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Τα νομίσματα που εικονογραφούν τον Απολογισμό 

Δραστηριότητων 2017, ανήκουν στη Νομισματική Συλλογή

της Alpha Bank και παρουσιάσθηκαν στην έκθεση 

“ΧΡΗΜΑ. Σύμβολα απτά στην αρχαία Ελλάδα”. 

Η  Έκθεση, την οποία, διοργάνωσαν από κοινού η Νομισματική 

Συλλογή της Τραπέζης και το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, 

παρουσίασε μία διαφορετική όψη και χρήση του νομίσματος 

στην αρχαία Ελλάδα: το νόμισμα ως μέσον συμβολισμού, ένα 

μέσον που ο καθένας μπορούσε να κρατήσει στα χέρια του, 

ένα σύμβολο απτό. 

Τα νομίσματα στην αρχή εκάστης ενότητας του Απολογισμού 

αντιστοιχούν στις οκτώ διαφορετικές θεματικές ενότητες της 

Εκθέσεως: ΧΡΗΜΑ και… Συναλλαγές / Εμπόριο / Τέχνη / 
Ιστορία / Διακίνηση Ιδεών / Προπαγάνδα / Κοινωνία / 
Τράπεζες.

Συνολικά στην  Έκθεση παρουσιάσθηκαν 85 νομίσματα 

αποκλειστικά από τη Συλλογή της Alpha Bank μαζί με 

159 γλυπτά, αγγεία, ειδώλια και άλλα αριστουργήματα από 

29 Αρχαιολογικά Μουσεία και Συλλογές της Ελλάδος, 

2 Αρχαιολογικά Μουσεία της Ιταλίας, το Βρετανικό Μουσείο 

και το Μουσείο του Λούβρου. 
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Η ιστορία της Alpha Bank ξεκινά το 1879 με την ίδρυση από 

τον Ιωάννη Φ. Κωστόπουλο εμπορικής επιχειρήσεως στην 

Καλαμάτα, η οποία σύντομα εισέρχεται στις τραπεζικές 

εργασίες, ιδίως στην αγορά συναλλάγματος. Το 1918 το 

τραπεζικό τμήμα του οίκου Ι.Φ. Κωστοπούλου μετονομάζεται σε 

“Τράπεζα Καλαμών”. Το 1924 η Τράπεζα μεταφέρει την έδρα 

της στην Αθήνα και ονομάζεται “Τράπεζα Ελληνικής Εμπορικής 

Πίστεως”. Το 1947 η επωνυμία αλλάζει σε “Τράπεζα Εμπορικής 

Πίστεως”, το 1972 σε “Τράπεζα Πίστεως” και τον Μάρτιο 1994 

σε “Alpha Τράπεζα Πίστεως”. Η “Alpha Τράπεζα Πίστεως” 

γνωρίζει μεγάλη ανάπτυξη, καθώς, εκτός από την προσφορά 

τραπεζικών υπηρεσιών και προϊόντων, εξελίσσεται σε έναν 

ολοκληρωμένο Όμιλο παροχής οικονομικών υπηρεσιών.

Το 1999 πραγματοποιείται η εξαγορά του 51% των μετοχών 

της Ιονικής Τραπέζης από την “Alpha Τράπεζα Πίστεως” και 

το 2000 εγκρίνεται η συγχώνευση της Ιονικής Τραπέζης 

με απορρόφησή της από την “Alpha Τράπεζα Πίστεως”. Η 

νέα διευρυμένη Τράπεζα που προκύπτει λειτουργεί με τον 

διακριτικό τίτλο “Alpha Bank”.

Την 1 Φεβρουαρίου 2013 ολοκληρώνεται η μεταβίβαση στην 

Alpha Bank του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου 

της Εμπορικής Τραπέζης από την Crédit Agricole S.A. Την 

ημερομηνία αυτή, η Τράπεζα αποκτά τον έλεγχο της Εμπορικής 

Τραπέζης της Ελλάδος Α.Ε. και τον Ιούνιο 2013 ολοκληρώνεται 

η νομική συγχώνευση δι’ απορροφήσεώς της. Η Εμπορική 

Τράπεζα ιδρύθηκε το 1886 και ήταν μία ιστορική τράπεζα, η 

οποία διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην οικονομική ανάπτυξη 

της χώρας κατά τον 20ο αιώνα.

Την επιτυχή εξαγορά της Εμπορικής Τραπέζης το 2013 

ακολούθησε η εξαγορά των εργασιών Λιανικής Τραπεζικής της 

Citibank στην Ελλάδα, η οποία ολοκληρώθηκε τον Σεπτέμβριο 

2014. Mέσω της πρωτοβουλίας αυτής, η Alpha Bank ισχυρο-

ποιεί περαιτέρω τη θέση της στην ελληνική τραπεζική αγορά 

και εμπλουτίζει τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που προσφέρει 

στους Πελάτες υψηλής οικονομικής επιφάνειας.

Ο Όμιλος Alpha Bank προσφέρει ένα ευρύ φάσμα υψηλής 

ποιότητας χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών στην 

Ελλάδα και στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Η Alpha Bank εδρεύει στην Αθήνα, στην οδό Σταδίου 40, και 

είναι καταχωρισμένη στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών με 

αριθμό 6066/06/Β/86/05 και στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με 

αριθμό 223701000.

Β α σ ι κά  Μ ε γ έ θ ηΣ ύ ν τ ο μ ο  Ι σ τ ο ρ ι κό

  Όμιλος Alpha Bank
(Ποσά σε εκατ. Ευρώ) Μεταβολή % 2017 2016

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Σύνολο Ενεργητικού -6,3% 60.813 64.872

Δάνεια και Απαιτήσεις κατά Πελατών προ απομειώσεων -4,6% 54.356 56.967

Συσσωρευμένες απομειώσεις -12,1% -11.038 -12.558

Καταθέσεις 5,9% 34.890 32.946

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 5,6% 9.627 9.113

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
Σύνολο Εσόδων (1) 3,4% 2.464 2.384

Σύνολο Εξόδων 5,6% -1.293 -1.225

Κέρδη/(Ζημίες) προ Φόρων και Ζημιών Απομειώσεως 1,0% 1.171 1.159
Ζημίες Απομειώσεων για Κάλυψη Πιστωτικού Κινδύνου -14,0% -1.005 -1.168

Καθαρά Κέρδη/(Ζημίες) μετά τον Φόρο Εισοδήματος -50,0% 21 42

ΔΕΙΚΤΕΣ
Καθαρό Περιθώριο Τόκων (2)  3,6% 3,3%

Δείκτης Συνολικής Κεφαλαιακής Επάρκειας  18,4% 17,1%

Δείκτης Βασικών Κεφαλαίων (TIER 1)  18,3% 17,1%

ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ
Moody’s  Caa3 Caa3

Standard & Poor’s  CCC+ CCC+

Fitch Ratings  RD RD

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Καταστήματα (3)  670 721

Αριθμός Προσωπικού (4)  11.727 11.863

(1) Συμπεριλαμβάνεται η αναλογία κερδών/ζημιών από συγγενείς εταιρίες και κοινοπραξίες.
(2) Ο υπολογισμός του Καθαρού Περιθωρίου Τόκων έγινε βάσει του Καθαρού Εσόδου Τόκων (ΝΙΙ) προς τον Μ.Ο. τοκοφόρων στοιχείων Ενεργητικού.
(3) Στα Καταστήματα το 2016 δεν περιλαμβάνονται 67 Καταστήματα της Alpha Bank Srbija A.D., που έχει χαρακτηρισθεί ως διακοπείσα δραστηριότητα.
(4)  Στον αριθμό Προσωπικού το 2016 δεν περιλαμβάνεται ο αριθμός απασχολούμενου Προσωπικού της Alpha Bank Srbija A.D., που έχει χαρακτηρισθεί ως 

διακοπείσα δραστηριότητα, ήτοι 836 άτομα.
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εισήλθε σε περίοδο διατηρήσιμης συνετούς δημοσιονομικής 

διαχειρίσεως, απόδειξη της προσηλώσεως των ελληνικών 

κυβερνήσεων στον στόχο της πλήρους αποκαταστάσεως της 

εμπιστοσύνης των διεθνών αγορών. 

Είναι αλήθεια όμως ότι η ίδια η φύση της δημοσιονομικής 

προσαρμογής προκάλεσε επιπλέον εμπόδια στην επιχειρημα-

τική δράση. Η δημοσιονομική προσαρμογή στηρίχθηκε κυρίως 

στην αύξηση των φορολογικών επιβαρύνσεων και των ασφα-

λιστικών εισφορών και λιγότερο στην αξιοποίηση της δημόσιας 

περιουσίας και στον εξορθολογισμό των δαπανών. Η πολιτική 

αυτή είχε ως συνέπεια αφ’ ενός τη μείωση των δημόσιων επεν-

δύσεων και  αφ’ ετέρου η άκριτη μείωση δαπανών οδήγησε, 

σε αρκετές περιπτώσεις, στην υποβάθμιση της ποιότητας των 

παρεχόμενων δημοσίων αγαθών και υπηρεσιών. Αξίζει να 

σημειωθεί ότι οι υψηλοί φορολογικοί συντελεστές επί μίας 

περιορισμένης φορολογικής βάσεως ενισχύουν τα κίνητρα για 

φοροδιαφυγή, υποσκάπτουν την αναπτυξιακή δυναμική, αλλά 

και τη φορολογική δικαιοσύνη.

Τους επόμενους μήνες η χώρα θα εξέλθει του Προγράμματος 

Δημοσιονομικής Προσαρμογής και θα απευθυνθεί εκ νέου 

στις διεθνείς αγορές. Στο ευμετάβλητο αυτό περιβάλλον 

είναι ζωτικής σημασίας ο σχεδιασμός ενός πιο φιλικού στην 

ανάπτυξη μείγματος φόρων και δαπανών, ταυτόχρονα, με την 

εντατικοποίηση της προσπάθειας για περιορισμό της φοροδι-

αφυγής και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των δαπανών 

του δημοσίου τομέα. Ταυτοχρόνως, σε συμφωνία με τους εταί-

ρους απαιτείται να σχεδιασθούν ρεαλιστικές παρεμβάσεις ως 

προς τους μελλοντικούς στόχους για υψηλά πρωτογενή πλεο-

νάσματα σε συνδυασμό με τις αποφάσεις για την ελάφρυνση 

του δημοσίου χρέους.

Η αριθμητική προσαρμογή του ισοζυγίου τρεχουσών συναλ-

λαγών είναι εξίσου θεαματική με εκείνη που επετεύχθη στον 

δημοσιονομικό τομέα κυρίως όσον αφορά στο σκέλος των 

υπηρεσιών, χάρη στη συνεχή ενίσχυση των μεριδίων αγοράς 

του ελληνικού τουρισμού. Υπάρχουν, ωστόσο, κίνδυνοι στον 

χώρο του τουρισμού και ο πλέον ορατός κίνδυνος συνδέεται 

με το ανταγωνιστικό μειονέκτημα σε περίπτωση περαιτέρω 

υποτιμήσεως της τουρκικής λίρας, ειδικά μάλιστα εάν περιορι-

σθεί η πολιτική αβεβαιότητα στη γείτονα χώρα. Σε ό,τι αφορά 

όμως στο εμπορικό ισοζύγιο, οι εξαγωγές αγαθών εξακολου-

θούν να υπολείπονται σημαντικά των εισαγωγών. Η αλλαγή 

του παραγωγικού προτύπου της χώρας προς ένα περισσότερο 

εξωστρεφές πρότυπο είναι διαδικασία που απαιτεί τελικά 

αρκετό χρόνο.

Τέλος, η σημαντική βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της 

Ελληνικής Οικονομίας που επετεύχθη, με μεγάλο κοινωνικό 

κόστος μέσω της πολιτικής της εσωτερικής υποτιμήσεως, 

αποτελεί σημαντικό κίνητρο για την ανάπτυξη επενδυτικών 

πρωτοβουλιών και για την προσέλκυση άμεσων επενδύσεων, 

ελληνικών και ξένων, που είναι απαραίτητες για την αντιμετώ-

πιση της ανεργίας, η οποία αποτελεί τη μεγαλύτερη πρόκληση 

για την οικονομική πολιτική των επόμενων ετών. Η θεαματική 

βελτίωση, ωστόσο, της ανταγωνιστικότητας σε όρους κόστους 

εργασίας δεν συνάδει με την περιορισμένη βελτίωσή της σε 

όρους τιμών, εξαιτίας και πάλι των φορολογικών επιβαρύν-

σεων και της καθυστερήσεως στην απελευθέρωση ορισμένων 

αγορών, αγαθών και υπηρεσιών. 

Κυρίες και κύριοι Μέτοχοι, 

Η εξειδίκευση των μέτρων για την ελάφρυνση του δημοσίου 

χρέους,  η διαμόρφωση ενός ισχυρού αποθέματος ασφαλείας 

για ικανό χρόνο στο μέλλον και η δέσμευση για συνέχιση 

των διαρθρωτικών αλλαγών θα σηματοδοτήσουν την ομαλή 

επάνοδο της χώρας στις αγορές, με τη σταθερή πορεία που 

ακολούθησαν και οι άλλες χώρες που ολοκλήρωσαν με 

επιτυχία τα Προγράμματα Δημοσιονομικής Προσαρμογής, 

όπως η Πορτογαλία και η Κύπρος. Πρέπει όμως να παραδε-

χθούμε ότι παρά τη διόρθωση πολλών παθογενειών που είχαν 

επισωρευθεί κατά τις προηγούμενες δεκαετίες, ο καθαρός 

σχηματισμός παγίου κεφαλαίου παραμένει σε επίπεδο ιδιαίτερα 

χαμηλό τόσο σε σύγκριση με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, 

όσο κυρίως με αυτό που απαιτείται για να δημιουργηθούν όχι 

μόνο νέες, αλλά και ποιοτικές θέσεις εργασίας. Συγκεκριμένα, 

η συρρίκνωση της επενδυτικής δαπάνης κατά τη διάρκεια της 

οικονομικής υφέσεως, από 21,8% του ΑΕΠ κατά μέσο όρο την 

περίοδο 2001-2007 σε 12,4% την περίοδο 2011-2017, εξασθέ-

νησε σημαντικά το απόθεμα του παραγωγικού κεφαλαίου 

της χώρας, καθώς για μεγάλο χρονικό διάστημα το ποσοστό 

αποσβέσεων υπερβαίνει τοv σχηματισμό παγίου κεφαλαίου. 

Η πτώση του παραγωγικού κεφαλαίου σε συνδυασμό με 

την αποδυνάμωση της παραγωγικότητας και του ποσοστού 

απασχολήσεως οδηγούν σε υποχώρηση της παραγωγικής 

δυναμικότητας της χώρας. 

Το κρίσιμο ερώτημα, επομένως, είναι το πώς η χώρα θα 

μπορέσει να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για σημαντική 

αύξηση των επενδύσεων. Δεδομένης της αρνητικής μέσης 

ροπής προς αποταμίευση των νοικοκυριών στην Ελλάδα την 

τελευταία εξαετία, ως αποτέλεσμα της πτώσεως του διαθε-

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Η φετινή Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ALPHA BANK 

γίνεται σε μία περίοδο με θετικές προοπτικές για την Ελληνική 

Οικονομία και το τραπεζικό σύστημα, αλλά και με αβεβαιότητες 

στη διεθνή οικονομική σκηνή και τις ευρωπαϊκές οικονομίες. 

Το δεύτερο εξάμηνο του 2018 είναι κρίσιμο καθώς, μετά το 

πέρας του τρίτου Προγράμματος Προσαρμογής και Χρηματο-

δοτικής Διευκολύνσεως της χώρας, οι οικονομικές εξελίξεις 

και η αντιμετώπιση των μεγάλων προκλήσεων για διαρθρω-

τικές αλλαγές θα προσδιορίσουν τις παραγωγικές και αναπτυ-

ξιακές δυνατότητες της Ελληνικής Οικονομίας σε μεσοπρό-

θεσμο ορίζοντα. 

Η Ελληνική Οικονομία ανέκαμψε το 2017, επιτυγχάνοντας, για 

δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, θετικό ρυθμό μεγεθύνσεως της 

οικονομικής δραστηριότητας, ο οποίος όμως ήταν χαμηλό-

τερος από τον αντίστοιχο ρυθμό τόσο της παγκόσμιας, όσο και 

της ευρωπαϊκής οικονομίας. Το 2018 αναμένεται να συνεχι-

σθεί αυτή η τάση ανακάμψεως, στηριζόμενη στην αύξηση των 

επενδύσεων, στα έσοδα από τον τουρισμό και στην εξαγωγική 

επίδοση ορισμένων σημαντικών κλάδων της μεταποιήσεως.

Είναι φανερό πλέον ότι η χώρα έχει διανύσει έναν μακρύ 

και δύσκολο δρόμο για την αντιμετώπιση και την εξάλειψη 

των βασικών της μακροοικονομικών ανισορροπιών που την 

οδήγησαν στην κρίση. Τους επόμενους μήνες αναμένεται η 

οριστική επιστροφή της χώρας στις διεθνείς χρηματοοικονο-

μικές αγορές. Είναι επομένως σημαντικό να εξετάσουμε με 

την απαιτούμενη ψυχραιμία την κατάσταση της οικονομίας μας, 

μετά τα τρία Προγράμματα Δημοσιονομικής Προσαρμογής 

και να αξιολογήσουμε τις ευκαιρίες που μας παρουσιάζονται 

για να σχεδιάσουμε το μέλλον, χωρίς τον κίνδυνο να επανα-

λάβουμε τα λάθη του παρελθόντος. Με τα προγράμματα 

προσαρμογής, η χώρα διόρθωσε τρεις θεμελιώδεις παθο-

γένειες της περιόδου πριν από την κρίση: την ελλειμματική 

δημοσιονομική διαχείριση, το τεράστιο έλλειμμα στο ισοζύγιο 

τρεχουσών συναλλαγών και την υστέρηση σε όρους διεθνούς 

ανταγωνιστικότητας.

Η δημοσιονομική προσαρμογή που επετεύχθη είναι τεράστια. 

Το μέγεθος της προσαρμογής γίνεται πιο εμφανές, αν λάβουμε 

ως δείκτη το πρωτογενές δημοσιονομικό ισοζύγιο, διορθω-

μένο προς τον οικονομικό κύκλο. Ο δείκτης αυτός μετετράπη 

από έλλειμμα της τάξεως των 10,3% του δυνητικού ακαθά-

ριστου εγχώριου προϊόντος το 2009 σε πλεόνασμα 7,7% το 

2017. Η εξέλιξη αυτή αποτελεί ένα ισχυρό σήμα προς την 

επενδυτική κοινότητα και τις αγορές γενικότερα ότι η Ελλάδα 
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εργάζεται δημιουργικά, να ελέγχει αποτελεσματικά, αλλά και 

να συνδράμει τα Εκτελεστικά Στελέχη στην προσπάθεια να 

αντιμετωπισθούν με επιτυχία οι νέες προκλήσεις. 

Κλείνοντας την ομιλία μου θα ήθελα, εκ μέρους του Διοικη-

τικού Συμβουλίου, να ευχαριστήσω τους Μετόχους μας για την 

εμπιστοσύνη με την οποία μας περιέβαλαν τις δύσκολες εποχές 

που διανύσαμε, και τους Πελάτες μας για τη συνεχή εμπιστο-

σύνη και υποστήριξή τους στο έργο μας. Τέλος, θα ήθελα 

να εκφράσω τις ευχαριστίες μου προς το Προσωπικό της 

Τραπέζης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό για την εργατικότητά 

του, την αφοσίωσή του και την αδιάλειπτη  προσήλωσή του 

στην επίτευξη των στόχων μας. Η Ελληνική Οικονομία εισέρ-

χεται σε μία νέα περίοδο προκλήσεων και ευκαιριών. Όλες και 

όλοι μαζί μπορούμε να αξιοποιήσουμε τις ευκαιρίες για το καλό 

της Τραπέζης, της οικονομίας μας, αλλά και για την ευημερία 

της ελληνικής κοινωνίας.

Αθήναι, 29 Ιουνίου 2018

σίμου εισοδήματος και των υψηλών φορολογικών επιβαρύν-

σεων, η προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων καθίσταται 

ιδιαίτερα σημαντική, καθώς αυτές έχουν ισχυρό αναπτυξιακό 

αποτύπωμα μέσω της εισαγωγής τεχνολογικών καινοτομιών 

που ενισχύουν την παραγωγικότητα της εργασίας. Παράλ-

ληλα, η επιτάχυνση του προγράμματος ιδιωτικοποιήσεων και 

των σχεδιαζόμενων έργων υποδομής μπορεί να αποτελέσει 

μηχανισμό προσελκύσεως νέων επενδυτικών κεφαλαίων και 

αναζωογονήσεως πολλών, μικρού και μεσαίου μεγέθους, 

ελληνικών επιχειρήσεων, οι οποίες θα λειτουργήσουν υποστη-

ρικτικά προς τις μεγάλες επιχειρηματικές μονάδες. 

Κυρίες και κύριοι Μέτοχοι,

Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα, και ιδιαίτερα η Alpha Bank, 

αναλαμβάνουν πλήρως το μερίδιο της προσπάθειας που τους 

αναλογεί για την ανάκαμψη των επενδύσεων και για τη χρημα-

τοδότηση των υγιών επιχειρηματικών ιδεών. Η χρηματοδοτική 

βάση της Τραπέζης βελτιώθηκε σημαντικά, καθώς συνεχίσθηκε 

η μείωση της χρηματοδοτήσεως μέσω του Έκτακτου Μηχανι-

σμού Ρευστότητας της Τραπέζης της Ελλάδος, ενώ παράλληλα 

επετεύχθη ο στόχος για τη μείωση των Μη Εξυπηρετουμένων 

Δανείων. Η υλοποίηση του προγράμματος διαχειρίσεως των 

Μη Εξυπηρετουμένων Ανοιγμάτων την επόμενη διετία, θα 

αποδεσμεύει κεφάλαια και ρευστότητα, ενώ παράλληλα θα 

προχωρήσει η αναδιάρθρωση του επιχειρηματικού και παρα-

γωγικού τομέα μέσω της εξυγιάνσεως πλειάδας επιχειρήσεων 

και της διαμορφώσεως συνθηκών υγιούς και θεμιτού ανταγω-

νισμού. 

Η πρόσφατη ολοκλήρωση της Ασκήσεως Προσομοιώσεως 

Ακραίων Καταστάσεων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τραπέζης, 

επιβεβαίωσε για μία ακόμη φορά ότι η Alpha Bank διαθέτει την 

υψηλότερη κεφαλαιακή θέση μεταξύ των ελληνικών τραπεζών, 

αποτέλεσμα της συνετούς διαχειρίσεως τα προηγούμενα έτη.

Κυρίες και κύριοι Μέτοχοι, 

Είναι γνωστό ότι η υπεύθυνη τήρηση των αρχών εταιρικής 

διακυβερνήσεως αποτελούσε διαχρονικά για την Τράπεζα 

βασικό παράγοντα δημιουργίας αξίας τόσο για τους Μετόχους 

της, όσο και για το κοινωνικό σύνολο. Κατά το προηγούμενο 

έτος, η Alpha Bank προχώρησε σε σημαντικές αλλαγές στην 

εταιρική της διακυβέρνηση, συμμορφούμενη προς τις νέες 

εποπτικές απαιτήσεις, αλλά και τις βέλτιστες ευρωπαϊκές 

πρακτικές. 

Αξίζει να γίνει ξεχωριστή αναφορά σε αυτό το γεγονός. Η 

εκτελεστική διοίκηση και οι ελεγκτικές και εποπτικές μονάδες 

ενός χρηματοπιστωτικού ιδρύματος οφείλουν να είναι κατάλ-

ληλες και αποτελεσματικές, ώστε να ανταποκρίνονται στις 

μεγάλες ευθύνες και στις αρμοδιότητες που αναλαμβάνουν. Η 

σύνθεσή τους πρέπει παράλληλα να διασφαλίζει την αποτε-

λεσματική διοίκηση του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος καθώς 

και την ισορροπία στη λήψη αποφάσεων. Είναι προφανές 

πως ένα αποτελεσματικό διοικητικό συμβούλιο έχει θετική 

επίδραση στην ασφάλεια και στην ευρωστία του τραπεζικού 

ιδρύματος και παράλληλα ενισχύει την εμπιστοσύνη του κοινού 

σε εκείνους που διαχειρίζονται το χρηματοοικονομικό σύστημα 

σε επίπεδο χώρας και Ζώνης του Ευρώ. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική 

Τράπεζα εξέδωσε σχετικές οδηγίες για την εναρμόνιση των 

κριτηρίων αξιολογήσεως όλων των δομών διοικήσεως και των 

εποπτικών οργάνων. 

Το 2017, το Διοικητικό Συμβούλιο της Alpha Bank προέβη 

σε αναθεώρηση του Κώδικα Εταιρικής Διακυβερνήσεως και 

των Κανονισμών Λειτουργίας των Επιτροπών του Διοικητικού 

Συμβουλίου, στις οποίες έχουν ανατεθεί σαφώς καθορισμένες 

και διακριτές αρμοδιότητες, σε πλήρη εναρμόνιση με το 

οικείο κανονιστικό πλαίσιο και με τις πιο πρόσφατες βέλτιστες 

διεθνείς πρακτικές εταιρικής διακυβερνήσεως. Επίσης, αναθε-

ώρησε την Πολιτική Αξιολογήσεως Ανωτέρων Στελεχών και 

Κατόχων Καίριων Θέσεων καθώς και την Πολιτική Σχεδιασμού 

Διαδοχής Ανωτέρων Στελεχών και Κατόχων Καίριων Θέσεων. 

Οι αλλαγές αυτές σε συνδυασμό με την αναθεώρηση του 

Κώδικα Δεοντολογίας της Alpha Bank ενισχύουν σημαντικά τις 

αρχές της αποτελεσματικής λειτουργίας της Τραπέζης, ενδυνα-

μώνουν τις αρχές ακεραιότητας και διαφάνειας και διασφαλί-

ζουν τη βέλτιστη διαχείριση των κινδύνων.

Κυρίες και κύριοι Μέτοχοι,

Καθώς η Ελληνική Οικονομία εισέρχεται σε περίοδο σταδιακής 

ανακάμψεως, η Τράπεζα, με την κεφαλαιακή της ευρωστία και 

με το ισχυρό της Δίκτυο, θα συνεχίσει να στηρίζει τους Πελάτες 

της κατά τα επόμενα έτη ενισχύοντας παράλληλα την αξία της 

περιουσίας των Μετόχων. Οι δυσκολίες δεν έχουν ξεπερα-

στεί ακόμη. Οι προκλήσεις που αφορούν στη μείωση των μη 

εξυπηρετουμένων ανοιγμάτων, την  αξιοποίηση των νέων 

τεχνολογιών και την περαιτέρω μείωση του κόστους πρέπει να 

αντιμετωπισθούν με αποφασιστικότητα, ευελιξία και καινοτόμο 

πνεύμα. Πιστοί στην ιστορία της ALPHA BANK μπορώ να σας 

διαβεβαιώσω ότι το Διοικητικό Συμβούλιο θα συνεχίσει να 
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του επάρκεια για την αντιμετώπιση μίας απροσδόκητης αρνη-

τικής εξελίξεως στην πορεία της Ελληνικής Οικονομίας κατά 

την επόμενη τριετία. Σύμφωνα με τις εποπτικές εκτιμήσεις, και 

σε αυτήν την περίπτωση, οι ενδεχόμενες απώλειες υπερκαλύ-

πτονται από την κεφαλαιακή βάση. Κατά συνέπεια, η εκτιμώ-

μενη ανθεκτικότητα των ελληνικών τραπεζών σε εξωγενείς 

διαταραχές συνιστά παράγοντα ενισχύσεως τόσο της εμπι-

στοσύνης στην Ελληνική Οικονομία, όσο και της προσπάθειας 

του τραπεζικού συστήματος να επιτύχει τον στρατηγικό στόχο 

της αποτελεσματικής διαχειρίσεως των Μη Εξυπηρετουμένων 

Ανοιγμάτων. 

Ιδιαίτερη μνεία πρέπει να γίνει στην εξαιρετική επίδοση της 

Alpha Bank στην πρόσφατη άσκηση προσομοιώσεως ακραίων 

καταστάσεων. Η επίδοση αυτή αφ' ενός επιβεβαιώνει, για μία 

ακόμη φορά, το γεγονός ότι η Τράπεζα διαθέτει την υψηλότερη 

κεφαλαιακή βάση μεταξύ των ελληνικών τραπεζών, αφ' ετέρου 

της επιτρέπει να επιτύχει τους στρατηγικούς στόχους της μέσω 

της εφαρμογής του σχεδίου για τη μείωση των Μη Εξυπηρε-

τουμένων Ανοιγμάτων και τέλος, σηματοδοτεί την ικανότητά 

της να συμβάλει στην ταχεία ανάκαμψη της οικονομίας με την 

περαιτέρω ενίσχυση της αναπτύξεως των ελληνικών επιχειρή-

σεων.

Επίσης, αξίζει να σημειωθούν ορισμένα ενδιαφέροντα στοιχεία 

για την κατανόηση της σημασίας της ασκήσεως προσομοιώ-

σεως ακραίων καταστάσεων. 

Η άσκηση πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με δύο υποθετικές 

εκδοχές εξελίξεως του μακροοικονομικού περιβάλλοντος με 

χρονικό ορίζοντα τριών ετών (2018-2020), ήτοι μία βασική και 

μία δυσμενή εκδοχή. Σημείο αναφοράς της ασκήσεως ήταν 

ο Ισολογισμός της 31 Δεκεμβρίου 2017 (static balance sheet 

approach), αναμορφωμένος για την επίδραση της εφαρμογής 

του Διεθνούς Προτύπου Χρηματοοικονομικής Πληροφορή-

σεως (IFRS) 9. Υπό τη βασική εκδοχή, ο Δείκτης Κεφαλαίων 

Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) διαμορφώθηκε σε 

20,4% για το έτος 2020 κατόπιν της σταδιακής ενσωματώσεως 

της επιδράσεως από την εφαρμογή του Διεθνούς Προτύπου 

Χρηματοοικονομικής Πληροφορήσεως (IFRS) 9, ενισχυμένος 

κατά 212 μονάδες βάσεως, κυρίως ως αποτέλεσμα της υψηλής 

κερδοφορίας προ προβλέψεων σύμφωνα με τις παραδοχές της 

βασικής εκδοχής. Υπό τη δυσμενή εκδοχή, ο ελάχιστος Δείκτης 

Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) ανήλθε 

σε 9,7% για το έτος 2020, μειωμένος κατά 856 μονάδες 

βάσεως, κυρίως ως αποτέλεσμα της αρνητικής επιπτώσεως 

επί του πιστωτικού κινδύνου που οφείλεται στις υποθέσεις 

σύμφωνα με την εφαρμοσθείσα μεθοδολογία για επιδείνωση 

του μακροοικονομικού περιβάλλοντος.

Το 2017 η Alpha Bank, εφαρμόζοντας το επιχειρησιακό της 

σχέδιο, βελτίωσε την αποδοτικότητά της και επέστρεψε σε 

κερδοφόρο πορεία ισχυροποιώντας τον ισολογισμό της. Τα 

ετήσια αποτελέσματα παρουσίασαν περαιτέρω βελτίωση σε 

όλους τους τομείς. Οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας ενισχύ-

θηκαν, η χρηματοδότησή της από τις Κεντρικές Τράπεζες μειώ-

θηκε, ενώ επετεύχθη περαιτέρω περιορισμός του κόστους. 

Παράλληλα, με στόχο τη διαρκή αναβάθμιση της εξυπηρετή-

σεως των Πελατών μας, προσφέρουμε ένα συνεχώς ανανε-

ούμενο δίκτυο υπηρεσιών, το οποίο περιλαμβάνει εφαρμογή 

για κινητά τηλέφωνα, ηλεκτρονική τραπεζική και τηλεφωνική 

εξυπηρέτηση, σε συνδυασμό με τις υπηρεσίες που παρέχει το 

Δίκτυο Καταστημάτων.

Συγκεκριμένα, η χρηματοδότηση της Τραπέζης από τις 

Κεντρικές Τράπεζες μειώθηκε περαιτέρω κατά Ευρώ 1,4 δισ. 

σε τριμηνιαία βάση το τέταρτο τρίμηνο 2017 και διαμορφώθηκε 

σε Ευρώ 10,2 δισ., κυρίως ως αποτέλεσμα της μειώσεως του 

επενδυτικού χαρτοφυλακίου κατά Ευρώ 0,9 δισ., μέσω πωλή-

σεων ομολόγων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής 

Σταθερότητας (EFSF) καθώς και των εισροών καταθέσεων 

ύψους Ευρώ 0,9 δισ. Συνεπεία των ανωτέρω εξελίξεων, η 

χρηματοδότηση από τον Έκτακτο Μηχανισμό Ρευστότητας της 

Τραπέζης της Ελλάδος (ELA) διαμορφώθηκε σε Ευρώ 7 δισ. 

στο τέλος Δεκεμβρίου 2017, μειωμένη κατά Ευρώ 6,2 δισ. σε 

ετήσια βάση. 

Η Τράπεζα συνέχισε την προσπάθεια ενισχύσεως της κερδο-

φορίας της και το 2017. Το Καθαρό Έσοδο Τόκων ανήλθε 

σε Ευρώ 1.942,6 εκατ. Παράλληλα, τα Καθαρά Έσοδα από 

Προμήθειες το 2017 ανήλθαν σε Ευρώ 323,5 εκατ., από 

Ευρώ 317,9 εκατ. το 2016, κυρίως από αμοιβές και από 

προμήθειες χορηγήσεων λόγω της συμμετοχής της Τραπέζης 

σε χρηματοδότηση έργων (project financing), καθώς και από 

τη συνεισφορά εργασιών private banking και διαχειρίσεως 

χαρτοφυλακίου. Επιπλέον, οι υψηλές επιδόσεις του ελληνικού 

τουρισμού συνέβαλαν στην περαιτέρω ενίσχυση των εσόδων 

από πιστωτικές κάρτες κατά Ευρώ 1,1 εκατ. 

Τα Αποτελέσματα Χρηματοοικονομικών Πράξεων ανήλθαν σε 

Ευρώ 144,7 εκατ. έναντι Ευρώ 84,9 εκατ. το προηγούμενο έτος, 

επηρεασμένα θετικά από χρηματοοικονομικά κέρδη λόγω πωλή-

σεων ομολόγων, αλλά και της συμμετοχής της Τραπέζης στο 

πρόγραμμα ανταλλαγής Ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου. 
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Η ολοκλήρωση του τρίτου προγράμματος προσαρμογής της 

Ελληνικής Οικονομίας τον Αύγουστο 2018 αναμένεται να 

σηματοδοτήσει το τέλος μίας μακράς περιόδου αβεβαιότητος 

και πρέπει να καταστεί η αφορμή για την έναρξη ταχείας και 

βιώσιμης αναπτύξεως, καθώς η χώρα αναμένεται να βελτιώσει 

σημαντικά τη θέση της ως επενδυτικός προορισμός. Η διοχέ-

τευση των πόρων αυτών στις παραγωγικές και εξωστρεφείς 

επενδύσεις θα προσδώσει την αναγκαία ώθηση στον μετασχη-

ματισμό του παραγωγικού προτύπου της Ελληνικής Οικονο-

μίας, ώστε εφεξής να στηρίζεται στα αγαθά και στις υπηρεσίες 

που είναι διεθνώς εμπορεύσιμα. 

