κα. Χριστίνα Θεοφιλίδη
Τρέχων ρόλος στο ΔΣ:
Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ - Γενική Διευθύντρια Λιανικής Τραπεζικής
Συμμετοχή σε επιτροπές του ΔΣ:
Μέλος της Ανώτατης Εκτελεστικής Επιτροπής, της Ανώτατης Επιτροπής
Πιστοδοτήσεων και του Συμβουλίου Διαχειριστικής Πολιτικής ALCO

Χριστίνα Θεοφιλίδη

Η κα. Χριστίνα Θεοφιλίδη (γεννηθείσα το 1976) εξελέγη Εκτελεστικό Μέλος του
Διοικητικού Συμβουλίου τον Ιούλιο του 2019. Ορίστηκε Γενική Διευθύντρια
Λιανικής Τραπεζικής καθώς και Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΤΕ τον
Δεκέμβριο του 2018. Σήμερα, διατελεί Μη Εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ της
Εθνικής Ασφαλιστικής και του Μορφωτικού Ιδρύματος της Εθνικής Τράπεζας
(«ΜΙΕΤ»). Είναι επίσης μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ένωσης
Ελληνικών Τραπεζών. Η κα. Θεοφιλίδη ξεκίνησε την καριέρα της στον
τραπεζικό χώρο το 1988, στην Τράπεζα Société Générale και στη Citibank σε
θέσεις στο Mάρκετινγκ και στο Δίκτυο Καταστημάτων. Από το 1997 εργάστηκε
στη Eurobank, και υπηρέτησε σε διευθυντικές θέσεις στελεχών στη Λιανική
Τραπεζική για 30 χρόνια. Σημαντικά ορόσημα της καριέρας της
συμπεριλαμβάνουν διευθυντικές θέσεις στις Εμπορικές Δραστηριότητες, στις
Διεθνείς Δραστηριότητες, και στη Διαχείριση Κινδύνων της Eurobank
Household Lending S.A. καθώς και το 2013 ορίστηκε Διευθύνουσα Σύμβουλος
της ίδιας εταιρείας, ενώ το 2014 ανέλαβε στη νεοσύστατη Γενική Διεύθυνση
Διαχείρισης Προβληματικών Δανείων Ομίλου τη θέση της Γενικής Διευθύντριας
Προβληματικών Δανείων Ιδιωτών. Ολοκλήρωσε την πορεία της στην Eurobank
ως Γενική Διευθύντρια Προϊόντων Λιανικής.
Η κα. Θεοφιλίδη είναι κάτοχος πτυχίου MBA από το INSEAD (Ευρωπαϊκό
Ινστιτούτο Διοίκησης Επιχειρήσεων) και πτυχίου Bachelor σε Οικονομικά και
Ψυχολογία του Πανεπιστημίου Swarthmore στην Πενσυλβάνια των ΗΠΑ.
Η κα. Θεοφιλίδη έχει αξιοσημείωτη εμπειρία στον τραπεζικό τομέα, έχοντας
υπηρετήσει σε θέσεις στελεχών της Ανώτατης Διοίκησης και έχοντας εργαστεί
σε μεγάλα πιστωτικά ιδρύματα. Με τη γνώση και τη σημαντική εμπειρία που
απέκτησε ύστερα από 25 και πλέον χρόνια στον τομέα της λιανικής τραπεζικής,
και λαμβάνοντας υπόψη ότι διετέλεσε μέλος ΔΣ επί σειρά ετών σε ξένες
τράπεζες και θυγατρικές ελληνικών πιστωτικών ιδρυμάτων, η κα. Θεοφιλίδη
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. Θεοφιλίδη 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,

κα. Χριστίνα Θεοφιλίδη
✓ 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 Νόμου 4706/2020, όπως ισχύει, και
✓ συμπληρώνει τη συλλογική καταλληλότητα του Διοικητικού Συμβουλίου.
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