κα. Αικατερίνη Μπερίτση
Τρέχων ρόλος στο ΔΣ:
Μη Εκτελεστικό Μέλος
Συμμετοχή σε επιτροπές του ΔΣ:
Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης και
Υποψηφιοτήτων, και της Επιτροπής Στρατηγικής και Μετασχηματισμού
Αικατερίνη Μπερίτση

Μέλος της Επιτροπής Ανθρωπίνου Δυναμικού και Αμοιβών, και της
Επιτροπής Κανονιστικής Συμμόρφωσης, Ηθικής και Κουλτούρας
Η κα. Αικατερίνη Μπερίτση (γεννηθείσα το 1955) διορίστηκε ως Μη
Εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ της ΕΤΕ τον Ιούλιο 2019. Η κα. Μπερίτση
κατέχει σημαντική εμπειρία στον ελληνικό τραπεζικό κλάδο την οποία και
απέκτησε σε ανώτερες θέσεις στις μεγαλύτερες συστημικές τράπεζες.
Επίσης, εξειδικεύεται στον τομέα εταιρικής διακυβέρνησης δεδομένης της
συμμετοχής της σε ΔΣ τριών ελληνικών τραπεζών (δύο από αυτές
συστημικές), όπου διαδραμάτισε ηγετικό ρόλο στη θέσπιση βέλτιστων
πρακτικών και στη διαχείριση σημαντικών ζητημάτων εσωτερικού
ελέγχου. Στο πρόσφατο παρελθόν, η κα. Μπερίτση διατέλεσε μέλος του
ΔΣ και των επιτροπών της Τράπεζας Πειραιώς και της Eurobank, Πρόεδρος
του ΔΣ της New Proton Bank και Proton Bank SA, καθώς επίσης και μέλος
του ΔΣ του Ομίλου Credit Agricole /θυγατρικών εταιρειών της Εμπορικής
Τράπεζας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Η κα. Μπερίτση υπηρετεί επίσης
ως Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ και ως Πρόεδρος της
Επιτροπής Ελέγχου καθώς επίσης και ως Πρόεδρος της Επιτροπής
Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων της ΕΥΔΑΠ, της μεγαλύτερης ελληνικής
εταιρείας ύδρευσης και αποχέτευσης, εισηγμένης στο Χρηματιστήριο
Αθηνών.

Η κα. Μπερίτση είναι πτυχιούχος του Τμήματος Οικονομικών του Εθνικού
& Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει ολοκληρώσει το
πρόγραμμα Σύγχρονης Διακυβέρνησης στην Τραπεζική στο INSEAD, ενώ
συμμετείχε σε πολυάριθμα οικονομικά σεμινάρια και προγράμματα
κατάρτισης διευθυντικών στελεχών.

Η κα. Μπερίτση διαθέτει εξαιρετική γνώση, καθώς και σημαντική
επαγγελματική κατάρτιση και εμπειρία, στον τομέα της τραπεζικής και
των οικονομικών, λόγω της σταδιοδρομίας της σε ποικίλες ανώτερες
θέσεις σε μεγάλες τράπεζες και θυγατρικές τους.
Η κα. Μπερίτση 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. Μπερίτση 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:

κα. Αικατερίνη Μπερίτση
✓ 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 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
Συμβουλίου.
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