ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
«Το ΤΧΣ καλοσωρίζει τα νέα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Attica Bank»
Αθήνα, 24 Μαρτίου 2022. Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας («ΤΧΣ» ή
«Ταμείο») πιστό στην προτεραιότητα θωράκισης και ενίσχυσης του
τραπεζικού σύστηματος προς όφελος της εθνικής οικονομίας καλοσωρίζει τα τρία
νέα Ανεξάρτητα μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Attica Bank
(«Τράπεζα»), κ.κ. Αιμίλιο Γιαννόπουλο, Γρηγόρη Ζαριφόπουλο και
Ιωάννη Ζωγραφάκη, τα οποία εκλέχθηκαν σήμερα από το Διοικητικό Συμβούλιο
της Τράπεζας.
Τα νέα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διαθέτουν πολυετή εμπειρία στον
τραπεζικό κλάδο, στον ελεγκτικό τομέα, καθώς και στην παροχή συμβουλευτικών
υπηρεσιών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Πιο συγκεκριμένα, ο κ. Γιαννόπουλος
έχει πολυετή εμπειρία στον ελεγκτικό κλάδο στην Ελλάδα και το εξωτερικό και έχει
συμμετάσχει ως επικεφαλής στα σημαντικότερα έργα εταιρικού μετασχηματισμού
(hive downs) που έλαβαν χώρα την τελευταία τριετία στην Ελλάδα. Ο κ.
Ζαριφόπουλος διετέλεσε Περιφερειακός Διευθυντής Νοτιοανατολικής Ευρώπης της
Google, καθώς και Διευθύνων Σύμβουλος της Google για Ελλάδα, Βουλγαρία, Κύπρο
και Μάλτα. Πριν την Google, o κ. Ζαριφόπουλος είχε επίσης εργαστεί στην
συμβουλευτική εταιρεία McKinsey & Company στο Λονδίνο και στην Αθήνα. Ο κ.
Ζωγραφάκης διαθέτει σημαντική διεθνή τραπεζική εμπειρία στη Λιανική και Εταιρική
Τραπεζική ως Ανώτερο Διευθυντικό στέλεχος σε τράπεζες όπως Citibank σε Ευρώπη
και Αμερική, Εθνική Τράπεζα και Τράπεζα Κύπρου, ενώ τα τελευταία χρόνια έχει
αποκτήσει σημαντική εμπειρία ως Πρόεδρος της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων και
Ανώτερο Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος της Τράπεζας Κύπρου, ενώ παλαιότερα
διατέλεσε και Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Τράπεζας. Η
τεχνογνωσία και εμπειρία τους θα συμβάλλει στον καθοριστικό ρόλο που καλείται το
ανανεωμένο Διοικητικό Συμβούλιο να διαδραματίσει αναφορικά με την μετεξέλιξη
της Attica Bank σε σύγχρονο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, που θα διακρίνεται για
τον πελατοκεντρικό του χαρακτήρα και την παροχή ανταγωνιστικών και καινοτόμων
χρηματοδοτικών λύσεων.
Η εκλογή των παραπάνω Μελών έρχεται σε συνέχεια της εκλογής της κας Ειρήνης
Μαραγκουδάκη, ως Εντεταλμένης Εκτελεστικής Συμβούλου και Μέλους του

Διοικητικού Συμβουλίου της Attica Bank και των κ.κ. Patrick Horend και Marc Cutis,
ως Μη Εκτελεστικών Μελών του.
Η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Attica Bank στοχεύει στην
υλοποίηση του σχεδίου μετασχηματισμού της Τράπεζας και στην επιχειρηματική
ανάπτυξή της.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ταμείου, κ. Ηλίας Ε. Ξηρουχάκης,
δήλωσε: «Χαιρετίζουμε την εκλογή των νέων Μελών τα οποία θα ενισχύσουν την
προσπάθεια του Διοικητικού Συμβουλίου να υλοποιήσει με συνέπεια τον σχεδιασμό
για την ανάπτυξη της Attica Bank, ώστε να συμβάλλει στην εκπλήρωση της
αποστολής της προς όφελος της ελληνικής οικονομίας και της τραπεζικής αγοράς.
Eυχόμαστε σε όλο το Διοικητικό Συμβούλιο καλή επιτυχία στο έργο του».
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Σχετικά με το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ)
Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 2010.
Βάσει του ιδρυτικού του νόμου (Ν. 3864/2010) διαθέτει διοικητική και οικονομική
αυτοτέλεια και λειτουργεί αμιγώς κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας.

