
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

της 20ής Ιανουαρίου 2011 

σχετικά με τις διαδικασίες και τις προϋποθέσεις για την επιλογή, το διορισμό και την αντικατάσταση των 
μελών της συμβουλευτικής επιστημονικής επιτροπής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου 

(ΕΣΣΚ/2011/2) 

(2011/C 39/09) 

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΙ 
ΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ, 

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1092/2010 του Ευρω 
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 
2010 σχετικά με τη μακροπροληπτική επίβλεψη του χρηματοοικο 
νομικού συστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη σύσταση 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου ( 1 ), και ιδίως το 
άρθρο 12, 

Έχοντας υπόψη την απόφαση ΕΣΣΚ/2011/1 του Ευρωπαϊκού Συμ 
βουλίου Συστημικού Κινδύνου της 20ής Ιανουαρίου 2011 για τη 
θέσπιση του εσωτερικού κανονισμού του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 
Συστημικού Κινδύνου, και ιδίως το άρθρο 11, 

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 

Άρθρο 1 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

1. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου (ΕΣΣΚ) 
δημοσιεύει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το διορισμό 
εξωτερικών εμπειρογνωμόνων ως μελών της συμβουλευτικής επιστη 
μονικής επιτροπής (ΣΕΕ) του ΕΣΣΚ. 

2. Στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος περιγράφονται 
μεταξύ άλλων: α) ο ρόλος και η σύνθεση της ΣΕΕ, β) τα κριτήρια 
επιλεξιμότητας και επιλογής, καθώς και οι όροι διορισμού, γ) οι 
οικονομικές παράμετροι της ανάθεσης καθηκόντων, δ) η διαδικασία 
υποβολής αίτησης, καθώς και η προθεσμία για την παραλαβή των 
αιτήσεων. 

3. Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στους δικτυακούς 
τόπους του ΕΣΣΚ και των οργανισμών από τους οποίους προέρχο 
νται τα μέλη του γενικού συμβουλίου του ΕΣΣΚ. Όπου κρίνεται 
σκόπιμο, το ΕΣΣΚ μπορεί να δημοσιεύει την πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος και σε άλλα μέσα ενημέρωσης. Σε περίπτωση απο 
κλίσεων μεταξύ των κειμένων που δημοσιεύονται, το κείμενο που 
δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα θεωρείται αυθεντικό και 
κατισχύει των υπολοίπων. 

4. Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων των υποψηφίων 
λήγει είκοσι μία ημερολογιακές ημέρες μετά τη δημοσίευση της 
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην Επίσημη Εφημερίδα. 

Άρθρο 2 

Επιλογή των μελών της ΣΕΕ 

1. Η διευθύνουσα επιτροπή επιλέγει τους υποψηφίους που προ 
τείνεται στο γενικό συμβούλιο να διοριστούν ως μέλη της ΣΕΕ, 
καθώς και εκείνους που είναι κατάλληλοι για να περιληφθούν 
στον κατάλογο επιλαχόντων. 

2. Η διευθύνουσα επιτροπή αξιολογεί τους υποψηφίους με βάση 
τα κριτήρια επιλογής του άρθρου 3. 

3. Η διευθύνουσα επιτροπή συμπληρώνει για κάθε υποψήφιο 
χωριστό έντυπο αξιολόγησης, στο οποίο περιλαμβάνεται περίληψη 
όσον αφορά, ιδίως, τα συγκεκριμένα πλεονεκτήματα και μειονεκτή 
ματα του υποψηφίου, καθώς και συμπέρασμα ως προς την καταλ 
ληλότητά του για να διοριστεί ως μέλος της ΣΕΕ ή να εγγραφεί 
στον κατάλογο επιλαχόντων που προβλέπεται στο άρθρο 4. 

4. Η διευθύνουσα επιτροπή υποβάλλει τα αποτελέσματα της 
διαδικασίας επιλογής στο γενικό συμβούλιο για έγκριση. 

