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Τρέχων ρόλος στο ΔΣ: 

Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος 

Συμμετοχή σε επιτροπές του ΔΣ1: 

Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ανθρώπινου Δυναμικού και Αμοιβών 

Μέλος της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων και της Επιτροπής Στρατηγικής 
και Μετασχηματισμού 

 
Η κα. Elena Ana Cernat (γεννηθείσα το 1974) διορίστηκε ως Ανεξάρτητο Μη 
Εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ τον Ιούλιο του  2019. Με μεγάλη εμπειρία στον 
τραπεζικό τομέα, κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας της η κα. Cernat κατείχε 
ανώτερες εκτελεστικές και μη θέσεις, με έμφαση στην επιχειρηματική 
ανάπτυξη και την καινοτομία. Κατέχει σημαντική εμπειρία στη λιανική 
τραπεζική, την ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών στρατηγικών, καθώς και 
στρατηγικών ανάπτυξης εργασιών μέσω ψηφιακών και εναλλακτικών δικτύων. 
Στο πρόσφατο παρελθόν, η κα. Cernat διετέλεσε μέλος του ΔΣ της Euroline 
Retail Services (θυγατρική του Ομίλου της Eurobank) και σήμερα κατέχει τη 
θέση εκτελεστικού μέλους (Διευθύνουσα Σύμβουλος) του ΔΣ της Alior Bank 
Warsaw – Bucharest branch, ενώ είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της 
Yoga Vidya Romania. Επιπλέον, η κα. Cernat είναι εξουσιοδοτημένο στέλεχος 
της Κεντρικής Τράπεζας της Ρουμανίας (BNR) σε θέματα Πίστης, Διαχείρισης 
Κινδύνων και Κεφαλαίου. 

 

Η κα. Cernat είναι κάτοχος πτυχίου στη Φιλολογία, Εφαρμοσμένες Σύγχρονες 
Γλώσσες από το Παν/μιο Babes - Bolyai της Ρουμανίας, κάτοχος MBA, 
Romanian - Canadian MBA Program Certificate από το Bucharest School of 
Management, καθώς και διαφόρων πιστοποιήσεων συμπεριλαμβανομένης της 
Πιστοποίησης στο Banking Marketing. 

 

Με μεγάλη εμπειρία στον τραπεζικό τομέα, κατά τη διάρκεια της 
σταδιοδρομίας της, η κα. Cernat κατείχε ανώτερες εκτελεστικές και μη θέσεις, 
με έμφαση στην επιχειρηματική ανάπτυξη και την καινοτομία. Με τη 
σημαντική της εμπειρία στη λιανική τραπεζική, την ανάπτυξη νέων 
επιχειρηματικών στρατηγικών και στρατηγικών ανάπτυξης εργασιών μέσω 
ψηφιακών και εναλλακτικών δικτύων, έχει συμβάλλει καταλυτικά στις 
εργασίες του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Τράπεζας, και αναμένεται 
να συνεχίσει σε αυτή την κατεύθυνση, συμπληρώνοντας έτσι τη συλλογική 
καταλληλότητα του ΔΣ. 

 

Με βάση τη διενέργεια αξιολόγησης, η κα. Cernat πληροί τα κριτήρια 
επιλεξιμότητας και καταλληλότητας τα οποία 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), 
και το ασυμβίβαστο μελών ΔΣ, 

 
1 Επιπλέον, η κ. Cernat είναι Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Τεχνολογίας Πληροφοριών και Καινοτομίας. 
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✓ επαρκείς γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία, 

✓ φήμη, ειλικρίνεια και ακεραιότητα, 

✓ ανεξάρτητη βούληση και μη σύγκρουση συμφερόντων,  

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

✓ επιβεβαιώνει ότι δεν υπάρχει κανένα νομικό εμπόδιο για την εκλογή της 
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 (σε 
ισχύ από 17.7.2021), τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης της ΕΤΕ και τη 
Σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2005/162, όπως ισχύουν, ώστε να 
προταθεί ως υποψήφια για Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ, και 

✓ συμπληρώνει τη συλλογική καταλληλότητα του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Αριθμός Μετοχών2 
Μηδέν 

 

 

 
2 Αριθμός μετοχών στις 05.07.2021 


