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6 Μαρτίου 2020 

 

Ενημερωτικό δελτίο 

Η ΕΑΤ δημοσιεύει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη 
νέα ομάδα τραπεζικών συμφεροντούχων της (BSG) 

Η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ) δημοσίευσε σήμερα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
με σκοπό την επιλογή μελών για τη νέα ομάδα τραπεζικών συμφεροντούχων της (BSG), ως 
αποτέλεσμα της διαδικασίας επανεξέτασης από τις ΕΑΑ που πραγματοποιήθηκε το 2019 και 
τέθηκε σε ισχύ τον Ιανουαρίου 2020. 

Η θητεία των σημερινών μελών λήγει στις 30 Ιουνίου 2020. Η πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος είναι ανοικτή σε υποψήφιους οι οποίοι εκπροσωπούν συμφεροντούχους από 
ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων λήγει στις 3 
Απριλίου 2020. 

 
Διαδικασία υποβολής αίτησης 
 
Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην ομάδα τραπεζικών 
συμφεροντούχων είναι ανοικτή σε υποψήφιους οι οποίοι εκπροσωπούν συμφεροντούχους από 
ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων λήγει στις 3 
Απριλίου 2020. 
Τα σχετικά έγγραφα για την υποβολή αίτησης διατίθενται στη διεύθυνση: 
https://eba.europa.eu/about-us/organisation/banking-stakeholder-group  
 
Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από βιογραφικό σημείωμα, σε μορφή Europass. Οι υποψήφιοι 
καλούνται επίσης να καταθέσουν συνοδευτική επιστολή, εκθέτοντας με σαφήνεια τους λόγους 
για τους οποίους υποβάλλουν την αίτηση καθώς και τις βασικές προσδοκίες αναφορικά με τη 
μελλοντική συμβολή του υποψηφίου στο έργο της ομάδας τραπεζικών συμφεροντούχων. 
 
Διαδικασία επιλογής 
 
Λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τη διαδικασία επιλογής παρατίθενται στο έγγραφο για τη 
διαδικασία επιλογής. 
 
Η τελική απόφαση σχετικά με τη σύνθεση της ομάδας τραπεζικών συμφεροντούχων θα ληφθεί 
από το Συμβούλιο Εποπτών της ΕΑΤ έως τα μέσα Ιουνίου του 2020. Οι αιτούντες θα 
ενημερωθούν σχετικά έως το τέλος Ιουνίου 2020 και η σύνθεση της νέας ομάδας τραπεζικών 
συμφεροντούχων θα αναρτηθεί στον δικτυακό τόπο της ΕΑΤ. 
 
Η πρώτη συνεδρίαση της νεοσυσταθείσας ομάδας τραπεζικών συμφεροντούχων θα διεξαχθεί 
στις 7 Ιουλίου 2020. 

https://eba.europa.eu/about-us/organisation/banking-stakeholder-group
http://europass.cedefop.europa.eu/documents/curriculum-vitae
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Γενικές πληροφορίες 

Η ομάδα τραπεζικών συμφεροντούχων συστάθηκε σύμφωνα με το άρθρο 37 του ιδρυτικού 
κανονισμού της ΕΑΤ, με στόχο να διευκολύνει τον διάλογο και τη διαβούλευση με τους 
συμφεροντούχους σε σχέση με τις δραστηριότητες της ΕΑΤ. 

Σύμφωνα με το άρθρο 37 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 1  σχετικά με τη σύσταση 
Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ), η Αρχή καλείται να συγκροτήσει ομάδα τραπεζικών 
συμφεροντούχων δυνάμει των απαιτήσεων του άρθρου 37 παράγραφος 2 του κανονισμού. 

Το άρθρο 37 τροποποιήθηκε από 1ης Ιανουαρίου 2020. Λόγω των αλλαγών, οι οποίες αφορούν τη 
σύνθεση, τη διάρκεια της θητείας και το πεδίο δραστηριοτήτων της ομάδας συμφεροντούχων, 
απαιτείται από την ΕΑΤ να συστήσει εκ νέου την ομάδα τραπεζικών συμφεροντούχων με 
διαφορετική σύνθεση. 

Σύμφωνα με τις τροποποιήσεις, η ομάδα τραπεζικών συμφεροντούχων θα εξακολουθήσει να 
αποτελείται από 30 μέλη. Στα μέλη αυτά θα περιλαμβάνονται τώρα: 

(i) 13 μέλη που εκπροσωπούν, στη σωστή αναλογία, τα χρηματοοικονομικά ιδρύματα που 
δραστηριοποιούνται στην Ένωση, τρία από τα οποία εκπροσωπούν συνεργατικές 
τράπεζες και τράπεζες αποταμίευσης· 

(ii) 13 μέλη που εκπροσωπούν τους εκπροσώπους των υπαλλήλων των 
χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων που λειτουργούν στην Ένωση, τους καταναλωτές, 
τους χρήστες τραπεζικών υπηρεσιών και τους αντιπροσώπους των ΜΜΕ· και 

(iii) τέσσερα μέλη που είναι ανεξάρτητοι διακεκριμένοι πανεπιστημιακοί. 

 
Η ομάδα τραπεζικών συμφεροντούχων της ΕΑΤ συνεδριάζει στο γραφείο της ΕΑΤ τουλάχιστον 
τέσσερις φορές το χρόνο ιδία πρωτοβουλία όποτε κρίνεται αναγκαίο. Η ΕΑΤ καλύπτει τις δαπάνες 
διαμονής και μετακίνησης για τις εξής κατηγορίες συμφεροντούχων: καταναλωτές, 
πανεπιστημιακούς, εκπροσώπους των υπαλλήλων και αντιπροσώπους των ΜΜΕ, και χρήστες 
τραπεζικών υπηρεσιών. Η θητεία των μελών της ομάδας τραπεζικών συμφεροντούχων της ΕΑΤ 
διαρκεί τέσσερα έτη και η θητεία κάθε μέλους μπορεί να ανανεωθεί μία φορά. Περισσότερες 
πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες της ομάδας τραπεζικών συμφεροντούχων 
περιλαμβάνονται εδώ. 

 

 

                                                            
1 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:02010R1093-20140819&from=EN 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02010R1093-20140819&amp;from=EL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02010R1093-20140819&amp;from=EL
http://www.eba.europa.eu/about-us/organisation/banking-stakeholder-group
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02010R1093-20140819&amp;from=EL

