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Τρέχων ρόλος στο ΔΣ: 

Εκπρόσωπος του ΤΧΣ - Μη Εκτελεστικό Μέλος 

Συμμετοχή σε επιτροπές του ΔΣ: 

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του 

Ο κ. Περικλής Δρούγκας (γεννηθείς το 1953) διορίστηκε Εκπρόσωπος του 
Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας στο ΔΣ της ΕΤΕ τον Ιούλιο του 
2018. Έχει σημαντική επαγγελματική εμπειρία σε ανώτερες εκτελεστικές 
θέσεις σε κορυφαίους περιφερειακούς και πολυεθνικούς τραπεζικούς και 
χρηματοοικονομικούς οργανισμούς. Στα πρώτα βήματα της 
επαγγελματικής του σταδιοδρομίας ο κ. Δρούγκας κατείχε σειρά 
διευθυντικών θέσεων στη Citibank. Από το 1994 μέχρι το 2004 διετέλεσε 
Βοηθός Γενικός Διευθυντής, Επικεφαλής Λιανικής Τραπεζικής στην ING 
BANK NV, Γενικός Διευθυντής, Επικεφαλής Λιανικής Τραπεζικής στην 
Egnatia Bank S.A., ενώ έχει διατελέσει Πρόεδρος του Διοικητικού 
Συμβουλίου και Managing Director της Egnatia Fin S.A. και Γενικός 
Διευθυντής της Egnatia Insurance Broker Co. Ltd. Το 2004, ο κ. Δρούγκας 
προσλήφθηκε από τον Όμιλο EFG Eurobank ως Γενικός Διευθυντής στην 
Open24 S.A., ενώ η σταδιοδρομία του στην Alpha Bank ξεκίνησε το 2008 
όταν διορίστηκε στην Alpha Bank Serbia AD ως Αναπληρωτής Πρόεδρος 
του Εκτελεστικού Συμβουλίου, Επικεφαλής Λιανικής Τραπεζικής. Το 2012 
διορίστηκε Διευθύνων Σύμβουλος και Πρόεδρος του Management Board 
of Alpha Bank Albania SHA. Κατά τη διάρκεια της καριέρας του κατείχε μια 
σειρά θέσεων ως σύμβουλος και έχει διατελέσει Πρόεδρος της Ένωσης 
Τραπεζών της Αλβανίας και Πρόεδρος της Ένωσης Ελληνικών 
Επιχειρήσεων Αλβανίας. Σήμερα, ο κ. Δρούγκας είναι επίσης ανεξάρτητο 
μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ και της Επιτροπής Ελέγχου σε μια 
περιφερειακή τράπεζα της χώρας.  

 

Ο κ. Δρούγκας είναι πτυχιούχος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, 
ενώ έχει συμμετάσχει σε υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικά προγράμματα 
διευρύνοντας την κατάρτισή του. 

 

Ο κ. Δρούγκας έχει εκτεταμένη επαγγελματική εμπειρία και δεξιότητες, 
έχοντας στο παρελθόν υπηρετήσει σε καίριες θέσεις σε θέματα που 
σχετίζονται με τη διοίκηση, την εταιρική διακυβέρνηση, τα οικονομικά, 
την εμπορική και λιανική τραπεζική κ.α. 

 

Ο κ. Δρούγκας 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. Δρούγκας πληροί τα κριτήρια 
επιλεξιμότητας και καταλληλότητας που προβλέπονται από το 
κανονιστικό πλαίσιο και τις εσωτερικές πολιτικές της Τράπεζας, και 
συγκεκριμένα πληροί τα εξής κριτήρια: 
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✓ 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,  

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

✓ συμπληρώνει τη συλλογική καταλληλότητα του Διοικητικού 
Συμβουλίου. 

Αριθμός Μετοχών1 
Μηδέν 

 

 

 
1 Αριθμός μετοχών στις 05.07.2021 


