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Αθήνα, 31 Ιουλίου 2019 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
  

 

 

 

Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας («Ταμείο») κατέθεσε σειρά προτάσεων 

στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εθνικής Τράπεζας (ΕΤΕ) για βελτιώσεις σε θέματα 

που άπτονται της εταιρικής της κυβέρνησης. Οι προτάσεις αυτές υπεβλήθησαν 

προκειμένου να διασφαλιστεί η εφαρμογή των διεθνών προτύπων βέλτιστης 

εταιρικής διακυβέρνησης. 

 

Η έγκριση όλων των προτάσεων από τη σημερινή Ετήσια Γενική Συνέλευση των 

μετόχων της Τράπεζας, διασφαλίζει ότι το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης της 

Εθνικής Τράπεζας ευθυγραμμίζεται με τα διεθνή πρότυπα βέλτιστης πρακτικής. 

 

Με αυτή την ανανέωση, η Τράπεζα διαθέτει ανεξάρτητο Διοικητικό Συμβούλιο στην 

πλειοψηφία του και ικανοποιητική ισορροπία φύλων. Τα νέα ανεξάρτητα μέλη 

ενισχύουν τη δυναμική του ανώτατου οργάνου εταιρικής διακυβέρνησης της  Εθνικής 

Τράπεζας ενώ, με την εισαγωγή του θεσμού του Ανώτερου Ανεξάρτητου Συμβούλου, 

ενισχύονται οι δεσμοί μεταξύ του Διοικητικού Συμβουλίου και της επενδυτικής 

κοινότητας.  

 

Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας εκτιμά ιδιαιτέρως τις προσπάθειες της 

Διοίκησης της Εθνικής Τράπεζας ενώ είναι βέβαιο πως η μεταρρύθμιση αυτή θα 

σηματοδοτήσει την επιτάχυνση της αναπτυξιακής πορείας ενός πιστωτικού ιδρύματος 

με αναγνωρισμένα μεγάλες δυνατότητες. 

 

Το Ταμείο δηλώνει ικανοποιημένο που η πρωτοβουλία αυτή έτυχε θερμής 

υποστήριξης  από τη διεθνή επενδυτική κοινότητα. 

 

Το ΤΧΣ καλωσορίζει τα νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και προσβλέπει στη 

δυναμική συμβολή αυτών στην περαιτέρω ανάπτυξη της Τράπεζας. 

 

Η διασφάλιση της σταθερότητας του ελληνικού τραπεζικού συστήματος παραμένει 

κύρια προτεραιότητα για το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Προς την 

κατεύθυνση αυτή, θα συνεχίσει τη διαρκή, στενή, εποικοδομητική συνεργασία του με 

τις ελληνικές συστημικές τράπεζες με στόχο την ενίσχυση του πλαισίου της εταιρικής 

τους διακυβέρνησης, πάντα εντός των ορίων του θεσμικού του ρόλου όπως 

προβλέπεται από τον Ν. 3864/2010. 
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-ΤΕΛΟΣ- 

Για το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ)  

Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (TΧΣ) συστάθηκε με το Ν.3864/2010 ως ΝΠΙΔ. Δεν 

ανήκει στο δημόσιο τομέα και διαθέτει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια. Σκοπός του ΤΧΣ είναι η 

συνεισφορά στη διατήρηση της σταθερότητας του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, προς χάριν 

του δημοσίου συμφέροντος.  

 
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με: 
Ιουλία Ζαφόλια 
Τηλέφωνο: 6945701070 
Email: izafolia@hfsf.gr 


