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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Eurobank: περιοδεία Διοίκησης στην Κεντρική & Βόρεια Ελλάδα 
 

Διήμερη περιοδεία στην Κεντρική & Βόρεια Ελλάδα πραγματοποιεί κλιμάκιο της Διοίκησης της 
Eurobank, με επικεφαλής τον Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Κωνσταντίνο Βασιλείου, 
στο πλαίσιο των τακτικών συναντήσεων που δρομολογεί η Τράπεζα με πελάτες και στελέχη της, στην 
Ελλάδα, μετά την περίοδο των lockdown. Είχε προηγηθεί η Κρήτη, όπου κλιμάκιο της Διοίκησης 
πραγματοποίησε τριήμερη περιοδεία, στις 28 – 30 Ιουνίου 2021. 
 
Οι επιλογές της Κεντρικής & Βορείου Ελλάδος, που χαρακτηρίζονται από έντονη επιχειρηματική 
δραστηριότητα με ουσιαστική συμβολή στην ελληνική οικονομία, όπως επίσης και της Κρήτης με την 
πρόσφατη περιοδεία, υπογραμμίζουν την απόλυτη δέσμευση της Τράπεζας να λειτουργήσει ως 
σύμμαχος των ελληνικών επιχειρήσεων σε κάθε δυνατό επίπεδο και την προτεραιότητα που δίνει 
στη στήριξή τους για μια βιώσιμη ανάπτυξη εργασιών. 
 
Από σήμερα, έως και την Τρίτη, 6 Ιουλίου 2021, κλιμάκιο ανώτερων στελεχών με επικεφαλής τον 
Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Κωνσταντίνο Βασιλείου, πραγματοποιεί σειρά 
συναντήσεων στη Λάρισα και τη Θεσσαλονίκη, με επιχειρηματικούς πελάτες και στελέχη της 
Τράπεζας. Τον κ. Κ. Βασιλείου συνοδεύει ο Γενικός Διευθυντής, κ. Ανδρέας Χασάπης, ενώ στις 
συναντήσεις με τους επιχειρηματίες συμμετέχει επίσης ο Βοηθός Γενικός Διευθυντής & επικεφαλής 
Επιχειρηματικής Μονάδας Βορείου Ελλάδος, κ. Αστέριος Ράπτης και στελέχη της Eurobank στη 
Βόρεια Ελλάδα. 
 
Στο επίκεντρο των περιοδειών βρίσκονται οι επαφές με τις διοικήσεις επιχειρήσεων που 
δραστηριοποιούνται, μεταξύ άλλων, στον ξενοδοχειακό κλάδο, την εξόρυξη & επεξεργασία 
μαρμάρου, την ανανεώσιμη ενέργεια, την ανακύκλωση οργανικών απορριμμάτων, τη βιομηχανία 
προφίλ αλουμινίου - πλαστικών - τροφίμων – ποτών, τον πρωτογενή τομέα και το λιανικό 
εμπόριο, στηρίζοντας την οικονομία και την απασχόληση και οι οποίοι μπορούν να 
πρωταγωνιστήσουν στην προσπάθεια για μια βιώσιμη ανάκαμψη τα επόμενα χρόνια. 
 
Ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank, κ. Κωνσταντίνος Βασιλείου, τόνισε: «Η 
επιχειρηματικότητα της Κεντρικής & Βορείου Ελλάδος έχει κάθε δυνατότητα να συμβάλλει τα μέγιστα 
και να επωφεληθεί από το σύνθετο project της οικονομικής ανάκαμψης που ξεκινά και απαιτεί 
σύμπραξη όλων των δυνάμεων. Η Eurobank κινείται διαχρονικά και δυναμικά ως χρηματοδότης 
αλλά και σύμμαχος των επιχειρήσεων σε όλα τα επίπεδα. Με κεφάλαια, ολοκληρωμένες 
παρεμβάσεις, καινοτόμες λύσεις και εγρήγορση, στηρίζουμε την επιχειρηματική κοινότητα να 
αξιοποιήσει το νέο, οικονομικό, ανοδικό κύκλο και τις μεγάλες δυνατότητες που ανοίγονται μέσω 
και της ιστορικής ευκαιρίας του Ταμείου Ανάκαμψης για τον εκσυγχρονισμό, την ενίσχυση της 
εξωστρέφειας και της ανταγωνιστικότητάς της, προς όφελος και των τοπικών κοινωνιών.». 
 
Κατά την παραμονή του στην Κεντρική & Βόρεια Ελλάδα το κλιμάκιο της Διοίκησης της Eurobank θα 
έχει επίσης συναντήσεις με στελέχη της Τράπεζας στην περιοχή. Στόχος είναι η ανταλλαγή απόψεων 
με τα στελέχη της Τράπεζας για τις στρατηγικές προτεραιότητες του Ομίλου, αλλά και η ενημέρωση 
της Διοίκησης για ζητήματα που απασχολούν την κρητική κοινωνία και οικονομία, που έχει 
καθοριστική συμβολή στην ανάπτυξη των εργασιών της Τράπεζας._ 


