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Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
 

Ο Ανάδοχος καλείται να καλύψει τις εξής υποχρεώσεις: 

 Έλεγχος της αρτιότητας των οικονομικών καταστάσεων και τη συμβατότητά τους με 

τις σχετικές απαιτήσεις της νομοθεσίας σχετικά με την λογιστική απεικόνιση. 

 Διασφάλιση ότι το T.E.A. έχει υιοθετήσει κατάλληλες διοικητικές και λογιστικές 

διαδικασίες και μέτρα εσωτερικού ελέγχου για τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς 

που διέπουν το νομικό καθεστώς των T.E.Α. βάσει της κείμενης νομοθεσίας. 

 Έλεγχος των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και στοιχείων και σύνταξη σχετικής 

έκθεσης. 

 Υποβολή έκθεσης στο Δ.Σ. για την οικονομική κατάσταση και τη διαχείριση του T.E.A. 

μία φορά το χρόνο και όταν το Δ.Σ. το ζητήσει. 

 
Β. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ 
 

Στη διαδικασία επιλογής μπορούν να συµµμετέχουν εταιρείες ορκωτών ελεγκτών λογιστών, 

οι οποίες κατέχουν τα κάτωθι κριτήρια επιλογής: 

1. Να είναι μέλη του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών,  

2. Να έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία στον έλεγχο οικονομικών καταστάσεων: 

1. Τουλάχιστον τριών ασφαλιστικών εταιρειών κατά την τελευταία τριετία και 

2. Επαγγελματικών ταμείων ασφάλισης, ή άλλων φορέων ασφάλισης, οι οποίοι 

έχουν συσταθεί και λειτουργούν στην Ελλάδα βάση νόμου. 

3. Να έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία στην αξιολόγηση της επάρκειας της λειτουργίας 

του συστήματος εσωτερικού ελέγχου των ΤΕΑ. 

4. Θα πρέπει να διαθέτουν μόνιμη εγκατάσταση στη Θεσσαλονίκη 

5. Θα πρέπει να είναι πιστοποιημένη κατά το ISO 9001:2015. 

6. H ομάδα του ελέγχου θα πρέπει να πλαισιώνεται από έναν Πιστοποιημένο Εσωτερικό 

Ελεγκτή, ο οποίος να κατέχει Επαγγελματικό Τίτλο Πιστοποίησης Εσωτερικού Ελεγκτή, 

π.χ. CIA – Certified Internal Auditor, CFSA – Certified Financial Services Auditor, CCSA – 

Certification in Control Self-Assessment, CGAP – Certified Government Auditing 
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Professional, CRMA – Certification in Risk Management Assurance, QIAL – Qualification 

in Internal Audit Leadership από το Διεθνές Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών (ΙΑΑ) ή 

άλλων παρεμφερών επαγγελματικών τίτλων από διαπιστευμένους φορείς. 

 

Όλα τα ανωτέρω απαραίτητα προσόντα των υποψηφίων θα πρέπει να 

αποδεικνύονται με την προσκόμιση σχετικών εγγράφων (συμβάσεις, βεβαιώσεις 

καλής εκτέλεσης, τιμολόγια, υπογεγραμμένες οικονομικές καταστάσεις, λοιπές 

βεβαιώσεις). 


