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Προκήρυξη κενής θέσης  

Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου 

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα  

1 Εισαγωγή  

Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) μελετά την ίδρυση ενός ενιαίου εποπτικού μηχανισμού 
(ΕΕΜ) με ανάθεση στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) ειδικών καθηκόντων σχετικά με 
πολιτικές που αφορούν την προληπτική εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων βάσει του άρθρου 127 
παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), το οποίο απαιτεί 
διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την ΕΚΤ. Κατόπιν της ψήφισής του από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο στις 12 Σεπτεμβρίου 2013, ο κανονισμός του Συμβουλίου για την ίδρυση του ενιαίου 
εποπτικού μηχανισμού («κανονισμός ΕΕΜ») μπορεί να εκδοθεί, να δημοσιευθεί και να τεθεί σε ισχύ 
προσεχώς. Η διαδικασία επιλογής και διορισμού Προέδρου του Εποπτικού Συμβουλίου τελεί υπό την 
προϋπόθεση της έκδοσης και θέσης σε ισχύ του κανονισμού ΕΕΜ.  

Ο ΕΕΜ θα αποτελείται από την ΕΚΤ και τις εθνικές αρμόδιες αρχές των κρατών μελών με νόμισμα το 
ευρώ, με δυνατότητα καθιέρωσης στενής συνεργασίας με τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών που δεν 
έχουν ως νόμισμα το ευρώ. Η ΕΚΤ θα είναι αρμόδια για τη συνολική λειτουργία του ΕΕΜ. 

Τον σχεδιασμό και την εκτέλεση των εποπτικών καθηκόντων που ανατίθενται στην ΕΚΤ θα αναλάβει 
πλήρως το Εποπτικό Συμβούλιο ως εσωτερικό όργανο της ΕΚΤ. Το Εποπτικό Συμβούλιο θα αποτελείται 
από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τέσσερις εκπροσώπους της ΕΚΤ και έναν εκπρόσωπο προερχόμενο 
από την εθνική αρμόδια αρχή κάθε κράτους μέλους που συμμετέχει στον ΕΕΜ («συμμετέχον κράτος 
μέλος»). Σε περίπτωση που η αρμόδια αρχή δεν είναι η κεντρική τράπεζα, το μέλος του Εποπτικού 
Συμβουλίου δύναται να αποφασίσει να συνοδεύεται από εκπρόσωπο της κεντρικής τράπεζας του οικείου 
κράτους μέλους. Το Εποπτικό Συμβούλιο θα συστήσει Διευθύνουσα Επιτροπή αποτελούμενη από 
περιορισμένο αριθμό μελών του για την υποστήριξη των εργασιών του, συμπεριλαμβανομένης της 
προετοιμασίας των συνεδριάσεών του. Η Διευθύνουσα Επιτροπή δεν θα περιλαμβάνει περισσότερα από 
δέκα μέλη, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και ενός επιπλέον εκπροσώπου της 
ΕΚΤ. Όλα τα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου θα ενεργούν προς το συμφέρον της Ένωσης συνολικά. 

Στο πλαίσιο αυτής της ανοικτής διαδικασίας επιλογής, η ΕΚΤ αναζητεί έναν κατάλληλο υποψήφιο για τη 
θέση του Προέδρου του Εποπτικού Συμβουλίου, που να διαθέτει αναγνωρισμένο κύρος και πείρα σε 
τραπεζικά και χρηματοπιστωτικά θέματα  

Κατά τη διαδικασία επιλογής και διορισμού θα τηρούνται οι αρχές της ισόρροπης εκπροσώπησης των 
φύλων και της καταλληλότητας από άποψη πείρας και προσόντων.  

