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Νάσσος Ζαρκαλής 
 

Αριθμός μετοχών1 
Μηδέν  

Με περισσότερα από 30 χρόνια σε ποικίλα και άκρως ανταγωνιστικά 
επιχειρηματικά περιβάλλοντα, 20 εκ των οποίων στον τομέα των 
τηλεπικοινωνιών, ο κ. Νάσσος Ζαρκαλής (γεν. 1969) διαθέτει μεγάλη εμπειρία 
έχοντας υπηρετήσει σε θέσεις αυξημένης ευθύνης, με αποκορύφωμα τον πιο 
πρόσφατο ρόλο του ως Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος στην WIND Ελλάς 
Τηλεπικοινωνίες Α.Ε. (2009-2022). Ο κ. Ζαρκαλής ξεκίνησε την καριέρα του στον 
κλάδο των ταχέως κινούμενων καταναλωτικών αγαθών (FMCG) (Procter & 
Gamble, Tasty Goods, Ford James Corporation), όπου παρέμεινε μέχρι το 1999, 
οπότε και μεταπήδησε στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών. Στην 20ετή καριέρα 
του στις τηλεπικοινωνίες, ανέλαβε θέσεις αυξημένης ευθύνης, αρχικά στον 
εμπορικό τομέα της Vodafone Ελλάδας και στη συνέχεια (2007) στην Hellas 
Online (HOL) ως Διευθύνων Σύμβουλος. 

Ο κ. Ζαρκαλής είναι κάτοχος πτυχίου Χημικού Μηχανικού από το Εθνικό 
Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Ελλάδα), καθώς και Μεταπτυχιακού Διπλώματος (MSc) 
Χημικού Μηχανικού από το Πανεπιστήμιο Delaware (ΗΠΑ) και MBA από το 
Henley Business School (Ηνωμένο Βασίλειο). 

 

Ο κ. Ζαρκαλής κατέχει σημαντική επαγγελματική εμπειρία και ικανότητες, 
έχοντας υπηρετήσει σε ανώτερες διευθυντικές θέσεις στον ιδιωτικό τομέα και 
έχοντας ποικίλη διευθυντική εμπειρία με έμφαση σε θέματα εμπειρίας πελάτη, 
διοίκησης επιχείρησης σε περιβάλλον ευμετάβλητων συνθηκών και 
διαχείρισης θεμάτων σε συνεργασία με ποικίλα ενδιαφερόμενα μέρη.     

 

Ο κ. Ζαρκαλής αναμένεται να συμβάλλει σημαντικά στις εργασίες του 
Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Τράπεζας, συμπληρώνοντας έτσι τη 
συλλογική καταλληλότητα του ΔΣ. 

 

Με βάση τη διενέργεια αξιολόγησης, ο κ. Ζαρκαλής πληροί τα κριτήρια 
επιλεξιμότητας και καταλληλότητας που προβλέπονται από το κανονιστικό 

πλαίσιο και τις εσωτερικές πολιτικές της Τράπεζας, και συγκεκριμένα πληροί τα 
εξής κριτήρια: 

✓ τις ελάχιστες απαιτήσεις που προβλέπονται από το κανονιστικό και 
εσωτερικό πλαίσιο αναφορικά με τα κριτήρια υποψηφιότητας μελών ΔΣ, 
κριτήρια επιλεξιμότητας σύμφωνα με τον Νόμο 3864/2010 (Νόμος ΤΧΣ), όπως 
τροποποιήθηκε τελευταία με το Ν.4941/2022 και ισχύει, και το ασυμβίβαστο 
μελών ΔΣ, 

✓ επαρκείς γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία, 

✓ φήμη, ειλικρίνεια και ακεραιότητα, 

✓ ανεξάρτητη βούληση και μη σύγκρουση συμφερόντων, 

✓ διάθεση επαρκούς χρόνου για την εκτέλεση των καθηκόντων του, 
καλύπτοντας έτσι τις απαιτήσεις για διάθεση χρόνου, 

✓ επιβεβαιώνει ότι δεν υπάρχει κανένα νομικό εμπόδιο για την εκλογή του 
σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 4 του Ν. 4706/2020, όπως ισχύει, 

✓ πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας που προβλέπονται από το ελληνικό 
νομικό πλαίσιο και συγκεκριμένα από το άρθρο 9 του Ν. 4706/2020, τον Κώδικα 
Εταιρικής Διακυβέρνησης της ΕΤΕ και τη Σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
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2005/162, όπως ισχύουν, ώστε να προταθεί ως υποψήφιος για Ανεξάρτητο Μη 
Eκτελεστικό μέλος του ΔΣ, και 

✓ συμπληρώνει τη συλλογική καταλληλότητα του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Περαιτέρω, στο πλαίσιο της προτεινόμενης εκλογής ως νέο μέλος ΔΣ, 
προβλέπεται η παρακολούθηση σχετικής εκπαίδευσης σε θέματα τραπεζικού 
τομέα.  

 