Η προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων προϋποθέτει τη 

διαμόρφωση ενός φιλικού περιβάλλοντος προς την επιχειρημα-

τικότητα, την πλήρη εφαρμογή του προγράμματος ιδιωτικοποιή-

σεων, καθώς και την κάμψη των εμποδίων σε μεταρρυθμίσεις, 

οι οποίες αποσκοπούν στον περιορισμό της γραφειοκρατίας και 

στην εύρυθμη λειτουργία των αγορών. Τέλος, η αλλαγή του 

μείγματος δημοσιονομικής προσαρμογής μπορεί να αποτε-

λέσει έναν ακόμη καταλύτη αναπτύξεως μέσω μίας αποφασι-

στικής φορολογικής μεταρρυθμίσεως που θα περιλαμβάνει τη 

διεύρυνση της φορολογικής βάσεως με τον περιορισμό της 

φοροδιαφυγής, χαμηλότερους συντελεστές και απλοποίηση 

του συστήματος. 

Το τραπεζικό σύστημα θα είναι και πάλι αρωγός στην προσπά-

θεια ενισχύσεως της επιχειρηματικότητος και της οριστικής 

εξόδου της χώρας από την κρίση μέσω της επιλογής και της 

χρηματοδοτήσεως των αποδοτικότερων επενδυτικών σχεδίων. 

Και τούτο, διότι η οργανική κερδοφορία των τραπεζών 

ανακάμπτει, ενώ παράλληλα διατηρείται σε πολύ ικανοποιητικό 

επίπεδο η κεφαλαιακή τους επάρκεια και σταδιακά υποχωρεί το 

απόθεμα των Μη Εξυπηρετουμένων Ανοιγμάτων, σύμφωνα με 

τους τεθέντες στόχους. 

Κατά το 2017, η Alpha Bank συνέχισε να υποστηρίζει ενεργά 

τις επιχειρηματικές ιδέες που εμφανίζουν ευνοϊκές προοπτικές 

και ενισχύουν τις υποδομές και τις εξαγωγικές δυνατότητες 

της χώρας, καθώς οι εκταμιεύσεις δανείων προς τον ιδιωτικό 

τομέα ανήλθαν σε Ευρώ 2,1 δισ. Σύμφωνα με το Επιχειρησιακό 

μας Σχέδιο, οι νέες χρηματοδοτήσεις προς επιχειρήσεις στην 

Ελλάδα θα ξεπεράσουν τα Ευρώ 6,5 δισ. κατά την τριετία 

2018-2020 και θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στους τομείς του 

τουρισμού, της ενέργειας και των βασικών υποδομών.

Τον Μάιο 2018, το ελληνικό τραπεζικό σύστημα ολοκλήρωσε 

με επιτυχία μία ακόμη άσκηση προσομοιώσεως ακραίων κατα-

στάσεων επιβεβαιώνοντας με αυτόν τον τρόπο την κεφαλαιακή 
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στεγαστικών και των καταναλωτικών δανείων στο τέλος Δεκεμ-

βρίου 2017 διαμορφώθηκε σε 34,6%, σε 34,9% και σε 36,7%, 

αντιστοίχως, ενώ το σχετικό απόθεμα των προβλέψεων ανήλθε 

σε 75%, σε 52% και σε 77%, αντιστοίχως. Στο τέλος Δεκεμ-

βρίου 2017, το συνολικό απόθεμα των προβλέψεων για τον 

Όμιλο ανήλθε σε Ευρώ 13,3 δισ., ενώ ο Δείκτης Αποθέματος 

Προβλέψεων ως προς το σύνολο του δανειακού χαρτοφυλα-

κίου διαμορφώθηκε σε 23,5%.

Λαμβανομένης υπ’ όψιν της επιπτώσεως από την εφαρμογή 

του Διεθνούς Προτύπου Χρηματοοικονομικής Πληροφορή-

σεως (IFRS) 9, το συνολικό απόθεμα των προβλέψεων για τον 

Όμιλο εκτιμάται ότι αυξήθηκε κατά 8,1% σε Ευρώ 14,4 δισ., 

υπολογισμένο με στοιχεία της 31.12.2017. Συνεπώς, ο Δείκτης 

Καλύψεως Μη Εξυπηρετουμένων Ανοιγμάτων του Ομίλου 

αυξήθηκε κατά πέντε (5) ποσοστιαίες μονάδες σε περίπου 

50%.

Κατά το έτος 2018, συνεχίζονται οι προσπάθειες για τη μείωση 

των Μη Εξυπηρετουμένων Ανοιγμάτων σύμφωνα με τον επιχει-

ρησιακό σχεδιασμό καθώς και για την πλήρη αποδέσμευση 

από τον Έκτακτο Μηχανισμό Ρευστότητος της Τραπέζης της 

Ελλάδος και για την αύξηση των εσόδων που δεν προέρχο-

νται από τόκους, παράλληλα με την περαιτέρω βελτίωση της 

αποδοτικότητος του Δικτύου.

Με σκοπό την περαιτέρω εξυγίανση του ισολογισμού, η 

Τράπεζα προέβη σε σειρά αξιοσημείωτων πρωτοβουλιών, τις 

οποίες εφήρμοσε επιτυχώς. Στη Ρουμανία ολοκληρώθηκε η 

πώληση χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετουμένων δανείων άνω 

των Ευρώ 400 εκατ., ενώ στην Ελλάδα η Τράπεζα συνήψε 

οριστική συμφωνία για την πώληση χαρτοφυλακίου μη 

εξυπηρετουμένων και άνευ εξασφαλίσεων δανείων Λιανικής 

ύψους Ευρώ 3,7 δισ., με θετική επίπτωση επί των κεφαλαιακών 

δεικτών. 

Την 25 Ιανουαρίου 2018, ολοκληρώθηκε με επιτυχία η 

έκδοση καλυμμένης ομολογίας, η οποία είχε ξεκινήσει από 

το 2017, ύψους Ευρώ 500 εκατ., πενταετούς διάρκειας και 

αποδόσεως στη λήξη 2,75%, στο πλαίσιο του Προγράμματος 

Καλυμμένων Ομολογιών Ι, που προβλέπει απευθείας έκδοση 

από την Τράπεζα έως του ποσού των Ευρώ 8 δισ. Η Έκδοση 

προσέλκυσε μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον, καθώς το Βιβλίο 

Προσφορών υπερκαλύφθηκε σχεδόν πέντε (5) φορές, με το 

μεγαλύτερο μέρος της να καλύπτεται από διεθνείς θεσμικούς 

επενδυτές (93%).

Στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, τα Κύρια Λειτουργικά Έσοδα 

για το 2017 μειώθηκαν κατά 8,5% σε ετήσια βάση και διαμορ-

φώθηκαν σε Ευρώ 267,5 εκατ., επηρεασμένα αρνητικά 

κυρίως λόγω μειώσεως του Καθαρού Εσόδου Τόκων, ως 

αποτέλεσμα της χαμηλότερης συνεισφοράς των δανείων. Το 

Δίκτυο Καταστημάτων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη αριθμούσε 

186 Καταστήματα στο τέλος Δεκεμβρίου 2017 έναντι 187 το 

προηγούμενο έτος. Ο Δείκτης Δανείων προς Καταθέσεις στις 

Τράπεζες του Ομίλου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη έχει βελτι-

ωθεί σημαντικά και διαμορφώθηκε σε 118% τον Δεκέμβριο 

2017 έναντι 145% πέρυσι.

Η Alpha Bank έχει ενσωματώσει την κοινωνική υπευθυνότητα 

στις αρχές και στις αξίες του Ομίλου και ακολουθεί διεθνώς 

αναγνωρισμένες πρωτοβουλίες για τη βιώσιμη ανάπτυξη. 

Παράλληλα με την επιχειρηματική της δραστηριότητα, η 

Τράπεζα με σεβασμό στις ανθρώπινες αξίες, επί σειρά ετών 

πρωτοπορεί και σχεδιάζει Προγράμματα για την υποστήριξη 

των τομέων της υγείας, της εκπαιδεύσεως, του πολιτισμού, του 

περιβάλλοντος και της κοινωνίας εν γένει.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του 2017, η Alpha Bank ενίσχυσε 

Ιδρύματα, Συλλόγους και Πανεπιστήμια για την απόδοση 

υποτροφιών, καθώς και σχολεία σε όλη την Ελλάδα μέσω της 

αποστολής βιβλίων και ηλεκτρονικών υπολογιστών. 

Μεγάλη και σημαντική ήταν, για ακόμη ένα έτος, η συμμετοχή 

των Εργαζομένων της Τραπέζης σε εθελοντικές εκδηλώσεις. 

Ειδικότερα, 1.000 περίπου Εργαζόμενοι συμμετείχαν σε εκδη-

λώσεις εθελοντικής αιμοδοσίας, κοινωνικής αλληλεγγύης και 

περιβαλλοντικής ευαισθησίας, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν 

σε όλες τις χώρες όπου έχει παρουσία ο Όμιλος.  

Το 2017, συνεχίσθηκε το Πρόγραμμα “Μαζί, με στόχο την 

υγεία”, το οποίο λαμβάνει χώρα ετησίως με σκοπό την 

αποστολή ιατροφαρμακευτικού εξοπλισμού και ιατρικών μηχα-

νημάτων στα ιατρεία νήσων της Ελλάδος. Έως σήμερα έχουν 

παραδοθεί περίπου 200.000 ιατρικά μηχανήματα και αναλώ-

σιμα σε ιατρεία 32 νήσων της Ελλάδος. Το Πρόγραμμα “Μαζί, 

με στόχο την υγεία”, συνεχίζεται και το 2018 με παραδόσεις 

ιατροφαρμακευτικού εξοπλισμού σε επιπλέον 10 νησιά της 

Ελλάδος. 

Το Πρόγραμμα “Χέρι Βοηθείας”, κύριο μέλημα του οποίου 

είναι η υποστήριξη ευπαθών ομάδων (άποροι, πολύτε-

κνοι, ηλικιωμένοι), συνεχίσθηκε και το 2017, ενώ αξίζει να 

αναφερθεί ότι από το 2012 που ξεκίνησε το Πρόγραμμα έως 

και σήμερα έχουν παραδοθεί 24.000 τροχήλατα σακίδια με 

τρόφιμα. 

Το 2017 συνεχίσθηκε, για ένα ακόμη έτος, ο εξορθολογι-

σμός της διαρθρώσεως του κόστους. Τα Επαναλαμβανόμενα 

Λειτουργικά Έξοδα παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητα και 

διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 1.104 εκατ., επηρεασμένα από την 

αύξηση των εξόδων για τη διαχείριση καθυστερήσεων, η οποία 

αντιστάθμισε το όφελος από τη μείωση των Δαπανών Προσω-

πικού, με τον αντίστοιχο Δείκτη Εξόδων/Εσόδων να μειώνεται 

περαιτέρω σε 47,6% για το 2017. 

Στο τέλος Δεκεμβρίου 2017, οι Δαπάνες Προσωπικού μειώθηκαν 

κατά 5,4% σε ετήσια βάση και ανήλθαν σε Ευρώ 473,6 εκατ., 

κυρίως λόγω της μειώσεως του αριθμού του Προσωπικού από 

11.863 Εργαζομένους στο τέλος Δεκεμβρίου 2016 σε 11.727 

Εργαζομένους στο τέλος Δεκεμβρίου 2017, ως αποτέλεσμα 

του Προγράμματος Οικειοθελούς Αποχωρήσεως Προσωπικού 

στην Ελλάδα το 2016. Στο τέλος Δεκεμβρίου 2017, το Δίκτυο 

του Ομίλου αριθμούσε 670 Καταστήματα έναντι 721 Καταστη-

μάτων στο τέλος Δεκεμβρίου 2016, ως αποτέλεσμα του εξορ-

θολογισμού του  Δικτύου στην Ελλάδα. Αξίζει να σημειωθεί ότι 

η Τράπεζα έχει ήδη επιτύχει τους στόχους του Σχεδίου Αναδι-

αρθρώσεως όσον αφορά τόσο στον αριθμό Εργαζομένων, όσο 

και στον αριθμό Καταστημάτων.

Τα Γενικά Έξοδα διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 530,7 εκατ., αυξη-

μένα κατά 4,1% σε ετήσια βάση, επηρεασμένα αρνητικά από 

την αύξηση των εξόδων για τη διαχείριση καθυστερήσεων. 

Μη λαμβανομένου υπ’ όψιν του κόστους διαχειρίσεως των 

καθυστερήσεων ύψους Ευρώ 88,2 εκατ., τα Γενικά Έξοδα για 

το 2017 διαμορφώνονται σε Ευρώ 442,5 εκατ. 

Οι συνολικές χορηγήσεις του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε 

Ευρώ 56,6 δισ. στο τέλος Δεκεμβρίου 2017, μειωμένες, ως 

αποτέλεσμα της εφαρμογής του σχεδίου για τη μείωση των 

Μη Εξυπηρετουμένων Ανοιγμάτων και της πωλήσεως χαρτο-

φυλακίων μη εξυπηρετουμένων δανείων στην Ελλάδα και στη 

Ρουμανία. 

Οι συνολικές καταθέσεις του Ομίλου σημείωσαν αύξηση κατά 

Ευρώ 1 δισ. το τέταρτο τρίμηνο 2017, τάση η οποία συνεχί-

σθηκε στο πρώτο τρίμηνο του 2018, φθάνοντας στο τέλος 

Μαρτίου τα Ευρώ 35,9 δισ. Στην Ελλάδα, τα υπόλοιπα των 

καταθέσεων ανήλθαν σε Ευρώ 29,3 δισ., κυρίως λόγω της 

αυξήσεως των καταθέσεων Ιδιωτών. Στη Νοτιοανατολική 

Ευρώπη, τα υπόλοιπα των καταθέσεων αυξήθηκαν σημαντικά 

το τέταρτο τρίμηνο και ανήλθαν σε Ευρώ 4,7 δισ. στο τέλος 

Δεκεμβρίου 2017, κυρίως λόγω εισροών καταθέσεων προθε-

σμίας στην Alpha Bank Romania S.A.

Ως εκ τούτου, ο Δείκτης Δανείων προς Καταθέσεις σε επίπεδο 

Ομίλου βελτιώθηκε περαιτέρω σε 124% στο τέλος Δεκεμβρίου 

2017 έναντι 129% το τρίτο τρίμηνο 2017, ενώ στην Ελλάδα 

περιορίσθηκε σε 128% από 132%. Αξίζει να σημειωθεί ότι, 

σύμφωνα με το Σχέδιο Αναδιαρθρώσεως της Τραπέζης, ο 

στόχος για το 2018 στην Ελλάδα ετέθη στο 119%, ο οποίος 

και επετεύχθη ήδη εντός του πρώτου τριμήνου του τρέχοντος 

έτους.

Η αποτελεσματική διαχείριση των Μη Εξυπηρετουμένων Ανοιγ-

μάτων αποτελεί το κρισιμότερο ζήτημα που η Τράπεζα καλείται 

να αντιμετωπίσει, προκειμένου να εξυγιανθεί πλήρως το 

δανειακό της χαρτοφυλάκιο και να ενισχυθούν έτι περαιτέρω οι 

δυνατότητές της να χρηματοδοτεί αποτελεσματικά την Ελληνική 

Οικονομία. Η απλούστευση του θεσμικού πλαισίου αδειοδοτή-

σεως των εταιριών διαχειρίσεως πιστωτικών απαιτήσεων και η 

πραγματοποίηση των πρώτων πωλήσεων δανειακών χαρτοφυ-

λακίων συνιστούν σημαντικά βήματα εξομαλύνσεως.

Η Τράπεζα εντείνει την προσπάθειά της, με σκοπό την επίτευξη 

των επιχειρησιακών της στόχων για τα Μη Εξυπηρετούμενα 

Ανοίγματα, διευρύνοντας το ταχύτερο δυνατόν τις λύσεις 

που προτείνει στους δανειολήπτες και προχωρώντας στη 

λήψη πιο δραστικών αποφάσεων όσον αφορά στις ενέργειες 

αναδιαρθρώσεως βιώσιμων επιχειρήσεων και τον εντοπισμό 

των στρατηγικών κακοπληρωτών. Στο πλαίσιο εξευρέσεως 

βιώσιμων λύσεων, η Τράπεζα προσφέρει μία σειρά εναλλα-

κτικών επιλογών όπως η μείωση επιτοκίου, η παράταση διάρ-

κειας, ο διαχωρισμός οφειλής, η μερική διαγραφή οφειλής και 

η λειτουργική αναδιάρθρωση επιχειρήσεως.

Ως εκ τούτου, το τέταρτο τρίμηνο 2017 τα Μη Εξυπηρετούμενα 

Ανοίγματα στην Ελλάδα μειώθηκαν με επιταχυνόμενο ρυθμό 

κατά Ευρώ 1,8 δισ. και διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 25 δισ. 

Η επίδοση αυτή αντανακλά τις επιτυχημένες αναδιαρθρώ-

σεις κατά το τελευταίο τρίμηνο 2017, σε συνδυασμό με την 

ανάληψη πρωτοβουλιών, όπως οι εκκαθαρίσεις και οι εκποιή-

σεις επιλεγμένων μη εξυπηρετουμένων χαρτοφυλακίων καθώς 

και οι διαγραφές. 

Τα Δάνεια σε Καθυστέρηση στην Ελλάδα μειώθηκαν συνολικά 

κατά Ευρώ 3 δισ. το 2017, με αποτέλεσμα στο τέλος Δεκεμ-

βρίου 2017 ο Δείκτης Καθυστερήσεων σε επίπεδο Ομίλου να 

διαμορφωθεί σε 34,9% και ο Δείκτης Καλύψεως Καθυστε-

ρήσεων σε 67%. Ο συνολικός μάλιστα Δείκτης Καλύψεως 

Καθυστερήσεων, συμπεριλαμβανομένων των ενσωμάτων 

εξασφαλίσεων, ανήλθε σε 122%. Πιο αναλυτικά, σε επίπεδο 

Ομίλου ο Δείκτης Καθυστερήσεων των επιχειρηματικών, των 
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πέραν της ελληνικής και αγγλικής, στη γαλλική, στη γερμα-

νική και στη ρωσική γλώσσα, ενώ επισημαίνεται ότι κατά το 

έτος 2017 επισκέφθηκαν το Μουσείο 6.423 άτομα και 825 

μαθητές παρακολούθησαν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με 

τίτλο “Χάρτινο νόμισμα – Το ελληνικό χαρτονόμισμα”. 

•  Η έκθεση “Ελληνική τέχνη από το 1950 έως σήμερα” με έργα 

από τη Συλλογή της Τραπέζης, η οποία συνέχισε και το 2017 

την περιοδεία της ανά την Ελλάδα.  Κατά τους μήνες Μάρτιο 

και Απρίλιο, παρουσιάσθηκε στη Δημοτική Πινακοθήκη 

Λάρισας – Μουσείο Γ. Ι. Κατσίγρα.

Η χώρα μας ευρίσκεται σήμερα ενώπιον μίας ιστορικής 

προκλήσεως: να επανέλθει σύντομα στις διεθνείς χρηματοοικο-

νομικές αγορές και σε πορεία συγκλίσεως με τους Ευρωπαίους 

εταίρους. Η επιστροφή σε ισχυρή και βιώσιμη ανάπτυξη απαιτεί 

πρωτίστως τη διατήρηση και την εφαρμογή των μεταρρυθμί-

σεων που έχουν ήδη νομοθετηθεί, δομικές αλλαγές στο φορο-

λογικό σύστημα, στη δημόσια διοίκηση και στην αξιοποίηση 

της δημόσιας περιουσίας, καθώς και τη μετατόπιση προς ένα 

εξαγωγικό παραγωγικό πρότυπο.

Έχοντας πλήρη επίγνωση του ρόλου της απέναντι στις υγιείς 

και παραγωγικές δυνάμεις της χώρας, η Τράπεζα θα αντιμετω-

πίσει τη μεγάλη πρόκληση της διαχειρίσεως των Μη Εξυπηρε-

τουμένων Δανείων και θα σταθεί αρωγός στην προσπάθεια 

ανατάσεως της Ελληνικής Οικονομίας. 

Η Alpha Bank, με πίστη και με αισιοδοξία για το μέλλον, βασι-

ζόμενη στην εργατικότητα και στην αφοσίωση του Προσωπικού 

ενισχύει τις σχέσεις εμπιστοσύνης με τους Πελάτες και με τους 

Μετόχους της, όπως άλλωστε πράττει από ιδρύσεώς της. 

Αθήναι, 29 Ιουνίου 2018

Επίσης, συνεχίσθηκε το πρόγραμμα “Μαζί με τα παιδιά στο 

Μουσείο και στο Θέατρο”, στο πλαίσιο του οποίου παιδιά 

που φιλοξενούνται σε Ιδρύματα επισκέφθηκαν Μουσεία και 

παρακολούθησαν παραστάσεις που διοργανώθηκαν αποκλει-

στικά για αυτά. Έως σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά 

17 επισκέψεις και παραστάσεις, με τη βοήθεια Εθελοντών από 

το Προσωπικό της Τραπέζης, στις οποίες συμμετείχαν περισσό-

τερα από 550 παιδιά.

Η Τράπεζα επί σειρά ετών συμμετέχει ενεργά στην πολιτιστική 

ζωή και στην εξέλιξη του τόπου. Με στόχο τη συντήρηση 

γλυπτών και ιστορικών μνημείων συνεχίσθηκε το πρόγραμμα 

“Οι φθορές που πληγώνουν”. Ειδικότερα, το 2017 πραγματο-

ποιήθηκαν εργασίες αποκαταστάσεως και συντηρήσεως του 

Ωδείου Αθηνών, του Βασιλικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος 

καθώς και του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, ενώ 

συνεχίσθηκε η δράση “Ξαναδίνουμε λάμψη στη Νέα Παραλία 

Θεσσαλονίκης”, η οποία διοργανώνεται σε συνεργασία με το 

Κολλέγιο Ανατόλια, τη Χ.Α.Ν.Θ. και τον Δήμο Θεσσαλονίκης, 

με στόχο την ανανέωση και τη βελτίωση του χώρου της Νέας 

Παραλίας, που αποτελεί σημείο αναφοράς της πόλεως.

Αξίζει να αναφερθεί ότι η Alpha Bank ανταποκρίνεται άμεσα 

στην ανάγκη αποστολής ανθρωπιστικής βοήθειας σε πληγέ-

ντες από πλημμύρες, σεισμούς ή άλλες φυσικές καταστροφές, 

προσφέροντας είδη ρουχισμού, τρόφιμα μακράς διαρκείας, 

αλλά και λαμβάνοντας έκτακτα μέτρα ρυθμίσεων για τη 

στήριξη των Πελατών της, Ιδιωτών και Επιχειρήσεων που 

διαμένουν ή εδρεύουν στις πληγείσες περιοχές. 

Σε αυτήν την κατεύθυνση, η Τράπεζα το 2017 υποστήριξε 

τους πληγέντες από τις πλημμύρες στη Δυτική Αττική, με την 

προσφορά μερίδων ζεστού φαγητού στο Κοινωνικό Παντο-

πωλείο του Δήμου Μάνδρας, αλλά και τροφίμων μακράς 

διαρκείας καθώς και ειδών ρουχισμού. Για τη διευκόλυνση της 

αποπληρωμής δανείων και καρτών των Πελατών της που είναι 

κάτοικοι των περιοχών Μάνδρας, Μεγάρων, Μαγούλας και 

Νέας Περάμου, τους παρείχε τη δυνατότητα άτοκης αναστολής 

πληρωμών για δύο μήνες. Επιπλέον, προκειμένου να συμβάλει 

κατά το δυνατόν στην αποκατάσταση των συναλλαγών με 

κάρτες στις πληγείσες περιοχές, η Τράπεζα προέβη στην αντι-

κατάσταση των κατεστραμμένων τερματικών στις Επιχειρήσεις - 

Πελάτες της που είχαν υποστεί ζημίες από τις πλημμύρες, ενώ 

ανέλαβε και τις δαπάνες που αφορούσαν στην τεχνική υποστή-

ριξη ή το ενοίκιο του νέου τερματικού για διάστημα έξι μηνών. 

Το 2017, η Alpha Bank στάθηκε επίσης αρωγός στην προσπά-

θεια της Ενώσεως Μαστιχοπαραγωγών Χίου για αναφύτευση 

των περιοχών που επλήγησαν από την καταστροφική πυρκαϊά 

της 25 Ιουλίου 2016 στα Μαστιχοχώρια της Νοτίου Χίου, μέσω 

της δωρεάς 2.000 δενδρυλλίων μαστιχοφόρου σχίνου.

Τέλος, η Τράπεζα πραγματοποίησε σειρά εκθέσεων, εκδόσεων 

και δράσεων, από τις οποίες οι σημαντικότερες ήταν:

•  H έκθεση “ΧΡΗΜΑ. Σύμβολα απτά στην αρχαία Ελλάδα”, 

την οποία διοργάνωσαν από κοινού η Νομισματική Συλλογή 

της Alpha Bank και το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, με θέμα 

τη χρήση του  νομίσματος όχι μόνον ως μέσου συναλλαγής, 

αλλά και ως μέσου συμβολισμού, χρήση που πηγάζει κυρίως 

από τη μελέτη της εικονογραφίας του. Οι παραστάσεις που 

χαράσσονται στη μικρή μεταλλική επιφάνεια, πολύ συχνά 

προσφέρουν σημαντικές πληροφορίες για το εμπόριο, την 

ιστορία, την τέχνη και τον πολιτισμό τής εκάστοτε εκδότριας 

αρχής. Στην Έκθεση παρουσιάσθηκαν 85 νομίσματα από τη 

Συλλογή της Alpha Bank μαζί με 159 λοιπά αριστουργήματα 

από 29 Αρχαιολογικά Μουσεία και Συλλογές της Ελλάδος, 

από δύο Μουσεία της Ιταλίας, από το Βρεταννικό Μουσείο 

και από το Μουσείο του Λούβρου. Την Έκθεση, που παρουσι-

άσθηκε κατά το χρονικό διάστημα από την 2 Νοεμβρίου 2017 

έως την 15 Απριλίου 2018, επισκέφθηκαν 10.362 άτομα.

•  Η έκδοση “ΧΡΗΜΑ. Σύμβολα απτά στην αρχαία Ελλάδα”, η 

οποία κυκλοφόρησε στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα.

•  Τα εκπαιδευτικά προγράμματα που σχεδιάσθηκαν στο 

πλαίσιο της εκθέσεως “ΧΡΗΜΑ. Σύμβολα απτά στην αρχαία 

Ελλάδα”, τα οποία από την 3 Νοεμβρίου έως την 21 Δεκεμ-

βρίου 2017 παρακολούθησαν 520 μαθητές από 23 σχολεία 

της Αττικής.

•  Tο εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Νόμος-Νομίζω-Νόμισμα”, 

το οποίο, μέσα σε μία ειδικά σχεδιασμένη βαλίτσα, ταξι-

δεύει στα σχολεία της ελληνικής επικράτειας. Σκοπός του 

Προγράμματος είναι να γνωρίσουν οι μαθητές την ιστορία 

του νομίσματος από την εποχή της εμφανίσεώς του. Καθ’ 

όλη τη διάρκεια του έτους 2017 το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 

παρακολούθησαν συνολικά 3.273 μαθητές, από 63 Σχολεία 

σε 36 πόλεις της ελληνικής επικράτειας. 

•  Η ημερίδα με τίτλο “Τα Μουσεία της Κέρκυρας συνομιλούν: 

προκλήσεις και προοπτικές” που πραγματοποιήθηκε στο 

Μουσείο Χαρτονομισμάτων Ιονικής Τραπέζης στην Κέρκυρα 

και στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι από εννέα Μουσεία 

της νήσου. Αξίζει, τέλος, να σημειωθεί ότι ο κατάλογος της 

μόνιμης εκθέσεως με τίτλο “Ελληνικό Χαρτονόμισμα. Ιστο-

ρικές μαρτυρίες” που στεγάζεται στο Μουσείο κυκλοφόρησε, 
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Τα σημαντικότερα γεγονότα στρατηγικής σημασίας για την 

Τράπεζα κατά το έτος 2017 συνοψίζονται ως ακολούθως:

•  Τον Ιανουάριο, υπεγράφη συμφωνία με τον σερβικό όμιλο 

MK Group για την πώληση του συνόλου των μετοχών 

(100%) που κατείχε η Τράπεζα στο μετοχικό κεφάλαιο της 

Alpha Bank Srbija A.D., κατόπιν διαγωνισμού, η διαδικασία 

του οποίου είχε ξεκινήσει το 2016. Η συναλλαγή ολοκλη-

ρώθηκε τον Απρίλιο 2017, μετά και τη λήψη των σχετικών 

εποπτικών εγκρίσεων και συνέβαλε στην επίτευξη των 

στόχων του Σχεδίου Αναδιαρθρώσεως της Τραπέζης.

•  Τον Φεβρουάριο, η Τράπεζα προέβη στην αύξηση του 

μετοχικού της κεφαλαίου συνεπεία ασκήσεως δικαιώματος 

μετατροπής για το σύνολο του μετατρέψιμου ομολογιακού 

δανείου ποσού Ευρώ 150 εκατ. που εξεδόθη την 1.2.2013, 

στο πλαίσιο της συμφωνίας με την Crédit Agricole S.A. για 

την εξαγορά της Εμπορικής Τραπέζης. Εκ της μετατροπής 

εκδόθηκαν 6.818.181 νέες κοινές μετοχές, που αντιστοιχούν 

σε 0,44% επί του συνόλου των μετοχών της Τραπέζης.

•  Τον Μάρτιο, το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπ’ όψιν 

τις μεταβαλλόμενες συνθήκες της τραπεζικής αγοράς και σε 

πλήρη εναρμόνιση με το οικείο κανονιστικό πλαίσιο και με 

τις πιο πρόσφατες βέλτιστες πρακτικές εταιρικής διακυβερ-

νήσεως προέβη σε αλλαγή στην κατανομή των καθηκόντων 

των τριών Γενικών Διευθυντών και Εκτελεστικών Μελών του 

Διοικητικού Συμβουλίου, με την παράλληλη αναβάθμισή τους 

σε Αναπληρωτές Διευθύνοντες Συμβούλους. Επίσης, στο ίδιο 

πλαίσιο, προχώρησε σε αναθεώρηση του Κώδικα Εταιρικής 

Διακυβερνήσεως και των Κανονισμών Λειτουργίας των 

Επιτροπών του, στις οποίες έχουν ανατεθεί σαφώς καθορι-

σμένες και διακριτές αρμοδιότητες. Συγκεκριμένα: Ο Γενικός 

Διευθυντής κ. Σπύρος Ν. Φιλάρετος ονομάσθηκε Αναπλη-

ρωτής Διευθύνων Σύμβουλος - Chief Operating Officer, ο 

Γενικός Διευθυντής κ. Αρτέμιος Χ. Θεοδωρίδης ονομάσθηκε 

Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος Καθυστερήσεων 

και Διαχειρίσεως Διαθεσίμων και ο Γενικός Διευθυντής κ. 

Γεώργιος Κ. Αρώνης ονομάσθηκε Αναπληρωτής Διευθύνων 

Σύμβουλος Retail, Wholesale Banking and International 

Network. 

•  Τον Νοέμβριο, η κοινοπραξία APE Commercial Property 

A.E., στην οποία η Τράπεζα συμμετείχε με ποσοστό 72,2%, 

προέβη σε πώληση του συνόλου των μετοχών (37%) που 

κατείχε στην εταιρία “ΕΛ.Π.ΕΤ. Βαλκανική Α.Ε.”.

•  Τον Νοέμβριο, επίσης, η Εταιρία του Ομίλου Alpha Αστικά 

Η Alpha Bank είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών από 

το 1925 και κατατάσσεται σταθερά μεταξύ των εταιριών με την 

υψηλότερη κεφαλαιοποίηση. Στο τέλος του 2017 η κεφαλαιο-

ποίηση της Τραπέζης ανήλθε σε Ευρώ 2.759 εκατ. και αντιπρο-

σώπευε το 5,04% και το 37,1% της κεφαλαιοποιήσεως των 

εταιριών του Γενικού και του Τραπεζικού Δείκτη του Χρηματι-

στηρίου Αθηνών αντιστοίχως, ενώ η συμμετοχή της μετοχής 

στον Δείκτη FTSE/Athex Large Cap ήταν 9,6%. Εκτός από την 

ελληνική κεφαλαιαγορά, διαπραγμάτευση της μετοχής γίνεται 

εκτός χρηματιστηριακού κύκλου στην αγορά της Νέας Υόρκης 

(ADRs). Η μετοχή συμμετέχει σε διεθνείς δείκτες όπως o MSCI 

Emerging Markets Index, ο FTSE All-World Index, ο FTSE 

Med 100 Index και ο FTSE4Good Emerging Index. 

Το μετοχικό κεφάλαιο της Τραπέζης την 31.12.2017 ανήλθε 

σε Ευρώ 463.109.814,30, διαιρούμενο σε 1.543.699.381 

κοινές μετοχές μετά δικαιώματος ψήφου, ονομαστικής αξίας 

ίσης προς Ευρώ 0,30 ανά μετοχή. Στο Χρηματιστήριο Αθηνών 

τίθενται υπό διαπραγμάτευση 1.374.425.214 κοινές μετοχές 

της Τραπέζης, ενώ το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας 

κατέχει τις υπόλοιπες 169.174.167 κοινές, ονομαστικές, μετά 

ψήφου, άυλες μετοχές ή ποσοστό 11% επί του συνόλου των 

κοινών μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης.

Ο αριθμός των Μετόχων της Τραπέζης την 31.12.2017 

ανήρχετο σε περίπου 121.000 ιδιώτες και θεσμικούς 

επενδυτές. Συγκεκριμένα, εξαιρουμένου του ποσοστού 

κατοχής του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, 

οι ιδιώτες επενδυτές την 31.12.2017 κατείχαν το 5% των 

μετοχών, ενώ οι θεσμικοί επενδυτές αντιπροσώπευαν το 95% 

της μετοχικής βάσεως.

 Ο μέσος ημερήσιος όγκος συναλλαγών της μετοχής για το 

έτος 2017 διαμορφώθηκε σε 5.602.793 τεμάχια κατά μέσο 

όρο ανά συνεδρίαση, ενώ η μέση ημερήσια αξία των συναλ-

λαγών ανήλθε σε Ευρώ 10.633.710. Αντιστοίχως, για τα 

Warrants ο μέσος ημερήσιος όγκος συναλλαγών έως την 

7.12.2017 ανήλθε σε 2.832.988 τεμάχια, ενώ η μέση ημερήσια 

αξία των συναλλαγών κατά το έτος 2017 ανήλθε σε 

Ευρώ 3.817. Τα Warrants που δεν ασκήθηκαν έως και την 

τελευταία ημερομηνία ασκήσεως (11.12.2017) έπαψαν αυτοδι-

καίως να ισχύουν και ακυρώθηκαν από το Ταμείο Χρηματοπι-

στωτικής Σταθερότητας την 14.12.2017.
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Ακίνητα Α.Ε. προέβη σε πώληση του συνόλου των μετοχών 

που κατείχε στην εταιρία “Alpha Real Estate D.O.O. 

Beograd” έναντι τιμήματος Ευρώ 8,4 εκατ.

•  Τον Δεκέμβριο, ολοκληρώθηκε η πώληση του συνόλου των 

μετοχών που κατείχε η Τράπεζα στο μετοχικό κεφάλαιο της 

εταιρίας ΕΒΙΣΑΚ Α.Ε. (ήτοι το 85,7%).

