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Τρέχων ρόλος στο ΔΣ: 

Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος – Ανώτερο Ανεξάρτητο Μέλος του ΔΣ 

Συμμετοχή σε επιτροπές του ΔΣ: 

Πρόεδρος της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων του ΔΣ 
Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου 
Μέλος της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων, και της 
Επιτροπής Στρατηγικής και Μετασχηματισμού 

 
Ο κ. Claude Piret (γεννηθείς το 1951) διορίστηκε ως Μέλος του ΔΣ της ΕΤΕ το 
Νοέμβριο 2016, ενώ από τον Απρίλιο 2021 ασκεί καθήκοντα Ανώτερου 
Ανεξάρτητου Μέλους του ΔΣ. Ο κ. Piret διαθέτει σημαντική εμπειρία στο διεθνή 
χρηματοπιστωτικό τομέα με επαγγελματική σταδιοδρομία άνω των 35 ετών σε 
διεθνή τραπεζικά ιδρύματα. Για σειρά ετών έχει υπηρετήσει σε υψηλόβαθμες 
θέσεις στον όμιλο Dexia και διαθέτει σημαντική εμπειρία στην ελεγκτική, τη 
διαχείριση κινδύνων και την εταιρική τραπεζική και στον τομέα διαχείρισης μη 
εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, ενώ σήμερα είναι επίσης Μέλος του ΔΣ του 
Νοσοκομείου Saint Pierre στο Βέλγιο. 

 

Ο κ. Piret είναι κάτοχος πτυχίου Πολιτικού Μηχανικού από το πανεπιστήμιο 
Université catholique de Louvain (Βέλγιο) και μεταπτυχιακού τίτλου στη 
Διοίκηση (Οικονομικά) από το πανεπιστήμιο Université Libre de Bruxelles (ULB) 
- Solvay Institute. 

 

Ο κ. Piret διαθέτει επίσης σημαντική εμπειρία στο διεθνή χρηματοπιστωτικό 
τομέα και στην ελεγκτική, τη διαχείριση κινδύνων και την εταιρική τραπεζική 
και στον τομέα διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, καθώς επίσης 
ικανότητες και γνώσεις στην εταιρική διακυβέρνηση και τη διοικητική ηγεσία. 

 

Ο κ. Piret 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, ο κ. Piret 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, 

✓ 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,  
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✓ 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 (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 υποψήφιος για Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ, και 

✓ συμπληρώνει τη συλλογική καταλληλότητα του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Αριθμός Μετοχών1 
Μηδέν 

 

 

 
1 Αριθμός μετοχών στις 05.07.2021 


