
 
 

 

Τρίτη, 19 Μαρτίου 2013 
 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 
Σε συνέχεια των ανακοινώσεων της 23

ης
 Ιουλίου και της 21

ης 
Σεπτεµβρίου 2012, η Eurobank 

ενηµερώνει το επενδυτικό κοινό ότι το ∆ιοικητικό Συµβούλιο κατά τη συνεδρίαση της 19
ης

 
Μαρτίου 2013, εξέλεξε ως νέα µέλη του, σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, τους κ.κ. 
∆ηµήτριο ∆ηµόπουλο και Παύλο Μυλωνά, µε θητεία ίση µε το υπόλοιπο της θητείας των 
παραιτηθέντων.  
 
Ο κ. ∆ηµήτριος ∆ηµόπουλος είναι Γενικός ∆ιευθυντής Εταιρικής Τραπεζικής στην Εθνική 
Τράπεζα (“ETE”) από το 2008 και Πρόεδρος ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εθνικής 
Ασφαλιστικής από τον Ιούλιο 2012. Προσλήφθηκε στην ETE το 1975 όπου έχει διατελέσει 
∆ιευθυντής της ∆ιεύθυνσης Πιστοδοτήσεων Μεγάλων Επιχειρήσεων και έχει εµπειρία σε 
θέµατα χρηµατοδοτήσεων επιχειρηµατικών µονάδων και µεγάλων επενδύσεων σε έργα 
υποδοµής, στον ενεργειακό τοµέα και στον τοµέα τουρισµού. Είναι Μέλος της Εκτελεστικής 
Επιτροπής της ETE.  
 
Ο κ. Παύλος Μυλωνάς τοποθετήθηκε ως Γενικός ∆ιευθυντής στην ETE το 2004. Το πεδίο 
ευθύνης του διευρύνθηκε το ∆εκέµβριο του 2010, οπότε και ορίστηκε Γενικός ∆ιευθυντής 
Στρατηγικής & ∆ιακυβέρνησης, ενώ από τον Ιούλιο του 2012 είναι Γενικός ∆ιευθυντής 
Στρατηγικής & ∆ραστηριοτήτων Εξωτερικού. Είναι Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της 
ETE. Επιπλέον, είναι επικεφαλής του Τµήµατος Σχέσεων µε Επενδυτές, προΐσταται της 
Επενδυτικής Επιτροπής και είναι µέλος της επιτροπής ALCO του Οµίλου ETE. Από τον 
Απρίλιο 2004 έως το ∆εκέµβριο 2010 διετέλεσε Γενικός ∆ιευθυντής Στρατηγικής & 
Οικονοµικής Ανάλυσης στην ETE, στην οποία εντάχθηκε το 2000.  
 
Ακολούθως, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποφάσισε τη συγκρότησή του σε σώµα και τον 
καθορισµό των εκτελεστικών και µη εκτελεστικών µελών ως εξής: 
 
1. Ευθύµιος Χριστοδούλου, Πρόεδρος, µη εκτελεστικό µέλος 
2. Γεώργιος Γόντικας, Αντιπρόεδρος και Επίτιµος Πρόεδρος, µη εκτελεστικό µέλος 
3. Νικόλαος Νανόπουλος, ∆ιευθύνων Σύµβουλος, εκτελεστικό µέλος 
4. Νικόλαος Καραµούζης, Αναπληρωτής ∆ιευθύνων Σύµβουλος, εκτελεστικό µέλος 
5. Μιχαήλ Κολακίδης, Αναπληρωτής ∆ιευθύνων Σύµβουλος, εκτελεστικό µέλος 
6. Βύρων Μπαλλής, Αναπληρωτής ∆ιευθύνων Σύµβουλος, εκτελεστικό µέλος 
7. Νικόλαος Παυλίδης, εκτελεστικό µέλος 
8. Γιώργος ∆αυίδ, µη εκτελεστικό µέλος 
9. ∆ηµήτριος ∆ηµόπουλος, µη εκτελεστικό µέλος 
10. Παύλος Μυλωνάς, µη εκτελεστικό µέλος 
11. Νικόλαος Στασινόπουλος, µη εκτελεστικό µέλος 
12. Αγγελική Φράγκου, µη εκτελεστικό µέλος 
13. Σπύρος Λορεντζιάδης ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος 
14. Αθανάσιος Μαρτίνος, ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος 
15. ∆ηµήτριος Παπαλεξόπουλος, ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος 
16. Παναγιώτης Τριδήµας, ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος 
17. ∆ηµήτριος Γεωργούτσος, εκπρόσωπος του Ελληνικού ∆ηµοσίου, σύµφωνα µε το 

ν.3723/2008, µη εκτελεστικό µέλος 
18. Χρήστος Γκλαβάνης, εκπρόσωπος του Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας, 

σύµφωνα µε το ν.3864/2010, µη εκτελεστικό µέλος 
 


