Η ΕΔΕΚΤ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ιδρύθηκε με βάση το Ν. 2768/1999 ως Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών
Υπηρεσιών με άδεια της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Ο Ν.3863/2010 καθιστά την ΕΔΕΚΤ
Α.Ε.Π.Ε.Υ. κεντρικό πρωταγωνιστή σε θέματα αξιοποίησης της περιουσίας των
ασφαλιστικών ταμείων και κύριο επενδυτικό σύμβουλο για θέματα σχετικά με τη
διάρθρωση του κεφαλαίου των ΦΚΑ και τη διαμόρφωση της επενδυτικής τους στρατηγικής.
Η ΕΔΕΚΤ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ενδιαφέρεται να στελεχώσει τη θέση της Υπηρεσίας Κανονιστικής
Συμμόρφωσης, η οποία λειτουργεί υπό την ευθύνη του Υπευθύνου Κανονιστικής
Συμμόρφωσης.
Ο Υπεύθυνος Κανονιστικής Συμμόρφωσης φροντίζει για την αποτελεσματική άσκηση της
λειτουργίας της Υπηρεσίας, συνεργάζεται με όλα τα τμήματα της Εταιρείας, παρακολουθεί
τις εργασίες σχετικά με την εκπλήρωση υποχρεώσεων προς τους πελάτες και τις εποπτικές
αρχές, αξιολογεί, συμβουλεύει και καταγράφει τα συμπεράσματά του και τις τυχόν
προτάσεις του.
Ο Υπεύθυνος Κανονιστικής Συμμόρφωσης ειδικότερα:









Σχεδιάζει και εφαρμόζει εσωτερικούς ελέγχους, πολιτικές και διαδικασίες για να
εξασφαλίσει τη συμμόρφωση της εταιρίας με τη νομοθεσία και τους κανονισμούς.
Παρέχει πληροφορίες σε αρμόδιες αρχές.
Παρέχει υποστήριξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο σε θέματα διαχείρισης
κινδύνων, κανονιστικής συμμόρφωσης, μηχανισμών ελέγχου και εταιρικής
διακυβέρνησης.
Παρακολουθεί την εφαρμογή και τη συνεχή τήρηση του εσωτερικού κανονισμού
λειτουργίας.
Πραγματοποιεί εκπαίδευση του προσωπικού και των συνεργατών της εταιρίας
σχετικά με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον νόμο.
Παρακολουθεί τις αλλαγές που απορρέουν από τον νόμο και επηρεάζουν τη
λειτουργία και τις διαδικασίες της εταιρίας.
Υποβάλλει έκθεση στο Διοικητικό Συμβούλιο, τουλάχιστον σε ετήσια βάση, σχετικά
με την εφαρμογή και την αποτελεσματικότητα του συνολικού περιβάλλοντος
ελέγχου για επενδυτικές υπηρεσίες και δραστηριότητες, σχετικά με τους κινδύνους
που έχουν εντοπιστεί και σχετικά με τις εκθέσεις για τον χειρισμό των καταγγελιών,
καθώς και επανορθωτικά μέτρα που έχουν ληφθεί ή πρόκειται να ληφθούν.

Ο Υπεύθυνος Διαχείρισης Κινδύνων και Κανονιστικής Συμμόρφωσης θα πρέπει να είναι
κάτοχος πτυχίου ανωτάτων σπουδών, με εμπειρία στον χρηματοοικονομικό κλάδο. Για να
ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις της θέσης, οι υποψήφιοι πρέπει επιπρόσθετα να διαθέτουν
γνώση του θεσμικού πλαισίου της Κεφαλαιαγοράς και πιστοποίηση καταλληλότητας
προσώπων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Απαραίτητο προσόν είναι η άριστη γνώση
της Αγγλικής Γλώσσας. Ο υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει ακεραιότητα χαρακτήρα,
διευθυντική, οργανωτική και διοικητική ικανότητα και υπευθυνότητα.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα έως τις 31
Ιουλίου 2020 στην παρακάτω διεύθυνση: ΕΔΕΚΤ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Δραγατσανίου 08, Τ.Κ. 105 59
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