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ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΓΙΑ  ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ 

ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥΣ  

ΣΧΕΤ.: ESMA/2019/VAC19/AD15 

 

Είδος σύμβασης Έκτακτος υπάλληλος1  

Ομάδα καθηκόντων και 
βαθμός 

AD15 

Διάρκεια σύμβασης 5 έτη, με δυνατότητα μιας παράτασης2 

Τόπος εργασίας Παρίσι, Γαλλία 

Προθεσμία υποβολής 
αιτήσεων 

6.1.2020 (23:59, Παρίσι, τοπική ώρα) 

Ο εφεδρικός πίνακας ισχύει 
έως 

31.12.20203  

 
1. Η Αρχή  

 

Η ESMA είναι ανεξάρτητη αρχή της ΕΕ που εδρεύει στο Παρίσι. Αποστολή της ESMA είναι η 
βελτίωση της προστασίας των επενδυτών και η προώθηση της σταθερής και εύρυθμης 
λειτουργίας των χρηματοπιστωτικών αγορών. Η εν λόγω αποστολή απορρέει από τον ιδρυτικό 
κανονισμό της ESMA4  και περιλαμβάνει τρεις στόχους:  
 

• Προστασία των επενδυτών:  καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών των καταναλωτών 
χρηματοοικονομικών προϊόντων και ενίσχυση των δικαιωμάτων τους ως επενδυτών, με 
παράλληλη αναγνώριση των ευθυνών τους·  

• Εύρυθμη λειτουργία των αγορών: προώθηση της ακεραιότητας, της διαφάνειας, της 
αποδοτικότητας και της εύρυθμης λειτουργίας των χρηματοπιστωτικών αγορών και 
εύρωστων υποδομών της αγοράς, και  

• Χρηματοοικονομική σταθερότητα: ενίσχυση του χρηματοοικονομικού συστήματος 
ώστε να αντιμετωπίζονται οι κλυδωνισμοί και οι δημοσιονομικές ανισορροπίες, με 
παράλληλη προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης.  

                                                        
1 Σύμφωνα με το άρθρο 2 στοιχείο στ) του του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1962R0031:20140101:EL:PDF  
2 Σύμφωνα με το άρθρο 24α σημείο 5 του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012, όσον αφορά τις διαδικασίες αδειοδότησης κεντρικών αντισυμβαλλομένων και τις συμμετέχουσες 
αρχές, καθώς και τις απαιτήσεις αναγνώρισης κεντρικών αντισυμβαλλομένων τρίτων χωρών (διατίθεται εδώ: 
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-88-2019-REV-1/el/pdf), η θητεία του προέδρου και των ανεξάρτητων μελών της 
εποπτικής επιτροπής για κεντρικούς αντισυμβαλλομένους είναι πενταετής και άπαξ ανανεώσιμη. 
3 Η ισχύς του εν λόγω πίνακα μπορεί να παραταθεί. 
4 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη 

σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 
716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/77/ΕΚ της Επιτροπής. 

22.11.2019 
ESMA/2019/VAC19/AD15                                                                                                                                                                                                       

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1962R0031:20140101:EL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1962R0031:20140101:EL:PDF
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-88-2019-REV-1/en/pdf
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Η ESMA επιτυγχάνει τους στόχους αυτούς μέσω τεσσάρων δραστηριοτήτων: i) αξιολόγηση των 
κινδύνων για τους επενδυτές, τις αγορές και τη χρηματοοικονομική σταθερότητα, ii) κατάρτιση 
ενιαίου εγχειριδίου κανόνων για τις χρηματοπιστωτικές αγορές της ΕΕ· iii) προώθηση της 
εποπτικής σύγκλισης· και iv) άμεση εποπτεία συγκεκριμένων χρηματοπιστωτικών οντοτήτων. 
 
Η ESMA υλοποιεί την αποστολή της στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συστήματος 
Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας (ΕΣΧΕ) μέσω της ενεργού συνεργασίας με τις εθνικές αρμόδιες 
αρχές (με τις ρυθμιστικές αρχές των αγορών κινητών αξιών), καθώς και με την Ευρωπαϊκή Αρχή 
Τραπεζών (ΕΑΤ) και την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων 
(EIOPA). Η ESMA διαθέτει μια μοναδική θέση στο πλαίσιο του ΕΣΧΕ, διότι ασκεί αρμοδιότητες 
άμεσης εποπτείας σε ενωσιακό επίπεδο για συγκεκριμένες οντότητες, όπως οργανισμοί 
αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, αρχεία καταγραφής συναλλαγών και συστημικής 
σημασίας κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι τρίτων χωρών.  
 
Για περαιτέρω πληροφορίες επισκεφθείτε τον δικτυακό τόπο της ESMA: 
http://www.esma.europa.eu. 
 
