
Πρόςκληςη Εκδήλωςησ Ενδιαφέροντοσ  

Πλήρωςη μίασ (1) θέςησ μόνιμου εμπειρογνώμονα (RTA) ςτην Τιφλίδα 

 

ΣΟ ΚΕΝΣΡΟ ΔΙΕΘΝΟΤ ΚΑΙ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ ϋχει υποβϊλει 

πρόταςη ςτο Ευρωπαώκό Πρόγραμμα Twinning «Strengthening capacities of the Service 

for Accounting, Reporting and Auditing Supervision in Georgia» με δικαιούχο χώρα τη 

Γεωργύα. το πλαύςιο αυτό αναζητϊ υποψόφιο για πλόρωςη τησ θϋςησ του μόνιμου 

εμπειρογνώμονα (RTA), ο οπούοσ πρϋπει να πληρού τα ακόλουθα προςόντα:  

 Να εύναι πολύτησ κρϊτουσ μϋλουσ τησ ΕΕ  

 Να εύναι δημόςιοσ υπϊλληλοσ ό ΙΔΑΧ του δημοςύου ςε δομό που ςχετύζεται με 

την εποπτεύα των Ορκωτών Ελεγκτών ό ςε ϊλλουσ φορεύσ του Τπουργεύου 

Οικονομικών ό να ϋχει ςυνταξιοδοτηθεύ από αυτϋσ τισ υπηρεςύεσ την τελευταύα 

τριετύα. 

 Να κατϋχει πτυχύο πανεπιςτημύου Νομικόσ, Οικονομικών Επιςτημών ό 

Οργϊνωςησ και Διούκηςησ Επιχειρόςεων ό Λογιςτικόσ και Χρηματοοικονομικόσ  

Να διαθϋτει  

 ελϊχιςτη πενταετό εργαςιακό εμπειρύα ςε τομϋα ςχετικό με τουσ Ελεγκτικούσ 

Μηχανιςμούσ 

 ςυγκριτικό γνώςη του Ευρωπαώκού Θεςμικού Πλαιςύου ςχετικϊ με Εκπαύδευςη 

Ορκωτών Ελεγκτών,  Ανϊλυςη Θεςμικού Πλαιςύου για τουσ Ελεγκτικούσ 

Μηχανιςμούσ τησ Γεωργύασ, Τποβοόθηςη Ορκωτού Ελϋγχου Επιχειρόςεων ςτη 

Γεωργύα 

  γνώςη Διεθνών Λογιςτικών και Ελεγκτικών Προτύπων 

 ϊριςτη γνώςη πληροφορικόσ 

 ϊριςτη Γνώςη Αγγλικών 

Θα ςυνεκτιμηθούν: 

 Εμπειρύα ςε Διαχεύριςη Έργων (Project Management) 

 Ικανότητα διαχεύριςησ χρόνου, προτεραιοτότων και οργανωτικϋσ δεξιότητεσ. 

 Προηγούμενη εμπειρύα με χώρεσ τησ Ευρωπαώκόσ Πολιτικόσ Γειτονύασ. 

 Καλϋσ εκπαιδευτικϋσ, επικοινωνιακϋσ και ςυμβουλευτικϋσ δεξιότητεσ. 

Ο εμπειρογνώμονασ θα απαςχοληθεύ για 21 μόνεσ με εκτιμώμενη ϋναρξη εργαςύασ τον 

Αύγουςτο του 2018, υπό την προώπόθεςη ότι η ελληνικό πρόταςη θα εύναι η 

επιτυχούςα του ςχετικού διαγωνιςμού. Η ϋδρα εργαςύασ θα εύναι η Σιφλύδα/Γεωργύα.  

Ο εμπειρογνώμονασ θα ςυνεχύςει να λαμβϊνει το μιςθό τησ υπηρεςύασ του και επιπλϋον 

148,5 ευρώ/ημϋρα ωσ ϋξοδα διαμονόσ (εργϊςιμεσ και μη). Σο πρόγραμμα καλύπτει όλα 

τα ϋξοδα μετακύνηςησ, μετακόμιςησ, φούτηςησ παιδιών ςε ςχολεύα κτλ.  Οι 

ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπωσ αποςτεύλουν λεπτομερϋσ βιογραφικό ςημεύωμα 

από το οπούο να προκύπτει ότι πληρούν τα απαιτούμενα προςόντα αποκλειςτικϊ με 

ηλεκτρονικό ταχυδρομεύο ςτη διεύθυνςη programs@cieel.gr, μέχρι την Τρίτη 8 Μαΐου 

2018. 
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