•  Την 5.1.2018, η Τράπεζα από κοινού με την Alpha Bank 

Romania S.A. εισήλθαν σε οριστική συμφωνία για την 

πώληση ενός Χαρτοφυλακίου Μη Εξυπηρετούμενων Επιχει-

ρηματικών Δανείων συνολικού υπολοίπου ύψους περίπου 

Ευρώ 360 εκατ. προς εταιρίες που χρηματοδοτήθηκαν από 

κοινοπραξία διεθνών επενδυτών, στην οποία περιλαμβά-

νονται η Deutsche Bank AG, επενδυτικά κεφάλαια υπό τη 

διαχείριση της AnaCap Financial Partners LLP και επενδυτικά 

κεφάλαια υπό τη διαχείριση της APS Investments S.à.r.l. Η 

ολοκλήρωση της συναλλαγής τελεί υπό την αίρεση λήψεως 

των σχετικών εποπτικών εγκρίσεων. Με την εν λόγω 

συναλλαγή, καθώς και με την πώληση το τρίτο τρίμηνο του 

2017 ενός Χαρτοφυλακίου Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων 

Λιανικής συνολικού υπολοίπου ύψους Ευρώ 50 εκατ. περίπου 

σε εταιρία του νορβηγικού ομίλου B2Holding ολοκληρώ-

νονται οι ενέργειες της Τραπέζης για την πώληση ενός 

σημαντικού μέρους των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων 

της στη Ρουμανία. Η συναλλαγή συμβαδίζει πλήρως με το 

Σχέδιο Αναδιαρθρώσεως της Τραπέζης και συμβάλλει στην 

επίτευξη των στόχων του, ενώ ο συνδυασμός των αποτε-

λεσμάτων των ανωτέρω συναλλαγών αναμένεται να έχει 

θετική επίπτωση για την Τράπεζα λογιστικά και κεφαλαιακά.

•  Το 2017 ήταν ένα έτος ορόσημο για την Alpha Bank στον 

τομέα της Ψηφιακής Τεχνολογίας. Η Τράπεζα αναγνωρίζει 

τη σημασία που έχει αποκτήσει η ψηφιακή τεχνολογία στην 

καθημερινότητα όλων, καθώς και τις αλλαγές που επιφέρει 

στις τραπεζικές υπηρεσίες. Ως εκ τούτου, λαμβάνοντας 

υπ’ όψιν και τις σχετικές αλλαγές στο ρυθμιστικό πλαίσιο, 

όπως η Οδηγία σχετικά με υπηρεσίες πληρωμών (PSD2), οι 

οποίες αναμένεται να ενισχύσουν την υιοθέτηση καινοτόμων 

ψηφιακών τεχνολογιών και να εντείνουν τον ανταγωνισμό 

τόσο από μέρους των υφισταμένων, όσο και από μέρους των 

νέων παρόχων υπηρεσιών πληρωμών, η Τράπεζα προέβη σε 

μία σειρά στρατηγικών ενεργειών:

 –  Σχεδιασμός της ψηφιακής στρατηγικής της Τραπέζης 

 –  Θέσπιση νέων οργανωτικών δομών (Chief Digital Officer, 

Διεύθυνση Ψηφιακής Τραπεζικής και Καινοτομίας, 

Διεύθυνση Ψηφιακής Καινοτομίας, Διεύθυνση Customer 

Experience and Loyalty), για την προώθηση και για τον 

συντονισμό των απαιτούμενων ψηφιακών δράσεων και 

ενίσχυση του στελεχιακού δυναμικού σε καίριες θέσεις 

 –  Κατάρτιση τριετούς σχεδίου 2018-2020, για τον ψηφιακό 

μετασχηματισμό της Τραπέζης

 –  Υλοποίηση επιλεγμένων ψηφιακών δράσεων εντός του 

2017.
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προστιθέμενη αξία του τομέα το 2017 αυξήθηκε κατά 6,3% 

σε ετήσια βάση. Ο δείκτης υπευθύνων για τις προμήθειες 

στη μεταποίηση (Markit Purchasing Managers’ Index - PMI) 

τον Δεκέμβριο 2017 παρέμεινε, για έβδομο συνεχή μήνα, σε 

επίπεδο άνω του 50 (όριο που προσδιορίζει τη μεγέθυνση 

του τομέα της μεταποιήσεως) και διαμορφώθηκε σε 53,1 

μονάδες, σημειώνοντας μία από τις υψηλότερες επιδόσεις 

που έχουν καταγραφεί καθ’ όλη την περίοδο της οικονομικής 

κρίσεως. Τέλος, σημαντική ήταν η συμβολή του τομέα της 

βιομηχανίας και στην αύξηση της απασχολήσεως, καθώς 

προσέφερε 16.100 νέες θέσεις εργασίας το 2017. 

•  Η μείωση του ποσοστού ανεργίας. Το ποσοστό ανεργίας στη 

χώρα, μολονότι παραμένει υψηλό σε σχέση με τον ευρωπαϊκό 

μέσο όρο, μειώνεται σταδιακά από τον Ιούλιο 2013, οπότε 

και κατέγραψε το υψηλότερο ποσοστό. Συγκεκριμένα, το 

ποσοστό ανεργίας τον Δεκέμβριο 2017 διαμορφώθηκε σε 

20,8%, μειωμένο κατά 7,2 εκατοστιαίες μονάδες από τον 

Ιούλιο 2013 και κατά 2,3 εκατοστιαίες μονάδες από τον 

Ιανουάριο 2017. 

Το 2017, τόσο οι δείκτες προσδοκιών, όσο και οι λοιποί δείκτες 

οικονομικής συγκυρίας καταδεικνύουν ότι η Ελληνική Οικονομία 

ευρίσκεται σε πορεία ανακάμψεως. Ειδικότερα: 

•  Ο δείκτης οικονομικού κλίματος (Economic Sentiment 

Indicator - ESI) στην Ελλάδα, με βάση τα στοιχεία της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής, βελτιώθηκε σημαντικά το δεύτερο 

εξάμηνο του 2017. Συγκεκριμένα, τον Δεκέμβριο 2017 

ανήλθε σε 101 μονάδες έναντι 95,1 μονάδων τον Δεκέμβριο 

2016. Ωστόσο, το 2017 ο δείκτης ESI στην Ελλάδα διαμορ-

φώθηκε κατά μέσο όρο σε επίπεδο χαμηλότερο από τον 

αντίστοιχο δείκτη στην Ευρωζώνη.

•  Ο γενικός δείκτης όγκου στο λιανικό εμπόριο αυξήθηκε κατά 

1,1% το 2017 έναντι μειώσεως κατά 0,6% το 2016. Η άνοδος 

οφείλεται στην αύξηση των πωλήσεων σε σημαντικούς 

επιμέρους τομείς, όπως μεγάλα καταστήματα τροφίμων, 

ένδυση-υπόδηση, βιβλία-χαρτικά κ.ά. 

•  Οι τουριστικές αφίξεις το 2017 σημείωσαν αύξηση 9,7% 

έναντι μικρότερης αυξήσεως 5,1% το 2016, ενώ οι εισπράξεις 

από τον τουρισμό σημείωσαν αύξηση 10,5% έναντι μεγάλης 

πτώσεως 6,5% το 2016.

•  Η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα το 2017 αυξήθηκε κατά 

19,4% με βάση τον όγκο και κατά 8,7% με βάση τον αριθμό 

οικοδομικών αδειών.

•  Το 2017, οι νέες εκδοθείσες άδειες ιδιωτικής χρήσεως επιβα-

τικών αυτοκινήτων αυξήθηκαν σημαντικά κατά 22,1% 

σε ετήσια βάση έναντι μικρότερης αυξήσεως κατά 10,9% 

το 2016. 

•  Το τέταρτο τρίμηνο του 2017, ο δείκτης τιμών διαμερι-

σμάτων, σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, συνέχισε 

Το 2017 αποτέλεσε έτος ανακάμψεως της Ελληνικής 

Οικονομίας, καθώς η οικονομική δραστηριότητα ενδυνα-

μώθηκε, ιδιαίτερα μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της δεύτερης 

αξιολογήσεως, την έκδοση κρατικού ομολόγου πενταετούς 

διάρκειας, ύστερα από τρία έτη απουσίας από τις αγορές και 

την αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας από 

τους διεθνείς οίκους αξιολογήσεως. Ο ρυθμός μεταβολής του 

Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) το 2017 ανήλθε 

σε 1,4% (πρώτη εκτίμηση ΕΛΣΤΑΤ) έναντι -0,2% το 2016 

(σταθερές τιμές 2010 και εποχικά διορθωμένα στοιχεία). 

Τη μεγαλύτερη συμβολή στην αύξηση του ΑΕΠ το 2017, κατά 

2,1 εκατοστιαίες μονάδες, παρουσίασαν οι επενδύσεις (συμπε-

ριλαμβανομένης της μεταβολής των αποθεμάτων), ενώ η 

ιδιωτική κατανάλωση συνέβαλε μόλις κατά 0,1 εκατοστιαίες 

μονάδες. Αντιθέτως, η δημόσια κατανάλωση και οι καθαρές 

εξαγωγές είχαν αρνητική συμβολή στην αύξηση του ΑΕΠ κατά 

0,3 και 0,4 εκατοστιαίες μονάδες αντιστοίχως.

Οι κύριοι παράγοντες, οι οποίοι στήριξαν την οικονομία το 2017 

ήταν οι ακόλουθοι:

•  Η εξαγωγική δυναμική της Ελληνικής Οικονομίας, κυρίως 

στον τομέα των υπηρεσιών. Οι εξαγωγές των αγαθών και 

των υπηρεσιών αυξήθηκαν το 2017 κατά 13,5%, ύστερα από 

πτώση 6,1% το 2016. Στην ανωτέρω αύξηση συνέβαλαν 

περισσότερο οι εξαγωγές υπηρεσιών και ειδικότερα, η 

αύξηση των εσόδων πρωτίστως από τον τουρισμό και δευτε-

ρευόντως από τη ναυτιλία. Επιπλέον, οι εξαγωγές αγαθών 

παρουσίασαν ισχυρή ανοδική τάση το 2017 (+14,1% το 2017 

έναντι -1,2% το 2016), ενώ σημαντική εξέλιξη αποτελεί η 

αύξηση των εξαγωγών χωρίς καύσιμα (2017: 9,6%, 2016: 

1,4%). Η ανάκαμψη των εξαγωγών αποδίδεται στη στροφή 

των επιχειρήσεων προς την παραγωγή διεθνώς εμπορεύ-

σιμων προϊόντων, προκειμένου να αντισταθμίσουν τις 

απώλειες από την καθίζηση της εσωτερικής ζητήσεως που 

παρατηρήθηκε την περίοδο της οικονομικής κρίσεως. 

•  Η ενίσχυση της βιομηχανικής δραστηριότητας. Το 2017, η 

βιομηχανική παραγωγή αυξήθηκε κατά 4,1% έναντι μικρό-

τερης αυξήσεως κατά 2,5% το 2016. Επιπλέον, ο δείκτης 

κύκλου εργασιών στη βιομηχανία σημείωσε άνοδο κατά 

11,6% το 2017, καθώς ενισχύθηκε από την αύξηση των 

πωλήσεων κυρίως στην εξωτερική αγορά. Η ακαθάριστη 
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να υποχωρεί, αλλά με βραδύτερο ρυθμό. Συγκεκριμένα, ο 

δείκτης μειώθηκε κατά 0,3% το τέταρτο τρίμηνο του 2017 

ύστερα από πτώση 0,6%, σε ετήσια βάση, το τρίτο τρίμηνο 

του 2017, κατά -1,2% το δεύτερο τρίμηνο και κατά -1,7% 

το πρώτο τρίμηνο του 2017. Συνολικά, το 2017 ο δείκτης 

τιμών διαμερισμάτων μειώθηκε κατά 1% έναντι μεγαλύτερης 

πτώσεως 2,4% το 2016.

•  O εθνικός δείκτης τιμών καταναλωτή επέστρεψε σε θετική 

πορεία στις αρχές του 2017, ως αποτέλεσμα της αυξήσεως 

των τιμών ενέργειας και των έμμεσων φόρων εντός του 2017. 

Εντός του έτους, ο μέσος εθνικός δείκτης τιμών καταναλωτή 

σημείωσε αύξηση 1,1% σε ετήσια βάση έναντι μειώσεως 

0,8% το 2016.

Παρά τη θετική εξέλιξη των βραχυπρόθεσμων δεικτών και 

το παρόν ευνοϊκό διεθνές περιβάλλον, όπως αυτό ορίζεται 

από τις αναπτυξιακές επιδόσεις της Ευρώπης και από την 

υποστηρικτική νομισματική πολιτική της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 

Τραπέζης (Ε.Κ.Τ.), διαπιστώνονται σημαντικές προκλήσεις για 

την Ελληνική Οικονομία που θα καθορίσουν τις αναπτυξιακές 

προοπτικές της σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Οι προκλήσεις 

αυτές είναι οι κάτωθι:

•  Η εξειδίκευση των μέτρων για την ελάφρυνση του δημοσίου 

χρέους, όπως περιεγράφη στο Eurogroup την άνοιξη του 2016. 

•  Ο συνδυασμός της ανωτέρω εξελίξεως με τη δημιουργία ενός 

αποθέματος κεφαλαίων (buffer) για την κάλυψη των χρηματο-

δοτικών αναγκών της Ελλάδος, τουλάχιστον έως το τέλος του 

2019, ο οποίος θα σηματοδοτήσει την ομαλή και διατηρήσιμη 

επάνοδο της χώρας στις αγορές.

•  Η επιτάχυνση του προγράμματος ιδιωτικοποιήσεων και των 

σχεδιαζόμενων έργων υποδομής, η οποία, σε συνδυασμό με 

την απορρόφηση των διαθεσίμων κοινοτικών κονδυλίων, θα 

πυροδοτήσει τον μηχανισμό προσελκύσεως νέων επενδυτικών 

κεφαλαίων και θα συμβάλει στην αναζωογόνηση πολλών 

ελληνικών επιχειρήσεων. 

•  Η δημιουργία δημοσιονομικού χώρου μέσω της εκλογικεύσεως 

των στόχων για το πρωτογενές πλεόνασμα. Η προσαρμογή σε 

πιο ρεαλιστικούς στόχους όχι μόνο θα επιτρέψει την επίτευξη 

υψηλότερων ρυθμών μεγεθύνσεως την επόμενη δεκαετία, 

αλλά και θα εμπεδώσει την εμπιστοσύνη των επενδυτών. 

•  Ο επαναπροσδιορισμός του μείγματος δημοσιονομικής 

πολιτικής που θα επιτρέψει την αποκλιμάκωση των υψηλών 

φορολογικών συντελεστών. Η δημοσιονομική προσαρμογή 

έχει στηριχθεί υπέρμετρα στην αύξηση των φορολογικών 

συντελεστών και των ασφαλιστικών εισφορών που υπονο-

μεύουν τις αναπτυξιακές προοπτικές.  

Για το 2018, οι προοπτικές της Ελληνικής Οικονομίας διαφαί-

νονται θετικές. Η ολοκλήρωση της τρίτης αξιολογήσεως και οι 

θετικές εκτιμήσεις για την ολοκλήρωση του τρίτου Προγράμ-
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1  Τράπεζα της Ελλάδος: Έκθεση του Διοικητού για το έτος 2017
2  Δεν περιλαμβάνεται η Τράπεζα της Ελλάδος. Επίσης, από τον Δεκέμβριο 

2016 στα στοιχεία των καταθέσεων δεν περιλαμβάνονται οι καταθέσεις 
στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων λόγω αναταξινομήσεώς του 
από τον χρηματοπιστωτικό τομέα στον τομέα της Γενικής Κυβερνήσεως.

3  Οι ρυθμοί μεταβολής υπολογίζονται αφού ληφθούν υπ’ όψιν οι 
αναταξινομήσεις και οι συναλλαγματικές διαφορές.

4  Στα υπόλοιπα περιλαμβάνονται τα δάνεια, οι τοποθετήσεις σε εταιρικά 
ομόλογα, καθώς και τα τιτλοποιημένα δάνεια για τα οποία τα πιστωτικά 
ιδρύματα λειτουργούν ως διαχειριστές. Οι ρυθμοί μεταβολής υπολογίζο-
νται αφού ληφθούν υπ’ όψιν οι αναταξινομήσεις δανείων, οι διαγραφές, 
οι μεταβιβάσεις και οι διακυμάνσεις συναλλαγματικών ισοτιμιών.

ματος Χρηματοδοτικής Διευκολύνσεως τον Αύγουστο αναμέ-

νεται να ενισχύσουν την εμπιστοσύνη στην οικονομία. Ο ρυθμός 

αυξήσεως του ΑΕΠ αναμένεται να διαμορφωθεί σε 2,4% 

(πρόβλεψη Τραπέζης της Ελλάδος, Φεβρουάριος 2018) και η 

οικονομική ανάπτυξη να στηριχθεί στις εξαγωγές, στις επενδύ-

σεις και στην ιδιωτική κατανάλωση. Η αύξηση των ιδιωτικών 

κυρίως επενδύσεων αναμένεται να ενισχυθεί αντανακλώντας 

την περαιτέρω αποκατάσταση της εμπιστοσύνης και την εξομά-

λυνση των συνθηκών ρευστότητας στην οικονομία. Υπάρχουν 

ωστόσο και σημαντικές αβεβαιότητες που σχετίζονται τόσο με 

εσωτερικούς, όσο και με εξωτερικούς παράγοντες. Στο εσωτε-

ρικό, ενδεχόμενες αναβολές στην εφαρμογή των μεταρρυθμί-

σεων και των ιδιωτικοποιήσεων μπορεί να επιφέρουν επιβρά-

δυνση της οικονομικής ανακάμψεως. Στο εξωτερικό, οι κίνδυνοι 

και η αβεβαιότητα σχετίζονται με πιθανές γεωπολιτικές εντάσεις. 

To 2017, οι ελληνικές τράπεζες επέτυχαν υψηλότερα κέρδη προ 

φόρων σε σύγκριση με το 2016 (Ευρώ 287 δισ. στο εννεάμηνο 

2017 έναντι Ευρώ 148 δισ. στο εννεάμηνο 2016 σε επίπεδο 

τραπεζικών ομίλων), ως αποτέλεσμα κυρίως της αυξήσεως 

των καθαρών εσόδων από προμήθειες, της μειώσεως του 

λειτουργικού κόστους και της σημαντικής ελαττώσεως των 

εξόδων από τόκους. Επιπλέον, η κεφαλαιακή επάρκεια του 

τραπεζικού συστήματος παρουσίασε οριακή βελτίωση. Ο 

Δείκτης Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1), 

σε ενοποιημένη βάση, διαμορφώθηκε τον Σεπτέμβριο 2017 σε 

17,1%1 και ο Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας σε 17,2%1.

Η ρευστότητα του τραπεζικού συστήματος βελτιώθηκε το 2017, 

καθώς οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα αυξήθηκαν κατά Ευρώ 

5 δισ. σε σχέση με το 2016, ως αποτέλεσμα της χρήσεως των 

ηλεκτρονικών μέσων πληρωμών στο πλαίσιο των κεφαλαιακών 

περιορισμών και του επαναπατρισμού κεφαλαίων από το 

εξωτερικό1. Το υπόλοιπο των ιδιωτικών καταθέσεων2 διαμορ-

φώθηκε σε Ευρώ 126,35 δισ. τον Δεκέμβριο 2017, εκ των οποίων 

καταθέσεις νοικοκυριών Ευρώ 103,9 δισ. και επιχειρήσεων Ευρώ 

22,4 δισ. Το σύνολο των καταθέσεων στο τραπεζικό σύστημα 

(καταθέσεις ιδιωτικού τομέα και Γενικής Κυβερνήσεως) διαμορ-

φώθηκε τον Δεκέμβριο 2017 σε Ευρώ 137,8 δισ. σημειώνοντας 

ετήσια αύξηση κατά 4,5%3. 

Επιπλέον, το 2017 συνεχίσθηκε η μείωση της εξαρτήσεως των 

ελληνικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων από τον μηχανισμό 

χρηματοδοτήσεως του Ευρωσυστήματος (Ε.K.T. και Έκτακτος 

Μηχανισμός Ρευστότητας της Τραπέζης της Ελλάδος - ELA) για 

έκτακτη ρευστότητα. Συγκεκριμένα, η χρηματοδότηση μειώθηκε 

σταδιακά το 2017, με αποτέλεσμα τον Δεκέμβριο να διαμορφωθεί 

σε Ευρώ 33,7 δισ. έναντι Ευρώ 66,6 δισ. τον Δεκέμβριο 2016. 

Όσον αφορά στην πιστωτική επέκταση, στο τέλος Δεκεμβρίου 

2017 το υπόλοιπο των δανείων προς τον ιδιωτικό τομέα ανήλθε 

σε Ευρώ 183,9 δισ.4 έναντι Ευρώ 195,2 δισ. στο τέλος Δεκεμ-

βρίου 2016. H μείωση της χρηματοδοτήσεως προς τον ιδιωτικό 

τομέα συνεχίσθηκε και το 2017, αλλά με βραδύτερο ρυθμό 

(Δεκέμβριος 2017: -0,9%4, Δεκέμβριος 2016: -1,5%). Σύμφωνα 

με την Τράπεζα της Ελλάδος1, το γεγονός αυτό οφείλεται εν 

μέρει στη μείωση των δανειακών επιτοκίων, αλλά και στη 

βελτίωση της οικονομικής δραστηριότητας. 

Ωστόσο, παρά τη γενική βελτίωση του περιβάλλοντος και 

της λειτουργίας των ελληνικών τραπεζών, το απόθεμα των 

Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων παρέμεινε υψηλό τον 

Σεπτέμβριο 2017, Ευρώ 100,4 δισ. ή 44,6%1 των συνολικών 
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2018 (Δ.Ν.Τ., Απρίλιος 2018).

Στις ανεπτυγμένες οικονομίες ο χαμηλός πληθωρισμός 

επιτρέπει τη συνέχιση της επεκτατικής νομισματικής πολιτικής, 

προκειμένου να ισχυροποιηθεί η ανάκαμψη και να βελτιωθεί 

η χρηματοοικονομική κατάσταση του ιδιωτικού τομέα. Οι 

κυριότερες Κεντρικές Τράπεζες αποσκοπούν στην αύξηση 

του πληθωρισμού μεσοπρόθεσμα στο επίπεδο του 2% με 

συνδυασμό συμβατικών και μη συμβατικών μέτρων νομισμα-

τικής πολιτικής (όπως πολύ χαμηλά ή ακόμη και αρνητικά 

επιτόκια), με το πρόγραμμα αγοράς περιουσιακών στοιχείων 

(Asset Purchase Programme) και με τη μελλοντική καθοδήγηση 

(forward guidance).

Oι κίνδυνοι για την παγκόσμια οικονομία σχετίζονται κυρίως 

με τις γεωπολιτικές εξελίξεις και με τη σταδιακή αύξηση του 

κόστους χρηματοδοτήσεως. Η ισχυρή αναπτυξιακή δυναμική 

της παγκόσμιας οικονομίας το δεύτερο εξάμηνο του 2017, 

σε συνδυασμό με τη φορολογική μεταρρύθμιση στις Η.Π.Α. 

και τις ικανοποιητικές αναπτυξιακές επιδόσεις σε Ευρωζώνη, 

Κίνα, Ινδία και Ρωσία, συνάδει με την εκτίμηση ότι ο ρυθμός 

μεγεθύνσεως της παγκόσμιας οικονομίας θα διατηρηθεί σε 

υψηλότερα επίπεδα το 2018. Η σταθεροποίηση της οικονομικής 

καταστάσεως στις προηγμένες οικονομίες και η σημειωθείσα 

ανάκαμψη που καταγράφεται στο διεθνές εμπόριο εκτιμάται 

ότι θα συμπαρασύρουν ανοδικά την οικονομική δραστηριότητα 

και στις αναδυόμενες οικονομίες. Η περαιτέρω εξασθένιση της 

αβεβαιότητας καθώς και η βελτίωση των προσδοκιών και του 

οικονομικού κλίματος μπορούν να συμβάλουν σε μία ισχυρή και 

βιώσιμη οικονομική επέκταση. 

Ο Οργανισμός Πετρελαιοεξαγωγικών Κρατών (OPEC) και 

άλλες πετρελαιοπαραγωγές χώρες, όπως η Ρωσία, παρέτειναν 

τη συμφωνία για συγκράτηση των επιπέδων παραγωγής, 

προκειμένου να ενισχυθεί περαιτέρω η τιμή του πετρελαίου. 

Η ενδυνάμωση της παγκόσμιας οικονομικής δραστηριότητας 

συνέβαλε στην υποχώρηση των αποθεμάτων πετρελαίου, με 

αποτέλεσμα η τιμή του πετρελαίου να αυξηθεί σε ετήσια βάση 

κατά 23,3% το 2017, ενώ οι τιμές των βασικών εμπορευμάτων 

εκτός καυσίμων αυξήθηκαν κατά 6,8% (Δ.Ν.Τ., Απρίλιος 2018).

Στις Η.Π.Α. ο ρυθμός μεταβολής του ΑΕΠ εκτιμάται ότι θα 

διαμορφωθεί στο 2,3% το 2017 και θα αυξηθεί στο 2,9% 

το 2018. Βασικός παράγοντας ενισχύσεως της οικονομικής 

δραστηριότητας θεωρείται η φορολογική μεταρρύθμιση, η 

οποία περιλαμβάνει μέτρα όπως σημαντική μείωση του φορολο-

γικού συντελεστή για τις επιχειρήσεις (από 35% σε 21%) και 

κίνητρα επαναπατρισμού επιχειρηματικών κερδών από το 

εξωτερικό. Τα ανωτέρω αναμένεται να ωθήσουν υψηλότερα 

τον ρυθμό αυξήσεως του ΑΕΠ σωρευτικά κατά 1,2 ποσοστιαίες 

μονάδες έως το 2020.

Στην Κίνα ο ρυθμός αυξήσεως του ΑΕΠ εκτιμάται ότι αυξήθηκε 

οριακά σε 6,9% το 2017 έναντι 6,7% το 2016, ενώ αναμέ-

νεται να επιβραδυνθεί σε 6,6% το 2018 και σε 6,4% το 2019 

(Δ.Ν.Τ., Απρίλιος 2018). Το 2017 συνεχίσθηκε η οικονομική 

προσαρμογή με στόχο την αύξηση της συμβολής της ιδιωτικής 

καταναλώσεως στην ανάπτυξη και στη μείωση της συνεισφοράς 

των εξαγωγών και των κρατικών επενδύσεων. Επιπροσθέτως, 

το 2017 οι Αρχές προχώρησαν σε αυστηροποίηση των 

κανονισμών που διέπουν τον δανεισμό εκτός τραπεζικού συστή-

ματος, προκειμένου να περιορισθεί η πιστωτική επέκταση και ο 

πιστωτικός κίνδυνος που απορρέουν από αυτόν. 

Στην Ιαπωνία το ΑΕΠ εκτιμάται ότι σημείωσε άνοδο 1,7% 

το 2017 έναντι 0,9% το 2016, κυρίως λόγω της σημαντικής 

αυξήσεως της εγχώριας ζητήσεως. Ο ρυθμός μεταβολής του 

ΑΕΠ αναμένεται να επιβραδυνθεί σε 1,2% το 2018 και σε 0,9% 

το 2019. Η Τράπεζα της Ιαπωνίας, προκειμένου να επιτευχθεί 

ο μεσοπρόθεσμος στόχος του πληθωρισμού (2%), τον Απρίλιο 

2014 υιοθέτησε μη συμβατικά μέτρα νομισματικής πολιτικής, 

όπως η αγορά περιουσιακών στοιχείων και ο έλεγχος της 

καμπύλης ομολογιακών αποδόσεων. Η νομισματική πολιτική 

σε συνδυασμό με την αυξημένη ιδιωτική κατανάλωση και την 

επεκτατική δημοσιονομική πολιτική οδήγησαν σε αισθητή 

άνοδο τον πληθωρισμό το 2017, ήτοι 0,5% (ετήσια μεταβολή) 

έναντι -0,1% το 2016. Ωστόσο, ο πληθωρισμός εξακολουθεί να 

παραμένει σημαντικά χαμηλότερα σε σχέση με τον μεσοπρό-

θεσμο στόχο της Κεντρικής Τραπέζης.

Στην Ευρωζώνη ο ρυθμός αυξήσεως του ΑΕΠ σύμφωνα με 

το Δ.Ν.Τ. ανήλθε σε 2,3% το 2017 έναντι 1,8% το 2016, ενώ 

προβλέπεται ότι θα αυξηθεί σε 2,4% το 2018. Η οικονομική 

ανάκαμψη διαμόρφωσε το ποσοστό ανεργίας στην Ευρωζώνη 

σε 9,1% το 2017, το οποίο ωστόσο σύμφωνα με τις προβλέψεις 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (European Economic Forecast, 

Autumn 2017) αναμένεται να υποχωρήσει περαιτέρω σε 8,5% 

το 2018 και σε 7,9% το 2019. Η ανάκαμψη στηρίζεται κυρίως 

στην εγχώρια ζήτηση, καθώς η Ε.Κ.Τ. έχει υιοθετήσει διευκο-

λυντική νομισματική πολιτική από τον Ιούνιο 2014. Από τον 

τρόπο με τον οποίο η Ε.Κ.Τ. κοινοποίησε την επιμήκυνση του 

Προγράμματος Ποσοτικής Χαλαρώσεως την 26 Οκτωβρίου 

2017 κατέστη σαφές ότι τα βασικά επιτόκια δεν θα αλλάξουν 

πριν από το τέλος του Προγράμματος και διεφάνη ότι η 

αλλαγή ρητορικής θα σηματοδοτήσει την επικείμενη άνοδο 

ανοιγμάτων έναντι 44,8% τον Δεκέμβριο 2016. Η ανωτέρω 

οριακή βελτίωση προέκυψε ως αποτέλεσμα των διαγραφών, 

αλλά και των αποπληρωμών των δανείων. 

Η προσδοκώμενη ενδυνάμωση της Ελληνικής Οικονομίας το 

2018 και η βελτίωση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών και 

των επιχειρηματιών σε συνδυασμό με την περαιτέρω πρόοδο 

στην προσπάθεια διαχειρίσεως των Μη Εξυπηρετούμενων 

Ανοιγμάτων εκτιμάται ότι θα συμβάλουν στη δημιουργία 

ευνοϊκότερων συνθηκών για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα. 

Ωστόσο, οι προκλήσεις που θα αντιμετωπίσουν οι τράπεζες 

το 2018, εκτός από την προσπάθεια για περαιτέρω μείωση 

του δείκτη Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων, αφορούν στη 

διενέργεια της πανευρωπαϊκής ασκήσεως προσομοιώσεως 

ακραίων καταστάσεων (stress test) από την Ε.Κ.Τ. και την 

εφαρμογή του Διεθνούς Προτύπου Χρηματοοικονομικής 

Πληροφορήσεως (ΔΠΧΠ) 9.

Η αβεβαιότητα που άρχισε να διαφαίνεται στις χρηματοπι-

στωτικές αγορές το πρώτο εξάμηνο του 2017 κυρίως λόγω 

των προγραμματισμένων εκλογών σε μεγάλες οικονομίες της 

Ευρωζώνης, περιορίσθηκε κατά τη διάρκεια του έτους.  

H παγκόσμια οικονομική δραστηριότητα επιταχύνθηκε το 2017 

παρουσιάζοντας τον υψηλότερο ρυθμό των τελευταίων ετών 

και επιδεικνύοντας μία σχετικά ισόρροπη μεγέθυνση τόσο 

στις προηγμένες, όσο και στις αναδυόμενες οικονομίες. Η 

οικονομική ανάπτυξη στην Κίνα υπερέβη τις προσδοκίες των 

επενδυτών, ενώ ανέκαμψε η οικονομία της Ρωσίας στηρι-

ζόμενη σε σημαντικό βαθμό στη βελτίωση των τιμών των 

βασικών εμπορευμάτων. 

Σύμφωνα με τις πρόσφατες προβλέψεις του Διεθνούς 

Νομισματικού Ταμείου (Δ.Ν.Τ., Απρίλιος 2018), το παγκόσμιο 

ΑΕΠ αναμένεται να αυξηθεί κατά 3,8% το 2017 και κατά 3,9% 

το 2018 έναντι 3,2% το 2016. Ειδικότερα, ο ρυθμός μεταβολής 

του ΑΕΠ στις ανεπτυγμένες οικονομίες εκτιμάται ότι θα 

διαμορφωθεί στο 2,3% το 2017 και 2,5% το 2018 έναντι 1,7% 

το 2016. Επίσης, το διεθνές εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών 

κατέγραψε υψηλό ρυθμό αυξήσεως, ήτοι 4,9% το 2017 έναντι 

2,3% το 2016, τον οποίο αναμένεται να αυξήσει σε 5,1% το 

ΕΚΤ: επιτόκιο διευκολύνσεως οριακής χρηματοδοτήσεως

ΕΚΤ: επιτόκιο διευκολύνσεως αποδοχής καταθέσεων

Η.Π.Α. (ανώτατο όριο βασικού επιτοκίου)

Η.Π.Α. (κατώτατο όριο βασικού επιτοκίου)

Πηγή: Bloomberg
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των επιτοκίων. Σημειώνεται ότι το επιτόκιο διευκολύνσεως 

αποδοχής καταθέσεων είναι αρνητικό από τον Ιούνιο 2014 

(-0,10%), ενώ έχει μειωθεί περαιτέρω ευρισκόμενο στο -0,40% 

από τον Μάρτιο 2016. Όπως επισημαίνει η Ε.Κ.Τ., η επεκτατική 

νομισματική πολιτική είναι απαραίτητο να συνεχισθεί, προκει-

μένου να αποκτήσει μόνιμο χαρακτήρα η άνοδος του πληθω-

ρισμού. Ωστόσο, η νομισματική πολιτική πρέπει να συνεπι-

κουρηθεί από τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις στην αγορά 

εργασίας και στις αγορές προϊόντων, προκειμένου να βελτιωθεί 

η ανταγωνιστικότητα της Ευρωζώνης, να δημιουργηθούν νέες 

θέσεις απασχολήσεως και να καταστεί βιώσιμη η ανάκαμψη. 

Οι κίνδυνοι για την οικονομία της Ευρωζώνης προέρχονται 

κυρίως από το εξωτερικό και σχετίζονται με τις γεωπολιτικές 

εξελίξεις, με το ενδεχόμενο επιδεινώσεως των συνθηκών 

χρηματοδοτήσεως από την άνοδο των επιτοκίων, με την αύξηση 

του προστατευτισμού στο παγκόσμιο εμπόριο και με την πορεία 

των διαπραγματεύσεων για την αποχώρηση του Ηνωμένου 

Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, η Κύπρος εκτιμάται ότι το 2017 

σημείωσε άνοδο του ΑΕΠ κατά 3,9% έναντι 3,4% το 2016, 

στηριζόμενη κυρίως στην ιδιωτική κατανάλωση και στις 

επενδύσεις. Ωστόσο, ο ρυθμός αναπτύξεως αναμένεται να 

περιορισθεί σε 3,2% το 2018 και σε 2,8% το 2019 (Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή, European Economic Forecast, Winter 2018).

Στη Ρουμανία ο ρυθμός αναπτύξεως το 2017 ήταν ο υψηλό-

τερος μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, στηριζό-

μενος κυρίως στην ιδιωτική κατανάλωση, λόγω της μειώσεως 

των φορολογικών επιβαρύνσεων, των σημαντικών αυξήσεων 

των μισθών και του χαμηλού πληθωρισμού. Ειδικότερα, το 

ΑΕΠ εκτιμάται ότι αυξήθηκε κατά 7% το 2017 έναντι 4,8% το 

2016, ενώ προβλέπεται ότι θα επιβραδυνθεί σε 4,5% το 2018 

και σε 4% το 2019 (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, European Economic 

Forecast, Winter 2018).
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Αναφορικά με το σύνολο του τραπεζικού συστήματος, στο 

τέλος του 2017 το υπόλοιπο των χορηγήσεων προς τον 

ιδιωτικό τομέα διαμορφώθηκε σε Ευρώ 184 δισ., με αρνητικό 

ετήσιο ρυθμό μεταβολής -0,9%. Από το σύνολο των πιστώ-

σεων προς τον ιδιωτικό τομέα το 48% αφορά σε επιχειρημα-

τικά δάνεια, το 32% σε στεγαστικά, το 13% σε καταναλωτικά 

και λοιπά δάνεια και το 7% σε δάνεια προς ελεύθερους 

επαγγελματίες, μεταξύ των οποίων αγρότες και ατομικές επιχει-

ρήσεις.

