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Γκίκας Α. Χαρδούβελης

Ο Καθηγητής κ. Γκίκας Α. Χαρδούβελης (γεννηθείς το 1955) διορίστηκε
ως Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ – Ανώτερο Ανεξάρτητο
Μέλος του ΔΣ τον Ιούλιο 2019. Ο κ. Χαρδούβελης έχει ευρεία εμπειρία
στον Τραπεζικό και Χρηματοοικονομικό τομέα, κατέχοντας στο παρελθόν
σημαντικές θέσεις σε δύο ελληνικές τράπεζες και σε δύο κεντρικές
τράπεζες (Ομοσπονδιακή Τράπεζα Νέας Υόρκης και Τράπεζας της
Ελλάδος), διατηρώντας συγχρόνως ενεργή και συνεχή επαφή με το
επενδυτικό περιβάλλον στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Παράλληλα, έχει
στο ενεργητικό του μία μακρόχρονη ακαδημαϊκή καριέρα στις Η.Π.Α. και
την Ελλάδα, που συμπληρώνεται και από μια μακρά εμπειρία σε
ανώτερες κυβερνητικές θέσεις, συμπεριλαμβανομένης της θέσης του
Υπουργού Οικονομικών.
Το επιστημονικό του έργο εκτείνεται στους τομείς της
Χρηματοοικονομικής και της Μακροοικονομίας, με πολλαπλά πεδία
έρευνας όπως η καμπύλη αποδόσεων (yield curve), οι εποπτικές
απαιτήσεις στον δανεισμό για αγορά μετοχών (margin requirements), η
αξιοπιστία της νομισματικής πολιτικής, η ΟΝΕ κ.ά. Το έργο αυτό έχει
δημοσιευτεί σε διεθνή ακαδημαϊκά περιοδικά κύρους, όπως τα AER, QJE,
J.Finance, RFS, JME, και άλλα.
Ο κ. Χαρδούβελης είναι κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος στα
Οικονομικά από το Πανεπιστήμιο Berkeley της Καλιφόρνιας (1985) και
Master of Science και Bachelor of Arts στα Εφαρμοσμένα Μαθηματικά
από το Πανεπιστήμιο Harvard της Μασαχουσέτης (1978).
Σήμερα, ο κ. Χαρδούβελης είναι Καθηγητής στο Τμήμα Τραπεζικής και
Χρηματοοικονομικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Α΄
Αντιπρόεδρος του ΔΣ και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΙΟΒΕ,
μέλος των Εφόρων (Trustee) του Anatolia College στη Θεσσαλονίκη,
μέλος του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου του Cyprus International Institute of
Management, και Ερευνητικός Εταίρος στο Centre for Economic Policy
Research του Λονδίνου.
Ο κ. Χαρδούβελης διαθέτει βαθιά γνώση της τραπεζικής και των
οικονομικών, με σημαντική αντίστοιχη επαγγελματική σταδιοδρομία.
Διετέλεσε για μια επταετία Οικονομολόγος, Ανώτερος Οικονομολόγος
και στη συνέχεια Σύμβουλος Ερευνών στην Κεντρική Τράπεζα των
Ηνωμένων Πολιτειών, συγκεκριμένα στην Ομοσπονδιακή Τράπεζα της
Νέας Υόρκης (1987-1993) και Οικονομικός Σύμβουλος του Διοικητή στην
Τράπεζα της Ελλάδος (1994-1995), όπου υπήρξε και Αναπληρωτής του
Διοικητή στο Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ινστιτούτο (EMI) (τον πρόδρομο
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας). Από το 1996 έως το 2000 ήταν
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Οικονομολόγος του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας, όπου συνέβαλε
καθοριστικά στο μετασχηματισμό της Εθνικής σε μία σύγχρονη και
ανταγωνιστική τράπεζα και την επέκτασή της στο εξωτερικό: Ηγήθηκε
της πρώτης μονάδας διαχείρισης κινδύνων στην Ελλάδα και εφάρμοσε
τα πρώτα μοντέλα VaR και διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, ίδρυσε
και διηύθυνε τις μονάδες Διαχείρισης Ενεργητικού-Παθητικού και το
Τμήμα Σχέσεων Επενδυτών. Υπήρξε επί σειρά ετών εκπρόσωπος της
Ελληνικής ένωσης Τραπεζών στην Επιτροπή EBF-EMAC, καθώς και
Πρόεδρος του Επιστημονικού της Συμβουλίου.
Ο κ. Χαρδούβελης 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. Χαρδούβελης 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,
✓ ειδικότερα κριτήρια για το ρόλο του Προέδρου ΔΣ,
✓ 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.
Ο κ. Χαρδούβελης πληροί επίσης 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, ωστόσο προτείνεται προς εκλογή ως μη
εκτελεστικό μέλος ΔΣ για το ρόλο του Προέδρου ΔΣ.
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