5. Ο επικεφαλής της γραμματείας του ΕΣΣΚ παρέχει στη διευ 
θύνουσα επιτροπή υποστήριξη κατά την προετοιμασία και την οργά 
νωση των εργασιών για την επιλογή των μελών της ΣΕΕ. Η γραμ 
ματεία του ΕΣΣΚ παρέχει στη διευθύνουσα επιτροπή τεχνική και 
υλική υποστήριξη. Όπου η διευθύνουσα επιτροπή το κρίνει σκό 
πιμο, η γραμματεία του ΕΣΣΚ μπορεί να επικουρείται από επιλεγ 
μένο προσωπικό των οργανισμών από τους οποίους προέρχονται τα 
μέλη του γενικού συμβουλίου του ΕΣΣΚ. 

Άρθρο 3 

Κριτήρια επιλογής 

1. Σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 1 του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 1092/2010, τα μέλη της ΣΕΕ επιλέγονται βάσει των 
γενικών ικανοτήτων τους και της εμπειρίας τους σε διάφορους 
ακαδημαϊκούς κλάδους ή άλλους τομείς, ιδίως σε μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις ή σε συνδικάτα, ή ως πάροχοι ή καταναλωτές χρημα 
τοοικονομικών υπηρεσιών. 

Τα κριτήρια επιλογής για την ΣΕΕ περιλαμβάνουν ιδίως: 

α) Υψηλή εξειδίκευση στον χρηματοπιστωτικό τομέα και στις σχέ 
σεις του με την ευρύτερη οικονομία, καθώς και γενική, αποδε 
δειγμένη ικανότητα σε ζητήματα συστημικού κινδύνου, ιδίως σε 
επίπεδο Ένωσης,
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β) επιστημονική συμβολή στην κατανόηση της αλληλεπίδρασης 
μεταξύ των τομέων που αναφέρονται στο άρθρο 12 του κανο 
νισμού (ΕΕ) αριθ. 1092/2010, 

γ) διδακτορικό δίπλωμα στον χρηματοοικονομικό, στον οικονο 
μικό ή σε άλλο συναφή τομέα ή αντίστοιχα προσόντα, σημα 
ντική ακαδημαϊκή εμπειρία σε πανεπιστήμιο (όπως κατοχή πανε 
πιστημιακής έδρας) σε έναν ή περισσότερους τομείς που έχουν 
σχέση με το ΕΣΣΚ ή/και ικανός αριθμός δημοσιεύσεων, 

δ) ικανότητα ελέγχου του επιστημονικού έργου και των δημοσι 
εύσεων ισότιμων εμπειρογνωμόνων, καθώς και ανάλυσης σύνθε 
των πληροφοριών και υποθέσεων, 

ε) επαγγελματική εμπειρία σε πολυεπιστημονικό περιβάλλον, κατά 
προτίμηση σε διεθνές πλαίσιο, 

στ) αποδεδειγμένη ικανότητα γραπτής και προφορικής επικοινωνίας 
στα αγγλικά, η οποία βασίζεται σε διδακτική εμπειρία, δημόσιες 
ομιλίες, ενεργό συμμετοχή σε συνέδρια εμπειρογνωμόνων, 
δημοσιεύσεις. 

Το ΕΣΣΚ μπορεί να συμπεριλάβει πρόσθετα κριτήρια επιλογής στις 
προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

2. Υπάλληλοι των οργανισμών από τους οποίους προέρχονται τα 
μέλη του γενικού συμβουλίου του ΕΣΣΚ ( 1 ) δεν έχουν δικαίωμα να 
υποβάλλουν αίτηση. 

Άρθρο 4 

Κατάλογος επιλαχόντων 

1. Ο κατάλογος επιλαχόντων περιλαμβάνει υποψηφίους οι 
οποίοι, μολονότι δεν απορρίφθηκαν κατά τη διαδικασία επιλογής, 
εντούτοις δεν διορίστηκαν ως μέλη της ΣΕΕ. 