Ειδικότερα, το υπόλοιπο των χορηγήσεων προς τις επιχειρή-

σεις διαμορφώθηκε σε Ευρώ 88,9 δισ. και αυξήθηκε κατά 

0,4% τον Δεκέμβριο 2017 σε ετήσια βάση, ενώ οι πιστώσεις 

προς τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις αυξήθηκαν κατά 

0,3%. Όσον αφορά στην εξέλιξη των δανείων προς τις επιχει-

ρήσεις ανά τομέα δραστηριότητας, τον Δεκέμβριο 2017 αύξηση 

σε ετήσια βάση σημείωσαν οι πιστώσεις σε επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνται σε τομείς όπως το εμπόριο, ο τουρισμός, 

οι αποθηκεύσεις και οι μεταφορές (πλην της ναυτιλίας) και 

σε ασφαλιστικές επιχειρήσεις. Αντιθέτως, αρνητικό ρυθμό 

μεταβολής κατέγραψαν οι χορηγήσεις σε τομείς όπως η 

γεωργία, η βιομηχανία, η ναυτιλία, οι κατασκευές, η ενέργεια 

και η διαχείριση της ακίνητης περιουσίας. 

Αναφορικά με την εξέλιξη των δανείων προς τα νοικοκυριά, 

ο αρνητικός ετήσιος ρυθμός μεταβολής των πιστώσεων τον 

Δεκέμβριο 2017 διαμορφώθηκε σε -2,3%. Όσον αφορά στις 

επιμέρους κατηγορίες πιστώσεων προς τα νοικοκυριά, ο 

ρυθμός μειώσεως των στεγαστικών δανείων τον Δεκέμβριο 

διαμορφώθηκε σε 3%, ενώ ο αρνητικός ετήσιος ρυθμός 

μεταβολής των καταναλωτικών δανείων παρέμεινε σταθερός 

και διαμορφώθηκε σε -0,5% όπως και τον Νοέμβριο. 

Τέλος, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής των πιστώσεων προς 

τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους αγρότες και τις ατομι-

κές επιχειρήσεις τον Δεκέμβριο ήταν οριακά αρνητικός, 

ήτοι -0,2%.

Στεγαστικά Δάνεια

Η ζήτηση για στεγαστικά δάνεια παρέμεινε σε χαμηλά επίπεδα, 

με συνέπεια τις περιορισμένες εκταμιεύσεις νέων δανείων. 

Ωστόσο, η Τράπεζα το 2017, επέτυχε σημαντική αύξηση των 

νέων εκταμιεύσεων κατά 29%, με αποτέλεσμα το μερίδιο 

αγοράς στις νέες χορηγήσεις να διαμορφωθεί σε 18%. Το 

ύψος του στεγαστικού χαρτοφυλακίου της Τραπέζης ανήλθε 

σε Ευρώ 16,2 δισ.  διαμορφώνοντας το μερίδιο αγοράς της 

Τραπέζης σε υπόλοιπα στεγαστικής πίστεως σε 26,13% έναντι 

25,65% το 2016. 

Το 2017, δόθηκε έμφαση στην αύξηση των νέων χορηγήσεων 

στεγαστικών δανείων. Η Τράπεζα προέβη σε ανασχεδιασμό 

του προγράμματος “Ενεργειακό Σπίτι”, το οποίο εντάσσεται 

στην κατηγορία προϊόντων Alpha Πράσινες Λύσεις. Το νέο 

στεγαστικό πρόγραμμα “Ενεργειακό Σπίτι” καλύπτει τόσο την 

αγορά ή την ανέγερση ενεργειακά αποδοτικής κατοικίας, όσο 

και εργασίες βελτιώσεως της ενεργειακής αποδόσεως υφιστά-

μενης κατοικίας. Παρέχοντας κλιμακωτή ευνοϊκή τιμολόγηση 

ανάλογα με την ενεργειακή κατηγορία του ακινήτου, το προϊόν 

συμβάλλει στην προσπάθεια για την προστασία του περιβάλ-

λοντος, αλλά και στη μείωση του κόστους συντηρήσεως των 

κτηρίων.

H Τράπεζα, στοχεύοντας στην ενίσχυση των πωλήσεων 

στεγαστικών δανείων, έδωσε ιδιαίτερη σημασία στην περαι-

τέρω ανάπτυξη του δικτύου εξωτερικών συνεργατών. Οι 

εκταμιεύσεις των δανείων που προέρχονται από το δίκτυο αυτό 

αυξήθηκαν κατά 7% αντικατοπτρίζοντας την εδραίωση των 

συνεργασιών ως αποτέλεσμα της αυξημένης εμπιστοσύνης 

στην Τράπεζα. 

Επιπλέον, στο πλαίσιο της έμπρακτης προωθήσεως των αρχών 

του υπεύθυνου δανεισμού, πραγματοποιήθηκε μία σειρά 

συστημικών αλλαγών, προκειμένου να παρέχεται εξατομικευ-

μένη προσυμβατική πληροφόρηση στους υποψήφιους δανει-

ολήπτες σε όλα τα στάδια της διαδικασίας χορηγήσεως του 

στεγαστικού δανείου με τη χρήση του Τυποποιημένου Ευρωπα-

ϊκού Δελτίου Πληροφοριών (ESIS).

Παράλληλα, βαρύτητα δόθηκε και στην ανάπτυξη και στην 

υποστήριξη προϊόντων αναδιαρθρώσεως και ρυθμίσεως 

στεγαστικών δανείων για την υποστήριξη των Πελατών 

στεγαστικών δανείων που αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά 

προβλήματα.

Το 2018, η Τράπεζα σκοπεύει να διατηρήσει την υψηλή θέση 

της στον τομέα της στεγαστικής πίστεως, σχεδιάζοντας πρωτο-

ποριακά προϊόντα προσαρμοσμένα στις τρέχουσες οικονο-

μικές συνθήκες. Ταυτοχρόνως, θα συνεχίσει να προσφέρει 

τη στήριξή της στους υφιστάμενους Πελάτες της παρέχοντας 

καινοτόμες λύσεις οριστικής διευθετήσεως οφειλών. 

Ο Όμιλος Alpha Bank αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους 

Ομίλους του χρηματοοικονομικού τομέα στην Ελλάδα και 

προσφέρει ευρύ φάσμα υψηλής ποιότητας  χρηματοοικονο-

μικών προϊόντων και υπηρεσιών σε ιδιώτες και σε επιχειρήσεις. 

Την 31.12.2017, το μερίδιο αγοράς στις καταθέσεις ανήλθε σε 

21,9%. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Όμιλος διαθέτει επίσης ένα 

εκτεταμένο χαρτοφυλάκιο χορηγήσεων, το οποίο καλύπτει 

όλους τους βασικούς τομείς της Ελληνικής Οικονομίας. Το 

2017, το μερίδιο αγοράς ως προς τα χορηγηθέντα εταιρικά 

δάνεια σε εγχώριες επιχειρήσεις ανήλθε σε 23,1%, γεγονός 

που τον καθιστά έναν από τους μεγαλύτερους χρηματο-

δότες επιχειρήσεων από όλους τους τομείς της Ελληνικής 

Οικονομίας.

Ο Όμιλος προσφέρει πλήθος χρηματοοικονομικών προϊόντων 

και υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων της λιανικής τραπε-

ζικής, της τραπεζικής μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων, της 

διαχειρίσεως κεφαλαίων και private banking, της διανομής 

ασφαλιστικών προϊόντων, του factoring, του leasing, της 

επενδυτικής τραπεζικής, των χρηματιστηριακών εργασιών και 

της διαχειρίσεως ακίνητης περιουσίας.

Ο τομέας της λιανικής τραπεζικής περιλαμβάνει όλους τους 

ιδιώτες Πελάτες του Ομίλου, ελεύθερους επαγγελματίες, 

μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Ο τομέας των μεσαίων και 

των μεγάλων επιχειρήσεων περιλαμβάνει όλες τις συνεργα-

ζόμενες μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, τις επιχειρήσεις με 

πολυεθνική επιχειρηματική δραστηριότητα και τις επιχειρήσεις 

που δραστηριοποιούνται στον χώρο της ναυτιλίας.

Ο Όμιλος Alpha Bank έχει παρουσία στη Νοτιοανατολική 

Ευρώπη μέσω των Εταιριών του Ομίλου που δραστηριοποι-

ούνται στην Κύπρο, στη Ρουμανία και στην Αλβανία. Επιπρο-

σθέτως, ο Όμιλος έχει παρουσία στο Ηνωμένο Βασίλειο 

μέσω του Καταστήματος Λονδίνου και της Εταιρίας του 

Ομίλου Alpha Bank London Ltd.

Μητρική Εταιρία και βασική Τράπεζα του Ομίλου είναι η 

Alpha Bank, η οποία ιδρύθηκε το 1879 από τον Ιωάννη 

Φ. Κωστόπουλο. Η Alpha Bank, Τράπεζα εμπιστοσύνης και 

σταθερό σημείο αναφοράς στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα, 

είναι μία από τις μεγαλύτερες ιδιωτικές τράπεζες στην 

Ελλάδα με έναν από τους υψηλότερους δείκτες κεφαλαιακής 

επάρκειας στην Ευρώπη.
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σημαντικά έσοδα στην Τράπεζα. Συγκεκριμένα, οι εν λόγω 

Υπηρεσίες ενεργοποιούνται πλέον κατά την υποβολή αιτήσεως 

για την απόκτηση ενός προϊόντος κάρτας, τα εκκαθαριστικά των 

χρεωστικών καρτών είναι πλέον διαθέσιμα μόνο σε ηλεκτρο-

νική μορφή για το σύνολο των χρεωστικών καρτών, ενώ για 

άνω του 40% των πιστωτικών καρτών εκδίδεται ηλεκτρονικό 

και όχι έντυπο εκκαθαριστικό. 

Για το 2018, προτεραιότητα εξακολουθεί να αποτελεί η διεύ-

ρυνση του χαρτοφυλακίου των καρτών.

Στον χώρο της καινοτομίας και των σύγχρονων υπηρεσιών, 

παρέχεται πλέον η δυνατότητα αποστολής προς τους Πελάτες 

του Μυστικού Κωδικού Αριθμού (PIN) των καρτών τους μέσω 

SMS. Παράλληλα, θα συνεχισθούν οι πρωτοβουλίες για τον 

εκσυγχρονισμό των παρεχομένων υπηρεσιών, με έμφαση στα 

ψηφιακά δίκτυα εξυπηρετήσεως. Επιπροσθέτως, στόχο εξακο-

λουθεί να αποτελεί η περαιτέρω μείωση των δαπανών και η 

ενίσχυση των εσόδων μέσω της προωθήσεως υφισταμένων και 

νέων υπηρεσιών. 

Στον τομέα της αποδοχής και της εκκαθαρίσεως συναλλαγών 

καρτών (Merchant Acquiring), η Τράπεζα διατήρησε την ηγετική 

της θέση στην αγορά με μερίδιο άνω του 30%, παρ’ όλη την 

πίεση λόγω του έντονου ανταγωνισμού. Διαθέτει ένα από τα 

μεγαλύτερα δίκτυα συνεργαζομένων επιχειρήσεων με περισσό-

τερα από 180.000 σημεία πωλήσεως, τα οποία έχουν τη δυνα-

τότητα εξυπηρετήσεως όλων των μεγάλων διεθνών σημάτων 

καρτών (Visa, MasterCard, American Express®, Diners Club και 

China UnionPay). 

Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε Ευρώ 7,9 δισ. παρουσιάζοντας 

αύξηση 29%. 

Οι εισπραττόμενες προμήθειες ανήλθαν σε Ευρώ 84,6 εκατ. 

παρουσιάζοντας αύξηση 15%. 

Ιδιαίτερα στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου, έναν 

αναπτυσσόμενο, προσοδοφόρο και με υψηλά αναμενόμενα 

περιθώρια επεκτάσεως, κατά τα επόμενα έτη, τομέα, ο κύκλος 

εργασιών ανήλθε σε Ευρώ 0,5 εκατ. παρουσιάζοντας αύξηση 

46%. 

Παράλληλα, το 2017, μέσω του Προγράμματος My Alpha POS 

το Δίκτυο Καταστημάτων εφοδιάσθηκε με τερματικά αποδοχής 

καρτών (POS) και ικανοποιήθηκαν τα αυξημένα αιτήματα που 

προέκυψαν από τα δύο στάδια εφαρμογής των νομοθετικών 

παρεμβάσεων περί υποχρεωτικότητας αποδοχής συναλλαγών 

με κάρτες πληρωμών από συγκεκριμένες επαγγελματικές 

κατηγορίες, όπως ιατροί, δικηγόροι, λογιστές κ.λπ., με το 

σύνολο των εγκατεστημένων τερματικών να αγγίζει τις 60.000 

το 2017.

Η λειτουργία της “Υπηρεσίας Άμεσης Μετατροπής Νομί-

σματος” (Dynamic Currency Conversion – “DCC”), η οποία 

δίδει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να χρεώνουν τις κάρτες 

αλλοδαπών Πελατών στο νόμισμα που τηρείται η κάρτα τους 

(εκτός Ευρώ) και απευθύνεται κυρίως στις συνεργαζόμενες 

επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τουριστικό τομέα, 

παρουσίασε έσοδα Ευρώ 1,65 εκατ., ενισχύοντας επιπλέον τα 

συνολικά έσοδα από την αποδοχή καρτών στις συναλλαγές 

(acquiring) των συνεργαζομένων επιχειρήσεων εντός του 

έτους.

Αναφορικά με τα Προγράμματα Επιβραβεύσεως, το Πρόγραμμα 

Επιβραβεύσεως Bonus παραμένει το μεγαλύτερο στην ελληνική 

αγορά, με τους Μεγάλους Συνεργάτες του Προγράμματος να 

αποτελούν ηγετικές επιχειρήσεις ανά τομέα δραστηριοποιή-

σεως.

Το 2017, με στόχο την κάλυψη των καθημερινών συναλ-

λαγών, διευρύνθηκε περαιτέρω το δίκτυο των συνεργατών 

του Προγράμματος Bonus με επιχειρήσεις όπως η Taxiplon, 

τα καταστήματα Μothercare - ELC, Τσακίρης Μαλλάς, DPam 

(όμιλος Φουρλή), ενώ στο Πρόγραμμα προστέθηκε ένας ακόμη 

Μεγάλος Συνεργάτης, η ΤΡΑΙΝΟΣΕ, η μοναδική στην Ελλάδα 

εταιρία παροχής σιδηροδρομικών μεταφορών.

Χρηματοδότηση Μικρών Επιχειρήσεων 

Το 2017, η Alpha Bank, με γνώμονα την ολοκληρωμένη 

προσέγγιση των Μικρών Επιχειρήσεων και την ενίσχυση της 

ανταγωνιστικότητάς τους, ανέπτυξε πρωτοβουλίες τόσο για την 

κάλυψη των καθημερινών αναγκών τους, όσο και για τη στήριξη 

των αναπτυξιακών τους προοπτικών. 

Το συνολικό υπόλοιπο των χορηγήσεων προς τις Μικρές Επιχει-

ρήσεις (με πιστωτικό όριο έως Ευρώ 1 εκατ.) στο τέλος του 

2017 ανήλθε σε Ευρώ 6,3 δισ.

Το 2017, στον τομέα των Μικρών Επιχειρήσεων η Τράπεζα 

έδωσε ιδιαίτερη έμφαση: 

•  Στην προβολή της υπηρεσίας "Alpha Bank Gold Business 

Banking", με στόχο την παροχή μίας νέας τραπεζικής εμπει-

ρίας στους Πελάτες - Μικρές Επιχειρήσεις υψηλής αποδοτικό-

τητας. 

•  Στη συμφωνία με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων 

(European Investment Fund – EIF), για τη συμμετοχή της 

Καταναλωτικά Δάνεια 

Το χαρτοφυλάκιο καταναλωτικών δανείων της Alpha Bank 

διαμορφώθηκε στο τέλος του 2017 σε Ευρώ 4,8 δισ. περίπου.

Και το 2017, τα δάνεια σκοπού αποτέλεσαν την κύρια πηγή 

νέων δανείων, ενώ οι εκταμιεύσεις νέων δανείων κυμάνθηκαν 

στα επίπεδα του 2016, ήτοι Ευρώ 80 εκατ. περίπου.

Το πρόγραμμα “Alpha Διευκόλυνση” υπήρξε και το 2017 

βασικός πυλώνας δραστηριοτήτων, προσφέροντας ολοκλη-

ρωμένες λύσεις διευθετήσεως ληξιπρόθεσμων οφειλών 

σε καταναλωτικά δάνεια και κάρτες μέσω της σημαντικής 

μειώσεως της μηνιαίας καταβολής και της ρυθμίσεως των 

οφειλών βάσει των δυνατοτήτων του Πελάτη. Το συγκεκριμένο 

Πρόγραμμα έχει αποφέρει πολύ ικανοποιητικά αποτελέσματα 

στη διαχείριση των καθυστερήσεων.

Επιπλέον, σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος, 

Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Υ.Π.Ε.Κ.Α.) ολοκληρώ-

θηκαν δύο νέες υπαγωγές του προγράμματος “Εξοικονόμηση 

κατ’ Οίκον”, το οποίο επιδοτείτο μέσω του Εθνικού Ταμείου 

Επιχειρηματικότητας & Ανάπτυξης (Ε.Τ.Ε.ΑΝ.). Μέσω του εν 

λόγω Προγράμματος έχουν χρηματοδοτηθεί συνολικά περίπου 

3.000 νοικοκυριά. 

Κάρτες 

Το 2017, οι κάρτες εκδόσεως Alpha Bank διατήρησαν την 

ηγετική τους θέση στην ελληνική αγορά. Η Τράπεζα διαθέτει 

ένα μεγάλο χαρτοφυλάκιο καρτών πληρωμών με συνολικό 

αριθμό εκδοθεισών πιστωτικών, χρεωστικών και προπληρω-

μένων καρτών άνω των 4 εκατ. Ο κύκλος εργασιών υπερέβη 

τα Ευρώ 6 δισ. αντιπροσωπεύοντας ένα μερίδιο αγοράς 

περίπου 30%. 

Η αύξηση της χρήσεως των καρτών πληρωμών, άνω του 40% 

σε σχέση με το 2016, συνεχίσθηκε και το 2017. Σε αυτό το 

γεγονός συνέβαλαν σημαντικά αφ’ ενός το πρόσφατο νομοθε-

τικό πλαίσιο για τη θέσπιση του αφορολογήτου μέσω ηλεκτρο-

νικών πληρωμών και κυρίως μέσω συναλλαγών καρτών, αφ’ 

ετέρου η εδραίωση της συνήθειας των καταναλωτών που πλέον 

εκτιμούν τα πλεονεκτήματα, την ασφάλεια και την ταχύτητα που 

τους προσφέρει η χρήση καρτών αντί μετρητών στις καθημε-

ρινές τους συναλλαγές. Από το 5% της καταναλωτικής δαπάνης 

το 2014, η χρήση καρτών διαμορφώθηκε στο 18% το 2017 και 

αναμένεται έως το 2020 να ανέλθει στο 28%, πολύ κοντά στον 

ευρωπαϊκό μέσο όρο. 

Το 2017, σημειώθηκε σημαντική αύξηση, άνω του 20%, στις 

πωλήσεις νέων πιστωτικών καρτών, οι οποίες προσφέρουν 

σημαντικά προνόμια στους Πελάτες, όπως επιβράβευση 

μέσω των Προγραμμάτων της Τραπέζης, παροχή πιστώσεως, 

δυνατότητα χρήσεως των προγραμμάτων ατόκων δόσεων των 

επιχειρήσεων κ.ά. 

Με σκοπό την κάλυψη των αναγκών των Πελατών - Μικρών 

Επιχειρήσεων και Ελεύθερων Επαγγελματιών “Υψηλής Αξίας”, 

οι οποίοι έχουν ενταχθεί στην υπηρεσία “Alpha Bank Gold 

Business Banking”, δημιουργήθηκε η εταιρική χρεωστική κάρτα 

Gold Enter Bonus Business American Express®, η οποία συμμε-

τέχει στο Πρόγραμμα Bonus προσφέροντας στους Πελάτες 

σημαντικά προνόμια και αποτελεί την κάρτα “ταυτότητα” της 

νέας Υπηρεσίας.

Στον χώρο της καινοτομίας και των σύγχρονων υπηρεσιών, 

σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Εναλλακτικών Δικτύων, το 

“my Alpha wallet”, το πρωτοποριακό ψηφιακό πορτοφόλι της 

Alpha Bank, εμπλουτίσθηκε με τη δυνατότητα πραγματοποιή-

σεως συναλλαγών καρτών και στα καταστήματα που διαθέτουν 

τερματικά αποδοχής καρτών με το σήμα contactless. Μέσω της 

νέας λειτουργικότητας Tap ‘n Pay για ανέπαφες συναλλαγές με 

το κινητό τηλέφωνο το “my Alpha wallet” γίνεται το πιο ολοκλη-

ρωμένο ψηφιακό πορτοφόλι στην ελληνική αγορά. 

Επίσης, στο πλαίσιο της διαρκούς βελτιώσεως των υπηρε-

σιών που παρέχονται προς τους Πελάτες, η υπηρεσία 

“Alpha SecureWeb” αναβαθμίσθηκε για όλες τις κάρτες Visa, 

MasterCard και American Express® εκδόσεως της Τραπέζης. 

Με την αναβαθμισμένη υπηρεσία “Alpha SecureWeb” ο 

Πελάτης, κάθε φορά που πραγματοποιεί μία online αγορά, 

λαμβάνει κωδικό μίας χρήσεως (One-Time Password) μέσω 

μηνύματος στο κινητό τηλέφωνό του (SMS) και δεν χρειάζεται 

πλέον να απομνημονεύει πολύπλοκους κωδικούς. Κατά αυτόν 

τον τρόπο, οι ηλεκτρονικές αγορές πραγματοποιούνται με τη 

μέγιστη ασφάλεια και με ιδιαίτερη ευκολία.

Παράλληλα, προσφέρονται στους Πελάτες της Τραπέζης 

νέες δυνατότητες διαχειρίσεως των καρτών τους μέσω 

Alpha e-Banking, όπως όλες οι βασικές μεταβολές καρτών, 

η παρακολούθηση του αφορολογήτου ποσού και η δυνατό-

τητα υποβολής αιτήσεων χρεωστικών και προπληρωμένων 

καρτών.

Το 2017, ελήφθησαν σημαντικές πρωτοβουλίες για την προώ-

θηση των υπηρεσιών “Alpha e-statements” και “Alpha alerts”, 

που μειώνουν κατά πολύ το λειτουργικό κόστος και αποδίδουν 
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χαρακτήρα καθώς και βραχυπρόθεσμες χρηματοδοτήσεις 

έναντι επιχορηγήσεως, προκειμένου να ολοκληρώσουν την 

επένδυσή τους και να δώσουν προστιθέμενη αξία στην επιχεί-

ρησή τους. 

Αlpha Τουριστική Επιχειρηματικότητα

Το 2017, η Τράπεζα, με σκοπό την ενίσχυση και την ανάπτυξη 

των Μικρών Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα 

του τουρισμού καθώς και αυτών που ευρίσκονται σε τουρι-

στικές περιοχές της νησιωτικής και της ηπειρωτικής Ελλάδος, 

προσέφερε, για δεύτερο συνεχές έτος, το πρόγραμμα “Alpha 

Τουριστική Επιχειρηματικότητα” επιβραβεύοντας συγχρόνως τη 

συνεργασία τους με αυτή. Το Πρόγραμμα παρέχει ένα σύνολο 

προϊόντων, υπηρεσιών και προνομίων, με στόχο τη διευκό-

λυνση της καθημερινότητας της Επιχειρήσεως και την ολοκλη-

ρωμένη κάλυψη των ιδιαίτερα αυξημένων αναγκών της κατά τη 

διάρκεια της τουριστικής περιόδου.

Alpha Αγροτική Επιχειρηματικότητα

Τα “Ευέλικτα Προγράμματα Συμβολαιακής Επιχειρηματικό-

τητας”, για τρίτο συνεχές έτος, λειτουργούν επιτυχώς και 

αποτελούν το πλέον ολοκληρωμένο τραπεζικό πρόγραμμα 

διαμεσολαβήσεως και χρηματοδοτήσεως τόσο των μεμονω-

μένων αγροτών (γεωργών/κτηνοτρόφων), όσο και των μετα-

ποιητικών/εξαγωγικών/εμπορικών επιχειρήσεων που συνδέ-

ονται με την πρωτογενή παραγωγή. Η συγκεκριμένη μορφή 

χρηματοδοτήσεως αποτελεί μία ολοκληρωμένη πρόταση 

εξυπηρετήσεως του αγροδιατροφικού τομέα που συμβάλλει 

στη δημιουργία συνεργειών μεταξύ αγροτών-παραγωγών και 

επιχειρήσεων-αγοραστών που συνδέονται με την αγροτική 

παραγωγή. 

Η Alpha Bank, σε συνεργασία με το Υπουργείο Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων, διέθεσε την “Κάρτα του Αγρότη”, 

ένα ακόμη χρηματοδοτικό μέσο που ενίσχυσε τη ρευστότητα 

σε σημαντικό αριθμό αγροτών κατά την πρώτη καλλιεργητική 

περίοδο του 2017, δίδοντας τη δυνατότητα προεξοφλήσεως 

μέρους της βασικής ενισχύσεως για την κάλυψη των βραχυ-

πρόθεσμων αναγκών τους. Συγκεκριμένα, ο αγρότης, μέσω 

της χρήσεως της κάρτας του, έχει τη δυνατότητα να αγοράσει 

γεωργικά εφόδια, να πληρώσει λογαριασμούς και ασφαλι-

στικές εισφορές, να πραγματοποιήσει ανάληψη μετρητών (έως 

ορισμένου ποσού) κ.ά.

Κατά τη διάρκεια του έτους 2017, η Alpha Bank σε συνεργασία 

με επιχειρήσεις που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Wholesale 

Banking, κορυφαίες στον τομέα των γεωργικών μηχανημάτων, 

προσέφερε για την καλύτερη εξυπηρέτηση των επενδυτικών 

αναγκών των αγροτών εξειδικευμένες χρηματοδοτικές λύσεις 

που καλύπτουν ανάγκες παγίων, όπως τρακτέρ, αγροτικά αυτο-

κίνητα, συλλεκτικές μηχανές, αγροτικά παρελκόμενα κ.λπ. 

Τα εν λόγω χρηματοδοτικά εργαλεία παρέχουν τους κατάλλη-

λους όρους αποπληρωμής, λαμβανομένων υπ’ όψιν τόσο των 

πραγματικών αναγκών των αγροτών με βάση τη δυναμικότητα 

των εκμεταλλεύσεών τους, όσο και της εποχικότητας των 

χρηματοροών τους βάσει της καλλιεργητικής περιόδου. 

Με κύριο στόχο την εξυπηρέτηση των συνολικών αναγκών του 

αγροτικού πληθυσμού και την παροχή προϊόντων και υπηρε-

σιών υψηλού επιπέδου, η Τράπεζα, παράλληλα με τη χρηματο-

δοτική στήριξη, ενισχύει πολυδιάστατα τους αγρότες προσφέ-

ροντας:

•  Τον Προνομιακό Λογαριασμό Καταθέσεων για τους αγρότες 

που δήλωσαν τον συγκεκριμένο λογαριασμό για την πίστωση 

των αγροτικών τους ενισχύσεων το έτος 2017.

•  Το πρόγραμμα “My Alpha POS” στις συνεργαζόμενες επιχει-

ρήσεις εμπορίας αγροεφοδίων και τη δυνατότητα χρηματοδο-

τήσεως με κεφάλαιο κινήσεως “My Alpha POS Credit Line” 

ανάλογα με το ύψος των συναλλαγών που διενεργούνται από 

το τερματικό. 

Τέλος, εντός του 2017 διενεργήθησαν ενημερωτικές ημερίδες 

εκπαιδευτικού χαρακτήρα προς τους αγρότες με θέματα σχετικά 

με τη βελτίωση της παραγωγής και την τόνωση της παραγω-

γικότητας, τη συνεργασία παραγωγών, την υιοθέτηση νέων 

τεχνολογικών λύσεων κ.λπ.

Πρόγραμμα Ενημερωτικών Ημερίδων “Ελληνική Επιχειρη-
ματικότητα: Προοπτική, Προκλήσεις, Στρατηγική”  

Η στήριξη της επιχειρηματικότητας και η ενίσχυση της ανταγω-

νιστικότητας των Μικρών Επιχειρήσεων αποτέλεσαν στρατη-

γικό στόχο για την Alpha Bank και το 2017. Στο πλαίσιο αυτό, 

η Τράπεζα πραγματοποίησε σειρά ενημερωτικών ημερίδων 

(Πειραιεύς, Πάρος, Σαντορίνη, Ναύπλιο, Τρίκαλα) και συναντή-

σεων με Πελάτες - Μικρές Επιχειρήσεις της περιφέρειας για την 

ενίσχυση της σχέσεως συνεργασίας. 

Στις εν λόγω ημερίδες, όπου συμμετείχαν εκπρόσωποι Μικρών 

Επιχειρήσεων και Ελεύθεροι Επαγγελματίες, εκδηλώθηκε 

μεγάλο ενδιαφέρον και υπήρξε αυξημένη συμμετοχή των 

Επιχειρήσεων-Πελατών. Η θεματολογία εστίασε στις προκλή-

σεις και στις ευκαιρίες που αναδύονται στον χώρο των Μικρών 

Επιχειρήσεων, με την παρουσίαση επιτυχημένων επιχειρημα-

στην προώθηση δύο νέων εγγυοδοτικών χρηματοδο-

τικών προγραμμάτων, του COSME-LGF και του INΝOVFIN 

(HORIZON 2020). 

•  Στην ανάπτυξη των εργασιών των Μικρών Επιχειρήσεων που 

δραστηριοποιούνται στον τομέα του τουρισμού καθώς και 

αυτών που ευρίσκονται σε τουριστικές περιοχές της Ελλάδος, 

με την ολοκληρωμένη κάλυψη των καθημερινών αναγκών 

τους και με την επιβράβευση της συνεργασίας τους με αυτή.

•  Στην ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα μέσω της σειράς 

“Alpha Αγροτική Επιχειρηματικότητα”, ανταποκρινόμενη 

πλήρως στις προκλήσεις και στις ευκαιρίες που παρουσιάζει ο 

εν λόγω τομέας.

•  Στην πραγματοποίηση ημερίδων σε όλη την Ελλάδα, με στόχο 

την ενίσχυση των σχέσεων συνεργασίας με τους Πελάτες της 

περιφέρειας.

Alpha Bank Gold Business Banking

Το 2017, η Alpha Bank, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία και τη 

μακρά εμπειρία της στην Τραπεζική Μικρών Επιχειρήσεων, 

δημιούργησε τη νέα  υπηρεσία “Alpha Bank Gold Business 

Banking” προσφέροντας στους Πελάτες μία ολοκληρωμένη 

τραπεζική εμπειρία για την Επιχείρησή τους.

Με ένα σύνολο προνομιακών υπηρεσιών και προϊόντων και με 

κεντρικό άξονα την εξατομικευμένη τραπεζική και την επιβρά-

βευση, μέσω της εν λόγω Υπηρεσίας η Τράπεζα φιλοδοξεί 

να συμβάλει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και στην 

περαιτέρω ανάπτυξη των Επιχειρήσεων-Πελατών.

Με τον Εξειδικευμένο Συνεργάτη της Υπηρεσίας σε εξέχοντα 

ρόλο, η Alpha Bank προβάλλει ένα διακεκριμένο πλαίσιο εξυπη-

ρετήσεως με σύγχρονα μέσα και εργαλεία (όπως διενέργεια 

εικονοδιασκέψεων), ειδικά προνόμια, καθώς και πρόσβαση σε 

καινοτόμες επιχειρηματικές πρακτικές.

Η ανακοίνωση της ενάρξεως παροχής της Υπηρεσίας έγινε με 

καταχώριση στον Τύπο, ενώ παράλληλα υπήρχε εκτεταμένη 

προβολή στο Διαδίκτυο και αξιοποιήθηκαν μέσα εξατομικευ-

μένης ενημερώσεως.

Αναπτυξιακά Προγράμματα προς Μικρομεσαίες 
Επιχειρήσεις

Η στήριξη της επιχειρηματικότητας, η ανάπτυξη και η ενίσχυση 

της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας της ελληνικής 

Μικρομεσαίας Επιχειρήσεως συνέχισαν να αποτελούν στρατη-

γικό στόχο για την Alpha Bank και το 2017.

Η Τράπεζα, συμμετέχοντας ενεργά στη διάθεση Αναπτυξιακών 

Προγραμμάτων, υπέγραψε τον Απρίλιο 2017 δύο νέες συμφω-

νίες με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕIF) για τη διάθεση 

των εγγυοδοτικών προγραμμάτων COSME-LGF και INΝOVFIN 

(HORIZON 2020) συνολικού αρχικού προϋπολογισμού 

Ευρώ 150 εκατ. 

Τον Δεκέμβριο 2017, με την επέκταση της συμφωνίας για το 

πρόγραμμα COSME-LGF, ο συνολικός προϋπολογισμός των 

προγραμμάτων ανήλθε σε Ευρώ 300 εκατ.

Μέσω των εγγυοδοτικών προγραμμάτων, η Alpha Bank παρέχει 

χρηματοδότηση προς τις επιλέξιμες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις 

συμβάλλοντας στην υλοποίηση των επενδυτικών και των 

αναπτυξιακών τους σχεδίων και στην κάλυψη των αναγκών 

τους σε κεφάλαια κινήσεως με προνομιακούς όρους τιμολο-

γήσεως. 

Συγκεκριμένα, μέσω του προγράμματος COSME-LGF η 

Τράπεζα θα διασφαλίσει ρευστότητα Ευρώ 200 εκατ. προς 

τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, με μειωμένες απαιτήσεις σε 

εξασφαλίσεις, δεδομένης της παρεχόμενης εγγυήσεως του 

Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων. Έως την 31.12.2017, εγκρί-

θηκαν αιτήσεις συνολικού ύψους Ευρώ 60,47 εκατ., ενώ το 

συνολικό ποσό των εκταμιεύσεων ανήλθε σε Ευρώ 30,21 εκατ. 

Επίσης, μέσω του προγράμματος INΝOVFIN οι καινοτόμες 

Μικρομεσαίες και μικρού μεγέθους Μεσαίας Κεφαλαιοποιή-

σεως Επιχειρήσεις (Small Mid-Caps) θα αποκτήσουν πρόσβαση 

σε Ευρώ 100 εκατ. με ευνοϊκούς όρους χρηματοδοτήσεως 

και με την εγγύηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων. 

Έως την 31.12.2017, εγκρίθηκαν αιτήσεις συνολικού ύψους 

Ευρώ 38,80 εκατ., ενώ το συνολικό ποσό των εκταμιεύσεων 

ανήλθε σε Ευρώ 29,04 εκατ. 

Τον Ιανουάριο 2017, ολοκληρώθηκε η προώθηση των δράσεων 

του Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης 

(Ε.Τ.Ε.ΑΝ.). Μέσω της δράσεως “ΤΕΠΙΧ - Επιχειρηματική 

Επανεκκίνηση” διατέθηκαν δάνεια συνολικού ποσού 

Ευρώ 137,88 εκατ. προς Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις με 50% 

άτοκη συγχρηματοδότηση από το Ε.Τ.Ε.ΑΝ. και μέσω της 

δράσεως “ΤΕΠΙΧ - Ταμείο Εγγυοδοσίας” χορηγήθηκαν δάνεια 

συνολικού ποσού Ευρώ 41,94 εκατ. με την εγγύηση του 

Ε.Τ.Ε.ΑΝ. σε ποσοστό έως 80% επί εκάστης χρηματοδοτήσεως. 