Η ΕΚΤ θα ενημερώνει δεόντως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
αναφορικά με τη διεξαγωγή της διαδικασίας.  
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2 Καθήκοντα 

Ο Πρόεδρος θα είναι αρμόδιος για τα ακόλουθα ειδικά καθήκοντα σύμφωνα με τον κανονισμό ΕΕΜ και 
με την επιφύλαξη λοιπών καθηκόντων που το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ δύναται να αναθέτει στον 
Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του Εποπτικού Συμβουλίου:  

– να προεδρεύει του Εποπτικού Συμβουλίου· 

– να προεδρεύει της Διευθύνουσας Επιτροπής του Εποπτικού Συμβουλίου· 

– να παρουσιάζει δημοσίως την ετήσια έκθεση της ΕΚΤ αναφορικά με την εκτέλεση των 
εποπτικών καθηκόντων της ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωομάδας, 
παρουσία εκπροσώπων συμμετεχόντων κρατών μελών που δεν έχουν ως νόμισμα το ευρώ· 

– κατόπιν αιτήματος της Ευρωομάδας, να συμμετέχει σε ακροάσεις ενώπιόν της αναφορικά με την 
εκτέλεση των εποπτικών καθηκόντων της ΕΚΤ, παρουσία εκπροσώπων συμμετεχόντων κρατών 
μελών που δεν έχουν ως νόμισμα το ευρώ·  

– κατόπιν αιτήματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, να συμμετέχει σε ακροάσεις ενώπιον των 
αρμόδιων επιτροπών του αναφορικά με την εκτέλεση των εποπτικών καθηκόντων της ΕΚΤ και, 
κατόπιν σχετικού αιτήματος, να διεξάγει εμπιστευτικές προφορικές συζητήσεις κεκλεισμένων 
των θυρών με τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο της αρμόδιας επιτροπής του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου αναφορικά με την εκτέλεση των εποπτικών καθηκόντων της ΕΚΤ, όταν τούτο 
απαιτείται για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σύμφωνα με την 
ΣΛΕΕ· 

– κατόπιν πρόσκλησης εθνικού κοινοβουλίου συμμετέχοντος κράτους μέλους, να συμμετέχει, μαζί 
με εκπρόσωπο της εθνικής αρμόδιας αρχής, σε ανταλλαγή απόψεων σχετικά με την εποπτεία 
πιστωτικών ιδρυμάτων του εν λόγω κράτους μέλους.  

Επιπροσθέτως, το προσωπικό που θα συμμετέχει στην εκτέλεση των καθηκόντων που ανατίθενται 
στην ΕΚΤ βάσει του κανονισμού ΕΕΜ θα αναφέρεται στον Πρόεδρο του Εποπτικού Συμβουλίου, 
σύμφωνα με τους όρους που θα καθοριστούν από το Διοικητικό Συμβούλιο και την Εκτελεστική 
Επιτροπή της ΕΚΤ. 

Ο Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου θα εκτελεί τα καθήκοντά του σε στενή συνεργασία με τον 
Αντιπρόεδρο. 

 

3 Προσόντα και πείρα  

3.1 Κριτήρια επιλογής  

Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν τα ακόλουθα προσόντα: 

– άριστη εξειδίκευση στην εποπτεία χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και στη ρύθμιση 
χρηματοπιστωτικών αγορών σε εθνικό, ενωσιακό ή/και διεθνές επίπεδο, καθώς και 
εμπεριστατωμένη γνώση του χρηματοπιστωτικού τομέα·  

– εμπεριστατωμένη γνώση των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και των διαδικασιών της ΕΕ περί λήψης 
αποφάσεων, καθώς και άλλων ευρωπαϊκών και διεθνών διαδικασιών συναφών με τις εργασίες 
της ΕΚΤ· 

– εμπεριστατωμένη γνώση των καθηκόντων και της λειτουργίας της ΕΚΤ· 

– αποδεδειγμένες ηγετικές ικανότητες και σαφές ιστορικό επιτευγμάτων σε στρατηγικό και 
λειτουργικό επίπεδο· 
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– εξαιρετικές δεξιότητες επικοινωνίας, διαπροσωπικών επαφών, άσκησης επιρροής και 
διαπραγμάτευσης, καθώς και ικανότητα οικοδόμησης επαγγελματικών σχέσεων εμπιστοσύνης 
με ενδιαφερόμενους φορείς εντός και εκτός ΕΕ.  