 

2. Η εποπτική επιτροπή για κεντρικούς αντισυμβαλλομένους 
 

Η επανεξέταση του κανονισμού για τις υποδομές των ευρωπαϊκών αγορών (EMIR, κανονισμός 

(ΕΕ) αριθ. 648/2012) ενίσχυσε τον ρόλο της ESMA σε σχέση με την αδειοδότηση κεντρικών 

αντισυμβαλλομένων που είναι εγκατεστημένοι στην Ένωση και την αναγνώριση κεντρικών 

αντισυμβαλλομένων τρίτων χωρών, και παρείχε στην ESMA  αρμοδιότητες άμεσης εποπτείας 

επί των συστημικής σημασίας κεντρικών αντισυμβαλλομένων τρίτων χωρών. Εν προκειμένω, ο 

κανονισμός EMIR προβλέπει τη συγκρότηση χωριστής επιτροπής στο πλαίσιο της ESMA, της 

εποπτικής επιτροπής για κεντρικούς αντισυμβαλλομένους, με σκοπό την κατάρτιση σχεδίων των 

αποφάσεων που πρέπει να λάβει το συμβούλιο εποπτών5, το όργανο λήψης αποφάσεων της 

ESMA, και για την εκτέλεση ορισμένων καθηκόντων.  

 

Η εποπτική επιτροπή για κεντρικούς αντισυμβαλλομένους απαρτίζεται από τον πρόεδρο, δύο 

ανεξάρτητα μέλη και εκπροσώπους των εθνικών αρμόδιων αρχών με αδειοδοτημένο κεντρικό 

αντισυμβαλλόμενο ως μέλη με δικαίωμα ψήφου, καθώς και από τις κεντρικές τράπεζες έκδοσης 

που έχουν ζητήσει να συμμετέχουν στην επιτροπή ως μέλη χωρίς δικαίωμα ψήφου. 

 
 

3. Περιγραφή θέσης και πλαίσιο εργασίας 
 
 
Η εποπτική επιτροπή για κεντρικούς αντισυμβαλλομένους 

                                                        
5 Το συμβούλιο εποπτών είναι το όργανο λήψης αποφάσεων της ESMA. Την προεδρία ασκεί ο/ή πρόεδρος της ESMA, αποτελείται 

δε από τους επικεφαλής των αρμόδιων εθνικών αρχών (ΕΑΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 

Χώρου (ΕΟΧ) που είναι αρμόδιοι για τη ρύθμιση και την εποπτεία των κινητών αξιών, μαζί με τους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου (ΕΣΣΚ), της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ), της Ευρωπαϊκής 

Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (ΕΑΑΕΣ) και της Εποπτεύουσας Αρχής της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελευθέρων 

Συναλλαγών («Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ») που συμμετέχουν στις συνεδριάσεις χωρίς δικαίωμα ψήφου. 

http://www.esma.europa.eu/
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Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες της εποπτικής επιτροπής για κεντρικούς αντισυμβαλλομένους 

καθορίζονται στον κανονισμό EMIR6 [άρθρο 24α], και περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων: 

 
o Κατάρτιση σχεδίων αποφάσεων που πρέπει να ληφθούν από το συμβούλιο εποπτών σε 

σχέση με κεντρικούς αντισυμβαλλομένους τρίτων χωρών, συμπεριλαμβανομένης της 

αναγνώρισης όλων των κεντρικών αντισυμβαλλομένων τρίτων χωρών, της εποπτείας των 

συστημικής σημασίας κεντρικών αντισυμβαλλομένων τρίτων χωρών (κεντρικοί 

αντισυμβαλλόμενοι κατηγορίας 2) και, ενδεχομένως, της σύστασης βάσει της οποίας 

κεντρικός αντισυμβαλλόμενος τρίτης χώρας δεν θα πρέπει να αναγνωρίζεται όταν ο εν λόγω 

κεντρικός αντισυμβαλλόμενος ή ορισμένες από τις οικείες υπηρεσίες εκκαθάρισης έχουν 

ουσιώδη συστημική σημασία. Όπως προβλέπεται στον κανονισμό EMIR, οι εν λόγω 

αποφάσεις και συστάσεις θα ασκούνται σε διαβούλευση ή σε συμφωνία με τις αρμόδιες 

κεντρικές τράπεζες έκδοσης και, κατά περίπτωση, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού 

Κινδύνου (ΕΣΣΚ)· 

 

o Προώθηση της εποπτικής σύγκλισης μεταξύ των εθνικών αρμόδιων αρχών σε σχέση με την 