Για τις Επιχειρήσεις και για τους Ελεύθερους Επαγγελματίες 

τα επενδυτικά σχέδια των οποίων εντάσσονται στις δράσεις 

του ΕΣΠΑ 2014-2020 και στον Αναπτυξιακό Νόμο 4399/2016 

η Alpha Bank παρέχει μακροπρόθεσμα δάνεια επενδυτικού 
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και επενδύσεως στις διεθνείς αγορές χρήματος και κεφα-

λαίου. 

•  Στην κατηγορία της περιουσίας, σε συνεργασία με την AXA 

Ασφαλιστική, ξεκίνησε η διάθεση του “Alpha Safe Home”, το 

οποίο παρέχει ολοκληρωμένη ασφαλιστική κάλυψη περιεχο-

μένου κύριας κατοικίας έναντι πολλαπλών κινδύνων, όπως 

πυρκαϊά, κλοπή κ.λπ.

Όσον αφορά στα υφιστάμενα προγράμματα, η Τράπεζα σε 

συνεργασία με την ΑΧΑ Ασφαλιστική προχώρησε σε αναβάθ-

μιση του προγράμματος “Alpha Υγεία για Όλους Classic” 

παρέχοντας στον ασφαλισμένο επιπλέον κεφάλαια καλύψεως 

και μεγαλύτερες εκπτώσεις.

Οι Πελάτες της Τραπέζης έχουν πλέον τη δυνατότατα εξαργυ-

ρώσεως των Bonus πόντων τους τόσο κατά την έκδοση, όσο 

και κατά την ανανέωση ασφαλιστηρίων συμβολαίων της ΑΧΑ 

Ασφαλιστικής. 

Εργασίες Ιδιωτών και Personal Banking 

Η Διεύθυνση Τραπεζικής Ιδιωτών και Personal Banking έχει 

την ευθύνη της υπηρεσίας Alpha Bank Gold Personal Banking 

που στοχεύει στην ανάπτυξη εργασιών με εύπορους Ιδιώτες 

Πελάτες προσφέροντας αναβαθμισμένο επίπεδο προσωπικής 

εξυπηρετήσεως, πλήρη κάλυψη τραπεζικών αναγκών, αποκλει-

στικά προνόμια και διευρυμένες επιλογές στον τομέα διαχειρί-

σεως περιουσίας.

Η Διεύθυνση δραστηριοποιείται σε δύο Eνότητες Eργασιών: 

 Ι.  Η Ενότητα Επιχειρησιακού Σχεδιασμού ασχολείται με τη 

στρατηγική διαχειρίσεως των εύπορων Πελατών και επικοι-

νωνίας με αυτούς, με τη διαμόρφωση της εμπορικής προσεγ-

γίσεως και με την ανάπτυξη διαδικασιών και υποδομών για 

την αποτελεσματική εξυπηρέτησή τους.

ΙΙ.  Η Ενότητα Σχεδιασμού και Αναπτύξεως Πωλήσεων έχει 

την ευθύνη για την επίτευξη του Επιχειρησιακού Σχεδίου 

και μεριμνά για την υποστήριξη, την καθοδήγηση και τον 

συντονισμό των εργασιών που πραγματοποιούνται σε 250 

Καταστήματα της Τραπέζης που παρέχουν Υπηρεσίες Alpha 

Bank Gold Personal Banking.

Το 2017, η Διεύθυνση Τραπεζικής Ιδιωτών και Personal 

Banking, με συνέπεια στην εφαρμογή του Επιχειρησιακού 

Σχεδίου της Τραπέζης, επέτυχε τους στόχους της, αναβάθ-

μισε τις παρεχόμενες υπηρεσίες και βελτίωσε τις υφιστάμενες 

υποδομές της. 

Κύρια Οικονομικά Αποτελέσματα
•  Αύξηση των υπό διαχείριση κεφαλαίων.

•  Συνολική αύξηση καταθέσεων κατά Ευρώ 230 εκατ.

•  Αύξηση συνολικού εσόδου κατά 11%.

Υποστήριξη και Ανάπτυξη Εργασιών
Με στόχο την επίτευξη του Επιχειρησιακού Σχεδίου και την 

υποστήριξη του έργου των Λειτουργών Alpha Bank Gold, 

παράλληλα με τη διά ζώσης συμμετοχή και καθοδήγηση στη 

διαδικασία εξυπηρετήσεως και αναπτύξεως εργασιών με 

Πελάτες, πραγματοποιήθηκαν κεντρικά οι κάτωθι ενέργειες:

•  Σχεδιασμός και υλοποίηση στοχευμένων εμπορικών προσεγ-

γίσεων Πελατών με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά.

•  Συμμετοχή στον σχεδιασμό εκδόσεων σύνθετων προθεσμι-

ακών καταθέσεων “Extra Profit” που συνέβαλαν σημαντικά 

στην προσέλκυση καταθέσεων.

•  Συμμετοχή στον σχεδιασμό διαγωνισμών επιδόσεων για 

Στελέχη Alpha Bank Gold. 

•  Απλοποίηση εγκριτικής διαδικασίας ειδικών τιμολογήσεων.

Εποπτεία Αποτελεσμάτων
Στο πλαίσιο της βελτιώσεως του μηχανισμού εποπτείας των 

αποτελεσμάτων (sales management), πραγματοποιήθηκαν 

διοικητικές προσαρμογές, αναπτύχθηκαν σύγχρονες διοικητικές 

αναφορές (MIS) καθώς και Κρίσιμοι Δείκτες Αποδοτικότητας 

(Key Performance Indicators).

Εκπαίδευση – Ανάπτυξη Στελεχών
Κατά τη διάρκεια του έτους, δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην 

περαιτέρω κατάρτιση των Στελεχών Alpha Bank Gold στον 

τομέα διαχειρίσεως περιουσίας. Ως εκ τούτου, αναπτύχθηκαν 

συνέργειες με τη Διεύθυνση Αναλύσεως Επενδυτικών Χαρτο-

φυλακίων, την Alpha Asset Management και το Private Banking 

και δημιουργήθηκε το πλαίσιο συνεχούς ενημερώσεως επί των 

εξελίξεων του τομέα.

Επιπλέον, η πλειοψηφία των Λειτουργών συμμετείχε σε παρου-

σιάσεις επενδυτικών οίκων του εξωτερικού.

Αναβάθμιση Παρεχομένων Υπηρεσιών
Με γνώμονα τη συνεχή αναβάθμιση των παρεχομένων 

υπηρεσιών και την αξιοποίηση συνεργειών και τεχνογνωσίας 

Μονάδων της Τραπέζης, σχεδιάσθηκαν και πραγματοποιήθηκαν 

τα κάτωθι έργα:

•  Προώθηση εναλλακτικών τρόπων εξυπηρετήσεως, που 

οδήγησε στην αύξηση της χρήσεως του Alpha Web Banking 

τικών πρακτικών που συμβάλλουν στην ενίσχυση της ανταγω-

νιστικότητας. Επίσης, αναπτύχθηκαν θέματα οργανώσεως και 

λειτουργίας της Μικρής Επιχειρήσεως, πρακτικές marketing, 

θέματα πωλήσεων και εξυπηρετήσεως Πελατών, αρχές χρημα-

τοοικονομικής διαχειρίσεως κ.λπ.

Λοιπές Δράσεις/Νέες Πρωτοβουλίες

Παρά τους περιορισμούς στην ανάληψη μετρητών και στην 

κίνηση κεφαλαίων (capital controls), η Τράπεζα, με σκοπό 

τη διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας των Μικρών 

Επιχειρήσεων, εξακολούθησε να εξυπηρετεί άμεσα και αποτε-

λεσματικά το σύνολο των αιτημάτων διακανονισμού εργασιών 

εισαγωγών. Από την έναρξη του έτους και έως την 31.12.2017, 

η Τράπεζα ικανοποίησε συνολικά 134.469 αιτήματα ύψους 

Ευρώ 1.106,58 εκατ.

Επιπλέον, η Τραπεζική Μικρών Επιχειρήσεων εισήλθε δυναμικά 

στον ψηφιακό κόσμο. H μετάβαση στη νέα ψηφιακή εποχή έγινε 

μέσω της χρήσεως σύγχρονων ψηφιακών δικτύων επικοινω-

νίας, που επιτρέπουν πλέον την εξ αποστάσεως συνάντηση και 

επικοινωνία με τον Πελάτη, με τη χρήση της εφαρμογής “Skype 

for Business”, αλλά και λοιπών εφαρμογών που παρέχουν 

ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο. 

Τέλος, η Τράπεζα συνέχισε την προώθηση των χρηματοδο-

τικών προϊόντων της σειράς “Alpha Επιχειρώ” στο σύνολο των 

Επιχειρήσεων-Πελατών της, με στόχο να ανταποκριθεί αποτε-

λεσματικά σε νέα αιτήματα χρηματοδοτήσεων για την κάλυψη 

βραχυπρόθεσμων αναγκών μέσω κεφαλαίου κινήσεως ή/και 

επενδυτικών δαπανών για επαγγελματική στέγη και εξοπλισμό.

Καταθετικά Προϊόντα 

Συνεχίσθηκε και κατά τη διάρκεια του 2017 η επιστροφή κατα-

θέσεων στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Την αρνητική εικόνα 

του πρώτου τετραμήνου, όπου οι καταθέσεις Ιδιωτών και Επιχει-

ρήσεων παρουσίασαν μείωση κατά Ευρώ 2,4 δισ. συγκριτικά 

με τον Δεκέμβριο 2016, διαδέχθηκε μία σταθερά βελτιούμενη 

τάση αυξήσεως των υπολοίπων της αγοράς, με αποτέλεσμα, 

έως το τέλος του έτους, να καταγραφούν συνολικά εισροές 

ύψους Ευρώ 5 δισ. 

Καταλυτικό ρόλο στην αύξηση των καταθέσεων του τραπεζικού 

συστήματος αποτέλεσε η ενίσχυση του κλίματος εμπιστοσύνης 

ως προς τις προοπτικές της χώρας, η βελτίωση των οικονο-

μικών δεικτών, αλλά και οι ενδείξεις ότι η τρίτη αξιολόγηση 

του ελληνικού Προγράμματος Χρηματοδοτικής Διευκολύνσεως 

αναμένεται να ολοκληρωθεί εμπρόθεσμα και χωρίς προβλή-

ματα.

Ανοδικά κινήθηκαν τα καταθετικά υπόλοιπα της Τραπέζης κατά 

τη διάρκεια του 2017. Ακολουθώντας την αντίστοιχη τάση της 

αγοράς, από το δεύτερο τρίμηνο και έως το τέλος του έτους, 

οι συνολικές καταθέσεις Ιδιωτών και Επιχειρήσεων κινήθηκαν 

σταθερά ανοδικά, με τη μεγαλύτερη αύξηση να παρατηρείται 

κατά το τελευταίο τρίμηνο του έτους.  

Η σημαντική αύξηση των υπολοίπων ερμηνεύεται ως αποτέ-

λεσμα των εξής παραγόντων: της αξιοπιστίας της Τραπέζης 

λόγω της ισχυρής κεφαλαιακής θέσεώς της, της σχέσεως εμπι-

στοσύνης και του επιπέδου εξυπηρετήσεως των Πελατών από 

τα Καταστήματα του Δικτύου καθώς και της διαθέσεως ανταγω-

νιστικών προϊόντων και υπηρεσιών. 

Ο σχεδιασμός ανταγωνιστικών προϊόντων, όπως η “Alpha 

Προθεσμιακή με Bonus” και η σύνθετη προθεσμιακή κατάθεση 

“Extra Profit”, παράλληλα με την ενεργοποίηση όλων των 

δικτύων για τη διάθεσή τους, σε συνδυασμό με τις ανάλογες 

προωθητικές ενέργειες, διεύρυναν σημαντικά την καταθετική 

βάση και τα υπόλοιπα. Αποτέλεσμα των ανωτέρω ήταν 

η αύξηση του μεριδίου αγοράς καταθέσεων της Τραπέζης για 

το 2017. 

Τέλος, η τάση αποκλιμακώσεως των επιτοκίων καταθέσεων, 

όπως παρατηρείται κατά τα τελευταία έτη, συνεχίσθηκε και 

το 2017, με αποτέλεσμα τη μείωση του κινδύνου χώρας και 

τη σύγκλιση των επιτοκίων προθεσμιακών καταθέσεων με τα 

αντίστοιχα της Ευρωζώνης. 

Τραπεζοασφαλιστικές Εργασίες 

H Τράπεζα σε συνεργασία με την AlphaLife A.Α.E.Z. και την 

ΑΧΑ Ασφαλιστική Α.Ε. προσφέρει ολοκληρωμένα ασφαλιστικά 

προγράμματα συντάξεως/αποταμιεύσεως, υγείας, περιουσίας 

και επιχειρήσεως, με στόχο την πλήρη κάλυψη των ασφαλι-

στικών αναγκών των Πελατών της. 

Το έτος 2017, δύο νέα ασφαλιστικά προγράμματα προστέθηκαν 

στο σύνολο των ασφαλιστικών προϊόντων της Τραπέζης, με 

σκοπό την ενίσχυση των επιλογών για αποταμίευση/σύνταξη και 

για διασφάλιση της περιουσίας. 

•  Σε συνεργασία με την AlphaLife ξεκίνησε η διάθεση του 

“Alpha Εξέλιξη”, ενός σύγχρονου ασφαλιστικού-επενδυτικού 

προγράμματος (unit linked) τακτικών καταβολών, με σκοπό 

τη δημιουργία κεφαλαίου μέσω συστηματικής αποταμιεύσεως 
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Επιδίωξη της Τραπέζης είναι: 

•  η συνέχιση της αποτελεσματικής διαχειρίσεως των Πελατών 

της τόσο ως προς τα έσοδα/την αποδοτικότητα, όσο και 

ως προς τη μείωση των πιστωτικών και των λειτουργικών 

κινδύνων,  

•  η ανάπτυξη χορηγήσεων και λοιπών εργασιών επιλεκτικά σε 

Πελάτες αποδεκτού πιστωτικού κινδύνου, ιδιαίτερα σε τομείς 

με εξαγωγικό προσανατολισμό και με σαφείς προοπτικές 

αναπτύξεως και 

•  η εξατομικευμένη εξυπηρέτηση πολυεθνικών ομίλων Επιχει-

ρήσεων-Πελατών, κατηγορία όπου διαφαίνονται αξιόλογες 

προοπτικές αναπτύξεως εργασιών. 

Τον Σεπτέμβριο 2017, η Τράπεζα προέβη στη δημιουργία της 

Διευθύνσεως Χρηματοδοτήσεων Τουριστικών και Νησιωτικών 

Επιχειρήσεων, η οποία ανέλαβε την ευθύνη της διαχειρίσεως 

μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται 

στον τουριστικό τομέα, ανεξαρτήτως περιοχής δραστηριότητας 

και επιχειρήσεων με έδρα στη νησιωτική Ελλάδα, ανεξαρτήτως 

τομέα δραστηριότητας. 

Η Διεύθυνση δημιουργήθηκε, καθώς η Τράπεζα αναγνώρισε 

την ανάγκη καλύψεως των εξειδικευμένων τραπεζικών 

αναγκών των συγκεκριμένων Πελατών, δεδομένου ότι ο 

τουρισμός καθίσταται όλο και πιο σημαντικός για την Ελληνική 

Οικονομία και ιδίως, για τη νησιωτική οικονομία. 

Την 31.12.2017, η Διεύθυνση Χρηματοδοτήσεων Τουρι-

στικών και Νησιωτικών Επιχειρήσεων είχε υπό την ευθύνη της 

υπόλοιπα συνολικού ύψους Ευρώ 1,1 δισ., συμπεριλαμβανο-

μένων εγγυητικών επιστολών, ενέγγυων πιστώσεων, καθώς και 

των χρηματοδοτήσεων των Πελατών της μέσω Εταιριών του 

Ομίλου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Χρηματοδότηση Ναυτιλίας 

Από το 1997, η Τράπεζα δραστηριοποιείται με επιτυχία στον 

χώρο των χρηματοδοτήσεων και της παροχής εξειδικευ-

μένων τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών (εμβάσματα, 

μετατροπές νομισμάτων, χρηματοοικονομικά προϊόντα διαχει-

ρίσεως κινδύνων κ.ά.) προς την ελληνόκτητη ποντοπόρο 

ναυτιλία (εταιρίες που ελέγχουν κυρίως πλοία υγρού και ξηρού 

φορτίου), αλλά και την ελληνική ακτοπλοΐα.

Η Τράπεζα παραμένει ένας από τους βασικούς χρηματοδότες 

της ελληνικής ναυτιλίας. Στο πλαίσιο αυτό, τo 2017 υλοποιήθη-

καν νέες χρηματοδοτήσεις με συντηρητικά κριτήρια σε υφιστα-

μένους και σε νέους Πελάτες. Συνολικά, το ναυτιλιακό χαρτο-

φυλάκιο ανήλθε την 31.12.2017 σε Ευρώ 1,8 δισ. περίπου, εκ 

των οποίων ποσοστό 91% αφορούσε στην ποντοπόρο ναυτιλία 

(43% πλοία ξηρού φορτίου, 38% δεξαμενόπλοια, 10% πλοία 

μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων) και 9% στην ακτοπλοΐα. 

Επίσης, το 17% των δανείων αφορούσε σε συμμετοχές σε 

κοινοπρακτικά δάνεια και το 83% σε διμερή δάνεια. Παράλ-

ληλα με τις χρηματοδοτήσεις, η Τράπεζα διατήρησε τη θέση της 

στον τομέα της ναυτιλίας όσον αφορά στην παροχή τραπεζικών 

προϊόντων (παραδοσιακών ή/και εξειδικευμένων).

Παρά τις διακυμάνσεις των ναυλαγορών, αλλά και της παγκό-

σμιας οικονομίας, οι Έλληνες πλοιοκτήτες διατηρούν την 

προσήλωσή τους, αλλά και τη δυναμική τους στον τομέα της 

ναυτιλίας. Ο τραπεζικός δανεισμός παραμένει, αν και περιο-

ρισμένος σήμερα, το βασικό μέσο αντλήσεως κεφαλαίων. 

Συνεπώς, στόχος της Τραπέζης θα παραμείνει η μέγιστη δυνατή 

ανταπόκριση στα αιτήματα των Πελατών της.

Χρηματοδοτική Μίσθωση 

Η Εταιρία συνέχισε και το 2017 την ενεργή διαχείριση του 

χαρτοφυλακίου χρηματοδοτικών μισθώσεων και εστίασε 

στην άμεση αντιμετώπιση των οικονομικών δυσχερειών των 

Πελατών μέσω αναδιαρθρώσεων και ρυθμίσεων οφειλών με 

ταυτόχρονη λήψη επιπλέον εξασφαλίσεων, ούτως ώστε να 

διασφαλίζονται τα συμφέροντα των Μετόχων και η οικονομική 

βιωσιμότητα των Πελατών της. Η Εταιρία έλαβε θετική 

αξιολόγηση για το πρότυπο ISO 9001: 2008 τον Δεκέμβριο του 

2017, κατόπιν της διεξαγωγής σχετικού ελέγχου από την Bureau 

Veritas Hellas SA. Επιπλέον, έγιναν οργανωτικές, διαδικαστικές 

και κανονιστικές αλλαγές, καθώς επίσης και προωθητικές 

ενέργειες, παρ’ όλη τη βούληση για επιλεκτικές νέες εργασίες. 

Η διατήρηση ισχυρού δείκτη καλύψεως των καθυστερήσεων 

είχε ως συνέπεια τον σχηματισμό πρόσθετων προβλέψεων για 

την απομείωση επισφαλών απαιτήσεων ύψους Ευρώ 11,4 εκατ. 

Ως εκ τούτου, ενισχύθηκε περαιτέρω το απόθεμα των προβλέ-

ψεων, το οποίο διαμορφώθηκε σε Ευρώ 161,6 εκατ. στο τέλος 

του 2017 και αποτέλεσε το 24% του χαρτοφυλακίου έναντι του 

22% το 2016. Η επάρκεια των προβλέψεων για την κάλυψη του 

πιστωτικού κινδύνου και η εξασφάλιση ισχυρής κεφαλαιακής 

επάρκειας είναι και παραμένουν βασικοί στόχοι της Εταιρίας, 

προκειμένου να αντεπεξέλθει αποτελεσματικά στην κρίση. Η 

ισχυρή κεφαλαιακή της βάση την κατατάσσει στην πρώτη θέση 

στον τομέα των χρηματοδοτικών μισθώσεων.

και του Alpha Mobile Banking. 

•  Δημιουργία νέας τηλεφωνικής υπηρεσίας με διευρυμένο 

ωράριο και βελτιωμένες δυνατότητες για Πελάτες Alpha Bank 

Gold Personal Banking και Private Banking. 

•  Επέκταση των προνομίων του Προγράμματος Επιβραβεύσεως 

Bonus με εισαγωγή πολλών και καινοτόμων νέων δυνατο-

τήτων εξαργυρώσεως Bonus πόντων.

Διαχείριση Κινδύνου
Αναγνωρίζοντας τη σημασία της ορθής διαχειρίσεως του 

λειτουργικού κινδύνου και με γνώμονα τον περιορισμό ή την 

εξάλειψη αυτού, τα Στελέχη της Διευθύνσεως σε συνεργασία 

με την αρμόδια Διεύθυνση του Ομίλου προχώρησαν στον 

σχεδιασμό και στην υλοποίηση έργου, το οποίο περιλαμβάνει τη 

δημιουργία και την παρακολούθηση Κρίσιμων Δεικτών Αποδοτι-

κότητας (KPIs) για τις δραστηριότητες τόσο του επιχειρησιακού 

σχεδιασμού, όσο και του σχεδιασμού και της αναπτύξεως 

πωλήσεων της Διευθύνσεως.   

Το 2018, η Διεύθυνση Τραπεζικής Ιδιωτών και Personal Banking 

θα επικεντρωθεί στους εξής στόχους:

•  Περαιτέρω ανάπτυξη των εργασιών μέσω της εξελίξεως του 

πελατοκεντρικού προτύπου λειτουργίας.

•  Εξωστρέφεια.

•  Διεύρυνση των συνεργειών με Διευθύνσεις της Τραπέζης για 

την καλύτερη κάλυψη των αναγκών των Πελατών και για την 

αξιοποίηση του περιθωρίου αναπτύξεως εργασιών. 

•  Εισαγωγή καινοτομιών στον τρόπο εξυπηρετήσεως. 

•  Περαιτέρω προώθηση της Ψηφιακής Τραπεζικής (Digital 

Banking). 

•  Ανάπτυξη Υπηρεσιών Συμβουλευτικής στη Διαχείριση 

Περιουσίας.

•  Πλήρης ευθυγράμμιση με τις απαιτήσεις του νέου 

Ευρωπαϊκού Κανονιστικού Πλαισίου Λειτουργίας των 

τραπεζών, όπως αυτό διαμορφώνεται μετά την 3.1.2018, με 

κύριο σημείο την ενίσχυση της προστασίας του Πελάτη κατά 

την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών (Οδηγία 2014/65/ΕΕ 

MiFID II).

To 2017 αποτέλεσε ένα ακόμη δύσκολο έτος τόσο για τις 

τράπεζες, όσο και για τις επιχειρήσεις. Παρ’ όλα αυτά, κατά τη 

διάρκειά του διαφάνηκαν οι πρώτες ενδείξεις βελτιώσεως του 

μακροοικονομικού περιβάλλοντος.

Η Τράπεζα εξακολούθησε να ευρίσκεται κοντά στους Πελάτες 

της με την παροχή έγκαιρης και αποτελεσματικής στηρίξεως 

των αναγκών τους βάσει των προβλεπομένων πιστωτικών 

κριτηρίων. Η επισκόπηση των σχεδιαζόμενων επενδύσεων 

των επιχειρήσεων και η παροχή προτάσεων χρηματοδοτήσεως 

αυτών, αποτελεί πρώτη προτεραιότητα της Τραπέζης. Επίσης, 

συνέχισε την πολιτική αναδιαρθρώσεως του δανειακού της 

χαρτοφυλακίου, όπου κρίθηκε απαραίτητο, προκειμένου 

να συμβάλει αποτελεσματικά στην ομαλή εξυπηρέτηση των 

υποχρεώσεων των Πελατών της. 

Με γνώμονα την κάλυψη των εξειδικευμένων τραπεζικών 

αναγκών των Πελατών της Τραπέζης, η Διεύθυνση Corporate 

Banking συνέχισε το 2017 τη σταδιακή ένταξη υπό την αρμο-

διότητά της πολυεθνικών ομίλων Επιχειρήσεων - Πελατών της 

Alpha Bank, η οποία είχε ξεκινήσει κατά το προηγούμενο έτος. 

Παράλληλα, στο πλαίσιο της στρατηγικής της Τραπέζης για 

περαιτέρω ανάπτυξη και παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών 

στον τουριστικό τομέα, οι Ξενοδοχειακοί Όμιλοι Επιχειρήσεων 

που εμπεριέχοντο στο χαρτοφυλάκιο της Διευθύνσεως μεταφέρ-

θηκαν στη νεοσύστατη εξειδικευμένη Διεύθυνση Χρηματοδοτή-

σεων Τουριστικών και Νησιωτικών Επιχειρήσεων.

Το συνολικό υπόλοιπο των χορηγήσεων της Τραπέζης προς 

τις Μεγάλες Επιχειρήσεις διαμορφώθηκε στο τέλος του 2017 

σε Ευρώ 5 δισ. περίπου, ενώ το μερίδιο αγοράς της Τραπέζης 

διατηρήθηκε στα ίδια επίπεδα, ενδεικτικό γεγονός της 

έμπρακτης στηρίξεώς της προς τους Πελάτες, και ειδικότερα 

προς τις μεγαλύτερες ελληνικές επιχειρήσεις, καθώς και της 

εμπιστοσύνης που τυγχάνει από αυτούς. 

Αποτέλεσμα των ανωτέρω ήταν να καλυφθεί το κόστος χρή- 

ματος, να απορροφηθεί η αύξηση των προβλέψεων για επισφά- 

λειες και τελικώς, να διατηρηθεί η ικανοποιητική αποδοτικότητα 

και η ποιότητα του χαρτοφυλακίου. Η εξισορρόπηση των εσόδων 

μεταξύ των προμηθειών που εισπράττονται από διαμεσολαβητι-

κές εργασίες της Τραπέζης και των καθαρών τόκων που προκύ-

πτουν από τη διαχείριση του ενεργητικού και του παθητικού της 

αποτελεί μόνιμη στρατηγική επιλογή για την ανάπτυξή της. 

Μ ε γ ά λ ε ς  Ε π ι χ ε ι ρ ή σ ε ι ς
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βάσει της ΠΔΤΕ 2651/20.1.2012, η οποία αντικατέστησε την 

ΠΔΤΕ 2640/18.1.2011.

Επίσης, με Πράξη του Διοικητού της Τραπέζης της Ελλάδος 

διαμορφώνονται και οι ελάχιστοι δείκτες (βασικών κεφαλαίων 

και κεφαλαιακής επάρκειας) που πρέπει να διαθέτει η Εταιρία.

Για τον υπολογισμό της κεφαλαιακής επάρκειας των εταιριών 

πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων εφαρμόζεται από την 

1 Ιανουαρίου 2010 η ΠΔΤΕ 2622/21.12.2009.

Οι κυριότερες εξελίξεις οι οποίες επηρέασαν καθοριστικά την 

πορεία της Εταιρίας το 2017, είναι οι κάτωθι:

1.   Μεγάλες ανακατατάξεις που πραγματοποιήθηκαν το 2016 

στον χώρο του λιανικού εμπορίου (ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ 

A.E.Γ.Ε./Ι.Σ. ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε.), οι οποίες είχαν ως αποτέ-

λεσμα την προσπάθεια της αγοράς κατά το 2017 να ισορρο-

πήσει στο νέο διαμορφούμενο περιβάλλον.

2.   Διεύρυνση της πελατειακής βάσεως γεωγραφικά και σε 

επίπεδο προϊόντων, διατήρηση της υψηλής ποιότητας του 

χαρτοφυλακίου, προώθηση των παράγωγων προϊόντων 

forfaiting και reverse factoring.

3.   Ανάπτυξη συνεργειών με την Τράπεζα καθώς και ισχυρο-

ποίηση της συνεργασίας με τα Επιχειρηματικά Κέντρα και με 

τη Διεύθυνση Corporate Banking της Τραπέζης.

4.   Διερεύνηση τόσο της αγοράς, όσο και του νομικού και του 

θεσμικού πλαισίου, με στόχο την ανάπτυξη των υπηρεσιών 

του διεθνούς factoring απευθείας σε ξένες αγορές, όπου 

δραστηριοποιούνται θυγατρικές ελληνικών επιχειρήσεων 

(Ρουμανία, Κύπρος).

5.   Προσθήκη ποιοτικών βελτιώσεων στην κεντρική μηχανο-

γραφική εφαρμογή υπηρεσιών factoring, με σκοπό τόσο τη 

βελτίωση της παραγωγικότητας και τη μείωση του λειτουρ-

γικού κινδύνου, όσο και την κανονιστική και την εποπτική 

συμμόρφωση της Εταιρίας. 

Οι στρατηγικοί στόχοι της Εταιρίας για το έτος 2018 συνοψίζο-

νται ως εξής:

•  Διατήρηση της θέσεως όσον αφορά στο μερίδιο αγοράς, 

αλλά και της υψηλής κερδοφορίας, με την εκμετάλλευση των 

συνθηκών ελλιπούς ρευστότητας, αλλά και των ευκαιριών 

που δημιουργούνται σε εκείνους τους τομείς της Ελληνικής 

Οικονομίας, οι οποίοι αποτελούν τους πυλώνες στηρίξεως, 

αλλά και αναπτύξεώς της, με την προσδοκία ανακάμψεως της 

οικονομίας κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2018.

•  Συνεχής βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών προς 

τους Πελάτες και στήριξή τους στα σχέδια αναπτύξεως των 

δραστηριοτήτων τους.

•  Έμφαση στην περαιτέρω επέκταση των υπηρεσιών του 

διεθνούς factoring είτε με απευθείας ανάπτυξη σε ξένες 

αγορές, όπου δραστηριοποιούνται θυγατρικές ελληνικών 

επιχειρήσεων (Ρουμανία, Κύπρος), είτε μέσω του διφακτο-

ρικού factoring, σε συνεργασία με τα μέλη της διεθνούς 

ενώσεως FCI.

•  Προώθηση των παράγωγων προϊόντων forfaiting και reverse 

factoring μέσω του δικτύου της I.T.F.A. καθώς και μέσω του 

Δικτύου της Τραπέζης.

Η συνεχής ανάπτυξη της ABC Factors οφείλεται στην υψηλή 

τεχνογνωσία του εξειδικευμένου Προσωπικού της, στην 

υποστήριξη της Τραπέζης, αλλά κυρίως στη δέσμευση της Εται-

ρίας να δημιουργεί αξία για τους Πελάτες της, με την παροχή 

υπηρεσιών και προϊόντων προσαρμοσμένων στις ανάγκες τους.

Αμοιβαία Κεφάλαια

Το 2017, το ενεργητικό των Alpha Αμοιβαίων Κεφαλαίων 

αυξήθηκε κατά 5% και διαμορφώθηκε σε Ευρώ 1.211 εκατ. την 

31.12.2017 έναντι Ευρώ 1.156 εκατ. την 31.12.2016. Η αύξηση 

του ενεργητικού οφείλεται κυρίως στην άνοδο των τιμών των 

αξιογράφων που συντελέσθηκε στην ελληνική κεφαλαιαγορά 

σε ομόλογα και σε μετοχές. Το μερίδιο αγοράς της Alpha Asset 

Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. παρέμεινε ισχυρό και ανήλθε σε 

18,19% έναντι 18,01% το 2016. Στον τομέα της διαχειρίσεως 

θεσμικών χαρτοφυλακίων, η Εταιρία επέτυχε να διπλασιάσει το 

υπό διαχείριση ενεργητικό, το οποίο την 31.12.2017 ανήρχετο 

σε Ευρώ 512 εκατ., με την ένταξη νέων κεφαλαίων, στο πλαίσιο 

συμμετοχής σε διαγωνισμούς. Το συνολικό ενεργητικό αμοι-

βαίων κεφαλαίων και θεσμικών χαρτοφυλακίων που διαχειρί-

ζετο η Εταιρία την 31.12.2017 ανήρχετο σε Ευρώ 1.723 εκατ.

Τα έσοδα της Εταιρίας από αμοιβές και από προμήθειες διαχει-

ρίσεως αμοιβαίων κεφαλαίων και θεσμικών χαρτοφυλακίων 

ανήλθαν σε Ευρώ 19,4 εκατ., παρουσιάζοντας αύξηση 18%, 

κυρίως λόγω του αυξημένου μέσου ετήσιου ενεργητικού των 

αμοιβαίων κεφαλαίων, το οποίο ενισχύθηκε από τη θετική 

πορεία των αγορών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Τα συνολικά έσοδα τόκων της χρήσεως 2017 της Εταιρίας του 

Ομίλου Alpha Leasing ανήλθαν σε Ευρώ 17,8 εκατ., μειωμένα 

κατά 7,6% σε σχέση με το 2016, κυρίως λόγω των διαδοχικών 

μειώσεων του επιτοκίου Euribor, της επιλεκτικής απομo-

χλεύσεως του ισολογισμού καθώς επίσης και των ρυθμίσεων 

υφισταμένων χρηματοδοτικών μισθώσεων. Παρά ταύτα, η νέα 

παραγωγή ανήλθε σε Ευρώ 91 εκατ. σημειώνοντας σημαντική 

αύξηση κατά 48,4%. Το προ απομειώσεων χαρτοφυλάκιο 

απαιτήσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις διατηρήθηκε 

σταθερό και διαμορφώθηκε σε Ευρώ 670,7 εκατ. έναντι 

Ευρώ 669,8 εκατ. στο τέλος του 2016. 

Η Alpha Leasing, με οδηγό την αποκτηθείσα εμπειρία των 

προηγουμένων ετών και την παράλληλη εφαρμογή συνετής 

τιμολογιακής πολιτικής, στηρίζει τους Πελάτες της με την 

παροχή χρηματοδοτήσεων σε τομείς που έχουν προοπτική 

σημαντικής αναπτύξεως κατά τα επόμενα έτη και με την εξεύ-

ρεση λύσεων σε περίπτωση δυσκολίας αποπληρωμής των 

υποχρεώσεών τους.

Εργασίες Factoring 

Η Εταιρία του Ομίλου ABC FACTORS είναι από το 1995 μέλος 

της διεθνούς ενώσεως Factors Chain International (FCI) 

και από το 2006 μέλος της International Trade & Forfaiting 

Association (Ι.T.F.A.), σχετικά με τις υπηρεσίες forfaiting, ενώ 

το 2009 απoτέλεσε ένα από τα ιδρυτικά μέλη της Ελληνικής 

Ενώσεως Factoring (Ε.Ε.F.).

H κερδοφόρος πορεία της Εταιρίας συνεχίσθηκε και το 2017, με 

τα κέρδη προ φόρων να διαμορφώνονται σε Ευρώ 12,3 εκατ., 

μειωμένα κατά 13,6% σε σχέση με το 2016. 

Η Εταιρία και το 2017 συνέχισε την επιτυχή αναδιάρθρωση του 

χαρτοφυλακίου της, με μείωση του μέσου υπολοίπου των προε-

ξοφλήσεων κατά 14,5% σε σχέση με το 2016, κυρίως λόγω 

της αποπληρωμής των υποχρεώσεων της ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ 

Α.Ε.Γ.Ε. από την Ι.Σ. ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε., οι οποίες διαμορφώ-

θηκαν σε Ευρώ 459,6 εκατ., την 31.12.2017. 