2. Σε περίπτωση κενής θέσης στη ΣΕΕ, η διευθύνουσα επιτροπή, 
με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, επιλέγει νέο υποψήφιο από 
τον κατάλογο επιλαχόντων που καταρτίστηκε σύμφωνα με το άρθρο 
2 παράγραφος 1 και προτείνει στο γενικό συμβούλιο να διοριστεί 
ως μέλος της ΣΕΕ με τετραετή ανανεώσιμη θητεία. 

3. Ο κατάλογο επιλαχόντων ισχύει για περίοδο δύο ετών από 
την έγκρισή του. Η ισχύς του μπορεί να παραταθεί έως τη δημο 
σίευση νέας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

Άρθρο 5 

Πρόεδρος και αντιπρόεδροι της ΣΕΕ 

1. Η διευθύνουσα επιτροπή διασφαλίζει ότι έξι τουλάχιστον από 
τους δεκαπέντε υποψηφίους θα μπορούσαν δυνητικώς να διορι 
στούν στη θέση του προέδρου και των αντιπροέδρων της ΣΕΕ 
αντίστοιχα. 

2. Ο πρόεδρος και οι δύο αντιπρόεδροι της ΣΕΕ διαθέτουν 
υψηλό επίπεδο συναφούς εμπειρογνωμοσύνης και γνώσης, επί 

παραδείγματι λόγω της ακαδημαϊκής τους πείρας στον τραπεζικό 
τομέα και στον τομέα των αγορών αξιών ή στον τομέα της ασφά 
λισης και των επαγγελματικών συντάξεων. 

3. Ο πρόεδρος του ΕΣΣΚ προτείνει στο γενικό συμβούλιο υπο 
ψηφίους για τη θέση του προέδρου και των δύο αντιπροέδρων της 
ΣΕΕ. 

4. Ο πρόεδρος και οι δύο αντιπρόεδροι της ΣΕΕ είναι πολίτες 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

5. Η προεδρία της ΣΕΕ ασκείται εκ περιτροπής, για διάστημα 
δέκα έξι μηνών, από τον πρόεδρο και τους δύο αντιπροέδρους που 
διορίστηκαν. 

Άρθρο 6 

Διορισμός 

1. Το γενικό συμβούλιο δύναται να εγκρίνει τις προτάσεις της 
διευθύνουσας επιτροπής ή να ζητήσει από αυτή να προτείνει ως 
μέλη της ΣΕΕ άλλους υποψηφίους μεταξύ εκείνων που δεν απορρί 
φθηκαν από τη διευθύνουσα επιτροπή. 

2. Ο πρόεδρος και οι δύο αντιπρόεδροι της ΣΕΕ διορίζονται από 
το γενικό συμβούλιο κατόπιν πρότασης του προέδρου του ΕΣΣΚ. 

3. Οι επιλεγμένοι εμπειρογνώμονες διορίζονται σε προσωποπα 
γείς θέσεις. Ως εκ τούτο, δεν μεταβιβάζουν τις αρμοδιότητές τους 
σε άλλο μέλος ή σε τρίτα πρόσωπα, πλην του προέδρου και των 
δύο αντιπροέδρων της ΣΕΕ στις περιπτώσεις και υπό τις προϋποθέ 
σεις που καθορίζονται στον εσωτερικό κανονισμό του ΕΣΣΚ. 

4. Οι διορισμοί τελούν υπό την επιφύλαξη της προσυπογραφής 
από τον εμπειρογνώμονα της επιστολής του προέδρου του ΕΣΣΚ 
σχετικά με το διορισμό, της σύναψης με την Ευρωπαϊκή Κεντρική 
Τράπεζα της σύμβασης σχετικά με την αμοιβή και την επιστροφή 
των εξόδων, και της προσκόμισης των δηλώσεων του άρθρου 7. 