 

3.2 Τυπικά κριτήρια 

Οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τα ακόλουθα τυπικά κριτήρια (κατά την ημερομηνία λήξης της 
προθεσμίας υποβολής αιτήσεων). Πρέπει:  

– να είναι υπήκοοι κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να απολαύουν όλων των 
πολιτικών δικαιωμάτων τους· 

– να διαθέτουν αναγνωρισμένο κύρος και πείρα σε τραπεζικά και χρηματοπιστωτικά θέματα, και 
συγκεκριμένα:  

o σημαντική επαγγελματική εμπειρία στη χρηματοπιστωτική ή/και στη μακροπροληπτική 
εποπτεία. Τυχόν άμεση εμπειρία εποπτείας σε σχέση με το σχέδιο της τραπεζικής 
ένωσης θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν, όπως επίσης τυχόν έκθεση σε αυτό ή σε βάθος 
εξοικείωση με αυτό· 

o σημαντική πείρα σε διευθυντική θέση, επιτυχημένη καθοδήγηση και διαχείριση ομάδων 
υπαλλήλων με υψηλά προσόντα, κατά προτίμηση πολύγλωσσων και πολυπολιτισμικών. 
Η πείρα στην άσκηση καθηκόντων προεδρεύοντος επιτροπών/ομάδων, κατά προτίμηση 
σε διεθνές περιβάλλον, θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν· 

– να χειρίζονται άριστα την αγγλική γλώσσα, με αποδεδειγμένη ικανότητα σύνταξης κειμένων και 
παρουσίασης. Απαιτείται, επίσης, επαρκής γνώση τουλάχιστον μίας επιπλέον επίσημης γλώσσας 
της ΕΕ. Ο άριστος χειρισμός περισσότερων γλωσσών της ΕΕ θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν·  

– να μην είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ.  

4 Όροι απασχόλησης 

Οι προϋποθέσεις και όροι απασχόλησης του Προέδρου του Εποπτικού Συμβουλίου, και ιδίως οι 
αποδοχές, τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα, καθώς και τα λοιπά δικαιώματα κοινωνικής ασφάλισης, θα 
αποτελούν αντικείμενο σύμβασης που θα συναφθεί με την ΕΚΤ και θα καθοριστούν από το Διοικητικό 
Συμβούλιο της ΕΚΤ. 

Η θητεία θα είναι πενταετής μη ανανεώσιμη. 

Τόπος εργασίας θα είναι η Φρανκφούρτη (Γερμανία), όπου εδρεύει η ΕΚΤ. 

5 Ανεξαρτησία και πρότυπα δεοντολογίας  

Ο Πρόεδρος πρέπει να ενεργεί ανεξάρτητα και αντικειμενικά προς το συμφέρον της ΕΕ συνολικά, χωρίς 
να ζητεί ή να δέχεται εντολές από όργανα ή οργανισμούς της ΕΕ, από κυβερνήσεις των κρατών μελών ή 
από άλλους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς.  

Η θέση του Προέδρου θα είναι πλήρους απασχόλησης και, ως εκ τούτου, ασυμβίβαστη με οποιαδήποτε 
απασχόληση σε εθνικές αρμόδιες αρχές.  

Ο Πρόεδρος οφείλει να συμμορφώνεται με ύψιστα πρότυπα δεοντολογίας ανάλογα προς αυτά που 
ισχύουν για τα μέλη των οργάνων λήψης αποφάσεων της ΕΚΤ, στα οποία αντανακλάται η ευθύνη του 
για τη διαφύλαξη της ακεραιότητας και του κύρους της ΕΚΤ και του ΕΕΜ. Ιδίως, θα υπόκειται σε 
απαιτήσεις επαγγελματικού απορρήτου, καθώς και σε περιορισμούς κατόπιν της αποχώρησής του από 
την εν λόγω θέση (“cooling-off periods”), ώστε να αξιολογούνται εκ των προτέρων και να 
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προλαμβάνονται πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων που ενδέχεται να ανακύψουν από μεταγενέστερη 
απασχόλησή του εντός της διετίας που θα ακολουθήσει τη λήξη της θητείας του.  