O κύκλος εργασιών της Εταιρίας (αξία των επιχειρηματικών 

απαιτήσεων που αποτελούν αντικείμενο πρακτορείας) μειώθηκε 

το 2017 κατά 0,47% σε σχέση με το 2016 και διαμορφώθηκε σε 

Ευρώ 4.100,2 εκατ., παρά τη διείσδυση σε επιμέρους τομείς της 

αγοράς και την προώθηση παράγωγων προϊόντων forfaiting 

και reverse factoring, χωρίς ωστόσο να επηρεάσει την ηγετική 

θέση της Εταιρίας στην ελληνική αγορά υπηρεσιών factoring.

Οι μη εξυπηρετούμενες απαιτήσεις την 31.12.2017 παρουσί-

ασαν μείωση κατά 79,2% σε σχέση με το 2016 και διαμορφώ-

θηκαν σε Ευρώ 10,8 εκατ.

Μετά την εφαρμογή των προβλεπομένων στην «Πολιτική 

Διενέργειας Προβλέψεων Απομειώσεως επί Απαιτήσεων κατά 

Πελατών», το ποσοστό των απομειωμένων απαιτήσεων κατά 

Πελατών διαμορφώθηκε σε 1,03% επί των συνολικών προεξο-

φλήσεων την 31.12.2017.

Η Εταιρία σε συνεργασία τόσο με την Τράπεζα όσο και 

με Εταιρία Συμβούλων, προκειμένου να εξασφαλίσει την 

ορθή εφαρμογή του νέου Διεθνούς Προτύπου Χρηματο-

οικονομικής Πληροφορήσεως (ΔΠΧΠ) 9 (Κανονισμός ΕΕ 

2016/2067/22.11.2016), έχει ξεκινήσει από το πρώτο τρίμηνο 

του 2017 πρόγραμμα υλοποιήσεώς του.

Για τη διαχείριση του Προγράμματος έχουν συσταθεί 

ομάδες εργασίας, οι οποίες εξέτασαν δύο βασικούς άξονες 

(workstreams), τον άξονα της απομειώσεως (impairment 

workstream) και τον άξονα της ταξινομήσεως και της αποτιμή-

σεως (classification and measurement workstream). 

Εκ του αποτελέσματος της εφαρμογής του νέου προτύπου 

ΔΠΧΠ 9 κατά την 1.1.2018, προκύπτει ότι η υιοθέτησή του δεν 

επιφέρει σημαντική μεταβολή στην υφιστάμενη Πολιτική και 

συνακολούθως, στις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας.

Η Εταιρία έχει θεμελιώσει ένα πλαίσιο διεξοδικής και συνετής 

διαχειρίσεως των πάσης φύσεως κινδύνων που αντιμετωπίζει 

αξιοποιώντας τις βέλτιστες πρακτικές, το οποίο, με βάση την 

κοινή ευρωπαϊκή νομοθεσία και το ισχύον σύστημα κοινών 

τραπεζικών κανόνων, αρχών και προτύπων, εξελίσσεται 

διαρκώς με την πάροδο του χρόνου, ώστε να εφαρμόζεται κατά 

τρόπο συνεκτικό και αποτελεσματικό στην καθημερινή διεξα-

γωγή των δραστηριοτήτων της καθιστώντας αποτελεσματική 

την εταιρική διακυβέρνηση. Η Εταιρία έλαβε και το 2017 όλα τα 

απαραίτητα και κατάλληλα μέτρα για την καλύτερη και ισχυρό-

τερη θωράκισή της έναντι των πάσης φύσεως χρηματοοικονο-

μικών κινδύνων.

Έχοντας ως βασικό στόχο την εφαρμογή, αλλά και την αδιά-

λειπτη βελτίωση του πλαισίου αυτού, η ABC Factors επικε-

ντρώθηκε στην ελαχιστοποίηση της εκθέσεώς της στον κίνδυνο 

μεταβολής τιμών (επιτοκιακός κίνδυνος), στον πιστωτικό και 

στον λειτουργικό κίνδυνο, καθώς και στον κίνδυνο ρευστότητας 

και ταμειακών ροών, οι οποίοι παρακολουθούνται από τις αρμό-

διες Μονάδες.

Η κεφαλαιακή επάρκεια της Εταιρίας εποπτεύεται από την 

Τράπεζα της Ελλάδος, προς την οποία υποβάλλονται στοιχεία 
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of Funds Cosmos Stars BRIC Μετοχικό Classic” (+15,55%) 

κατέλαβαν τις δύο πρώτες θέσεις στο σύνολο των αμοιβαίων 

κεφαλαίων της κατηγορίας τους, διατηρώντας επίσης την 

υπεροχή τους σε ορίζοντα τριετίας. Εξίσου σημαντική απόδοση 

σημείωσε και το “Alpha Fund of Funds Europe Μετοχικό 

Classic” (+8,92%).

Οι διαχρονικά υψηλές αποδόσεις των Alpha Αμοιβαίων 

Κεφαλαίων τα καθιστούν κορυφαία σε κάθε κατηγορία επιβε-

βαιώνοντας την εμπιστοσύνη των επενδυτών. Σημειώνεται 

ότι, κατά τα τελευταία επτά έτη, τα Alpha Αμοιβαία Κεφάλαια 

αξιολογούνται από τον διεθνή οίκο Morningstar και λαμβάνουν 

συστηματικά εξαιρετική βαθμολογία όσον αφορά στη σχέση 

αποδόσεως/κινδύνου. Τα εν λόγω στοιχεία είναι διαθέσιμα 

στην ιστοσελίδα της Alpha Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. 

(www.alphamutual.gr).

Το 2018 θα είναι επίσης ένα ιδιαίτερα κρίσιμο έτος για τη 

χώρα μας, κατά τη διάρκεια του οποίου η πορεία της εγχώριας 

αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων αναμένεται να επηρεασθεί 

σημαντικά από τις εξελίξεις στην Ελληνική Οικονομία. Εξάλλου, 

η επιθυμητή άρση των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων θα 

αποκαταστήσει τις δυσκολίες στο έργο της διαχειρίσεως των 

χαρτοφυλακίων και θα ενεργοποιήσει τη δραστηριότητα του 

δικτύου πωλήσεων των Αμοιβαίων Κεφαλαίων. 

Πρωταρχικοί στόχοι της Εταιρίας είναι οι εξής:

α)  Προώθηση των νέων Alpha (LUX) Αμοιβαίων Κεφαλαίων 

και περαιτέρω αύξηση του ενεργητικού των υπό διαχείριση 

αμοιβαίων κεφαλαίων μέσω του θετικού ισοζυγίου συμμετο-

χών-εξαγορών του δικτύου πωλήσεων της Τραπέζης.

β)  Περαιτέρω δραστηριοποίησή της στον τομέα της διαχει-

ρίσεως κεφαλαίων θεσμικών επενδυτών και στον εμπλου-

τισμό των προσφερομένων υπηρεσιών. Εκτιμάται ότι, σε 

βάθος πενταετίας, θα υπάρχει αύξηση της ζητήσεως για 

επαγγελματική διαχείριση από ασφαλιστικούς φορείς, από 

εταιρίες και από επαγγελματικές κατηγορίες που θα κληθούν 

πλέον να παράγουν συνταξιοδοτικό εισόδημα σύμφωνα με 

την κεφαλαιοποιητική λογική.

γ)  Δημιουργία νέας ιστοσελίδας με βελτιωμένο πληροφοριακό 

και διαδραστικό χαρακτήρα, καθώς και παροχή δυνατότητας 

διαδικτυακών συναλλαγών (συμμετοχές και εξαγορές) από 

τους Πελάτες στα Alpha Αμοιβαία Κεφάλαια.

Private Banking 

Η Τράπεζα παρέχει από το 1993 ολοκληρωμένες υπηρεσίες

διαχειρίσεως χαρτοφυλακίου σε ιδιώτες Πελάτες με υψηλή

οικονομική επιφάνεια (Private Banking). Διαθέτει Κέντρα

Alpha Private Bank στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στην Πάτρα,

στο Ηράκλειο και στο Λονδίνο, τα οποία στελεχώνονται από

εξειδικευμένους και πιστοποιημένους επενδυτικούς συμβού-

λους. Στη διάθεση των Πελατών Private Banking τίθεται ένα

ευέλικτο πλαίσιο υπηρεσιών που προσφέρονται υπό τον διακρι-

τικό τίτλο "Alpha Private Bank". Συγκεκριμένα, παρέχονται 

οι εξής τρόποι συνεργασίας ή συνδυασμός αυτών για την 

ευρύτερη δυνατή κάλυψη των επενδυτικών αναγκών: 

•  Διαχείριση Χαρτοφυλακίου (Discretionary), κατά την οποία 

η Τράπεζα αναλαμβάνει τη διαχείριση των κεφαλαίων των 

Πελατών. 

•  Παροχή Επενδυτικών Συμβουλών επί Xαρτοφυλακίου 

(Portfolio Advisory), κατά την οποία η Τράπεζα παρέχει 

συμβουλές ενεργού διαχειρίσεως επί του συνολικού χαρτο-

φυλακίου σε Πελάτες που λαμβάνουν οι ίδιοι τις τελικές 

επενδυτικές αποφάσεις. 

•  Παροχή Επενδυτικών Συμβουλών επί Επενδυτικής Συναλ-

λαγής (Transactional Advisory), κατά την οποία η Τράπεζα 

παρέχει συμβουλές ενεργού διαχειρίσεως επί συναλλαγών 

Πελατών που λαμβάνουν οι ίδιοι τις τελικές επενδυτικές 

αποφάσεις.

•  Εκτέλεση Εντολών (Execution only), κατά την οποία η 

Τράπεζα αναλαμβάνει την εκτέλεση των εντολών Πελατών 

που επιθυμούν να παρακολουθούν και να διαχειρίζονται οι 

ίδιοι το χαρτοφυλάκιό τους. 

Με βάση την επιχειρηματική φιλοσοφία της Τραπέζης, αλλά 

και σε συμμόρφωση με την Οδηγία MiFID (Markets in Financial 

Instruments Directive), οι υπηρεσίες προσφέρονται αφού 

ληφθούν υπ’ όψιν το ελάχιστο ύψος χαρτοφυλακίου 

Ευρώ 300.000, οι επενδυτικοί στόχοι του Πελάτη (προστασία 

κεφαλαίου, μέγιστη δυνατή υπεραξία, ομαλή διακύμανση) 

καθώς και ο χρονικός ορίζοντας, η επενδυτική του εμπειρία, 

οι γνωστές ή εκτιμώμενες ταμειακές ροές και το φορολογικό 

πλαίσιο του τόπου κατοικίας του.

Το 2017, η Διεύθυνση Private Banking επικεντρώθηκε στις 

κάτωθι πέντε κατευθύνσεις:

1. Βελτίωση Επενδυτικών Υπηρεσιών 

α)  Εδραίωση του ρόλου του Συμβούλου Χαρτοφυλακίου, ο 

Εντός του 2017, έλαβαν χώρα σημαντικά γεγονότα τα οποία 

οδήγησαν σε περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας της Εταιρίας 

στον τομέα του Asset Management. Συγκεκριμένα, συστάθηκαν 

τέσσερα νέα Alpha (LUX) Global Funds αμοιβαία κεφάλαια με 

έδρα το Λουξεμβούργο, μέσω της αξιοποιήσεως της Οδηγίας 

2009/65/ΕΚ για διασυνοριακή διάθεση των Ο.Σ.Ε.Κ.Α. 

(Ευρωπαϊκό Διαβατήριο). Τα νέα αμοιβαία κεφάλαια διατίθενται 

στο Δίκτυο της Alpha Bank στην Ελλάδα και στο Λονδίνο, από 

το δεύτερο εξάμηνο του 2017. Πρόκειται για χαρτοφυλάκια 

Fund of Funds διεθνούς επενδυτικού προσανατολισμού, τα 

οποία στοχεύουν να ικανοποιήσουν, κυρίως, την αυξημένη 

ζήτηση των Πελατών Private Banking και Alpha Bank Gold 

Personal Banking για επενδύσεις σε Alpha Αμοιβαία Κεφάλαια 

με θεματοφύλακα πιστωτικό ίδρυμα του εξωτερικού, υψηλής 

πιστοληπτικής διαβαθμίσεως. 

Επίσης, προσαρμοζόμενα πλήρως στις ανάγκες των Πελατών 

και στις δυνατότητες που παρέχει το θεσμικό πλαίσιο, τα Alpha 

Αμοιβαία Κεφάλαια με έδρα την Ελλάδα παρέχονται πλέον 

σε διαφορετικές κατηγορίες μεριδιούχων (share classes), 

μετά από σχετική έγκριση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 

Τέλος, διευρύνθηκε η συνεργασία της Εταιρίας με θεσμικούς 

επενδυτές, όπως επαγγελματικά ταμεία και ασφαλιστικούς 

φορείς, με την υπογραφή συμβάσεων παροχής διαχειρίσεως 

χαρτοφυλακίων και με την ανάληψη νέων κεφαλαίων.

Η Alpha Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. διαχειρίζεται και 

διαθέτει συνολικά 48 Αμοιβαία Κεφάλαια, τα οποία απευθύ-

νονται σε διαφορετικές κατηγορίες επενδυτών και επενδύουν 

στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Καλύπτουν ένα μεγάλο εύρος 

επενδυτικών επιλογών όσον αφορά στις βασικές κατηγορίες 

επενδύσεων (μετοχές, ομόλογα, διαθέσιμα), τη γεωγραφική και 

την κλαδική διασπορά, καθώς και τις εναλλακτικές επενδύσεις 

όπως τα εμπορεύματα (commodities). 

Τα Alpha Αμοιβαία Κεφάλαια, στο σύνολό τους, κατέγραψαν 

αξιοσημείωτες αποδόσεις και κατέλαβαν κορυφαίες θέσεις 

στις κατηγορίες τους και κατά το 2017. Στην κατηγορία των 

αμοιβαίων κεφαλαίων που επενδύουν στις ελληνικές κεφαλαι-

αγορές, το “Alpha Ελληνικό Ομολογιακό Classic” (+39,56%) 

και το “Alpha Ελληνικό Μικτό Classic” (+32,71%) σημείωσαν τις 

υψηλότερες αποδόσεις του έτους μεταξύ των Alpha Αμοιβαίων 

Κεφαλαίων και παρέμειναν στα κορυφαία αμοιβαία κεφάλαια 

της κατηγορίας τους κατά την τελευταία τριετία και πενταετία. 

Υψηλές αποδόσεις επέτυχαν επίσης τα ελληνικά μετοχικά 

αμοιβαία κεφάλαια “Alpha Blue Chips Ελληνικό Μετοχικό 

Classic” (+29,47%) και “Alpha Επιθετικής Στρατηγικής Ελληνικό 

Μετοχικό Classic” (+26,05%), υπεραποδίδοντας για ένα ακόμη 

έτος έναντι του Γενικού Δείκτη του Χρηματιστηρίου Αθηνών 

(δείκτης αναφοράς).

Μεταξύ των μετοχικών αμοιβαίων κεφαλαίων με διεθνή 

προσανατολισμό, το “Alpha Fund of Funds Cosmos Stars Silk 

Route Asia Μετοχικό Classic” (+19,32%) και το “Alpha Fund 

Αποδόσεις Alpha Αμοιβαίων Κεφαλαίων 2017 3ετία 5ετία 

ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Alpha Ελληνικό Ομολογιακό Classic 39,56% 91,26% 167,34%

Alpha Ελληνικό Μικτό Classic 32,71% 54,40% 98,27%

Alpha Blue Chips Ελληνικό Μετοχικό Classic 29,47% 13,70% 21,57%

Alpha Επιθετικής Στρατηγικής Ελληνικό Μετοχικό Classic 26,05% 16,45% 27,86%

ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Alpha Fund of Funds Cosmos Stars Silk Route Asia Μετοχικό Classic 19,32% 27,96% 54,32%

Alpha Fund of Funds Cosmos Stars BRIC Μετοχικό Classic 15,55% 27,96% 28,64%

Alpha Fund of Funds Europe Μετοχικό Classic 8,92% 17,90% 46,37%

Πηγή: Ένωση Θεσμικών Επενδυτών
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δημοσιονομική συμμόρφωση, η μείωση του πολιτικού κινδύνου, 

η επάνοδος της Ελλάδος στις αγορές κρατικών ομολόγων και 

η συνεχής άνοδος των εταιρικών κερδών. Παρ’ όλα αυτά, ο 

μέσος ημερήσιος όγκος συναλλαγών παρουσίασε ελαφρά 

μείωση κατά 3,6% και διαμορφώθηκε σε Ευρώ 58,2 εκατ. 

έναντι Ευρώ 60,4 εκατ. το 2016. 

Η Τράπεζα δραστηριοποιείται στον τομέα των χρηματιστηρι-

ακών εργασιών μέσω της Εταιρίας του Ομίλου Alpha Finance 

Α.Ε.Π.Ε.Υ. Το 2017, η Εταιρία κατείχε την έβδομη θέση στην 

κατάταξη των Μελών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, με μερίδιο 

αγοράς 5%. Ο κύκλος εργασιών της Alpha Finance Α.Ε.Π.Ε.Υ. 

διαμορφώθηκε σε Ευρώ 6 εκατ., χωρίς να παρουσιάσει μετα-

βολή σε σχέση με το 2016.

Η Εταιρία παρέχει σε ιδιώτες και σε θεσμικούς επενδυτές τις 

ακόλουθες ολοκληρωμένες επενδυτικές υπηρεσίες:

•  Διενέργεια συναλλαγών στην κοινή πλατφόρμα διαπραγματεύ-

σεως μετοχών και διαπραγματεύσιμων αμοιβαίων κεφαλαίων 

των Χρηματιστηρίων Αθηνών και Κύπρου, καθώς και πρόσβα-

ση στην Αγορά Παραγώγων του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

•  Διενέργεια συναλλαγών σε αγορές μετοχών και παραγώγων 

του εξωτερικού μέσω αντιπροσώπου, καθώς και μέσω της 

διαδικτυακής υπηρεσίας “Alpha Global Trading”.

•  Ειδική Διαπραγμάτευση: Η Alpha Finance δραστηριοποιείται 

ως Ειδικός Διαπραγματευτής σε μετοχές και σε παράγωγα 

που διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

•  ALPHATRADE: Παροχή ολοκληρωμένων ηλεκτρονικών 

υπηρεσιών μέσω της Υπηρεσίας Εξυπηρετήσεως Πελατών, 

της εφαρμογής για συσκευές iPhone, iPad, iPod και για 

συσκευές με λειτουργικό Android, της υπηρεσίας αυτόματης 

τηλεφωνικής αποκρίσεως (Interactive Voice Response), 

καθώς και της ιστοσελίδας www.alphafinance.gr.

•  Οικονομικές Αναλύσεις: Έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση με 

τεκμηριωμένες εταιρικές, κλαδικές και μακροοικονομικές 

αναλύσεις.

•  Εκκαθάριση Συναλλαγών και Θεματοφυλακή: Ολοκληρω-

μένες υπηρεσίες εκκαθαρίσεως συναλλαγών και θεματοφυ-

λακής για τις εγχώριες και για τις διεθνείς αγορές μετοχών 

και παραγώγων.

Για το 2018, κύρια στρατηγική επιλογή της Alpha Finance 

αποτελεί η οργανική και κερδοφόρος ανάπτυξη των εργασιών 

της. Επίσης, στόχος της Εταιρίας είναι η διατήρηση του κύρους 

και της αξιοπιστίας που απολαμβάνει στην αγορά.

Corporate Finance 

Κατά το 2017, η Τράπεζα συνέχισε να παρέχει χρηματοοικο-

νομικές συμβουλευτικές υπηρεσίες σε σύνθετα και μεγάλης 

προβολής έργα ιδιωτικοποιήσεων. Τον Μάιο 2017, σε συνέχεια 

διαγωνισμού που επαναπροκήρυξε το Ταμείο Αξιοποιήσεως 

Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ), ανέλαβε τον 

ρόλο χρηματοοικονομικού συμβούλου για την πώληση του 

66% του ΔΕΣΦΑ. Σημειώνεται επίσης, ότι παραμένει σε εξέλιξη 

το έργο αξιοποιήσεως της ακίνητης περιουσίας του Δημο-

σίου καθώς και το έργο αξιοποιήσεως του αυτοκινητοδρόμου 

“Εγνατία Οδός” μέσω συμβάσεως παραχωρήσεως, για το οποίο 

η Τράπεζα έχει αναλάβει την παροχή υπηρεσιών αποκλειστικού 

χρηματοοικονομικού συμβούλου. Το 2017, ολοκληρώθηκε με 

επιτυχία ο διαγωνισμός για τα 14 περιφερειακά αεροδρόμια, 

η διαχείριση των οποίων κατακυρώθηκε στην κοινοπραξία 

FRAPORT AG - SLENTEL Ltd, με προσφορά που ανήλθε σε 

Ευρώ 1,234 δισ., χρηματοοικονομικός σύμβουλος της οποίας 

διετέλεσε η Τράπεζα. 

Περαιτέρω, η Τράπεζα ολοκλήρωσε σημαντικά έργα κεφαλαια-

γορών καθώς και λοιπά έργα εξαγορών και συγχωνεύσεων για 

μεγάλους Πελάτες. Στον τομέα της κεφαλαιαγοράς, ανέλαβε 

ρόλο χρηματοοικονομικού συμβούλου στις αυξήσεις μετοχικού 

κεφαλαίου των εταιριών Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε., FRIGOGLASS, 

ΙΝΤRΑΚΑΤ και ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε., ενώ παρείχε συμβουλευτικές 

υπηρεσίες προς τις εταιρίες ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 

Α.Ξ.Ε. και Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε., στο πλαίσιο της υποχρεωτικής 

δημόσιας προτάσεως που υπέβαλαν η Apollo Investment 

Holdco SARL και η Givenrise Investments Limited, αντιστοί-

χως. Σημειώνεται τέλος, ότι η Τράπεζα συμμετείχε ενεργά 

στις εκδόσεις εταιρικών ομολόγων των εταιριών SUNLIGHT 

Α.Β.Ε.Ε., TEΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Μ.Α.Ε.Χ. και ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. 

αναλαμβάνοντας ρόλο Συντονιστή Αναδόχου ή Κυρίου Αναδό-

χου, ανά περίπτωση. Πρόκειται για μία αγορά, η οποία ενεργο-

ποιήθηκε έντονα το 2017 προσελκύοντας μεγάλο επενδυτικό 

ενδιαφέρον, με αποτέλεσμα να αναμένεται αντίστοιχο ενδιαφέ-

ρον και το 2018.

Το 2017, η Διεύθυνση Corporate Finance συνέχισε με επιτυχία 

την πορεία της ως βασικός άξονας παροχής υπηρεσιών επεν-

δυτικής τραπεζικής της Τραπέζης και το 2018, προσβλέπει στην 

περαιτέρω ενίσχυση της θέσεώς της στην αγορά, εκμεταλλευ-

οποίος σε συνεργασία με τον Private Banker παρουσιάζει 

εξατομικευμένες λύσεις διαχειρίσεως περιουσίας λαμβά-

νοντας υπ’ όψιν τις αναλύσεις της Τραπέζης αναφορικά με 

τις αγορές χρήματος και κεφαλαίου. Αξίζει να σημειωθεί 

ότι και το 2017, για έκτο συνεχές έτος, οι αποδόσεις των 

Χαρτοφυλακίων Εν Λευκώ Διαχειρίσεως υπό τον τίτλο 

“GEM” κινήθηκαν πολύ ικανοποιητικά σε όλα τα επενδυτικά 

χαρτοφυλάκια. Συγκεκριμένα, το Συντηρητικό Χαρτοφυλάκιο 

παρουσίασε απόδοση 1,8%, το Μικτό 3% και το Δυναμικό 

4,3%.

β)  Αναβάθμιση της επαφής του Πελάτη με τον Όμιλο, με τακτική 

παροχή αναλύσεων, ενημέρωση και συμμετοχή σε εκδηλώ-

σεις επενδυτικού ή πολιτιστικού περιεχομένου.

γ)  Δημιουργία της Υπηρεσίας Τηλεφωνικής Εξυπηρετήσεως 

Πελατών Private Banking, η οποία λειτουργεί με διευρυμένο 

ωράριο και παρέχει στους Πελάτες εξειδικευμένη τραπεζική 

εξυπηρέτηση με ταχύτητα και με ασφάλεια, χωρίς να χρειά-

ζεται να μετακινηθούν από τον χώρο τους. 

2. Κεφάλαια υπό Διαχείριση

α)  Τα συνολικά κεφάλαια υπό διαχείριση παρουσίασαν μικρή 

άνοδο 2%, παρά τις συνεχιζόμενες δυσχέρειες από τους 

περιορισμούς στην κίνηση κεφαλαίων. 

β)  Τα υπό διαχείριση κεφάλαια των Πελατών που λαμβά-

νουν Συμβουλευτικές Υπηρεσίες (Discretionary, Portfolio 

Advisory, Transactional Advisory) αυξήθηκαν κατά 31% και 

ανέρχονται πλέον στο 76% των συνολικών υπό διαχείριση 

κεφαλαίων.

γ)  Tα κεφάλαια που είναι επενδεδυμένα στην Alpha Bank 

London Ltd παρουσίασαν αύξηση της τάξεως του 14%, ως 

αποτέλεσμα της ενισχύσεως των υποδομών και του πλαισίου 

συνεργασίας.

3. Αύξηση Καταθέσεων

Οι καταθέσεις στην Ελλάδα που τηρούνται υπό τον έλεγχο του 

Private Banking αυξήθηκαν κατά Ευρώ 250 εκατ. 

4. Έσοδα από Προμήθειες

α)  Τα Έσοδα της Διευθύνσεως Private Banking αυξήθηκαν κατά 

32%.

β)  Τα Έσοδα της Διευθύνσεως Private Banking στην Εταιρία του 

Ομίλου Alpha Bank London Ltd αυξήθηκαν κατά 55%.

γ)  Ο Δείκτης Αποδοτικότητας Κεφαλαίων υπό Διαχείριση βελτι-

ώθηκε από 0,57% σε 0,78%.

5. Περιορισμός λειτουργικού κόστους 

α)  Επετεύχθη μείωση του λειτουργικού κινδύνου και κόστους 

με ταυτόχρονη διασφάλιση της ποιότητας με τη δημιουργία 

του Τμήματος Κανονιστικής Υποστηρίξεως Κέντρων 

Alpha Private Bank εντός της Διευθύνσεως Private Banking, 

το οποίο ανέλαβε με επιτυχία την κεντρική διαχείριση των 

υποστηρικτικών και των ελεγκτικών εργασιών των Κέντρων 

Alpha Private Bank.

β)  Συγχωνεύθηκαν δύο Κέντρα Alpha Private Bank στα Βόρεια 

Προάστια των Αθηνών, χωρίς απώλεια Πελατών. 

Η Διεύθυνση Private Banking διατηρήθηκε στις πρώτες θέσεις 

της εγχώριας Αγοράς Συμβουλευτικών Υπηρεσιών και Διαχει-

ρίσεως Χαρτοφυλακίου, με έμφαση στην καινοτομία και στην 

πελατοκεντρική προσέγγιση. Στο πλαίσιο αυτό, οι στόχοι για το 

2018 είναι οι εξής:

•  Πλήρης εξέλιξη του πελατοκεντρικού προτύπου λειτουργίας, 

ώστε οι Πελάτες Private Banking να τυγχάνουν διακεκριμένης 

εξυπηρετήσεως στο σύνολο των υπηρεσιών που λαμβάνουν 

από την Τράπεζα.

•  Προσέλκυση Πελατών με κεφάλαια στο εξωτερικό, με τη 

χρήση της υποδομής της Εταιρίας του Ομίλου στη Μεγάλη 

Βρεταννία Alpha Bank London Ltd.

•  Διεύρυνση των συνεργειών με το Δίκτυο Καταστημάτων για 

τη σύσταση της υπηρεσίας Private Banking σε επιλέξιμους 

Πελάτες, οι οποίοι σήμερα δεν τη λαμβάνουν.

•  Χρήση νέας τεχνολογίας στη Διαχείριση Χαρτοφυλακίου και 

δυνατότητα παροχής των υπηρεσιών με τη χρήση φορητών 

συσκευών, για άμεση και εξατομικευμένη επικοινωνία με τον 

Πελάτη.

•  Επέκταση των εκδηλώσεων επενδυτικού περιεχομένου.

•  Προσθήκη νέων υπηρεσιών, για τη βελτίωση της συνολικής 

εμπειρίας του Πελάτη υψηλής οικονομικής επιφάνειας.

•  Βέλτιστη προσαρμογή των προσφερομένων υπηρεσιών και 

διαδικασιών σε πλήρη συμμόρφωση με τη νέα αυστηρότερη 

κανονιστική Οδηγία MiFID II.

Χρηματιστηριακές Εργασίες 

Ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου Αθηνών σημείωσε 

άνοδο κατά 24,7% το 2017, υπεραποδίδοντας σε σχέση με τις 

αντίστοιχες αποδόσεις των κυριότερων ευρωπαϊκών χρημα-

τιστηρίων. Θετικά στην καλή πορεία της αγοράς επέδρασε η 
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ροποίησε τη συνεργασία της με τους επιχειρηματικούς της 

Πελάτες. 

Οι εργασίες διεθνών αγορών διατήρησαν τη δυναμική τους 

στην προώθηση εξειδικευμένων λύσεων διαχειρίσεως των 

κινδύνων των επιχειρήσεων. Η ενίσχυση επήλθε αφενός μέσω 

της εντατικοποιήσεως των συναντήσεων με Πελάτες και της 

αναπτύξεως στοχευμένων εργασιών και αφετέρου μέσω των 

σταυροειδών πωλήσεων των προϊόντων του τομέα. 

Η Τράπεζα, έχοντας εδραιώσει τη θέση της ως αξιόπιστος αντι-

συμβαλλόμενος στις εργασίες των Πελατών επί των προϊόντων 

διεθνών αγορών, επέτυχε την αύξηση του όγκου εργασιών επί 

σύνθετων συναλλαγών, βελτιώνοντας το μείγμα των παρεχό-

μενων προϊόντων της. Ταυτοχρόνως, επιβεβαίωσε την ισχυρή 

παρουσία της στον τομέα διοργανώσεως διαπραγματεύσιμων 

μορφών εταιρικού χρέους στις κεφαλαιαγορές συμμετέχοντας 

σε εκδόσεις διεθνών χρεογράφων ονομαστικής αξίας άνω 

των Ευρώ 1 δισ. και εγχώριων χρεογράφων ύψους άνω των 

Ευρώ 400 εκατ.

Η διαχείριση των καταθέσεων του Τομέα Wholesale Banking 

εστίασε τόσο στη διατήρηση των υψηλών μεριδίων αγοράς 

σε καταθέσεις επιχειρήσεων όσο και στη μείωση του κόστους 

αυτών. Η συνεχής παρακολούθηση των μεγεθών και η εντατική 

επικοινωνία με τις Επιχειρησιακές Μονάδες και με τους Πελάτες 

σε συνδυασμό με τη χρηματοοικονομική ισχύ του Ομίλου 

συνεισέφεραν σε θετική μεταβολή στο μερίδιο αγοράς σε ένα 

εντεινόμενα ανταγωνιστικό και ευμετάβλητο περιβάλλον. 

Οι εργασίες κινήσεως κεφαλαίων συνέχισαν να συμβάλλουν 

στην αύξηση της χρήσεως των ηλεκτρονικών υπηρεσιών και 

των αυτοματοποιημένων συναλλαγών, με αποτέλεσμα τη 

σημαντική ενίσχυση των μεγεθών της Τραπέζης μέσω τέτοιων 

συναλλακτικών δικτύων. Οι υπηρεσίες πληρωμών σε οργανι-

σμούς παρουσίασαν ιδιαίτερα σημαντική αύξηση σε σχέση με 

τα προηγούμενα έτη τόσο σε πλήθος συναλλαγών όσο και σε 

όγκο διακινούμενων ποσών. Καταλυτική συνεισφορά σε αυτή 

την εξέλιξη είχε η εφαρμογή του νέου νομοκανονιστικού πλαι-

σίου για τον υπολογισμό του αφορολόγητου ορίου φυσικών 

προσώπων.

Όσον αφορά στις εργασίες διεθνούς εμπορίου, πρωταρχικός 

στόχος για το 2017 ήταν η συνεχής βελτίωση των παρεχόμενων 

προϊόντων και υπηρεσιών σε επιχειρήσεις. Ιδιαίτερη έμφαση 

δόθηκε στην ανάπτυξη καινοτόμων ηλεκτρονικών λύσεων 

με γνώμονα την ενίσχυση της εικόνας της Τραπέζης ως ενός 

οργανισμού με ολοκληρωμένη προσέγγιση των αναγκών του 

Πελάτη. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται η αναβάθμιση και η 

δοκιμαστική λειτουργία της υπηρεσίας “Alpha Web International 

Trade” (AWIT). Περαιτέρω βελτιστοποιήθηκαν οι εσωτερικές 

διαδικασίες διεκπεραιώσεως εισαγωγών με σκοπό την προσέλ-

κυση εργασιών από τον ανταγωνισμό. Παράλληλα, η αποδο-

τική συνεργασία της Τραπέζης με υπερεθνικούς οργανισμούς 

διασφάλισε την πρόσβαση των Επιχειρήσεων-Πελατών της σε 

προϊόντα Εγγυητικών Επιστολών και Ενέγγυων Πιστώσεων, 

με αποτέλεσμα να επιτευχθεί ολική χρήση των παρεχομένων 

ορίων και αύξηση των σχετικών εργασιών. Αξίζει να σημειωθεί 

ότι η Τράπεζα ανακηρύχθηκε “Most Active Issuing Bank in 2017 

in Greece” από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκροτήσεως 

και Αναπτύξεως (EBRD), ως αναγνώριση και επιβράβευση της 

έγκαιρης και επιτυχημένης χρήσεως του σχετικού προγράμ-

ματος προς όφελος των ελληνικών επιχειρήσεων.

Συνολικά, το 2017, η Τράπεζα έθεσε τις βάσεις τόσο σε 

λειτουργικό όσο και σε συστημικό επίπεδο, ώστε να είναι σε 

θέση να αξιοποιήσει την επάνοδο στις διεθνείς αγορές εντός 

του επομένου έτους, καθώς αναμένεται η Ελληνική Οικονομία 

να επιταχύνει την αναπτυξιακή της πορεία προσφέροντας νέες 

προκλήσεις στο χρηματοοικονομικό πεδίο.

Σύνθετες Χρηματοδοτήσεις 

Η Alpha Bank κατέχει κυρίαρχη θέση στην ελληνική αγορά 

σύνθετων χρηματοδοτήσεων προσφέροντας δομημένες χρημα-

τοδοτήσεις είτε σε διμερή είτε σε κοινοπρακτική βάση, καθώς 

και συναφείς συμβουλευτικές υπηρεσίες για την υλοποίηση 

μεγάλων αυτοτελών έργων Project Finance –ανάπτυξη 

υποδομών (οδικοί άξονες, αεροδρόμια κ.ά.), ηλεκτροπαραγωγή 

(ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, θερμοηλεκτρικοί σταθμοί, 

μονάδες συμπαραγωγής)–, καθώς και Real Estate Finance –

ανάπτυξη ακινήτων παραγωγής εισοδήματος, όπως εμπορικά 

κέντρα, ξενοδοχεία, κτήρια γραφείων, αποθήκες, γήπεδα και 

άλλες ειδικές εγκαταστάσεις.

