κ. Αβραάμ Κ. Γούναρης
Τρέχων ρόλος στο ΔΣ:
Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος
Συμμετοχή σε επιτροπές του ΔΣ:
Πρόεδρος της Επιτροπής Κανονιστικής Συμμόρφωσης, Ηθικής και
Κουλτούρας
Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου και της Επιτροπής Στρατηγικής και
Μετασχηματισμού
Αβραάμ Κ. Γούναρης

Ο κ. Αβραάμ Γούναρης (γεννηθείς το 1969) διορίστηκε Ανεξάρτητο Μη
Εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ τον Ιούλιο 2019. Ο κ. Γούναρης έχει υπηρετήσει
σε ανώτερες θέσεις στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα. Στο παρελθόν,
ο κ. Γούναρης διετέλεσε, μεταξύ άλλων, Μη εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ της
Euroconsultants, Εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ της ECUSA και Πρόεδρος του
ΔΣ της Επενδυτικής Τράπεζας της Ελλάδος.
Ο κ. Γούναρης είναι κάτοχος πτυχίου Bachelor of Science στη Διοίκηση
Επιχειρήσεων (Οικονομικά) και μεταπτυχιακού στη Διοίκηση
Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) του Πανεπιστημίου Reno της Νεβάδα.
Ο κ. Γούναρης διαθέτει σημαντική επαγγελματική εμπειρία και ικανότητες
έχοντας υπηρετήσει σε ανώτερες θέσεις στο δημόσιο και στον ιδιωτικό
τομέα καθώς και μεγάλη εμπειρία σε διευθυντικές θέσεις με έμφαση στη
διαχείριση επιχειρηματικής αναδιάρθρωσης και μετάβασης, ενώ κατέχει
σημαντική εξειδίκευση στην διαχείριση πολλαπλών ενδιαφερόμενων
μερών (multiple stakeholder management).
Ο κ. Γούναρης 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. Γούναρης 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,
✓ επιβεβαιώνει ότι δεν υπάρχει κανένα νομικό εμπόδιο για την εκλογή
του σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 4 του Ν. 4706/2020, όπως ισχύει,
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✓ 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
Συμβουλίου.
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