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Τρέχων ρόλος στο ΔΣ: 

Εκτελεστικό μέλος του ΔΣ - Διευθύνων Σύμβουλος  

Συμμετοχή σε επιτροπές του ΔΣ: 

Πρόεδρος της Ανώτατης Εκτελεστικής Επιτροπής, της Ανώτατης Επιτροπής 
Πιστοδοτήσεων, του Συμβουλίου Διαχειριστικής Πολιτικής και της 
Επιτροπής Προβλέψεων και Διαγραφών  

 
Ο κ. Παύλος Μυλωνάς (γεννηθείς το 1958) διορίστηκε ως Διευθύνων 
Σύμβουλος της ΕΤΕ τον Ιούλιο 2018. Προσλήφθηκε στην ΕΤΕ το 2000 και στη 
διάρκεια της πορείας του στην Τράπεζα κατείχε τις θέσεις του Αναπληρωτή 
Διευθύνοντος Συμβούλου, του Γενικού Διευθυντή Διαχείρισης Κινδύνων, και 
του Επικεφαλής της Στρατηγικής. Εργάστηκε ως Οικονομολόγος στον 
Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης («ΟΟΣΑ») από το 1995 
έως το 2000, καθώς και στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο από το 1987 έως το 
1995. Την περίοδο 1985-1987 ήταν Βοηθός Καθηγητής στο Τμήμα Οικονομικών 
στο Πανεπιστήμιο της Βοστώνης.  

 

Ο κ. Μυλωνάς είναι κάτοχος πτυχίου στα Εφαρμοσμένα Μαθηματικά - 
Οικονομικά (Magna cum Laude και Phi Beta Kappa) από το Πανεπιστήμιο 
Brown, και μεταπτυχιακού και διδακτορικού τίτλου στα Οικονομικά από το 
Πανεπιστήμιο Princeton. 

 

Ο κ. Μυλωνάς διαθέτει σημαντική επαγγελματική εμπειρία και ικανότητες 
έχοντας αναλάβει στο παρελθόν σημαντικές θέσεις, μεταξύ των οποίων στη 
διαχείριση κινδύνων, στη στρατηγική και στις διεθνείς δραστηριότητες, στη 
διαχείριση μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων κλπ., ενώ παράλληλα εργάστηκε 
και ως Ανώτερος Οικονομολόγος σε σημαντικούς διεθνείς οργανισμούς.  

 

Ο κ. Μυλωνάς 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. Μυλωνάς 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: 

✓ Τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα που προβλέπονται από το κανονιστικό 
και εσωτερικό πλαίσιο αναφορικά με τα κριτήρια υποψηφιότητας για 
Μέλος ΔΣ, κριτήρια επιλεξιμότητας όπως ορίζονται στο Ν. 3864/2010 
(Νόμος ΤΧΣ) και ασυμβατότητα των 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(4) του Ν. 4706/2020, όπως ισχύει, και 

✓ συμπληρώνει τη συλλογική καταλληλότητα του ΔΣ. 

Αριθμός Μετοχών1 
3.341 

 

 

 
1 Αριθμός μετοχών στις 05.07.2021 