Το 2017, η Διεύθυνση Σύνθετων Χρηματοδοτήσεων διοργά-

νωσε από κοινού με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (EIB), 

την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκροτήσεως και Αναπτύξεως 

(EBRD), τον Διεθνή Οργανισμό Χρηματοδοτήσεως (IFC) και 

την Τράπεζα Εμπορίου και Αναπτύξεως του Εύξεινου Πόντου 

(BSTDB) την κοινοπρακτική χρηματοδότηση ύψους Ευρώ 969 

εκατ. για την παραχώρηση των 14 περιφερειακών αεροδρομίων 

στη Fraport Greece. Η εν λόγω συναλλαγή αποτελεί τη μεγαλύ-

τερη αποκρατικοποίηση αλλά και εν γένει εγχώρια χρηματοδό-

όμενη τις προοπτικές που διαφαίνονται στους τομείς δραστη-

ριοποιήσεώς της, τόσο στον τομέα των αποκρατικοποιήσεων 

και των εξαγορών και συγχωνεύσεων (Μ&Αs), όσο και στον 

τομέα των κεφαλαιαγορών, μέσω των εκδόσεων εταιρικών 

ομολόγων, αλλά ενδεχομένως και μέσω πρωτογενών εισα-

γωγών μετοχικών τίτλων. 

Εργασίες Διαχειρίσεως Διαθεσίμων 

Το 2017 ήταν ένα έτος μικρών διακυμάνσεων και βελτιωμένων 

χρηματοοικονομικών συνθηκών στις διεθνείς αγορές. Στην 

Ελλάδα, κατόπιν της ολοκληρώσεως της δεύτερης αξιολογή-

σεως του Προγράμματος Χρηματοδοτικής Διευκολύνσεως, 

η επιχειρηματική δραστηριότητα τονώθηκε, αποκαθιστώντας 

την εμπιστοσύνη των αγορών προς τη χώρα. Η χαλάρωση 

των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων, η επιτάχυνση της 

υλοποιήσεως μίας δέσμης μέτρων για την αναδιάρθρωση 

του ελληνικού δημοσίου χρέους, η αύξηση των τραπεζικών 

καταθέσεων και η επάνοδος των τραπεζών στις κεφαλαια-

γορές οδήγησαν στη συνολική ενίσχυση της ρευστότητας του 

τραπεζικού συστήματος. 

Συγκεκριμένα, η Τράπεζα διεύρυνε τις πηγές χρηματοδοτήσεώς 

της μέσω συμφωνιών επαναγοράς (repos) στη διατραπεζική 

αγορά και προέβη σε τιτλοποιήσεις στοιχείων ενεργητικού και 

σε κερδοφόρες πωλήσεις χρεογράφων που διακρατούσε στα 

χαρτοφυλάκιά της. Οι πρωτοβουλίες αυτές συνεισέφεραν στην 

αποπληρωμή των εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου και στη 

μεγαλύτερη εντός του τραπεζικού συστήματος μείωση της εξαρ-

τήσεως από τον Έκτακτο Μηχανισμό Ρευστότητας της Τραπέζης 

της Ελλάδος (ELA), συγκεκριμένα κατά Ευρώ 6,2 δισ. εντός του 

έτους. Η Τράπεζα παραμένει προσηλωμένη στην πλήρη απεξάρ-

τηση από τον εν λόγω μηχανισμό το ταχύτερο δυνατόν, ενισχύ-

οντας την ικανότητά της για την επίτευξη του συγκεκριμένου 

στόχου. Επιπλέον, μέσω των νέων και διαφοροποιημένων 

πηγών χρηματοδοτήσεως, συρρικνώθηκε το σχετικό κόστος, 

με αποτέλεσμα τη σημαντική βελτίωση του καθαρού εσόδου 

τόκων του ισολογισμού. Παράλληλα, η Τράπεζα επικαιροποίησε 

το Πρόγραμμα Εκδόσεως Μεσοπρόθεσμων Ομολογιών (Euro 

Medium Term Note – EMTN Programme) και ξεκίνησε την 

προετοιμασία για την έξοδό της στις κεφαλαιαγορές το 2018, 

με βάση το χρηματοδοτικό της σχέδιο και εφόσον το επενδυτικό 

κλίμα για τη χώρα συνεχίσει να βελτιώνεται.

Διατηρώντας διαχρονικά ισχυρούς δεσμούς με την εγχώρια 

και με τη διεθνή τραπεζική κοινότητα αλλά και με τους υπερε-

θνικούς οργανισμούς, η Τράπεζα επεδίωξε την περαιτέρω 

ενίσχυση των σχέσεων συνεργασίας. Ο στόχος επετεύχθη 

αφενός μέσω της συνεχούς διαπραγματεύσεως για την αύξηση 

των πιστωτικών γραμμών και για τη βελτίωση των όρων 

τιμολογήσεως, αφετέρου μέσω της σταθερής και αδιάλειπτης 

επικοινωνίας με ανταποκρίτριες τράπεζες με έμφαση στην ταχύ-

τερη και αποτελεσματικότερη κάλυψη του αυξημένου όγκου 

εμπορικών εργασιών.

Στον τομέα της εγχώριας κεφαλαιαγοράς, η Τράπεζα διατήρησε 

την ηγετική της θέση παρέχοντας απρόσκοπτα τιμές και επιδει-

κνύοντας ισχυρό συναλλακτικό ενδιαφέρον που ενίσχυσαν το 

βάθος και τη ρευστότητα των ελληνικών ομολόγων. Παράλληλα, 

συμμετείχε με επιτυχία στην ολοκλήρωση του Προγράμματος 

Ανταλλαγής Ομολογιακών Εκδόσεων του Ευρωπαϊκού Ταμείου 

Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, στο πλαίσιο των βραχυπρό-

θεσμων μέτρων ενισχύσεως της βιωσιμότητας του ελληνικού 

χρέους. Οι βελτιωμένες συνθήκες ρευστότητας οδήγησαν σε 

έντονη αποκλιμάκωση των αποδόσεων των ελληνικών τίτλων 

(κυβερνητικών και εταιρικών). Τον Ιούλιο του 2017, συντελέ-

σθηκε η πρώτη μετά το 2014 έκδοση πενταετούς ομολόγου της 

Ελληνικής Δημοκρατίας μέσω της προσφοράς ανταλλαγής με 

παλαιότερο τίτλο λήξεως το 2019. Επιπροσθέτως, τον Δεκέμ-

βριο του 2017 η πρωτοβουλία διαχειρίσεως στοιχείων παθη-

τικού της Ελληνικής Δημοκρατίας ολοκληρώθηκε επιτυχώς με 

την ανταλλαγή των Ομολόγων της Συμμετοχής του Ιδιωτικού 

Τομέα στην Αναδιάρθρωση του Δημοσίου Χρέους (PSI Bonds) 

με νέους, ρευστοποιήσιμους και αυξημένης εμπορευσιμότητας 

τίτλους αναφοράς, με αποτέλεσμα τη σημαντική ενδυνάμωση 

της ελληνικής παρουσίας στις κεφαλαιαγορές. Η Τράπεζα συγκέ-

ντρωσε υψηλό πλήθος εντολών Πελατών και κατείχε σημαντικό 

αριθμό των εν λόγω σειρών στο χαρτοφυλάκιό της, συμμετέ-

χοντας εν τέλει με το μεγαλύτερο ποσό εντός του ελληνικού 

τραπεζικού συστήματος στις δύο αυτές συναλλαγές. Το γεγονός 

αυτό είχε ως αποτέλεσμα αφενός τη βελτίωση του προφίλ και 

της ρευστότητας του υφιστάμενου χαρτοφυλακίου Ομολόγων 

Ελληνικού Δημοσίου και αφετέρου την επίτευξη υψηλότερων 

χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων. 

Αντίστοιχα σημαντικά χρηματοοικονομικά κέρδη επετεύχθησαν 

για ένα ακόμη έτος στις αγορές επιτοκίων και συναλλάγματος, 

κυρίως μέσω συναλλαγών επί χρηματοοικονομικών παρα-

γώγων που διενεργούνται εντός προκαθορισμένoυ ύψους 

κινδύνου αγοράς και εντός ορίων που έχει θεσπίσει η Τράπεζα.

Στον τομέα των χρηματοοικονομικών προϊόντων, η Τράπεζα 

κατέγραψε σημαντική αύξηση σε όγκο πωλήσεων και ισχυ-
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Το 2017, όλες οι χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, στις 

οποίες έχει παρουσία ο Όμιλος Alpha Bank, κατέγραψαν 

επιτάχυνση του ρυθμού οικονομικής αναπτύξεως. Η Κύπρος 

συνέχισε να παρουσιάζει επιτάχυνση του ρυθμού αυξήσεως 

του ΑΕΠ, ο οποίος διαμορφώθηκε στο υψηλότερο επίπεδο 

των τελευταίων ετών ως αποτέλεσμα κυρίως της ενισχύσεως 

της ιδιωτικής καταναλώσεως. Η ιδιωτική κατανάλωση ενισχύ-

θηκε εξαιτίας της αυξήσεως του διαθεσίμου εισοδήματος και 

της απασχολήσεως. Η Ρουμανία παρουσίασε έναν από τους 

υψηλότερους ρυθμούς οικονομικής αναπτύξεως μεταξύ των 

χωρών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, καθώς η ιδιωτική κατανά-

λωση ενισχύθηκε από τη μείωση των έμμεσων φόρων και από 

την αύξηση των μισθών στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα. 

Επίσης, η οικονομία της Αλβανίας παρουσίασε επιτάχυνση του 

ρυθμού αυξήσεως του ΑΕΠ. Εν συνόλω, ο μέσος ρυθμός οικο-

νομικής αναπτύξεως των χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης 

εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί σε 3,8% το 2018 από 5,0% το 

2017 και από 3,9% το 2016.

Ο Όμιλος Alpha Bank έχει παρουσία σε τρεις χώρες της 

Νοτιοανατολικής Ευρώπης (Κύπρος, Ρουμανία, Αλβανία) μέσω 

Εταιριών του Ομίλου. Την 31.12.2017, ο Όμιλος διέθετε στις 

χώρες αυτές Δίκτυο 186 Καταστημάτων και Προσωπικό 2.990 

ατόμων.

Το 2017, τα υπόλοιπα χορηγήσεων του Ομίλου στη Νοτιοανατο-

λική Ευρώπη διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 7.822 εκατ., με αποτέ-

λεσμα να αποτελούν το 13,8% των συνολικών χορηγήσεων του 

Ομίλου. Οι καταθέσεις διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 4.712 εκατ. και 

αποτελούσαν το 13,5% των συνολικών καταθέσεων του Ομίλου.

Κύπρος 

Η Alpha Bank ξεκίνησε τη δραστηριοποίησή της στην Κύπρο το 

1998, με την εξαγορά της Lombard Natwest Bank Ltd, θυγα-

τρικής του Ομίλου NatWest στην Κύπρο. Με σταδιακές αγορές 

μετοχών η Alpha Bank απέκτησε τον πλήρη έλεγχο της εξαγο-

ρασθείσης τραπέζης, η οποία μετονομάσθηκε αργότερα σε 

Alpha Bank Cyprus Ltd. Τo 2017, η Τράπεζα διέθετε Δίκτυο 22 

Καταστημάτων και Προσωπικό 671 ατόμων.

Η Alpha Bank Cyprus Ltd συνέχισε το 2017 την προσπά-

θεια μειώσεως των μη εξυπηρετούμενων δανείων μέσω της 

προσφοράς προϊόντων αναδιαρθρώσεως και στο πλαίσιο αυτό, 

προσέφερε λύσεις ανταλλαγής δανείων με ακίνητα. Επίσης, 

ανέπτυξε τα δύο νέα τραπεζοασφαλιστικά προϊόντα “Alpha 

Οικογενειακή Φροντίδα” και “Alpha Επιλογές Ζωής”, τα οποία 

θα είναι διαθέσιμα προς προώθηση στις αρχές του 2018, 

ενώ επαναπροώθησε τα δάνεια “Alpha Σπουδαστικό”, “Alpha 

Προσωπικό” και “Alpha Κατοικία”, με ανταγωνιστική τιμολό-

γηση. Παράλληλα, έμφαση δόθηκε και στην προώθηση του 

αναβαθμισμένου δανείου “Alpha Αυτοκίνητο” μέσω συμφωνιών 

με εταιρίες/εμπόρους αυτοκινήτων. Το 2017, η υπηρεσία 

“Alpha Bank Gold Personal Banking”, η οποία προσφέρει 

υψηλού επιπέδου προσωπική εξυπηρέτηση σε εύπορους 

Πελάτες με τη δυνατότητα συνεργασίας με Προσωπικούς 

Συμβούλους, επεκτάθηκε σε όλο το Δίκτυο Καταστημάτων 

της Τραπέζης σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους. Οι Gold 

Relationship Managers εκπαιδεύθηκαν και πιστοποιήθηκαν στη 

διάθεση επενδυτικών και τραπεζοασφαλιστικών προϊόντων. 

Στον τομέα των καρτών, η Τράπεζα προχώρησε στη μετά-

πτωση του χαρτοφυλακίου των χρεωστικών καρτών Visa σε 

Mastercard, μετά από συμφωνία με τον Οργανισμό. Επίσης, 

εισήχθη το πρόγραμμα επιστροφής μετρητών “CashBack” για 

συναλλαγές που πραγματοποιούνται σε βασικές κατηγορίες 

εμπόρων. Παράλληλα, τα προϊόντα των καρτών αναβαθμί-

σθηκαν με την τεχνολογία ανέπαφων συναλλαγών και της 

υπηρεσίας “Alpha Alerts”. Στο τέλος του έτους, οι χορηγήσεις 

διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 4.943 εκατ.

Το 2017, η Τράπεζα, έχοντας αναπτύξει την καταθετική της βάση 

και ακολουθώντας την τάση της αγοράς, προχώρησε σε μειώ-

σεις των καταθετικών επιτοκίων και στην αναστολή διαθέσεως 

των προϊόντων “Alpha Ευελιξία 18 μηνών” και “Alpha Πρόοδος 

3+”. Στο τέλος του έτους, οι καταθέσεις διαμορφώθηκαν σε 

Ευρώ 2.241 εκατ.

Η Alpha Bank Cyprus Ltd παρουσίασε υψηλή κεφαλαιακή επάρ-

κεια το 2017, καθώς ο Δείκτης Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της 

Κατηγορίας 1 (Common Equity Tier 1) διαμορφώθηκε σε 13,8%, 

ο Δείκτης Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων σε 17,3% και ο Δείκτης 

Συνολικών Ιδίων Κεφαλαίων σε 18,1% με τη χρήση μεταβατικών 

διατάξεων.

Ρουμανία 

Η Alpha Bank έχει παρουσία στη Ρουμανία από το 1994 και 

είναι η πρώτη ξένη τράπεζα που δραστηριοποιήθηκε στη χώρα. 

Το 2017, διέθετε Δίκτυο 130 Καταστημάτων και Προσωπικό 

1.897 ατόμων.

τηση Project Finance των τελευταίων ετών. Από τους διοργα-

νωτές η Alpha Bank ήταν η μοναδική εμπορική τράπεζα. 

Επιπλέον, το 2017, η Διεύθυνση Σύνθετων Χρηματοδοτήσεων 

συμμετείχε ενεργά στη διοργάνωση νέων κοινοπρακτικών ή 

διμερών σύνθετων χρηματοδοτήσεων στον τομέα των έργων 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (αιολικά πάρκα) επιβεβαιώνοντας 

την κυρίαρχη θέση της Τραπέζης στον τομέα αυτό. Η Alpha Bank 

ανέλαβε τη διοργάνωση της κοινοπρακτικής χρηματοδοτήσεως 

ύψους Ευρώ 250 εκατ. του μεγαλύτερου έργου ανανεώσιμων 

πηγών ενέργειας στην Ελλάδα, το ισχύος 154 MW αιολικό πάρκο 

“Καφηρεύς” που κατασκευάζει η Enel Green Power. 

Η Μονάδα επίσης χρηματοδότησε το έργο Συμπράξεως Δημο-

σίου και Ιδιωτικού Τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.) ύψους Ευρώ 40 εκατ. για 

τη διαχείριση απορριμμάτων στην Περιφέρεια Ηπείρου που 

αναπτύσσει η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ.

Στον τομέα της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, η 

Μονάδα κατέχει τον ρόλο συμβούλου του Ταμείου Αξιοποι-

ήσεως Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) για την 

αποκρατικοποίηση μέσω παραχωρήσεως της Εγνατίας Οδού. 

Στο τομέα των ακινήτων, η Διεύθυνση Σύνθετων Χρηματοδοτή-

σεων ολοκλήρωσε επιλεκτικές συναλλαγές, κυρίως με εταιρίες 

επενδύσεως σε ακίνητη περιουσία (ΑΕΕΑΠ).

Τα μεγέθη της Μονάδος παρέμειναν σταθερά, στο επίπεδο των 

Ευρώ 1 δισ., λόγω παράλληλων προγραμματισμένων αποπλη-

ρωμών των δανείων του χαρτοφυλακίου της. Κατά τα επόμενα 

έτη, βάσει των υφισταμένων αναθέσεων διοργανώσεως χρημα-

τοδοτήσεως διαφόρων έργων, προβλέπεται ανοδική πορεία 

των μεγεθών και της αποδοτικότητας του χαρτοφυλακίου 

δανείων, με την αύξηση των εργασιών να εστιάζει πρωτίστως 

στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, των Σ.Δ.Ι.Τ., 

καθώς και της αναπτύξεως ακινήτων παραγωγής εισοδήματος. 

Venture Capital, Equity Financing 

Κατά τη διαχειριστική χρήση 2017, τόσο η Alpha Ventures όσο 

και η Alpha Ventures Capital Management παρουσίασαν τα 

κάτωθι αποτελέσματα:

•  Η Alpha Ventures εμφάνισε ζημίες προ φόρων Ευρώ 336.251, 

που οφείλονται στη μείωση των εσόδων από τόκους κατα-

θέσεων λόγω της πτώσεως των επιτοκίων, αλλά και στη μη 

ρευστοποίηση κάποιας επενδύσεως. Ωστόσο, η κερδοφορία 

προηγούμενων χρήσεων επέτρεψε τη διανομή μερίσματος 

προς την Τράπεζα ύψους Ευρώ 3,9 εκατ.

•  Η Alpha Ventures Capital Management, κατά τη δέκατη 

οικονομική χρήση της, εμφάνισε, για πρώτη φορά, ζημία 

Ευρώ 18.676, η οποία οφείλεται στη σχηματιζόμενη 

πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις ποσού Ευρώ 64.431. 

Τα έσοδά της προέρχονται κυρίως από τη διαχείριση του 

Alpha TANEO Α.Κ.Ε.Σ.

Το 2017 ήταν για την ελληνική αγορά Venture Capital ακόμη ένα 

έτος χαμηλής επενδυτικής δραστηριότητας, κυρίως λόγω της 

επιφυλακτικότητας των επενδυτών ως επακόλουθο του δυσμε-

νούς μακροοικονομικού περιβάλλοντος. Παρ’ όλα αυτά, η 

Alpha Ventures πραγματοποίησε δύο επιλεγμένες επενδύσεις 

στον πολλά υποσχόμενο τομέα της εξοικονομήσεως ενεργει-

ακών και γενικότερα φυσικών πόρων συνολικού ύψους Ευρώ 

1,3 εκατ. Η μία αφορά εταιρία υψηλής τεχνολογίας της Βορείου 

Ευρώπης, στην οποία η Alpha Ventures συμμετέχει με άλλους 

διεθνείς επενδυτές. Επίσης, επενδύθηκαν Ευρώ 320.000 σε 

υφιστάμενες εταιρίες των χαρτοφυλακίων της Alpha Ventures 

και του Alpha TANEO Α.Κ.Ε.Σ., στο πλαίσιο νέας διαδικασίας 

χρηματοδοτήσεως με τη συμμετοχή και άλλων επενδυτών.

Το 2017, στο πλαίσιο του γενικότερου επιχειρησιακού σχεδι-

ασμού του Ομίλου, επαναπροσδιορίσθηκε η στρατηγική της 

Alpha Ventures με κύριους άξονες:

•  Τη συγκέντρωση των συμμετοχών του Ομίλου σε ιδιωτικά 

επενδυτικά κεφάλαια (Private Equity Funds) που διαχειρίζο-

νται τρίτοι υπό την Alpha Ventures, με στόχο την ικανοποίηση 

κάποιων τεχνικών κριτηρίων, αλλά και την αποτελεσματι-

κότερη διαχείρισή τους. Πρόκειται για συμμετοχές σε επτά 

επενδυτικά κεφάλαια (funds) που τοποθετούνται κατά κύριο 

λόγο σε ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα και σε χώρες της 

Νοτιοανατολικής Ευρώπης, συνολικής αξίας Ευρώ 27 εκατ.

•  Την επικέντρωση της επενδυτικής της δραστηριότητας μεσο-

πρόθεσμα σε τομείς συναφείς με το νέο σχέδιο αναπτύξεως 

του Ομίλου, ήτοι στην ψηφιακή τεχνολογία, στη νεανική επιχει- 

ρηματικότητα και στη διαχείριση μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Γενικότερα, η πρόσφατη πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Ταμείου 

Επενδύσεων (EIF) σε συνεργασία με την ελληνική κυβέρνηση 

για τη δημιουργία του Ταμείου Επιχειρηματικών Συμμετοχών 

(Equifund) αναμένεται να δώσει ώθηση στην οικονομία μέσω 

επενδύσεων κυρίως, αλλά όχι αποκλειστικά σε εταιρίες τεχνο-

λογίας και καινοτομίας. Το Equifund θα διαθέσει αρχικώς πλέον 

των Ευρώ 260 εκατ. για τη δημιουργία επενδυτικών ταμείων με 

Έλληνες διαχειριστές, στα οποία θα συμμετέχουν ιδιωτικά κεφά-

λαια. Στόχος είναι η διοχέτευση πλέον των Ευρώ 1 δισ. στην 

ελληνική αγορά, κατά την επόμενη δεκαετία.

Ν ο τ ι ο α ν α τ ολ ι κ ή  Ε υ ρ ώ π η 
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H Alpha Αστικά Ακίνητα Α.Ε. ως σύμβουλος επί θεμάτων 

ακίνητης περιουσίας, έχει επεκτείνει τις δραστηριότητές της 

αναλαμβάνοντας τη διαχείριση όλων των ακινήτων του Ομίλου 

στην Ελλάδα και τον συντονισμό των δραστηριοτήτων για τα 

ακίνητα στο εξωτερικό, ενώ έχει δημιουργήσει βάσεις δεδο-

μένων για όλα τα ακίνητα που ιδιοχρησιμοποιεί ή εκμισθώνει 

ή μισθώνει ο Όμιλος και ευρίσκονται στη Νοτιοανατολική 

Ευρώπη.

Στο πλαίσιο αυτό, η Alpha Αστικά Ακίνητα και κατά το 2017 

συμμετείχε με ποσοστό 100% στις Εταιρίες του Ομίλου 

Alpha Real Estate Bulgaria E.O.O.D., Chardash Trading 

E.O.O.D., Alpha Real Estate Services S.R.L. και Alpha Real 

Estate Services L.L.C. 

Εντός του 2017, πωλήθηκε η Εταιρία του Ομίλου Alpha Real 

Estate D.O.O. Beograd.

Το σύνολο του ενεργητικού διαμορφώθηκε, για τη χρήση 2017, 

σε Ευρώ 131 εκατ. έναντι Ευρώ 136 εκατ. το 2016. Τα χρημα-

τικά διαθέσιμα ανήλθαν σε Ευρώ 68,9 εκατ. το 2017 έναντι 

Ευρώ 57,7 εκατ. το 2016. Το 2017 προέκυψαν ζημίες 

προ φόρων ποσού Ευρώ 4,3 εκατ. έναντι κερδών ποσού 

Ευρώ 4,0 εκατ. το 2016, οι οποίες οφείλονται στην απομείωση 

αξίας συμμετοχής σε θυγατρική εταιρία. Τα λειτουργικά έσοδα, 

για τη χρήση 2017, ανήλθαν σε Ευρώ 10,8 εκατ. έναντι Ευρώ 

10,2 εκατ. το 2016. Τα λειτουργικά έξοδα, για τη χρήση 2017, 

διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 7,2 εκατ. έναντι Ευρώ 6,4 εκατ. κατά 

την προηγούμενη χρήση.

Η Εταιρία Alpha Αστικά Ακίνητα, μετά από αρκετά έτη αξιοση-

μείωτης αναπτύξεως, διαθέτει υψηλής ποιότητας χαρτοφυλάκιο 

ακινήτων, σημαντικά διαθέσιμα κεφάλαια και εξειδικευμένο 

Προσωπικό. Τα χαρακτηριστικά αυτά σε συνδυασμό με τον 

μηδενικό της δανεισμό αποτελούν τις απαραίτητες προϋπο-

θέσεις για την αντιμετώπιση των ιδιαίτερα δύσκολων οικονο-

μικών συνθηκών.

Το 2018, η Εταιρία θα συνεχίσει: 

•  τη διαχείριση των αγορών/πωλήσεων, των μισθώσεων/εκμι-

σθώσεων καθώς και των φορολογικών και των ασφαλιστικών 

θεμάτων των ακινήτων

•  την οργάνωση και τον έλεγχο των εκτιμήσεων και των πιστο-

ποιήσεων 

•  την επίβλεψη εργασιών (project management) μεγάλων έργων

•  την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για τα ανωτέρω 

θέματα.

Κατά τη διάρκεια του έτους, η Τράπεζα συνέχισε την προσπά-

θεια βελτιώσεως της ποιότητας του χαρτοφυλακίου χορηγή-

σεων μέσω της αναδιαρθρώσεως δανείων καθώς και μέσω της 

διαγραφής και της πωλήσεως μη εξυπηρετούμενων δανείων. 

Επίσης, προώθησε την υπηρεσία “Alpha Bank Gold Personal 

Banking”, με τη δημιουργία ειδικά διαμορφωμένων χώρων σε 

20 Καταστήματα για την εξυπηρέτηση των εύπορων Πελατών. 

Επιπροσθέτως, ολοκληρώθηκε η αναβάθμιση των χρεωστικών 

και των πιστωτικών καρτών με την τεχνολογία των ανέπαφων 

συναλλαγών, ενώ δημιουργήθηκε ένα νέο δίκτυο πωλήσεων, 

το “Call Center Outbound” (Τηλεφωνικό Κέντρο Εξερχομένων 

Κλήσεων), με την εφαρμογή της λειτουργίας τηλεφωνικής 

προωθήσεως προϊόντων (telemarketing). Στο τέλος του 2017, 

οι χορηγήσεις διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 2.551 εκατ. Κατά τη 

διάρκεια του έτους, η Τράπεζα ενίσχυσε την καταθετική της 

βάση μέσω της συνεργασίας με την εταιρία χρηματοοικονομικής 

τεχνολογίας Deposit Solutions, προσελκύοντας καταθέσεις 

από τη γερμανική αγορά. Στο τέλος του έτους, οι καταθέσεις 

διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 2.003 εκατ.

Το 2017, η Alpha Bank Romania παρουσίασε επαρκή κεφαλαι-

οποίηση, με τον Δείκτη Φερεγγυότητας να διαμορφώνεται σε 

22,9%.

Η Alpha Bank Romania παρουσίασε αύξηση της κερδοφορίας 

το 2017 συγκριτικά με το 2016, παρά την αύξηση των εξόδων 

για επενδύσεις σε τεχνολογία, σε ανθρώπινο δυναμικό και σε 

ενέργειες προωθήσεως προϊόντων και υπηρεσιών (marketing), 

ως αποτέλεσμα των υψηλότερων εσόδων από τόκους λόγω της 

αυξήσεως του επιτοκίου στη διατραπεζική αγορά και των χαμη-

λότερων εξόδων από τόκους, καθώς η Τράπεζα δεν προέβη σε 

αύξηση των επιτοκίων καταθέσεων.

Στον χώρο της χρηματοδοτικής μισθώσεως, ο 

Όμιλος Alpha Bank δραστηριοποιείται από το 1998 μέσω της 

Alpha Leasing Romania IFN S.A., η οποία το 2018 συμπληρώνει 

20 έτη λειτουργίας και παρέχει στους Πελάτες της πιστωτικές 

διευκολύνσεις.

Στον τομέα των χρηματιστηριακών εργασιών, ο

Όμιλος Alpha Bank δραστηριοποιείται από το 1994 μέσω 

της Alpha Finance Romania S.A., η οποία προσφέρει υπηρε-

σίες αγοράς και πωλήσεως μετοχών στο Χρηματιστήριο της 

Ρουμανίας και σε ξένες αγορές, υπηρεσίες χρηματοοικο-

νομικού συμβούλου, υπηρεσίες συμμετοχής σε δημόσιες 

εγγραφές κ.ά.

Αλβανία 

Η Alpha Bank έχει παρουσία στην Αλβανία από τον Ιανουάριο 

του 1998, ενώ από το 2012 δραστηριοποιείται στη χώρα μέσω 

της Εταιρίας του Ομίλου με την επωνυμία Alpha Bank Albania 

SHA. Το 2017, η Alpha Bank Albania SHA διέθετε Δίκτυο 34 

Καταστημάτων και Προσωπικό 422 ατόμων.

Το 2017, η Alpha Bank Albania SHA, παρά τη λειτουργία της 

εντός ενός περιβάλλοντος έντονου ανταγωνισμού, επέτυχε τη 

βελτίωση της ποιότητας του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων μέσω 

της αυξήσεως των εισπράξεων, της αναδιαρθρώσεως δανείων 

και της διαγραφής σημαντικού ποσού μη εξυπηρετούμενων 

δανείων, καθώς και τη μείωση του κόστους των καταθέσεων. 

Επίσης, πραγματοποίησε διαφημιστικές προβολές για την 

προώθηση των προϊόντων χορηγήσεων και καταθέσεων.

Στο τέλος του 2017, οι χορηγήσεις διαμορφώθηκαν σε 

Ευρώ 327 εκατ. Το 2017, η Alpha Bank Albania SHA είχε ισχυρή 

παρουσία και στον τομέα των καρτών, καθώς εξέδωσε 9.933 

πιστωτικές κάρτες και 73.415 χρεωστικές κάρτες. Επίσης, τον 

Νοέμβριο 2017, εισήχθη δοκιμαστικά η νέα υπηρεσία “Alpha 

Chat Bot”, με στόχο την πώληση των προϊόντων της Τραπέζης 

μέσω των μέσων κοινωνικής δικτυώσεως και την αύξηση της 

ικανοποιήσεως των Πελατών μέσω online υποστηρίξεως επί 

εικοσιτετραώρου βάσεως καθ’ όλη την εβδομάδα. Παράλληλα, 

οι καταθέσεις διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 468 εκατ. στο τέλος 

του 2017.

Η Alpha Bank Albania SHA επέτυχε υψηλούς δείκτες κεφαλαι-

ακής επάρκειας και ρευστότητας το 2017, με τον Δείκτη Κεφα-

λαιακής Επάρκειας να διαμορφώνεται σε 19,3% και τον Δείκτη 

Ρευστότητας σε 48,9%.

Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας 

Η κύρια δραστηριότητα της Εταιρίας του Ομίλου Alpha Αστικά 

Ακίνητα Α.Ε. είναι η διαχείριση και η εκμετάλλευση ακινήτων 

που ανήκουν στην ίδια ή σε τρίτους, η παροχή συμβουλών επί 

συναφών θεμάτων, η άσκηση κτηματικών και μεσιτικών εργα-

σιών, η διενέργεια εκτιμήσεων ακινήτων για λογαριασμό τρίτων 

και η συμμετοχή σε επιχειρήσεις που έχουν τον ίδιο ή συναφείς 

σκοπούς.

