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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Επίσκεψη της Διοίκησης της Eurobank στη Θεσσαλονίκη  

Επαφές με εκπροσώπους της επιχειρηματικής κοινότητας, πελάτες, στελέχη και 

εργαζόμενους της  Eurobank στο νομό Θεσσαλονίκης , πραγματοποίησε  στις 8 & 9 

Φεβρουαρίου η Διοίκηση και κλιμάκιο ανώτατων στελεχών της Τράπεζας.  

Στο πλαίσιο της περιοδείας  τους, ο Πρόεδρος του ΔΣ κ. Νικόλαος Καραμούζης, ο 

Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank κ. Φωκίων Καραβίας, ο Αναπληρωτής 

Διευθύνων Σύμβουλος κ. Θεόδωρος Καλαντώνης, οι Γενικοί Διευθυντές, 

Τραπεζικής Επιχειρήσεων & Επενδυτικής Τραπεζικής Ομίλου κ. Κώστας 

Βασιλείου, Global Markets & Wealth Management & Επικεφαλής της Διαχείρισης 

Ακίνητης Περιουσίας του Ομίλου κ. Δήμος Αρχοντίδης, Retail Banking, κ. Ιάκωβος 

Γιαννακλής  και άλλα ανώτατα στελέχη της Διοίκησης, επισκέφθηκαν τα 

καταστήματα Eurobank και Δικτύου Νέο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο της πόλης.  

Στο πλαίσιο της επίσκεψης πραγματοποιήθηκαν δύο εκδηλώσεις με 

προσκεκλημένους εκπροσώπους της επιχειρηματικής κοινότητας και πελάτες 

μεγάλης οικονομικής επιφάνειας, οι οποίοι παρακολούθησαν ομιλίες του Προέδρου 

του ΔΣ και του Διευθύνοντος Συμβούλου και είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν και 

ανταλλάξουν απόψεις με τα στελέχη της Eurobank για τις εξελίξεις και τις προοπτικές 

της οικονομίας και του τραπεζικού κλάδου.  

Στην ομιλία του ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Eurobank κ. Νικόλαος Καραμούζης, 

μεταξύ άλλων, τόνισε: «Η Eurobank διαθέτει ισχυρή εταιρική διακυβέρνηση, ισχυρή 

και συμπαγή διοίκηση, αξιόμαχο και αφοσιωμένο προσωπικό, ξεκάθαρη στρατηγική, 

ισχυρούς ιδιώτες μετόχους που στηρίζουν την Τράπεζα, ενώ βελτιώνει συνεχώς τους 

ποσοτικούς και ποιοτικούς της δείκτες. Κυρίως όμως διαθέτουμε ισχυρή δέσμευση, να 

στηρίξουμε τους πελάτες μας και να τους προσφέρουμε σύγχρονες και  αξιόπιστες 

υπηρεσίες που θα ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις και τις ανάγκες τους. Παραδοσιακά 

διατηρούμε στενή και ειλικρινή σχέση εμπιστοσύνης με την εταιρική μας πελατεία. 

Είμαστε, παρά το δυσμενές περιβάλλον, έτοιμοι να χρηματοδοτήσουμε τις ανάγκες τους 

με τραπεζικά κριτήρια. Μαζί θα βγούμε από την κρίση. Ευελπιστούμε, σημείωσε ο κ. 

Καραμούζης,  ότι, η κυβέρνηση και οι θεσμοί θα καταλήξουν σύντομα σε μια συμφωνία 

η οποία θα ανοίγει το δρόμο για τη μείωση των αβεβαιοτήτων, την αποκατάσταση 

κλίματος ηρεμίας, και τη διαμόρφωση ικανοποιητικών όρων για την επανεκκίνηση της 

οικονομίας», καταλήγοντας πως η πιθανότητα αυτού του σεναρίου είναι αρκετά 

υψηλή. 

Από την πλευρά του ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας κ. Φωκίων Καραβίας, 

μεταξύ άλλων, επισήμανε: «Πιστεύουμε πως η Βόρεια Ελλάδα και η Θεσσαλονίκη 

έχουν σημαντικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και μπορούν να γίνουν η μητρόπολη 

της αναγέννησης της παραγωγικής βάσης της χώρας μας. Η Eurobank είναι 

αποφασισμένη και έχει τη δυνατότητα, τα στελέχη και τον επιχειρηματικό σχεδιασμό για 

να πρωταγωνιστήσει στην υποστήριξη αυτής της προσπάθειας. Πέρα από όλα τα άλλα, 



η Τράπεζά μας είναι η μοναδική ελληνική τράπεζα που κατέχει και θα διατηρήσει 

σημαντική παρουσία στη Βουλγαρία, χώρα με ιδιαίτερη επιχειρηματική σημασία για τη 

Βόρειο Ελλάδα». Παρότι η χώρα μας έχει διανύσει αυτά τα επτά δύσκολα χρόνια το 

μέγιστο μέρος της διαδρομής για την έξοδο από την κρίση, αντιμετωπίζουμε και πάλι 

νέες προκλήσεις. Πάντοτε, βέβαια, τα τελευταία μέτρα μιας κούρσας είναι τα πιο 

δύσκολα. Όμως η εμπειρία μας έχει δείξει ότι κάθε καθυστέρηση αποβαίνει εις βάρος 

της χώρας και της οικονομίας. Αδικούμε τον εαυτό μας και τις προσπάθειες της 

ελληνικής κοινωνίας, εάν σταματήσουμε τώρα». 

Στις εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν, οι προσκεκλημένοι συμμετέχοντες είχαν 

επίσης την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τον επικεφαλής Οικονομολόγο της 

Eurobank δρ. Πλάτωνα Μονοκρούσο στην παρουσίαση μελέτης με τίτλο «Διεθνής 

Οικονομία και Ελλάδα: Προκλήσεις, Προοπτικές και Ευκαιρίες» και τον αναπληρωτή 

επικεφαλής Οικονομολόγο της Eurobank δρ. Τάσο Αναστασάτο στην παρουσίαση 

της μελέτης με θέμα «Προοπτικές της Διεθνούς και της Ελληνικής Οικονομίας».   

Στο πλαίσιο της περιοδείας τους, το κλιμάκιο της Διοίκησης, επισκέφθηκε 

καταστήματα της Τράπεζας στο νομό Θεσσαλονίκης. Τα στελέχη της Τράπεζας στη 

Θεσσαλονίκη είχαν την ευκαιρία 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.  

Κοινή συνισταμένη όλων των μελών της Διοίκησης που συμμετείχαν στην αποστολή, 

ήταν η διαβεβαίωση προς τους πελάτες αλλά και προς τους εργαζόμενους της 

Τράπεζας ότι στόχος είναι η μέγιστη συμβολή και ο πρωταγωνιστικός ρόλος της 

Eurobank στη χρηματοδότηση της ανάπτυξης και της επιστροφής της ελληνικής 

οικονομίας σε ένα βιώσιμο αναπτυξιακό πρότυπο, στο πλευρό της κοινωνίας, των 

πελατών με σεβασμό στις ανάγκες τους και λύσεις στα προβλήματά τους καθώς και 

των εργαζομένων που αποτελούν το ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα του Ομίλου.- 