Άρθρο 7 

Δηλώσεις 

1. Οι εμπειρογνώμονες που επιλέγονται να διοριστούν ως μέλη 
της ΣΕΕ προσκομίζουν δήλωση με την οποία δεσμεύονται να ενερ 
γούν ανεξάρτητα από οποιαδήποτε εξωτερική επιρροή και να 
ασκούν τα καθήκοντά τους με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον 
της Ένωσης ως συνόλου. Για το σκοπό αυτό, υποβάλλουν γραπτή 
δήλωση δέσμευσης και δήλωση συμφερόντων χρησιμοποιώντας τα 
πρότυπα 1 και 2 του παραρτήματος. Με τη δήλωση συμφερόντων 
γνωστοποιείται κάθε άμεσο ή έμμεσο συμφέρον που μπορεί να 
θεωρηθεί ότι θίγει την ανεξαρτησία τους ή η απουσία τέτοιων 
συμφερόντων. 

2. Τα μέλη της ΣΕΕ υπογράφουν έγγραφη δήλωση τήρησης των 
κανόνων εμπιστευτικότητας χρησιμοποιώντας το πρότυπο 3 του 
παραρτήματος. 

3. Ο πρόεδρος και οι δύο αντιπρόεδροι υπογράφουν έγγραφη 
δήλωση με την οποία επιβεβαιώνουν ότι δεν φέρουν αξίωμα στον 
χρηματοπιστωτικό τομέα. 

4. Τα μέλη της ΣΕΕ δεσμεύονται να τηρούν τον κώδικα δεοντο 
λογίας που θεσπίζει το γενικό συμβούλιο.
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( 1 ) Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, οι εθνικές κεντρικές τράπεζες των κρα 
τών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Εποπτική 
Αρχή (Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών), η Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή (Ευρω 
παϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων), η Ευρωπαϊκή 
Εποπτική Αρχή (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών), οι αρμό 
διες εθνικές εποπτικές αρχές, η Οικονομική και Δημοσιονομική Επιτροπή.



5. Οι ανωτέρω δηλώσεις δημοσιεύονται στον δικτυακό τόπο του 
ΕΣΣΚ. Τυχόν μεταβολές σε σχέση με τις εν λόγω δηλώσεις γνω 
στοποιούνται αμελλητί στον επικεφαλής της γραμματείας του ΕΣΣΚ. 

Άρθρο 8 

Τερματισμός θητείας και αντικατάσταση 

1. Το γενικό συμβούλιο μπορεί να τερματίσει τη θητεία εμπει 
ρογνώμονα στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) εάν ο εμπειρογνώμονας παραιτηθεί ή εάν λήξει η θητεία του 
χωρίς να ανανεωθεί, 

β) εάν ο εμπειρογνώμονας δεν παραστεί σε τρεις διαδοχικές τακτι 
κές συνεδριάσεις της ΣΕΕ, εκτός εάν αποδεικνύει ότι η παρουσία 
του/της ήταν αδύνατη για λόγους υγείας, 

γ) σε περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων, παράβασης καθήκοντος 
ή σοβαρού παραπτώματος. 

2. Σε περίπτωση παύσης μέλους της ΣΕΕ από τα καθήκοντά του 
πριν από τη λήξη της τετραετούς θητείας του εφαρμόζεται το 
άρθρο 4 παράγραφοι 2 και 3. 

3. Ο πρόεδρος και οι αντιπρόεδροι μπορούν να αντικαθίστανται 
από μέλη της ΣΕΕ, τα οποία με τη σειρά τους αντικαθίστανται με τη 
διαδικασία που περιγράφεται στην παράγραφο 2. 

4. Το γενικό συμβούλιο, κατόπιν πρότασης της διευθύνουσας 
επιτροπής, μπορεί να αποφασίζει την ανανέωση της θητείας μέλους 
της ΣΕΕ μετά τη λήξη της για τέσσερα ακόμη έτη. 

Άρθρο 9 

Δημοσίευση 

Η παρούσα απόφαση δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Φρανκφούρτη, 20 Ιανουαρίου 2011. 

