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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Επίσκεψη της Διοίκησης της Eurobank στην Πελοπόννησο  
 

Περιοδεία στους νομούς Αρκαδίας, Λακωνίας, Μεσσηνίας και Ηλείας πραγματοποίησε η 

Διοίκηση της Eurobank με επικεφαλής τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Τράπεζας, κ. Φωκίωνα 

Καραβία. 

 

Στο πλαίσιο της διήμερης περιοδείας (12 και 13 Ιουλίου 2018), ο κ. Φ. Καραβίας, ο Αναπληρωτής 

Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Θεόδωρος Καλαντώνης, οι Γενικοί Διευθυντές, κ.κ. Ιάκωβος 

Γιαννακλής, Αναστάσιος Πανούσης, Ανδρέας Χασάπης και κλιμάκιο ανώτατων στελεχών της 

Διοίκησης, πραγματοποίησαν σειρά επαφών με επιχειρηματικούς πελάτες, εκπροσώπους της 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τοπικούς φορείς, στελέχη και το προσωπικό του δικτύου της Τράπεζας, 

καλύπτοντας όλο το φάσμα δραστηριοτήτων και παρουσίας της Eurobank στους τέσσερις νομούς. 

 

Η επίσκεψη στην Πελοπόννησο 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 των επαφών με τους εκπροσώπους της επιχειρηματικής κοινότητας της 

Πελοποννήσου, τους εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τα τοπικά στελέχη της 

Eurobank, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας, κ. Φωκίων Καραβίας, σημείωσε, μεταξύ 

άλλων: «Η σταθεροποίηση του μακροοικονομικού περιβάλλοντος και η σταθερή βελτίωση όλων των 

μεγεθών της Eurobank, συμπεριλαμβανομένων της κερδοφορίας της και της επίδοσής της στη μείωση 

των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων δίνουν στην Τράπεζά μας τη δυνατότητα ουσιαστικής στήριξης 

της πραγματικής οικονομίας. Η ενίσχυση της ελληνικής επιχειρηματικότητας, ιδιαίτερα στην 

Πελοπόννησο που εμφανίζει σημαντικές αναπτυξιακές προοπτικές, παραμένει βασικός πυλώνας των 

εργασιών  μας και επιβεβαιώνεται από τον  ρυθμό των συνολικών εκταμιεύσεων προς τις ελληνικές 

επιχειρήσεις. Είμαστε εδώ, για να διαβεβαιώσουμε ότι προτεραιότητά μας είναι η στήριξη και ενίσχυση 

των πελατών μας επιχειρηματιών και ιδιωτών.  Μέσα από την υγιή επιχειρηματικότητα, με ενίσχυση 

της εξωστρέφειας, ανάπτυξη των δραστηριοτήτων στήριξη των επενδύσεων, υπηρετούμε τον κοινό 

στόχο που είναι η βιώσιμη ανάπτυξη της τοπικής και της εθνικής οικονομίας συνολικά, η βελτίωση της 

ανταγωνιστικότητας και η αύξηση της απασχόλησης». 

Στο πλαίσιο της περιοδείας ο Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank κ. Φωκίων Καραβίας, 

πραγματοποίησε συνάντηση με τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κ. Πέτρο Τατούλη. 

 

Συναντήσεις επίσης πραγματοποιήθηκαν με τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Τριφυλίας και 

Ολυμπίας Χρυσόστομο, το Δήμαρχο Σπάρτης κ. Ευάγγελο Βαλιώτη, το Δήμαρχο Μεγαλόπολης κ. 

Διονύσιο Παπαδόπουλο, τον Δήμαρχο Αμαλιάδας κ. Χρήστο Χριστοδουλόπουλο, τον Δήμαρχο 



 

Τριφυλίας κ. Παναγιώτη Κατσίβελα, τον Δήμαρχο Ευρώτα κ. Δήμο Βέρδο και τον Διοικητή του 

Νοσοκομείου Τρίπολης κ. Πέτρο Τομάρα. 

 

Στο πλαίσιο της περιοδείας, η Διοίκηση της Eurobank πραγματοποίησε επισκέψεις στο δίκτυο 

καταστημάτων της Τράπεζας στους νομούς Αρκαδίας, Λακωνίας, Μεσσηνίας και Ηλείας. Οι 

εργαζόμενοι είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν απευθείας για τη στρατηγική του Ομίλου αλλά και 

να συζητήσουν για όλα τα θέματα που απασχολούν, τόσο την τοπική κοινωνία και τα επιμέρους 

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

αγοράς. Η Διοίκηση της Eurobank, αφού ευχαρίστησε τους εργαζόμενους για την καθοριστική 

συμβολή τους στην επίτευξη όλων 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. 

 

Η επίσκεψη στην Πελοπόννησο επιβεβαιώνει τη δέσμευση της Eurobank για τη στήριξη της υγιούς 

και εξωστρεφούς ελληνικής επιχειρηματικότητας, την ουσιαστική ενίσχυση όλων των πελατών της, 

ιδιωτών και επιχειρήσεων καθώς και την περαιτέρω εμβάθυνση των διαχρονικών δεσμών της με την 

τοπική κοινωνία._ 