6 Επιλογή και διορισμός  

Η διαδικασία επιλογής και διορισμού του Προέδρου θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις που 
προβλέπει ο κανονισμός ΕΕΜ και τις υποχρεώσεις λογοδοσίας προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η 
διαδικασία θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:  

 

1) Προεπιλογή  

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ θα συστήσει Επιτροπή Προεπιλογής για την αξιολόγηση των 
αιτήσεων σύμφωνα με τα κριτήρια που αναφέρονται στην παρούσα προκήρυξη. Η Επιτροπή 
Προεπιλογής θα αποτελείται από ένα μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΚΤ, δύο άλλα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ και δύο εξωτερικά μέλη με σημαντική πείρα στις χρηματοπιστωτικές 
αγορές. Βάσει της αξιολόγησης των αιτήσεων, η Επιτροπή Προεπιλογής θα συναντηθεί με τους 
κατάλληλους υποψηφίους και θα υποβάλει στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ για εξέταση 
περιορισμένο κατάλογο προεπιλεγέντων κατάλληλων υποψηφίων και μια έκθεση αξιολόγησης.  

Κατά τη διαδικασία επιλογής θα συνδράμει την ΕΚΤ πρακτορείο αναζήτησης στελεχών.  

 
2) Ενημέρωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου1  

Η ΕΚΤ θα ενημερώσει την αρμόδια επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη σύνθεση του 
πλήρους καταλόγου υποψηφίων για τη θέση του Προέδρου (αριθμός αιτήσεων, επαγγελματικά 
προσόντα, αναλογία φύλων και εθνικοτήτων κ.λπ.) και θα υποβάλει σε αυτήν τον περιορισμένο 
κατάλογο υποψηφίων, όπως θα έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ.  

 

3) Πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ και έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου  

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ θα προτείνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προς έγκριση για τη θέση 
του Προέδρου πρόσωπο από τον περιορισμένο κατάλογο της Επιτροπής Προεπιλογής, αιτιολογώντας 
γραπτώς το σκεπτικό της εν λόγω πρότασης.  

 

4) Διορισμός από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

Κατόπιν έγκρισης της πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 
το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα εκδώσει εκτελεστική απόφαση για τον διορισμό του 
Προέδρου. Το Συμβούλιο θα αποφασίσει με ειδική πλειοψηφία, χωρίς να ληφθούν υπόψη οι ψήφοι των 
μελών του που δεν προέρχονται από συμμετέχοντα κράτη μέλη. 

 

7 Διαδικασία υποβολής αιτήσεων  

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους με συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή μέσω 
ιδιωτικής εταιρείας ταχυμεταφορών το αργότερο μέχρι την 21η Οκτωβρίου 2013 (ημερομηνία 
σφραγίδας ταχυδρομείου ή ημερομηνία αποστολής μέσω ιδιωτικής εταιρείας ταχυμεταφορών) στην 
ακόλουθη διεύθυνση:  

                                                      
1  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα ενημερώνεται σχετικά με τη διαδικασία επιλογής σύμφωνα με τις απαιτήσεις λογοδοσίας 

που περιλαμβάνονται στον υπό δημοσίευση κανονισμό ΕΕΜ. 
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European Central Bank, President's Office, Kaiserstraße 29, 60311 Frankfurt, Germany 
Η ΕΚΤ επιφυλάσσεται του δικαιώματος να παρατείνει την προθεσμία της παρούσας προκήρυξης με τη 
δημοσίευση νέας προθεσμίας.  

