τους, από τα οποία θα
προκύπτουν τα παραπάνω απαιτούμενα, καθώς και οικονομική πρόταση συνεργασίας.

O Διευθύνων Σύμβουλος
ΟΛΑ ΑΕ
Κωνσταντίνος Χατζηκωνσταντίνου