αδειοδότηση και την εποπτεία των κεντρικών αντισυμβαλλομένων της ΕΕ μέσω i) της 

διενέργειας ετήσιων αξιολογήσεων από ομοτίμους, ii) της δρομολόγησης ασκήσεων 

προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων για κεντρικούς αντισυμβαλλομένους σε επίπεδο ΕΕ, 

iii) της κατάρτισης σχεδίων γνωμοδοτήσεων σχετικά με τα σχέδια αποφάσεων που 

υποβάλλονται από τις εθνικές αρμόδιες αρχές σε σχέση με τους κεντρικούς 

αντισυμβαλλομένους της ΕΕ και iv) της προώθησης  ανταλλαγής πληροφοριών όσον αφορά 

τις εξελίξεις που συνδέονται με τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους της ΕΕ· και 

o Υποβολή στο συμβούλιο εποπτών του αιτήματος να εξετάσει κατά πόσον η έγκριση 

κατευθυντήριων γραμμών, συστάσεων και γνωμών από την ESMA είναι αναγκαία 

προκειμένου να αντιμετωπιστεί η έλλειψη σύγκλισης και συνοχής όσον αφορά την εφαρμογή 

του δικαίου της ΕΕ μεταξύ των αρμόδιων αρχών και σωμάτων. 

 

Τα ανεξάρτητα μέλη 

 

Η ESMA διοργανώνει διαδικασία επιλογής για δύο θέσεις  «Ανεξάρτητου μέλους της  

εποπτικής επιτροπής για κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και διευθυντή/διευθύντριας για 

κεντρικούς αντισυμβαλλομένους».  

 

Τα ανεξάρτητα μέλη της εποπτικής επιτροπής για κεντρικούς αντισυμβαλλομένους είναι  

ανεξάρτητοι επαγγελματίες πλήρους απασχόλησης, μέλη του προσωπικού της ESMA, με έδρα 

το Παρίσι (Γαλλία). Η θητεία των ανεξάρτητων μελών είναι πενταετής και μπορεί να παραταθεί 

                                                        
6 Παραπομπές στον κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
648/2012, όσον αφορά τις διαδικασίες αδειοδότησης κεντρικών αντισυμβαλλομένων και τις συμμετέχουσες αρχές, καθώς και τις 
απαιτήσεις αναγνώρισης κεντρικών αντισυμβαλλομένων τρίτων χωρών (διατίθεται εδώ: 
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-88-2019-REV-1/el/pdf) 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-88-2019-REV-1/el/pdf
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μία φορά για άλλα 5 έτη. 

 
Διορίζονται από το συμβούλιο εποπτών της ESMA  έπειτα από έγκριση του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου. Τα ανεξάρτητα μέλη λογοδοτούν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπορεί να απαλλαγούν από τα καθήκοντά τους μόνο από το 
Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατόπιν πρότασης της Επιτροπής την οποία έχει εγκρίνει 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.  
 
Τα ανεξάρτητα μέλη και οι διευθυντές για κεντρικούς αντισυμβαλλομένους θα διαχειρίζονται 
μέρος του προσωπικού που απασχολείται στην εποπτική επιτροπή για κεντρικούς 
αντισυμβαλλομένους υπό την ηγεσία του προέδρου της εποπτικής επιτροπής για κεντρικούς 
αντισυμβαλλομένους. 
 

 

Κύρια καθήκοντα: 

 

τα ανεξάρτητα μέλη και οι διευθυντές των κεντρικών αντισυμβαλλομένων θα είναι ψηφίζονται 

μέλη της εποπτικής επιτροπής για κεντρικούς αντισυμβαλλομένους. Θα συμβάλλουν ενεργά 

στην εκπλήρωση των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων της εποπτικής επιτροπής για κεντρικούς 

αντισυμβαλλομένους, σύμφωνα με την εντολή που τους έχει ανατεθεί. Ειδικότερα, ο/η επιλεγείς/-

α υποψήφιος/-α θα ασκεί μεταξύ άλλων τα ακόλουθα καθήκοντα: 

 

o Θα συμβάλλει ενεργά στην εκπλήρωση των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων της 

ESMA σε σχέση με i) την αναγνώριση και εποπτεία των κεντρικών αντισυμβαλλομένων 

τρίτων χωρών και ii) την προώθηση της εποπτικής σύγκλισης μεταξύ των εθνικών 

αρμόδιων αρχών σε σχέση με τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους της ΕΕ, σε στενή 

συνεργασία με τον πρόεδρο της εποπτικής επιτροπής για κεντρικούς 

αντισυμβαλλομένους· 

 

o Θα εκπροσωπεί την ESMA σε σώματα εποπτών για κεντρικούς αντισυμβαλλομένους· και 

 
o Θα αντικαθιστά τον πρόεδρο της εποπτικής επιτροπής για κεντρικούς 

αντισυμβαλλομένους σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος. 