8 Προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

Η ΕΚΤ θα επεξεργαστεί όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των υποψηφίων σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης 
Δεκεμβρίου 2000 σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με 
την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών2, καθώς και με την απόφαση ΕΚΤ/2007/1 της 17ης 
Απριλίου 2007 για τη θέσπιση διατάξεων εφαρμογής σχετικά με την προστασία δεδομένων στην 
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα3. Τούτο ισχύει ιδίως όσον αφορά την εμπιστευτικότητα και την ασφάλεια 
της επεξεργασίας των εν λόγω δεδομένων. 
 
Ο Γενικός Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού, Προϋπολογισμού και Οργάνωσης θα ενεργεί ως 
ελεγκτής σε σχέση με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν τη 
συμμετοχή της ΕΚΤ στη διαδικασία επιλογής με βάση την παρούσα προκήρυξη.  
 
Σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων είναι η οργάνωση της επιλογής και του διορισμού του Προέδρου 
του Εποπτικού Συμβουλίου. Το σύνολο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα θα τύχει επεξεργασίας 
αποκλειστικά για τον εν λόγω σκοπό.  
 
Παραλήπτες των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των υποψηφίων θα είναι τα μέλη της Επιτροπής 
Προεπιλογής, της οποίας η σύνθεση αναφέρεται παραπάνω, καθώς και τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου της ΕΚΤ. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των υποψηφίων που θα περιληφθούν στον 
περιορισμένο κατάλογο θα διαβιβαστούν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο επίσης υπόκειται στον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001. Επιπλέον, η ΕΚΤ θα διαβιβάσει σχετικά δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα και στο πρακτορείο αναζήτησης στελεχών, το οποίο υπόκειται σε αυστηρά πρότυπα 
εμπιστευτικότητας και προστασίας δεδομένων.  
 

Η ΕΚΤ δύναται να διατηρήσει τα δεδομένα του επιτυχόντος υποψηφίου για χρονικό διάστημα πέντε 
ετών: (α) από τη λήξη της θητείας του ή (β) από την τελευταία καταβολή της συνταξιοδοτικής παροχής 
του. Στην περίπτωση των μη επιτυχόντων υποψηφίων, τα δεδομένα θα διατηρηθούν για χρονικό 
διάστημα δύο ετών από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής. Στην περίπτωση νομικής διαμάχης, 
τα προαναφερθέντα χρονικά διαστήματα θα παραταθούν για δυο έτη από την ολοκλήρωση όλων των 
σχετικών ενεργειών.  
Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα τους και ενημέρωσης ή διόρθωσης των 
στοιχείων ταυτοποίησής τους. Ωστόσο, στοιχεία που καταδεικνύουν ότι οι υποψήφιοι πληρούν τα 
κριτήρια επιλογής δεν δύνανται να ενημερωθούν ή να διορθωθούν μετά το πέρας της προθεσμίας 
υποβολής αιτήσεων που προβλέπεται για την παρούσα προκήρυξη, προκειμένου να διασφαλιστεί η 
τήρηση των αρχών της ίσης πρόσβασης και της μη διακριτικής μεταχείρισης, καθώς και η αρτιότητα, 
διαφάνεια και αμεροληψία έναντι όλων των υποψηφίων.  
 
Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα στοιχεία αξιολόγησής τους καθ' όλη τη διάρκεια της 
διαδικασίας. Για τη διαφύλαξη της εμπιστευτικότητας των διαβουλεύσεων και της λήψης απόφασης από 
την Επιτροπή Προεπιλογής και από το Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και για την προστασία των 

                                                      
2  ΕΕ L 8 της 12.1.2001, σ. 1. 
3  ΕΕ L 116 της 4.5.2007, σ. 64. 
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δικαιωμάτων και ελευθεριών των λοιπών υποψηφίων, η πρόσβαση των υποψηφίων θα περιορίζεται στα 
στοιχεία που θα έχουν υποβάλει οι ίδιοι, καθώς και στα μέρη της αξιολόγησης που τους αφορούν. 
 
Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα προσφυγής στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων ανά πάσα 
στιγμή.  
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