Ο πρόεδρος του ΕΣΣΚ 

Jean-Claude TRICHET
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΠΡΟΤΥΠΟ 1: ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ 

Ονοματεπώνυμο: 

Με την παρούσα δεσμεύομαι να ενεργώ ανεξάρτητα από οποιαδήποτε εξωτερική επιρροή και να δρω αποκλειστικά προς το 
συμφέρον της Ένωσης. 

Ειδικότερα, τελώ εν γνώσει της υποχρέωσής μου να υποβάλλω ετήσια γραπτή δήλωση συμφερόντων και να δηλώνω σε κάθε 
συνεδρίαση της συμβουλευτικής επιστημονικής επιτροπής (ΣΕΕ) κάθε συμφέρον που μπορεί να θεωρηθεί ότι θίγει την ανεξαρ 
τησία μου σε σχέση με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ή εν γένει τη συμβολή μου στις εργασίες της ΣΕΕ. 

Θα γνωστοποιήσω αμελλητί στη ΣΕΕ κάθε απόπειρα τρίτων προσώπων να με επηρεάσουν άμεσα ή έμμεσα ενόψει της εντολής 
μου. 

Τόπος: Ημερομηνία: 

Υπογραφή:
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ΠΡΟΤΥΠΟ 2: ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ 

Ονοματεπώνυμο: 

Πληροφορίες σχετικά με άμεσα ή έμμεσα συμφέροντα τα οποία ενδεχομένως σχετίζονται με το έργο της συμβουλευτικής 
επιστημονικής επιτροπής (ΣΕΕ) και την αποστολή του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου (ΕΣΣΚ): 

1) Άμεσο συμφέρον (οικονομικά οφέλη προερχόμενα, επί παραδείγματι, από σύμβαση εργασίας, σύμβαση έργου, επενδύσεις, 
αμοιβές κ.λπ.): 

2) Έμμεσα συμφέροντα (έμμεσα οικονομικά οφέλη, επί παραδείγματι επιδοτήσεις, χορηγίες, ή άλλα οφέλη): 

3) Συμφέροντα που απορρέουν από τις επαγγελματικές δραστηριότητες του μέλους ή μελών του στενού οικογενειακού του 
περιβάλλοντος: 

4) Κάθε ιδιότητα μέλους, ρόλος ή δεσμοί που τηρεί το μέλος της ΣΣΕ σε οργανισμούς, φορείς ή συλλόγους για τους οποίους 
παρουσιάζει ενδιαφέρον το έργο της ΣΕΕ ή η αποστολή του ΕΣΣΚ: 

5) Άλλα συμφέροντα ή γεγονότα τα οποία το μέλος θεωρεί συναφή: 

Δήλωση: 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι οι ανωτέρω πληροφορίες είναι αληθείς και πλήρεις. 

Θα γνωστοποιήσω αμελλητί στη ΣΕΕ και στη γραμματεία του ΕΣΣΚ κάθε μεταβολή σε σχέση με τις ανωτέρω αναφερόμενες 
πληροφορίες. 

Τόπος: Ημερομηνία: 

Υπογραφή:

EL C 39/14 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 8.2.2011



ΠΡΟΤΥΠΟ 3: ΔΗΛΩΣΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

Ονοματεπώνυμο: 

Με την παρούσα δηλώνω ότι τελώ εν γνώσει της υποχρέωσής μου περί τήρησης της εμπιστευτικότητας. 

Υποχρεούμαι να μην αποκαλύπτω πληροφορίες που απέκτησα λόγω της ιδιότητάς μου ως μέλους της συμβουλευτικής επι 
στημονικής επιτροπής (ΣΕΕ) και της εργασίας μου στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου, εκτός εάν τούτο μου 
επιτραπεί. 

Σέβομαι, επίσης, τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των γνωμών που διατυπώνονται προφορικώς ή εγγράφως από άλλα μέλη της ΣΕΕ, 
παρατηρητές ή άλλους συμμετέχοντες κατά τις συζητήσεις στις συνεδριάσεις. 

Τόπος: Ημερομηνία: 

Υπογραφή:

EL 8.2.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 39/15