 

Επιπλέον, υπό την ιδιότητά τους ως διευθυντών/-τριών για κεντρικούς αντισυμβαλλομένους, οι 

επιτυχόντες υποψήφιοι ειδικότερα θα: 

 
o Καθοδηγούν τμήμα του προσωπικού της ESMA που απασχολείται στην εποπτική 

επιτροπή για κεντρικούς αντισυμβαλλομένους υπό την ηγεσία του προέδρου της 
εποπτικής επιτροπής για κεντρικούς αντισυμβαλλομένους·  

o Καθοδηγούν και διευθύνουν την κατάρτιση σχεδίων αποφάσεων σε σχέση με κεντρικούς 
αντισυμβαλλομένους τρίτων χωρών, συμπεριλαμβανομένων τυχόν δραστηριοτήτων που 
σχετίζονται με την εποπτεία των κεντρικών αντισυμβαλλομένων κατηγορίας 2· 
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o Καθοδηγούν και διευθύνουν την κατάρτιση σχεδίων γνωμών σε σχέση με κεντρικούς 
αντισυμβαλλομένους της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων τυχόν συναφών δραστηριοτήτων 
εποπτικής σύγκλισης, όπως οι αξιολογήσεις από ομοτίμους· και 

o Καθοδηγούν και διευθύνουν την κατάρτιση της ανάλυσης κινδύνου για την υποστήριξη 
σχεδίων αποφάσεων και δραστηριοτήτων που σχετίζονται με κεντρικούς 
αντισυμβαλλομένους, συμπεριλαμβανομένων ασκήσεων προσομοίωσης ακραίων 
καταστάσεων σε επίπεδο ΕΕ· 

 
Τα ανεξάρτητα μέλη της εποπτικής επιτροπής για κεντρικούς αντισυμβαλλομένους ασκούν τα 
καθήκοντά τους σε στενή συνεργασία με τον/την πρόεδρο και τον/την εκτελεστικό/-ή διευθυντή/-
τρια της ESMA και λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τα καθήκοντά τους όπως κατοχυρώνονται στον 
κανονισμό ESMA. 
 
 

4. Επαγγελματικοί τίτλοι και λοιπές απαιτήσεις 
 
Α. Κριτήρια επιλεξιμότητας 
 
Για να είναι επιλέξιμοι, οι υποψήφιοι πρέπει, κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 
αιτήσεων, να πληρούν όλα τα ακόλουθα κριτήρια επιλεξιμότητας: 
 

• Να διαθέτουν τουλάχιστον επίπεδο εκπαίδευσης που αντιστοιχεί σε πλήρεις 
πανεπιστημιακές σπουδές τετραετούς διάρκειας πιστοποιούμενες με τίτλο σπουδών7, 
και μετά τη λήψη του τίτλου σπουδών, δεκαπενταετή αποδεδειγμένη επαγγελματική 
πείρα8 σε ορισμένους ή όλους τους κλάδους που καλύπτει η περιγραφή της θέσης 
εργασίας· 
Ή 

• Να διαθέτουν τουλάχιστον επίπεδο εκπαίδευσης που αντιστοιχεί σε πλήρεις 
πανεπιστημιακές σπουδές τριετούς διάρκειας πιστοποιούμενες με τίτλο σπουδών9, και 
μετά τη λήψη του τίτλου σπουδών, δεκαεξαετή αποδεδειγμένη επαγγελματική πείρα10 σε 
ορισμένους ή όλους τους κλάδους που καλύπτει η περιγραφή της θέσης εργασίας· 

• Να είναι υπήκοοι κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του ΕΟΧ (Νορβηγία,   
Λιχτενστάιν, Ισλανδία)· 

• Να απολαύουν πλήρων πολιτικών δικαιωμάτων11· 

• Να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, όπως τους επιβάλλεται από 
τον νόμο· 

• Να έχουν άριστη γνώση μιας από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης12 και 
ικανοποιητική γνώση13 μιας ακόμη γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και 

                                                        
7 Λαμβάνονται υπόψη μόνο τίτλοι σπουδών που έχουν χορηγηθεί σε κράτη μέλη της ΕΕ ή για τους οποίους έχουν εκδοθεί 
πιστοποιητικά ισοδυναμίας από τις αρχές του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους.  
8Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον υπολογισμό της επαγγελματικής πείρας, ανατρέξτε στο έγγραφο «Candidates 
Guidelines» (Κατευθυντήριες γραμμές για υποψηφίους) που δημοσιεύεται στον δικτυακό τόπο της ESMA  
https://www.esma.europa.eu/about-esma/careers 
9 Βλ. υποσημείωση 7. 
10 Βλ. υποσημείωση 8. 
11 Πριν από την πρόσληψη, ο επιλεγείς υποψήφιος θα κληθεί να προσκομίσει πιστοποιητικό της αστυνομίας που βεβαιώνει ότι έχει 
λευκό ποινικό μητρώο. 

https://www.esma.europa.eu/about-esma/careers
https://www.esma.europa.eu/about-esma/careers
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• Να είναι σωματικά ικανοί για την άσκηση των καθηκόντων τους14. 

