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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Eurobank | Περιοδεία Διοίκησης στη Βόρεια Ελλάδα 
 
Τριήμερη περιοδεία στη Βόρεια Ελλάδα πραγματοποιούν κλιμάκια ανώτατων και ανώτερων 
στελεχών της Διοίκησης της Eurobank, με επικεφαλής τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Τράπεζας, κ. 
Φωκίωνα Καραβία, συνοδευόμενο από τους Αναπληρωτές Διευθύνοντες Συμβούλους, κ.κ. 
Κωνσταντίνο Βασιλείου και Ανδρέα Αθανασόπουλο, για σειρά συναντήσεων με διοικήσεις 
επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή, στελέχη της Τράπεζας και τοπικούς φορείς. 
 
Η επίσκεψη στη Βόρεια Ελλάδα, μιας περιφέρειας με έντονη επιχειρηματική δραστηριότητα, είναι η 
δεύτερη που πραγματοποιεί η Διοίκηση της Τράπεζας στη Β. Ελλάδα, σε διάστημα μόλις τριών 
μηνών, υπογραμμίζοντας το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν οι εταιρείες της Βορείου Ελλάδος 
στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας αλλά και τη δέσμευση της Eurobank να στέκεται δίπλα στην υγιή 
ελληνική επιχειρηματικότητα, σε όλες τις φάσεις του οικονομικού κύκλου. 
 
Από χθες, Τρίτη, 12 Οκτωβρίου 2021, έως και αύριο Πέμπτη, 14 Οκτωβρίου, τα κλιμάκια της 
Διοίκησης πραγματοποιούν συναντήσεις με επιχειρηματικούς πελάτες της Τράπεζας στους Νομούς 
Θεσσαλονίκης, Δράμας, Καβάλας και Κιλκίς. Τους κ.κ. Φ. Καραβία, Α. Αθανασόπουλο και Κ. 
Βασιλείου, συνοδεύουν στην περιοδεία οι Γενικοί Διευθυντές της Τράπεζας κ.κ. Ιάκωβος Γιαννακλής, 
Γιάννης Σεραφειμίδης και Ανδρέας Χασάπης, και ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής, Πάνος 
Λυμπερόπουλος. 
 
Στο πλαίσιο της περιοδείας, η Διοίκηση επισκέφθηκε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους 
κλάδους πληροφορικής, μεταποίησης & εμπορίου, υγείας, logistics, λιανικού εμπορίου, 
βιομηχανίας αλουμινίου, βιομηχανίας και κατασκευής ανελκυστήρων, του πρωτογενούς τομέα, 
ορυκτού πλούτου και δομικών υλικών, με ισχυρή συμβολή στην ανάπτυξη και την απασχόληση της 
χώρας. Συναντήσεις πραγματοποιήθηκαν, επίσης, με φορείς της ευρύτερης περιοχής, εκπροσώπους 
της τοπικής αυτοδιοίκησης και της ακαδημαϊκής κοινότητας. 
 
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank, κ. Φωκίων Καραβίας, δήλωσε: «Το πρώτο μέλημά μας 
σήμερα σε μια συγκυρία που συνιστά ιστορική ευκαιρία για την ελληνική οικονομία, εξαιτίας και των 
πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, είναι να στηρίξουμε και να επιταχύνουμε την αναπτυξιακή πορεία της 
χώρας, χέρι-χέρι με πρωτοπόρες ελληνικές επιχειρήσεις. Η Βόρεια Ελλάδα διαθέτει πλήθος 
επιχειρήσεων υψηλών επιδόσεων και ισχυρής δυναμικής που δραστηριοποιούνται σε πολλά 
υποσχόμενους κλάδους για την ελληνική οικονομία και εμείς, ως συνεργάτες τους, στηρίζουμε την 
προσπάθειά τους να γίνουν πιο ανταγωνιστικές και να αναπτυχθούν περαιτέρω, εντός και εκτός 
συνόρων, με βιώσιμο τρόπο. Είμαστε Τράπεζα της Ανάπτυξης και δεσμευόμαστε να στηρίξουμε κάθε 
στέρεο επενδυτικό σχέδιο, να προσφέρουμε χρηματοοικονομική τεχνογνωσία σε όλες τις επιχειρήσεις, 
μεγάλες, μεσαίες και μικρές που μπορούν να κάνουν τη διαφορά.». 
 
Με την ευκαιρία της επίσκεψης της Διοίκησης στη Θεσσαλονίκη ο κ. Φ. Καραβίας θα παραθέσει αύριο 
Πέμπτη, 14 Οκτωβρίου, γεύμα εργασίας σε πελάτες της Τράπεζας, όπου θα πραγματοποιηθεί 
συζήτηση με θέμα «Στην τελική ευθεία για το Ταμείο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ)», με τη 
συμμετοχή του Διευθύνοντος Συμβούλου της Grant Thornton, κ. Βασιλείου Καζά και του Ειδικού 
Συμβούλου σε θέματα ΤΑΑ, κ. Αριστοτέλη Αϊβαλιώτη. 
 
Κατά την παραμονή της στη Β. Ελλάδα, η Διοίκηση επισκέπτεται καταστήματα της Τράπεζας και 
πραγματοποιεί συναντήσεις με τα στελέχη της Eurobank, με σκοπό την ανταλλαγή απόψεων για τις 
προκλήσεις και τα ζητήματα που απασχολούν τις προοπτικές ανάπτυξης στη Βόρεια Ελλάδα._ 


