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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Επίσκεψη της Διοίκησης της Eurobank στη Ρόδο 

 

Διήμερη περιοδεία στη Ρόδο πραγματοποίησε η Διοίκηση της Eurobank με επικεφαλής τον 

Διευθύνοντα Σύμβουλο της Τράπεζας, κ. Φωκίωνα Καραβία, στο πλαίσιο της στρατηγικής 

των τακτικών επαφών με τους πελάτες και τα στελέχη της Τράπεζας σε όλη την Ελλάδα. 

 

Στο πλαίσιο της περιοδείας (3 & 4 Οκτωβρίου 2018), ο κ. Φωκίων Καραβίας, ο Αναπληρωτής 

Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Κώστας Βασιλείου, και οι Γενικοί Διευθυντές κ.κ. Ιάκωβος 

Γιαννακλής, Αναστάσιος Πανούσης και Ανδρέας Χασάπης, συνοδευόμενοι από κλιμάκιο 

ανώτατων στελεχών της Διοίκησης, πραγματοποίησαν σειρά επαφών με επιχειρηματικούς 

πελάτες, εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τοπικούς φορείς, στελέχη και το προσωπικό 

της Τράπεζας, καλύπτοντας όλο το φάσμα δραστηριοτήτων και παρουσίας της Eurobank στη 

Ρόδο. 

 

Κατά τη διάρκεια των επαφών με τους εκπροσώπους της επιχειρηματικής κοινότητας του νησιού 

ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας, κ. Φωκίων Καραβίας, τόνισε, μεταξύ άλλων, ότι «η 

Ρόδος και όλη η περιοχή των Δωδεκανήσων είναι μια μητρόπολη του ελληνικού τουρισμού και 

ταυτόχρονα μια γεωγραφική περιφέρεια με έντονη οικονομική δραστηριότητα και σε πολλούς 

άλλους τομείς. 

Η στήριξη των τουριστικών επιχειρήσεων αποτελεί διαχρονικά στρατηγική επιλογή της Eurobank, 

μια επιλογή που μας δικαιώνει καθώς ο τουριστικός κλάδος αποτελεί έναν από τους βασικότερους 

αναπτυξιακούς πυλώνες της ελληνικής οικονομίας. Είμαστε εδώ να ενισχύσουμε τους πελάτες μας 

χρηματοδοτικά και συμβουλευτικά με ένα πλήρες φάσμα προϊόντων και υπηρεσιών. Μέσα από τη 

δική τους δραστηριότητα και ανάπτυξη, στηρίζουμε την τοπική αλλά και την εθνική οικονομία 

προκειμένου να κερδίσουμε το στοίχημα της μακροπρόθεσμης και βιώσιμης ανάπτυξης μετά την 

πολυετή κρίση». 

 

Στις συναντήσεις της Διοίκησης με εκπροσώπους του επιχειρηματικού κόσμου της Ρόδου, ο 

Επικεφαλής Οικονομολόγος του Ομίλου Eurobank, κ. Τάσος Αναστασάτος, ανέλυσε τις 

τρέχουσες εξελίξεις στην ελληνική οικονομία και τις αναπτυξιακές της προοπτικές. 

 

Με στόχο να δοθεί η ευκαιρία στους πελάτες της Τράπεζας να αναπτύξουν όλα τα θέματα που 

τους απασχολούν στο πλαίσιο της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας, διοργανώθηκε ειδική 

εκδήλωση κατά τη διάρκεια της οποίας οι πελάτες είχαν τη δυνατότητα να απευθύνουν 

ερωτήσεις στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και τα ανώτατα στελέχη της Τράπεζας και να 

συζητήσουν λύσεις και πρωτοβουλίες που καλύπτουν κάθε ανάγκη της επιχείρησής τους. 

 

Η επίσκεψη στη Ρόδο αποτελεί συνέχεια αντίστοιχων ενεργειών σε πολλές περιοχές της χώρας 

και εντάσσεται στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών της Τράπεζας για την ουσιαστική και έμπρακτη 

στήριξη της επιχειρηματικής κοινότητας, αλλά και την περαιτέρω εμβάθυνση των διαχρονικών 

δεσμών της με τις τοπικές  κοινωνίες. 



 

 

Κατά τη διάρκεια της διήμερης επίσκεψης, η Διοίκηση της Eurobank συναντήθηκε με τον 

Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών Νοτίου Αιγαίου, κ. Φιλήμονα Ζαννετίδη, τον Δήμαρχο Ρόδου, 

κ. Φώτη Χατζηδιάκο και την Διοικήτρια του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου, κα Αικατερίνη 

Χατζηστράτη, προκειμένου να εξετασθούν οι δυνατότητες περαιτέρω συνεργασίας με στόχο την 

ενίσχυση των αναπτυξιακών προοπτικών της τοπικής οικονομίας και κοινωνίας. 

 

Στο πλαίσιο της παραμονής τους στη Ρόδο, η Διοίκηση της Eurobank με τον Επικεφαλής 

Δικτύου, κ. Δημήτρη Κυπαρίσση και τον Τομεάρχη Δικτύου Ανατολικής Αττικής και Νήσων 

Αιγαίου, κ. Ιωάννη Γαβαλά, πραγματοποίησαν επισκέψεις σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της 

Τράπεζας στο νησί και συναντήθηκαν με τους εργαζόμενους. Στόχος είναι τα στελέχη της Ρόδου 

να ενημερωθούν και να συζητήσουν από κοντά με τα μέλη της Διοίκησης σχετικά με τη 

στρατηγική του Ομίλου για όλα τα θέματα που απασχολούν τόσο την τοπική κοινωνία και τα 

προβλήματα της πελατείας τους, όσο και ευρύτερα θέματα της οικονομίας και της τραπεζικής 

αγοράς. Το κλιμάκιο Διοίκησης αφού ευχαρίστησε τους εργαζόμενους για την καθοριστική 

συμβολή τους στην επίτευξη των στόχων της Τράπεζας, εξήρε την αφοσίωσή τους, τη δέσμευση 

στο κοινό όραμα και την αποτελεσματικότητά τους, σημειώνοντας ότι το προσωπικό, αποτελεί 

συγκριτικό πλεονέκτημα της Τράπεζας με νευραλγικό ρόλο στην εμπέδωση της πελατοκεντρικής 

κουλτούρας και στη συνολική προσπάθεια ανάπτυξης.  

 

Σκοπός και αυτής της πρωτοβουλίας είναι να επιβεβαιώσει εμπράκτως ότι η Eurobank θα 

συνεχίσει τις δυναμικές πρωτοβουλίες της για την ενίσχυση της υγιούς και εξωστρεφούς 

ελληνικής επιχειρηματικότητας με σεβασμό στις ανάγκες των πελατών της, ιδιωτών και 

επιχειρηματιών, αλλά και την περαιτέρω εμβάθυνση των διαχρονικών δεσμών της με την τοπική 

κοινωνία._ 