• Να είναι σε θέση να ολοκληρώσουν την πλήρη πενταετή θητεία πριν να φτάσουν στην 
ηλικία συνταξιοδότησης15.  

 
Ανεξαρτησία και δήλωση συμφερόντων 
Το ανεξάρτητο μέλος της εποπτικής επιτροπής θα κληθεί να υποβάλει δήλωση δέσμευσης ότι θα 
ενεργεί με αμεροληψία υπέρ του δημοσίου συμφέροντος, καθώς και δήλωση σχετικά με 
οποιαδήποτε συμφέροντά του/της τα οποία ενδέχεται να θεωρηθεί ότι θίγουν την ανεξαρτησία 
του/της. Οι υποψήφιοι πρέπει να επιβεβαιώσουν στην αίτησή τους την προθυμία τους να 
υποβάλουν τις εν λόγω δηλώσεις.  Μετά τον διορισμό του, το ανεξάρτητο μέλος θα υπόκειται 
στον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης και στο καθεστώς που εφαρμόζεται στο λοιπό 
προσωπικό, ειδικότερα στον τίτλο II και στον οδηγό δεοντολογίας για το προσωπικό της ESMA. 
 
Β. Κριτήρια επιλογής 
 
ΣΤΑΔΙΟ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 
 
Οι αιτήσεις που πληρούν τα παραπάνω κριτήρια επιλεξιμότητας (μέρος A) αξιολογούνται ως 
προς τις απαιτήσεις απαραίτητων προσόντων (μέρος B.1). Οι υποψήφιοι που δεν πληρούν όλες 
τις απαιτήσεις απαραίτητων προσόντων (μέρος B.1) αποκλείονται από τη διαδικασία επιλογής. 
 
Οι υποψήφιοι που πληρούν όλες τις απαιτήσεις απαραίτητων προσόντων (μέρος Β.1) 
βαθμολογούνται ως προς τις απαιτήσεις επιθυμητών προσόντων (μέρος Β.2). Στο πλαίσιο αυτής 
της συγκριτικής αξιολόγησης των αιτήσεων,   
οι 10, κατ’ ανώτατο όριο, πρώτοι υποψήφιοι που συγκεντρώνουν την υψηλότερη βαθμολογία θα 
κληθούν να λάβουν μέρος σε προφορική συνέντευξη. 
 
B.1 Βασικές απαιτήσεις 
 

α) Από τα δεκαπέντε έτη προϋπηρεσίας (που απαιτείται βάσει του σημείου 4.Α ανωτέρω), 
τουλάχιστον τα πέντε έτη πρέπει να έχουν αποκτηθεί σε υψηλό επίπεδο στον τομέα των 
μετασυναλλακτικών ή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών (στον δημόσιο ή στον ιδιωτικό 
τομέα)·  

β) Σημαντική πείρα 5 ετών τουλάχιστον σε ανώτερη διευθυντική θέση16· 
γ) Άριστη ικανότητα γραπτής και προφορικής επικοινωνίας στην αγγλική γλώσσα17. 

 

                                                                                                                                                                                    
12 Οι γλώσσες της ΕΕ είναι οι εξής: αγγλικά, βουλγαρικά, γαλλικά, γερμανικά, δανικά, ελληνικά, εσθονικά, ιρλανδικά, ισπανικά, 

ιταλικά, κροατικά, λετονικά, λιθουανικά, μαλτέζικα, ολλανδικά, ουγγρικά, πολωνικά, πορτογαλικά, ρουμανικά, σλοβακικά, σλοβενικά, 
σουηδικά, τσεχικά, φινλανδικά. 
13 Τουλάχιστον σε επίπεδο C1, σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις γλώσσες: 
http://europass.cedefop.europa.eu/el/resources/european-language-levels-cefr 
Η γνώση της δεύτερης γλώσσας της ΕΕ θα εξεταστεί προφορικά για τους υποψηφίους που θα κληθούν σε συνέντευξη. 
14 Πριν από την πρόσληψη, ο επιτυχών υποψήφιος θα υποβληθεί σε εξετάσεις σε ένα από τα ιατρικά κέντρα της ΕΕ προκειμένου να 
επιβεβαιωθεί ότι πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 12 παράγραφος 2 στοιχείο δ) του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό 
προσωπικό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (σωματική ικανότητα για την άσκηση των καθηκόντων). 
15 Η ηλικία συνταξιοδότησης των έκτακτων υπαλλήλων ορίζεται ως εκείνη που συμπληρώνεται στο τέλος του μηνός κατά τον οποίο ο 

