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Η Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφίων (Nomination Committee), ως μία εκ των υποχρεωτικών επιτροπών 
του κανονιστικού πλαισίου, συγκροτήθηκε από τη ΓΣ της Τράπεζας με κύριο έργο, μεταξύ άλλων, την 
κατάρτιση καταλόγου υποψηφίων εκτελεστικών μελών για το ΔΣ της Τράπεζας, που όντως θα 
διευθύνουν τη δραστηριότητά της.  

Η Επιτροπή είναι τριμελής και απαρτίζεται από τρία τακτικά και τρία αναπληρωματικά μέλη της 
Τράπεζας, που εκλέγονται από τη ΓΣ έπειτα από πρόταση του ΔΣ αυτής. Τα μέλη της Επιτροπής δεν 
μπορούν να κατέχουν θέσεις με εκτελεστικές αρμοδιότητες στο ΔΣ της Τράπεζας και να μετέχουν 
συγχρόνως και στην Επιτροπή. 

Οι αποφάσεις της Επιτροπής λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία μεταξύ των παρόντων. Σε 
περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Πρόεδρου της. Στις συνεδριάσεις της τηρούνται 
πρακτικά, τα οποία επικυρώνονται από τα παρόντα μέλη της και είναι διαθέσιμα πέντε εργάσιμες 
ημέρες μετά τη συνεδρίασή της.  

Η Επιτροπή έχει τα ακόλουθα καθήκοντα και αρμοδιότητες: 

 Ελέγχει αν τα υποψήφια εκτελεστικά μέλη του ΔΣ πληρούν τα εκάστοτε ισχύοντα κριτήρια 
καταλληλόλητας, όπως αυτά κάθε φορά καθορίζονται  από το Νόμο, τις σχετικές αποφάσεις της 
Τράπεζας της Ελλάδος και το Καταστατικό της Τράπεζας. 

 Αξιολογεί το συνδυασμό ευρύτητας γνώσεων ανά αντικείμενο, δεξιοτήτων και εμπειρίας των 
υποψήφιων εκτελεστικών μελών του ΔΣ. 

 Καταρτίζει κατάλογο των υποψηφίων εκτελεστικών μελών του ΔΣ. 

 Μεριμνά, ώστε ο καταρτισθείς κατάλογος των υποψήφιων Εκτελεστικών μελών από την Τράπεζα 
να περιέχει τουλάχιστον διπλάσιο αριθμό υποψηφίων από τον αριθμό των προσώπων που 
πρόκειται να εκλεγούν. 

 Μέσω του διοικητικού συμβουλίου, υποβάλλει στην Τράπεζα της Ελλάδος προς προληπτική 
εποπτική αξιολόγηση και έγκρισή της, κατάλογο καταλληλόλητας των υποψηφίων Εκτελεστικών 
μελών, τουλάχιστον δύο (2) μήνες πριν από την εκλογοαπολογιστική ΓΣ. 

 Υποβάλλει συμπληρωματικό κατάλογο υποψήφιων Εκτελεστικών μελών σε περίπτωση που κάποιο 
ή κάποια από τα υποψήφια πρόσωπα κριθούν ακατάλληλα από την Τράπεζα της Ελλάδος και ο 
αριθμός των υποψηφίων που κρίθηκαν κατάλληλοι υπολείπεται του διπλάσιου του αριθμού των 
προσώπων που πρόκειται να εκλεγούν, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της 
αρνητικής αξιολόγησης της Τράπεζας της Ελλάδος. Επαναλαμβάνει την ως άνω διαδικασία μέχρι 
να κριθούν κατάλληλοι τουλάχιστον διπλάσιοι υποψήφιοι ως Εκτελεστικά μέλη από τον αριθμό 
των προσώπων που πρόκειται να εκλεγούν. 

 