υπάλληλος φθάνει στην ηλικία των 66 ετών 
16 Να αναφέρετε τον αριθμό των άμεσων και έμμεσων εκθέσεων. 
17 Σε επίπεδο τουλάχιστον B2.  
Η γλώσσα εργασίας της ESMA είναι η αγγλική, σύμφωνα με την απόφαση ESMA/2011/MB/3 του διοικητικού συμβουλίου της ESMA 
της 11.1.2011. Η παρούσα απόφαση εφαρμόζει το άρθρο 73 παράγραφος 2 του ιδρυτικού κανονισμού της ESMA (κανονισμός (ΕΕ) 
αριθ. 1095/2010). 

http://europass.cedefop.europa.eu/el/resources/european-language-levels-cefr
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=celex:32010R1095
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=celex:32010R1095
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B.2 Επιθυμητά προσόντα 
 

α) Άριστη γνώση του ενωσιακού πλαισίου ελέγχου/εποπτείας και ρύθμισης των υπηρεσιών 
εκκαθάρισης, των μετασυναλλακτικών υπηρεσιών, της προληπτικής εποπτείας ή των 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, καθώς και αποδεδειγμένη εμπειρογνωσία σε αυτούς 
τους τομείς· 

β) Εμπεριστατωμένη πείρα σχετική με την εποπτεία των κεντρικών αντισυμβαλλομένων 
βάσει κινδύνου σε εθνικό, ενωσιακό ή διεθνές επίπεδο (όπως, ενδεικτικά, υποδομές 
χρηματοπιστωτικής αγοράς, διαχείριση κινδύνου, προληπτική εποπτεία...)· 

γ) Άριστη κατανόηση της λειτουργίας των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και των διαδικασιών 

λήψης αποφάσεων σε επίπεδο ΕΕ·  

δ) Αποδεδειγμένη εργασιακή πείρα σε πολυπολιτισμικό περιβάλλον· 
ε) Υψηλό αίσθημα ευθύνης, πρωτοβουλίας και αυτενέργειας· και 
στ) Ισχυρό ομαδικό πνεύμα. 

 
 
B.3 Συμπληρωματικές απαιτήσεις 
 

ζ) Αποδεδειγμένη ικανότητα διοίκησης και παροχής κινήτρων στο προσωπικό με σημαντικά 
καθήκοντα και στόχους και καθοδήγηση του προσωπικού στην επίτευξη των στόχων του 
(ηγετικές ικανότητες)· 

η) Άριστη επικοινωνία και παρουσίαση με την ικανότητα παρουσίασης περίπλοκων 
θεμάτων με σαφήνεια και απλότητα, σε προφορικό και γραπτό επίπεδο, σε κοινό, σε 
συναντήσεις με εξωτερικούς ενδιαφερόμενους φορείς ή εντός του οργανισμού 
(επικοινωνιακές δεξιότητες)· 

θ) Εξαιρετικές διαπροσωπικές δεξιότητες, συμπεριλαμβανομένης της ικανότητας 
επικοινωνίας με κυβερνητικούς εκπροσώπους, καθώς και με φορείς και εκπροσώπους 
του χρηματοπιστωτικού τομέα εντός και εκτός ΕΕ (διαπροσωπικές δεξιότητες)· και 

ι) Αποδεδειγμένη ικανότητα λήψης αποφάσεων σε στρατηγικό και πολιτικό επίπεδο και 
πείρα στην εργασία σε πολυπολιτισμικό περιβάλλον. 
 

ΣΤΑΔΙΟ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ 
 
Οι υποψήφιοι που θα κληθούν σε συνέντευξη θα αξιολογηθούν με βάση όλα τα κριτήρια 
επιλογής (τμήματα B1 & B2 & B3). 
 
Έως έξι υποψήφιοι που συγκέντρωσαν τουλάχιστον το 60 % της μέγιστης βαθμολογίας στη 
συνέντευξη θα συμπεριληφθούν στον εφεδρικό πίνακα.  
 
Πράγματι, η επιτροπή επιλογής θα καταρτίσει κατάλογο προεπιλογής με τους έξι κατ’ ανώτατο 
όριο  επικρατέστερους υποψηφίους οι οποίοι θα κληθούν να παρουσιάσουν ένα 
προκαθορισμένο θέμα (θα ακολουθήσει συνέντευξη) από το συμβούλιο εποπτών της ESMA. Οι 
παρουσιάσεις και οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν την ίδια ημέρα. Το θέμα της 
παρουσίασης θα κοινοποιηθεί στους επικρατέστερους υποψηφίους στην πρόσκληση για 
συνέντευξη με το συμβούλιο εποπτών.  
 
Πριν από τον διορισμό, ο/η επιλεγόμενος/-η από το συμβούλιο εποπτών της ESMA υποψήφιος/-
α υπόκειται στην έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Οι υποψήφιοι που θα εγκριθούν από 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα κληθούν να αναλάβουν καθήκοντα το συντομότερο δυνατόν. 
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Ο εφεδρικός πίνακας που θα καταρτιστεί μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη στελέχωση 
παρόμοιας θέσης, ανάλογα με τις ανάγκες της ESMA. Επισημαίνεται στους υποψηφίους ότι η 
συμπερίληψή τους στον εφεδρικό πίνακα δεν εγγυάται την πρόσληψη.  
 
Η εν λόγω διαδικασία επιλογής υπόκειται στην έγκριση και την έναρξη ισχύος του σχεδίου 

κανονισμού για την τροποποίηση του κανονισμού 648/2012 όσον αφορά τις διαδικασίες 

αδειοδότησης κεντρικών αντισυμβαλλομένων και τις συμμετέχουσες αρχές, καθώς και τις 

απαιτήσεις αναγνώρισης κεντρικών αντισυμβαλλομένων τρίτων χωρών (δηλ. EMIR 2.2)18. 

Ίσες ευκαιρίες 
 
Η ESMA εφαρμόζει πολιτική ίσων ευκαιριών. 
 

5. Πώς θα υποβάλετε αίτηση 
 
Όλες οι ενότητες της αίτησης πρέπει να συμπληρωθούν στην αγγλική γλώσσα. Για να ληφθούν 
υπόψη, οι αιτήσεις πρέπει να αποσταλούν στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου executive-

recruitment@esma.europa.eu έως τις 23:59:59 (ώρα Κεντρικής Ευρώπης) κατά την καταληκτική 
ημερομηνία. Συνιστούμε στους υποψηφίους να υποβάλουν τις αιτήσεις τους αρκετά πριν από 
την καταληκτική ημερομηνία, προκειμένου να αποφευχθούν πιθανά προβλήματα.  
 
Επισημαίνεται ότι η αλληλογραφία θα πραγματοποιείται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και, ως εκ 
τούτου, οι υποψήφιοι θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
που συνδέεται με τον λογαριασμό του αιτούντος είναι ορθή και ότι ελέγχεται τακτικά. Οι 
υποψήφιοι θα αξιολογηθούν με βάση τα κριτήρια επιλεξιμότητας και επιλογής που καθορίζονται 
στην προκήρυξη κενής θέσης, τα οποία πρέπει να πληρούνται κατά την ημερομηνία λήξης της 
προθεσμίας υποβολής αιτήσεων. 
 

6. Σύνοψη των όρων απασχόλησης 
 

o Στους επιτυχόντες εξωτερικούς υποψηφίους μπορεί να προσφερθεί σύμβαση 

απασχόλησης πενταετούς διάρκειας, υπό καθεστώς έκτακτου υπαλλήλου με μία πιθανή 

παράταση.  

o Οι επιτυχόντες εξωτερικοί υποψήφιοι θα προσληφθούν στον αντίστοιχο βαθμό και θα 

καταταχθούν στο κλιμάκιο 1 ή 2.  
Βαθμός/κλιμάκιο  Ελάχιστες απαιτήσεις για κατάταξη στο κλιμάκιο19 

(απαιτούμενο επίπεδο πανεπιστημιακών σπουδών + 
ελάχιστος αριθμός ετών πείρας μετά την αποφοίτηση από το 

πανεπιστήμιο) 

Καθαρός 
μηνιαίος μισθός 
χωρίς επιδόματα 

20 

Καθαρός μηνιαίος 
μισθός, 

συμπεριλαμβανομένων 
των ειδικών 

επιδομάτων21 

                                                        
18 Διατίθεται εδώ https://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-88-2019-REV-1/el/pdf 
19 Απόφαση ESMA/2011/MB/55 του Διοικητικού Συμβουλίου της ESMA για τη θέσπιση του καθεστώτος κατάταξης σε βαθμό και 

κλιμάκιο κατά την πρόσληψη -  Απόφαση της Επιτροπής (C (2004) 1313 της 7.4.2004):  
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/ta_rules_on_classification_in_grade_and_step.pdf 
20 Εκτίμηση του καθαρού μισθού, συμπεριλαμβανομένου του διορθωτικού συντελεστή για τη Γαλλία, της παρακράτησης φόρου, της 

κοινωνικής ασφάλισης, χωρίς να περιλαμβάνονται επιδόματα (η εν λόγω εκτίμηση αφορά υποψήφιο που δεν δικαιούται επίδομα 
αποδημίας στη Γαλλία και δεν έχει οικογένεια). 
21 Εκτίμηση του καθαρού μισθού, συμπεριλαμβανομένου του διορθωτικού συντελεστή για τη Γαλλία, της παρακράτησης φόρου, της 

κοινωνικής ασφάλισης και των επιδομάτων (στην εν λόγω εκτίμηση περιλαμβάνεται επίδομα αποδημίας, επίδομα στέγης και επίδομα 
ενός συντηρούμενου τέκνου). Τα επιδόματα εξαρτώνται σε κάθε περίπτωση από την προσωπική κατάσταση του υποψηφίου 

mailto:executive-recruitment@esma.europa.eu
mailto:executive-recruitment@esma.europa.eu
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/ta_rules_on_classification_in_grade_and_step.pdf
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AD15 κλιμάκιο 
1 

Πανεπιστημιακός τίτλος σπουδών τετραετούς φοίτησης  
+ 15 έτη πείρας  

12 300 EUR 17 210 EUR 

AD15 κλιμάκιο 
2 

Πανεπιστημιακός τίτλος σπουδών τετραετούς φοίτησης  
+ 21 έτη πείρας 

12 625 EUR 17 680 EUR 

 

 

Οικονομικοί όροι 

 

• Ως ανεξάρτητο μέλος της εποπτικής επιτροπής για κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και 

διευθυντής/διευθύντρια για κεντρικούς αντισυμβαλλομένους, ο/η επιτυχών-ούσα 

υποψήφιος/-α δικαιούται να λάβει επίδομα θέσης ευθύνης που αντιστοιχεί στο 4,2 % του 

βασικού μισθού, υπό την προϋπόθεση ότι έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς η εννεάμηνη 

περίοδος δοκιμής των διοικητικών ικανοτήτων22. 

• Ο μηνιαίος βασικός μισθός πολλαπλασιάζεται επί τον διορθωτικό συντελεστή για τη 

Γαλλία (επί του παρόντος 116,7 %). 

• Οι μισθοί απαλλάσσονται από την εθνική φορολογία, υπόκεινται ωστόσο σε κρατήσεις 

υπέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην πηγή. 

• Ανάλογα με την ατομική οικογενειακή κατάσταση και τον τόπο καταγωγής του/της, ο/η 

επιτυχών/-ούσα ενδεχομένως δικαιούται: επίδομα αποδημίας (16 % του βασικού 

μισθού), επίδομα στέγης, επίδομα συντηρούμενου τέκνου, σχολικό επίδομα, προσχολικό 

επίδομα, αποζημίωση εγκατάστασης, αποζημίωση εξόδων μετακόμισης, αρχική 

προσωρινή ημερήσια αποζημίωση επιβίωσης και άλλες παροχές. 

 

Άδειες, συντάξεις και υγειονομική ασφάλιση  

 

• Δικαίωμα ετήσιας άδειας δύο ημερών ανά ημερολογιακό μήνα συν επιπλέον ημέρες για 

την ηλικία και τον βαθμό, συν 2,5 ημέρες για την απόσταση από τον τόπο καταγωγής, 

ανάλογα με την περίπτωση, επιπλέον των 17 κατά μέσο όρο αργιών της ESMA ανά έτος. 

• Συνταξιοδοτικό πρόγραμμα της ΕΕ (έπειτα από 10 έτη υπηρεσίας)· 

• Κοινό σύστημα υγειονομικής ασφάλισης της ΕΕ (JSIS), ασφαλιστική κάλυψη ατυχήματος 

και επαγγελματικής ασθένειας, επίδομα ανεργίας και αναπηρίας, και 

• Γενική και σχετική τεχνική κατάρτιση και ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη σελίδα Careers της ESMA: 

https://www.esma.europa.eu/about-esma/careers   

 

7. Προστασία των δεδομένων 
 

Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τον 

κανονισμό (ΕΕ)  2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης 

Οκτωβρίου  2018, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της 

                                                        
22 Περιλαμβάνεται στον ανωτέρω υπολογισμό 

https://www.esma.europa.eu/about-esma/careers
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Ένωσης και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών. Αυτό ισχύει ιδίως όσον αφορά την 

εμπιστευτικότητα και την ασφάλεια των εν λόγω δεδομένων. Για περισσότερες πληροφορίες, 

ανατρέξτε στη δήλωση περί απορρήτου στο πλαίσιο των διαδικασιών προσλήψεων.   

 

https://www.esma.europa.eu/data-protection