Λ ο ι π έ ς  Δ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ ε ς  τ ο υ  Ο μ ί λ ο υ 
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3. 
Χρηματοοικονομική 

Aνάλυση κατά 
Λειτουργικό Τομέα 

και Γεωγραφική 
Περιοχή

α .  Α ν ά λ υ σ η  κα τ ά  Λ ε ι τ ο υ ρ γ ι κ ό  Τ ο μ έ α

(Ποσά σε εκατ. Ευρώ)     1.1.2017 - 31.12.2017

   Asset Investment
 Λιανική Corporate Management/ Banking/  N.A.
 Τραπεζική Banking Insurance Treasury Ευρώπη Λοιπά Όμιλος

Καθαρό έσοδο από τόκους 953,2 633,8 12,2 107,5 232,5 3,4 1.942,6

Καθαρό έσοδο από αμοιβές και 

προμήθειες 108,2 125,9 44,5 19,0 25,7 0,2 323,5

Λοιπά έσοδα 8,4 (22,3) 2,3 139,0 19,7 50,4 197,5

Σύνολο εσόδων 1.069,8 737,4 59,0 265,5 277,9 54,0 2.463,6
Σύνολο εξόδων* (670,0) (174,5) (31,1) (29,9) (187,9) (106,9) (1.200,3)
Zημίες απομειώσεως (886,5) 62,2   (181,1)  (1.005,4)

Κόστος/Πρόβλεψη αποζημιώσεως

προγράμματος αποχωρήσεως Προσωπικού      (92,7) (92,7)

Κέρδη/(ζημίες) πριν τον φόρο 
εισοδήματος (486,7) 625,1 27,9 235,6 (91,1) (145,6) 165,2
Φόρος εισοδήματος       (75,6)

Κέρδη/(ζημίες) μετά τον φόρο 
εισοδήματος από συνεχιζόμενες 
δραστηριότητες       89,6 

Κέρδη/ζημίες από διακοπείσες 

δραστηριότητες      (68,5) (68,5)

Κέρδη/(ζημίες) μετά τον φόρο 
εισοδήματος       21,1 

Ενεργητικό 31.12.2017 23.932,0 15.351,3 410,7 7.892,1 8.051,7 5.175,2 60.813,0

Υποχρεώσεις 31.12.2017 23.423,3 5.825,8 1.968,0 13.906,4 5.849,8 213,0 51.186,3

Κεφαλαιακές δαπάνες 58,0 36,3 5,3 17,4 11,8 16,8 145,6

Αποσβέσεις (54,5) (22,5) (2,3) (2,4) (9,4) (8,6) (99,7)

* Εξαιρουμένων προγραμμάτων αποχωρήσεως Προσωπικού
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β .  Α ν ά λ υ σ η  κα τ ά  Γε ω γρ α φ ι κ ή  Π ε ρ ι ο χ ή

(Ποσά σε εκατ. Ευρώ)  1.1.2016 - 31.12.2016

 Ελλάδα Λοιπές χώρες Όμιλος

Καθαρό έσοδο από τόκους 1.648,5 275,6 1.924,1

Καθαρό έσοδο από αμοιβές και προμήθειες 289,2 28,7 317,9

Λοιπά έσοδα 99,8 42,0 141,8

Σύνολο εσόδων 2.037,5 346,3 2.383,8
Σύνολο εξόδων* (996,0) (197,8) (1.193,8)
Ζημίες απομειώσεως (894,2) (273,8) (1.168,0)

Πρόβλεψη αποζημιώσεως προγράμματος 

αποχωρήσεως Προσωπικού  (31,7) (31,7)

Κέρδη/(ζημίες) πριν τον φόρο εισοδήματος 147,3 (157,0) (9,7)
Φόρος εισοδήματος   29,2 

Κέρδη/(ζημίες) μετά τον φόρο εισοδήματος 
από συνεχιζόμενες δραστηριότητες   19,5 
Κέρδη/(ζημίες) από διακοπείσες δραστηριότητες  22,8 22,8 

Κέρδη/(ζημίες) μετά τον φόρο εισοδήματος   42,3 
Ενεργητικό 31.12.2016 55.796,4 9.075,9 64.872,3 

* Χωρίς το κόστος/την πρόβλεψη αποζημιώσεως προγραμμάτων αποχωρήσεως Προσωπικού

(Ποσά σε εκατ. Ευρώ)  1.1.2017 - 31.12.2017

 Ελλάδα Λοιπές χώρες Όμιλος

Καθαρό έσοδο από τόκους 1.694,4 248,2 1.942,6

Καθαρό έσοδο από αμοιβές και προμήθειες 291,9 31,6 323,5

Λοιπά έσοδα 175,5 22,0 197,5

Σύνολο εσόδων 2.161,9 301,7 2.463,6
Σύνολο εξόδων* (1.087,3) (113,0) (1.200,3)
Ζημίες απομειώσεως (824,3) (181,1) (1.005,4)

Πρόβλεψη αποζημιώσεως προγράμματος 

αποχωρήσεως Προσωπικού  (92,7) (92,7)

Κέρδη/(ζημίες) πριν τον φόρο εισοδήματος 250,3 (85,2) 165,1
Φόρος εισοδήματος   (75,6)

Κέρδη/(ζημίες) μετά τον φόρο εισοδήματος 
από συνεχιζόμενες δραστηριότητες 250,3 (85,2) 89,5
Κέρδη/(ζημίες) από διακοπείσες δραστηριότητες  (68,5) (68,5)

Κέρδη/(ζημίες) μετά τον φόρο εισοδήματος   21,0 
Ενεργητικό 31.12.2017 52.466,9 8.346,2 60.813,0

* Χωρίς το κόστος/την πρόβλεψη αποζημιώσεως προγραμμάτων αποχωρήσεως Προσωπικού

(Ποσά σε εκατ. Ευρώ)     1.1.2016 - 31.12.2016

   Asset Investment
 Λιανική Corporate Management/ Banking/  N.A.
 Τραπεζική Banking Insurance Treasury Ευρώπη Λοιπά Όμιλος

Καθαρό έσοδο από τόκους 1.001,7 684,8 14,7 (38,3) 257,8 3,4 1.924,1

Καθαρό έσοδο από αμοιβές και 

προμήθειες 111,3 136,3 35,6 8,3 25,0 1,4 317,9

Λοιπά έσοδα 6,9 12,6 (1,5) 66,5 39,1 18,2 141,8

Σύνολο εσόδων 1.119,9 833,7 48,8 36,5 321,9 23,0 2.383,8
Σύνολο εξόδων* (664,3) (153,5) (26,7) (29,7) (182,2) (137,4) (1.193,8)
Zημίες απομειώσεως (352,2) (536,4)   (273,8) (5,6) (1.168,0)

Κόστος/Πρόβλεψη αποζημιώσεως 

προγράμματος αποχωρήσεως Προσωπικού     (31,7)  (31,7)

Κέρδη/(ζημίες) πριν τον φόρο 
εισοδήματος 103,4 143,8 22,1 6,8 (165,8) (120,0) (9,7)
Φόρος εισοδήματος       29,2

Κέρδη/(ζημίες) μετά τον φόρο 
εισοδήματος από συνεχιζόμενες 
δραστηριότητες       19,5

Κέρδη/ζημίες από διακοπείσες 

δραστηριότητες     22,8  22,8

Κέρδη/(ζημίες) μετά τον φόρο 
εισοδήματος       42,3

Ενεργητικό 31.12.2016 24.887,3 15.379,1 380,7 10.436,6 8.813,3 4.975,3 64.872,3

Υποχρεώσεις 31.12.2016 22.459,0 5.809,3 1.658,7 19.634,3 6.125,6 72,0 55.758,9

Κεφαλαιακές δαπάνες 74,0 73,9 1,9 1,3 25,0 9,9 186,0

Αποσβέσεις (53,4) (20,2) (1,6) (2,1) (10,3) (9,8) (97,4)

* Εξαιρουμένων προγραμμάτων αποχωρήσεως Προσωπικού

 31.12.2017 31.12.2016

 Υπόλοιπο  Υπόλοιπο Υπόλοιπο  Υπόλοιπο
 προ Συσσωρευμένες μετά από προ Συσσωρευμένες μετά από
 απομειώσεων απομειώσεις απομειώσεις απομειώσεων απομειώσεις απομειώσεις

Στεγαστικά δάνεια 7.753.680 2.518.418 5.235.262 7.655.203 2.032.511 5.622.691

Καταναλωτική Πίστη 3.634.517 1.678.567 1.955.950 4.336.599 2.394.214 1.942.385

Επιχειρηματικά δάνεια 12.511.587 5.907.700 6.603.887 14.030.221 7.785.885 6.244.336

Σύνολο 23.899.784 10.104.685 13.795.098 26.022.023 12.212.610 13.809.413
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Η κομβική της σημασία οφείλεται στο γεγονός ότι αφ’ ενός 

συμβάλλει στη βελτίωση της εμπειρίας εξυπηρετήσεως του 

Πελάτη μέσω δικτύων με διαθεσιμότητα επί εικοσιτετραώρου 

βάσεως καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδος, που παρέχουν 

ποιοτική και πληρέστερη πληροφόρηση, ταχύτητα, ασφάλεια 

και ευκολία, αφ’ ετέρου αποφορτίζει το Προσωπικό των 

ταμείων και δημιουργεί ευκαιρίες ανακατανομής του χρόνου 

του και ενασχολήσεώς του με εργασίες προστιθέμενης αξίας, 

όπως πωλήσεις, ανάπτυξη σχέσεων και εξυπηρέτηση Πελατών 

υψηλής οικονομικής επιφάνειας.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Alpha Bank ξεκίνησε ένα οριζόντιο 

πρόγραμμα μετασχηματισμού, με στόχο τη μεταφορά 

σημαντικού όγκου συναλλαγών από τα ταμεία των Καταστη-

μάτων στα εναλλακτικά ψηφιακά κανάλια εξυπηρετήσεως 

κατά την επόμενη διετία. Η καινοτόμος αυτή μεθοδολογία έχει 

τρία βασικά χαρακτηριστικά: (α) στόχευση στους Πελάτες 

που χρησιμοποιούν πολύ συχνά το Ταμείο των Καταστημάτων, 

(β) έμφαση στον πειραματισμό με ιδέες του Προσωπικού 

των Καταστημάτων και δοκιμή τους σε περιβάλλον “πραγμα-

τικής λειτουργίας” και (γ) ολοκληρωμένη προσέγγιση που 

περιλαμβάνει σειρά εργαλείων, όπως νέα “ψηφιακή γωνιά” με 

ψηφιακά κανάλια εξυπηρετήσεως μέσα στο φυσικό Κατάστημα, 

νέοι ρόλοι και αλλαγές στην κατανομή των εργασιών του 

Καταστήματος, εκπαίδευση και κίνητρα για το Προσωπικό και 

για τους Πελάτες, νέες υποδομές και νέα τιμολογιακή πολιτική. 

Κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2017, ολοκληρώθηκε το στάδιο 

σχεδιασμού και δοκιμαστικής υλοποιήσεως του προγράμματος 

σε έξι Καταστήματα, με σημαντικά αποτελέσματα, ενώ έχει 

ήδη ξεκινήσει η επέκταση του προγράμματος στα υπόλοιπα 

Καταστήματα του Δικτύου, με στόχο να ολοκληρωθεί τo 

τέταρτο τρίμηνο του 2019.

Πρώτος Διαγωνισμός Ψηφιακής Καινοτομίας 
(Hackathon) "Fintech Challenge ’17"

Ο Διαγωνισμός Ψηφιακής Καινοτομίας “Fintech Challenge 

’17” ήταν μία καινούρια δράση για την Alpha Bank, απολύτως 

συνυφασμένη, ωστόσο, με το ευρύτερο σχέδιο του ψηφιακού 

της μετασχηματισμού. Η επαφή με τις νεοφυείς και καινο-

τόμες επιχειρήσεις που αναπτύσσονται στη χώρα καθώς και η 

δημιουργία ευκαιριών για τον ψηφιακό μετασχηματισμό και για 

την ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών προσπαθειών στον χρημα-

τοπιστωτικό τομέα είναι βασική επιδίωξη της Τραπέζης.

Το “Fintech Challenge ’17” ήταν ένας μαραθώνιος δυόμισι 

ημερών, κατά τη διάρκεια των οποίων, 18 ομάδες με 51 

συνολικά συμμετέχοντες, παρουσίασαν καινοτόμες λύσεις και 

εφαρμογές με την υποστήριξη και την καθοδήγηση εξειδι-

κευμένων και έμπειρων Στελεχών της Alpha Bank καθώς και 

συνεργατών της.

Υπήρξαν δύο στοιχεία τα οποία διαφοροποίησαν και ξεχώρισαν 

τον Διαγωνισμό “Fintech Challenge ’17” από άλλους 

παρόμοιους. Το ένα ήταν η πρόσβαση των διαγωνιζομένων σε 

μεγάλο πλήθος (40) Διεπαφών Προγραμματισμού Εφαρμογών 

(APIs), που επέτρεψαν την ανάπτυξη εφαρμογών από τους 

διαγωνιζομένους σε ένα περιβάλλον όσο το δυνατόν πιο 

κοντά στις πραγματικές συνθήκες. Το δεύτερο στοιχείο ήταν η 

παρουσία των 53 Στελεχών της Τραπέζης και των συνεργατών 

της (ΜΙΤ Enterprise Forum Greece, EY Ελλάδος, Microsoft 

Ελλάς και Vodafone Ελλάδος), που κάλυψαν ένα μεγάλο εύρος 

γνωστικών αντικειμένων και παρείχαν υποστήριξη  στους 

συμμετέχοντες καθ’ όλη τη διάρκεια του Διαγωνισμού.

Κατά την τελευταία ημέρα του “Fintech Challenge ’17”, 

όλες οι ομάδες παρουσίασαν τις ιδέες τους ενώπιον πεντα-

μελούς κριτικής επιτροπής, αποτελούμενης από Στελέχη της 

Alpha Bank και των συνεργατών της, η οποία επέλεξε τις 

τρεις νικήτριες ομάδες, με βάση το επίπεδο καινοτομίας, τη 

δυνατότητα άμεσης εφαρμογής και επιχειρηματικής βιωσιμό-

τητας και τον βαθμό στον οποίο οι προτάσεις τους ανταποκρί-

νονται στις απαιτήσεις του χρηματοοικονομικού τομέα.

Η πρώτη διοργάνωση του “Fintech Challenge ’17” από την 

Alpha Bank επιβεβαίωσε τις προσδοκίες της, καθώς χαρακτηρί-

σθηκε από έντονο ενδιαφέρον και από υψηλό επίπεδο συμμε-

τοχών, αλλά και ιδιαίτερα καινοτόμων ιδεών που αναπτύ-

χθηκαν και παρουσιάσθηκαν. 

Η επιτυχία της προσπάθειας αυτής αποτυπώθηκε και από 

τους ίδιους τους διαγωνιζομένους, στο πλαίσιο έρευνας που 

διεξήχθη μετά το πέρας του Διαγωνισμού, οι οποίοι αξιολό-

γησαν το “Fintech Challenge ’17” με πολύ θετικά σχόλια και με 

ιδιαίτερα υψηλή βαθμολογία σε όλους τους επιμέρους τομείς 

(διοργάνωση, χώρος, ομιλίες, καθοδήγηση, επίπεδο ιδεών).

Πρωταρχικό στόχο της Τραπέζης αποτελούν η ενίσχυση της 

ψηφιακής εικόνας της και η περαιτέρω βελτίωση της εμπειρίας 

των Πελατών της, μέσω ψηφιακών υπηρεσιών και προϊόντων 

υψηλού επιπέδου. 

Με τη Στρατηγική Ψηφιακού Μετασχηματισμού, η Alpha Bank 

αποσκοπεί συνολικά σε:

•  Βελτίωση της εξυπηρετήσεως των Πελατών (customer 

journeys), μέσω του ανασχεδιασμού της συνολικής διαδι-

κασίας, με στόχο τη μείωση του απαιτούμενου χρόνου και 

την εξασφάλιση της βέλτιστης εμπειρίας, ανεξαρτήτως του 

καναλιού εξυπηρετήσεως (omnichannel).

•  Κερδοφόρο ανάπτυξη μέσω της αξιοποιήσεως των δυνατο-

τήτων που προσφέρει η τεχνολογία για την εξατομικευμένη 

προσέγγιση και για την κάλυψη των αναγκών των Πελατών, 

όπως π.χ. με τη χρήση της αναλύσεως δεδομένων μεγάλου 

όγκου (big data analytics), αλλά και μέσω της παροχής νέων 

καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών.  

•  Βελτιστοποίηση της λειτουργικής αποδοτικότητας μέσω της 

αυτοματοποιήσεως και του εξορθολογισμού του κόστους των 

εσωτερικών διαδικασιών.

Δράσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού 2017 

Η υλοποίηση του τριετούς Σχεδίου Ψηφιακού Μετασχημα-

τισμού ξεκίνησε εντός του 2017. Επιπροσθέτως των επιμέρους 

επιχειρησιακών δράσεων που πραγματοποίησαν οι κατά 

περίπτωση αρμόδιες Διευθύνσεις, έλαβαν χώρα και οι κάτωθι 

δράσεις που ωθούν την Τράπεζα προς νέες κατευθύνσεις, 

οι οποίες θα μεταβάλουν ριζικά το επιχειρησιακό πρότυπο 

λειτουργίας της τόσο εσωτερικά, όσο και ως προς τη συνερ-

γασία της με εταιρίες που προάγουν την ψηφιακή τεχνολογία 

και καινοτομία στον χρηματοπιστωτικό χώρο (FinTechs). 

Πρόγραμμα Μετασχηματισμού – Μεταφορά Συναλλαγών 
(Transaction Migration)

Η αύξηση της χρήσεως ψηφιακών καναλιών αυτόνομης εξυπη-

ρετήσεως από τους Πελάτες για τις καθημερινές συναλλακτικές 

τους ανάγκες αποτελεί βασική προτεραιότητα τόσο της επιχει-

ρησιακής, όσο και της ψηφιακής στρατηγικής της Τραπέζης. 
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των αλλαγών που εφαρμόσθηκαν βάσει της Πράξεως Νομο-

θετικού Περιεχομένου με αντικείμενο την “Τραπεζική Αργία 

βραχείας διάρκειας” της 28.6.2015 (ΦΕΚ Α΄ 65/28.6.2015), 

οι Διευθύνσεις Πληροφορικής σε συνεργασία με τις Νομικές 

Υπηρεσίες και τις αρμόδιες Επιχειρησιακές Μονάδες υλοποίη-

σαν εντός του 2017 τις απαραίτητες προσαρμογές, όπως αυτές 

απαιτούντο από τις αλλαγές στη σχετική νομοθεσία. 

•  Στη συμμετοχή στον σχεδιασμό και στην ολοκλήρωση 

σημαντικών έργων μεγάλης κλίμακας, μεταξύ των οποίων η 

Οδηγία MiFID II, το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής 

Πληροφορήσεως (ΔΠΧΠ) 9 και η Οδηγία σχετικά με υπηρε-

σίες πληρωμών (PSD-2), καθώς και στην ανάλυση και στον 

σχεδιασμό έργων για την υλοποίηση/εφαρμογή του Γενικού 

Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (GDPR – Κανονι-

σμός (EΕ) 2016/679).

  Παράλληλα, το 2017 ολοκληρώθηκαν, μεταξύ άλλων, τα 

κάτωθι αναφερόμενα σημαντικά Έργα ανά Επιχειρησιακό 

Τομέα:

•  Διαχείριση Πελατών/Διοικητική Πληροφόρηση

 –  ΠΕΕ της ΤτΕ 42/Έλεγχοι συμφωνίας πηγαίων συστημάτων - 

Data Warehouse

 –  Ενιαία Υλοποίηση Data Marts για τις περιοχές Wholesale 

Risk (Α1) και Retail Risk (Α3)

 –  Διαχωρισμός πελατολογίου Φυσικών - Νομικών Προσώπων 

και Ομάδων

 –  EPM - Σύστημα μετρήσεως αποδοτικότητας

•  Καταθετικά Προϊόντα

 –  Συσκευές αναγνωρίσεως καρτών (card readers) στα ταμεία 

του Δικτύου Καταστημάτων

 –  Βελτιώσεις Προθεσμιακών Καταθέσεων σε Ευρώ και σε 

Ξένο Νόμισμα

 –  Εξυπηρέτηση Πελάτη από όλο το Δίκτυο Καταστημάτων 

πανελλαδικώς

 –  Νέα Αποτύπωση Δεσμεύσεων δυνάμει κατασχετηρίων και 

λοιπών αιτιών

•  Κεντρικές Υπηρεσίες

 –  Κωδικοποίηση Συμβάσεων - Σύστημα Ηλεκτρονικής Βιβλιο-

θήκης Συμβάσεων

 –  Παρακολούθηση των δαπανών Ανθρωπίνου Δυναμικού 

(SAP HR)

 –  Σύστημα Μητρώου Τραπεζικών Λογαριασμών και Προϊό-

ντων με χρήση μαζικών αιτημάτων 

•  Πιστοδοτήσεις

 –  Μετάπτωση των χορηγήσεων από το σύστημα Finesse στο 

σύστημα Siglo

 –  Βελτίωση της διαχειρίσεως Εγγυημένων Επιχειρηματικών 

Δανείων

 –  NPL_ Ηλεκτρονικός Φάκελος Πιστούχου - Αυτοματοποίηση 

Εξωδίκων

 –  NPL_Integrated_Tool

•  Εναλλακτικά Δίκτυα

 –  Ανασχεδιασμός του “Alpha Web Banking Ιδιωτών” και του 

“Alpha Web Banking Επιχειρήσεων”

 –  Alpha Quick Transfer

 –  Tap ‘n Pay (εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα “my Alpha 

wallet”)

 –  Υπολογιστής Αφορολογήτου

 –  Μεταβολές Προσωπικών Στοιχείων Επικοινωνίας Πελατών 

μέσω Alpha Web Banking

•  Επενδύσεις

 –  Αναβάθμιση του APX-MOXY Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ.

 –  Νέο ασφαλιστικό προϊόν Alpha Asset Management της 

AlphaLife - U/L 

 –  ALPHA (LUX) Αμοιβαία Κεφάλαια - Alpha Asset 

Management Α.Ε.Δ.Α.Κ.

 –  Σχεδιασμός ενημερώσεως - Statement Κατόχων Ομολόγων 

(Retail)

Στο πλαίσιο της υιοθετήσεως των διαδικασιών του Συστή-

ματος Διαχειρίσεως Υπηρεσιών Πληροφορικής (IT Service 

Management System), το σύνολο των εφαρμογών και των 

συστημάτων της Τραπέζης προσδιορίσθηκε υπό μορφή Υπηρε-

σιών Πληροφορικής. Οι Υπηρεσίες ορίζονται από τα δομικά στοι-

χεία τα οποία επιτρέπουν τη λειτουργία και την υποστήριξή τους, 

δηλαδή υποδομές, λογισμικό, ανθρώπινοι πόροι και διαδικασίες. 

Ο Κατάλογος Υπηρεσιών, καθώς και οι διαδικασίες διαχειρίσεως 

των Υπηρεσιών (αιτήματα, αλλαγές, συμβάντα κ.λπ.) υποστηρίζο-

νται άμεσα από το εργαλείο HP Service Management, το οποίο 

χρησιμοποιείται από το σύνολο των Μονάδων Πληροφορικής. 

Επιπλέον, για τη διαχείριση των μεγάλων έργων πληροφορικής, 

η Διεύθυνση Διαχειρίσεως Έργων χρησιμοποιεί το εργαλείο HP 

Project & Portfolio Management (HP-PPM).

Οι Διευθύνσεις Πληροφορικής εστίασαν στα Στρατηγικά 

Έργα Πληροφορικής τα οποία εκκίνησαν εντός του 2017, στις 

μεταβολές που απαιτήθηκαν από την εφαρμογή των Πράξεων 

Νομοθετικού Περιεχομένου, στο πλαίσιο των περιορισμών στην 

κίνηση κεφαλαίων, στην εξυπηρέτηση κανονιστικών/εποπτικών 

απαιτήσεων και στα έργα για την κάλυψη επιχειρησιακών 

αναγκών.

Το 2017, οι κυριότερες δραστηριότητες στον τομέα της Πληρο-

φορικής αφορούσαν στην εξυπηρέτηση των επιχειρησιακών 

απαιτήσεων (έργα και αιτήματα), αλλά και στην εξέλιξη πολύ 

σημαντικών έργων με ορίζοντα τριετίας, στο πλαίσιο του αρχιτε-

κτονικού ανασχεδιασμού του Κεντρικού Τραπεζικού Συστήματος. 

Πιο αναλυτικά, εντός του 2017 τα κύρια έργα αφορούσαν:

•  Στον αρχιτεκτονικό ανασχεδιασμό, με κύριο στόχο τη δραστική 

βελτίωση του παράγοντα του χρόνου εισαγωγής στην αγορά 

(time to market), με παράλληλη ενίσχυση της αποτελεσματικό-

τητας των πόρων Πληροφορικής. Εντός του 2017 πραγματο-

ποιήθηκε παράδοση ενός δοκιμαστικού συστήματος, το οποίο 

χρησιμοποιείται από τις Κεντρικές Υπηρεσίες των Πιστοδοτή-

σεων, στο πλαίσιο της διαδικασίας εκταμιεύσεως δανείων.

•  Στην ενοποίηση των Συστημάτων Χορηγήσεων, με στόχο να 

παρέχονται: 

 –  ενιαία εικόνα του συνόλου των δανείων, 

 –  μείωση του λειτουργικού κόστους,

 –  αυξημένη ευελιξία στην εισαγωγή επιχειρησιακών αλλαγών 

και κανονιστικών απαιτήσεων. 

Εντός του 2017, ολοκληρώθηκε επιτυχώς το μέρος του έργου 

που αφορούσε στη μετάπτωση των στεγαστικών δανείων στο 

σύστημα διαχειρίσεως δανείων.

•  Στην εν εξελίξει αναβάθμιση/αντικατάσταση πεπαλαιωμένων 

κρίσιμων υποδομών για την ελαχιστοποίηση του λειτουργικού 

κινδύνου και για τη διασφάλιση της σταθερότητας, της αξιοπι-

στίας και της ασφάλειας. 

•  Στην αναβάθμιση ή/και την αντικατάσταση κρίσιμων υποδο-

μών (hardware) και λογισμικού συστημάτων, τα οποία έχουν 

καλύψει την προβλεπόμενη διάρκεια λειτουργίας τους και δεν 

υποστηρίζονται πλέον από τις κατασκευάστριες εταιρίες.

•  Στην εφαρμογή των Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου στο 

πλαίσιο των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων. Σε συνέχεια 
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ISO 22301 (Group Certificate).

Επιπρoσθέτως, με στόχο την αποτελεσματικότερη εφαρμογή 

του ανωτέρω Πλαισίου, η Τράπεζα σε συνεργασία με διεθνώς 

αναγνωρισμένο ινστιτούτο στον τομέα της επιχειρησιακής 

συνέχειας προχώρησε, όπως και τα προηγούμενα έτη, στη 

διεξαγωγή εκπαιδευτικών προγραμμάτων με πιστοποίηση 

94 Στελεχών της στα ακόλουθα επίπεδα:

•  Business Continuity Certified Lead Auditors (BCCLA)

•  Business Continuity Certified Planners (BCCP)

Τα ανωτέρω καταδεικνύουν τη συνεχή δέσμευση της Τραπέζης 

στη διαφύλαξη, στο μέγιστο δυνατό βαθμό, της ασφαλείας 

των Εργαζομένων καθώς και στην αδιάλειπτη παροχή υπηρε-

σιών και πληροφοριών προς τους Πελάτες και προς τα λοιπά 

ενδιαφερόμενα μέρη (π.χ. Μέτοχοι, συνεργάτες, προμηθευτές, 

εποπτικοί και κρατικοί φορείς κ.λπ.).

Δίκτυο Καταστημάτων 

Η Alpha Bank δραστηριοποιείται επιτυχώς στην εγχώρια και στη 

διεθνή τραπεζική αγορά μέσω 670 Καταστημάτων συνολικά, 

ενώ παράλληλα διατηρεί ευρύτατο δίκτυο ανταποκριτών με 

τραπεζικά ιδρύματα εσωτερικού και εξωτερικού. Στο τέλος του 

2017, το Δίκτυο Καταστημάτων της Alpha Bank στην Ελλάδα 

αριθμούσε 483 Καταστήματα και Μονάδες Εξυπηρετήσεως 

Πελατών (περιλαμβανομένων επτά Επιχειρηματικών Κέντρων 

και επτά Κέντρων Alpha Private Bank). Ο αριθμός των Καταστη-

μάτων εσωτερικού μειώθηκε κατά πενήντα (50) Μονάδες σε 

σχέση με την 31.12.2016 και προέκυψε κατόπιν της συγχωνεύ-

σεως σαράντα οκτώ (48) Καταστημάτων της Alpha Bank και της 

συγχωνεύσεως δύο (2) Επιχειρηματικών Κέντρων.

Αντιστοίχως, εκτός Ελλάδος, το Δίκτυο του Ομίλου αριθμούσε 

187 Καταστήματα, με παρουσία στην Κύπρο (Alpha Bank 

Cyprus Ltd: 22), στη Ρουμανία (Alpha Bank Romania S.A.: 130), 

στην Αλβανία (Alpha Bank Albania SHA: 34) και στη Μεγάλη 

Βρεταννία (Κατάστημα Λονδίνου). Ο αριθμός των Καταστη-

μάτων στο εξωτερικό εμφανίζεται μειωμένος κατά 68 Καταστή-

ματα σε σχέση με την 31.12.2016, καθώς ελαττώθηκε το Δίκτυο 

της Alpha Bank Albania SHA κατά ένα (1) Κατάστημα λόγω 

συγχωνεύσεως και πωλήθηκαν 67 Καταστήματα της 

Alpha Bank Srbija A.D.

Το εκτεταμένο Δίκτυο του Ομίλου, με ισχυρή παρουσία 

στις αστικές περιοχές, αλλά και στην ευρύτερη περιφέρεια, 

προσφέρει στην Τράπεζα τη δυνατότητα να προσαρμόζεται στις 

διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς, να ευρί-

σκεται πλησίον του Πελάτη και να καλύπτει τις ανάγκες του. Το 

2018, ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην περαιτέρω αξιοποίηση 

του Δικτύου Καταστημάτων και στην αποτελεσματικότερη 

λειτουργία του.

Εναλλακτικά Δίκτυα και Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Τραπεζικής 

Τον Μάρτιο 2017, η Τράπεζα, πιστή στους στόχους του Επιχει-

ρησιακού της Σχεδίου, παρουσίασε την πλήρως ανανεωμένη 

υπηρεσία “Alpha e-Banking για Επιχειρήσεις” με νέες λειτουρ-

γίες σε ένα εύχρηστο περιβάλλον. Το ειδικά προσαρμοσμένο 

στις ανάγκες των επιχειρήσεων περιβάλλον της Υπηρεσίας 

επιτρέπει σε αυτές να ανταποκρίνονται με ευκολία και με 

ασφάλεια στις πολλαπλές ανάγκες τους για ουσιαστικό έλεγχο 

των οικονομικών τους. Στο πλαίσιο της συνεχούς βελτιώσεως 

των παρεχομένων υπηρεσιών, τον Οκτώβριο 2017 επεκτάθηκαν 

τα διαθέσιμα εγκριτικά επίπεδα των εταιρικών συνδρομών σε 

τέσσερα (4), ενώ δόθηκε επιπλέον δυνατότητα λειτουργίας δύο 

διακριτών εγκριτικών πινάκων για μεμονωμένες και για μαζικές 

συναλλαγές. 

Τον Μάρτιο επίσης του 2017, η Τράπεζα προέβη στην αναβάθ-

μιση της υπηρεσίας “Alpha Mobile Banking” ενσωματώνοντας 

τη δυνατότητα μεταφοράς μικρών ποσών προς δικαιούχους με 

βάση μόνο τον αριθμό κινητού τηλεφώνου, την ηλεκτρονική 

διεύθυνση αλληλογραφίας (e-mail) ή τον λογαριασμό τους 

στο Facebook (Alpha Quick Transfer), αλλά και δύο νέων 

γρήγορων τρόπων εισόδου στην εφαρμογή μέσω της χρήσεως 

δακτυλικού αποτυπώματος ή τετραψήφιου Μυστικού Κωδικού 

Αριθμού (PIN).

Τον Νοέμβριο 2017, η Τράπεζα παρουσίασε το my Alpha 

wallet με Tap ‘n Pay, την πρώτη ολοκληρωμένη εφαρμογή 

για κινητό τηλέφωνο με λειτουργικό Android, που επιτρέπει 

στους Πελάτες να πληρώνουν με το κινητό τους τηλέφωνο 

στα τερματικά αποδοχής καρτών (POS) που διαθέτουν το 

σήμα contactless στην Ελλάδα και στο εξωτερικό χρησιμοποι-

ώντας όλες τις κάρτες εκδόσεως Alpha Bank και των τριών 

μεγάλων συστημάτων πληρωμών (American Express®, Visa 

και MasterCard). Με τη νέα εφαρμογή ενισχύονται περαιτέρω 

οι υφιστάμενες δυνατότητες της Υπηρεσίας, όπως η διενέρ-

γεια online αγορών οπουδήποτε υπάρχει το σήμα Μasterpass 

Βάσει της λειτουργίας αυτής, οι Διευθύνσεις Πληροφορικής 

εντός του 2017 διαχειρίσθηκαν 39.223 αιτήματα από τις Επιχει-

ρησιακές Μονάδες της Τραπέζης, που αφορούσαν σε βελτι-

ώσεις, επίλυση προβλημάτων και παροχή πληροφοριών, ενώ 

παράλληλα ολοκλήρωσαν 61 μεγάλα έργα. Όσον αφορά στις 

Εταιρίες του Ομίλου, ο αριθμός των αιτημάτων για αλλαγές, 

βελτιώσεις και επίλυση προβλημάτων ανήλθε σε 3.835, ενώ 

ολοκληρώθηκαν 23 μεγάλα έργα.

Ως προς την οργάνωση και τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών, 

οι Διευθύνσεις Πληροφορικής ολοκλήρωσαν το 2017 τα κάτωθι 

έργα και ενέργειες:

•  Έκδοση Πράξεως, που αφορά στον “Κανονισμό Λειτουργίας” 

της Διευθύνσεως Πληροφορικής. 

•  Έκδοση Εγκυκλίου - Επιστολής σχετικά με το “Πλαίσιο Διαχει-

ρίσεως Ποιότητας Δεδομένων”.

•  Επαναπιστοποίηση των Συστημάτων Διαχειρίσεως Ποιότητας 

για τις Διευθύνσεις Διαχειρίσεως Έργων και Συστημάτων 

Πληροφορικής βάσει του προτύπου ISO 9001:2015 από την 

εταιρία Bureau Veritas Hellas.

•  Προσαρμογές των Συστημάτων Διαχειρίσεως (Management 

Systems) Υπηρεσιών Πληροφορικής και Επιχειρησιακής Συνέ-

χειας και επαναπιστοποίηση βάσει των Προτύπων ISO 20000 

(Bureau Veritas Hellas) και ISO 22301 (TÜV Austria Hellas) 

αντιστοίχως.

•  Επαναπιστοποίηση του Συστήματος Διαχειρίσεως Διασφαλί-

σεως Ποιότητας (ISO 9001) της Διευθύνσεως Εφαρμογών 

Πληροφορικής από την εταιρία Bureau Veritas Hellas.

Η συνδρομή των Διευθύνσεων Πληροφορικής ήταν σημαντική 

για τη συγκέντρωση και την απόδοση στοιχείων καθώς και 

για την επιχειρησιακή και τεχνική υποστήριξη των αρμοδίων 

Μονάδων της Τραπέζης, στο πλαίσιο σημαντικών ελέγχων 

που διενεργήθησαν το 2017, μεταξύ των οποίων ο Έλεγχος 

Κυβερνοασφαλείας (Cyber Security) από τον Ενιαίο Εποπτικό 

Μηχανισμό (Ε.Ε.Μ.) και από την Τράπεζα της Ελλάδος και ο 

ετήσιος έλεγχος των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Deloitte). 

Επιπλέον, οι Διευθύνσεις Πληροφορικής συμμετέχουν στα έργα 

και διαχειρίζονται τα αιτήματα για την ετήσια πιστοποίηση της 

Τραπέζης σύμφωνα με το Πρότυπο PCI-DSS. 

Παράλληλα, οι Διευθύνσεις Πληροφορικής διαχειρίσθηκαν 

οκτώ εξωτερικούς ελέγχους, 54 εσωτερικούς ελέγχους-επα-

νελέγχους και πέντε επιθεωρήσεις των Συστημάτων Διαχει-

ρίσεως από τους Φορείς Πιστοποιήσεως. Στο πλαίσιο της 

συνολικής βελτιώσεως των συστημάτων και των εφαρμογών, 

οι Διευθύνσεις Πληροφορικής συνεργάζονται με τη Διεύθυνση 

Εσωτερικού Ελέγχου και τη Διεύθυνση Κινδύνων Αγοράς και 

Λειτουργικών Κινδύνων με τακτικές επισκοπήσεις της καταστά-

σεως των ενεργειών και των έργων βελτιώσεως που έχουν 

προκύψει από ελέγχους και από τα Σχέδια Δράσεως Λειτουρ-

γικού Κινδύνου.

Στο πλαίσιο της διαρκούς αναβαθμίσεως των διαδικασιών 

διαχειρίσεως της επιχειρησιακής συνέχειας, ανανεώθηκε 

το 2017 η πιστοποίηση με το Διεθνές Πρότυπο ISO 22301 

(Σύστημα Διαχειρίσεως Επιχειρησιακής Συνέχειας) της 

Τραπέζης και των Εταιριών του Ομίλου Alpha Leasing, 

Alpha Supporting Services και Alpha Bank Romania.

Κατά τον έλεγχο που διενεργήθη από τον φορέα πιστοποιή-

σεως TÜV Austria Hellas, διαπιστώθηκε πλήρης συμμόρφωση 

με το ανωτέρω Πρότυπο καθώς και υψηλός βαθμός γνώσεως, 

ενημερώσεως και καταρτίσεως του Προσωπικού σχετικά με τις 

διαδικασίες επιχειρησιακής συνέχειας.

Διευκρινίζεται ότι η Alpha Bank, ακολουθώντας βέλτιστες 

πρακτικές και μεθοδολογίες, έχει αναπτύξει από το 2008 ένα 

ενιαίο Πλαίσιο Διαχειρίσεως Επιχειρησιακής Συνέχειας που 

εφαρμόζεται σε όλο τον Όμιλο και έχει πιστοποιηθεί με 
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αλλά και συναλλακτικής εξυπηρετήσεως.

Alpha Mobile Banking  

Σημαντικές προσθήκες στις λειτουργίες της υπηρεσίας “Alpha 

Mobile Banking” αποτέλεσαν η δυνατότητα άμεσης μεταφοράς 

χρημάτων χωρίς τη χρήση του Διεθνούς Αριθμού Τραπεζικού 

Λογαριασμού (International Bank Account Number – IBAN), 

με την ενσωματωμένη υπηρεσία “Alpha Quick Transfer”, αλλά 

και η είσοδος στην Υπηρεσία μέσω δακτυλικού αποτυπώματος 

ή τετραψήφιου Μυστικού Κωδικού Αριθμού (ΡΙΝ). Μία ακόμη 

Υπηρεσία που ενσωματώθηκε στo “Alpha Mobile Banking”, 

αλλά και στο “Alpha Web Banking” ήταν o υπολογισμός του 

αφορολογήτου και της πληροφορήσεως σχετικά με το ποσό 

δαπανών που πραγματοποιούνται με τη χρήση των ηλεκτρο-

νικών μέσων πληρωμής Alpha Bank και προσμετρώνται στο 

αφορολόγητο ποσό των Πελατών.

Ανοδική ήταν η πορεία της Υπηρεσίας το 2017, καθώς ένας 

στους δύο συνδρομητές των Εναλλακτικών Δικτύων χρησιμο-

ποιούσε σε μηνιαία βάση την εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα 

και ένας στους επτά συνδρομητές Alpha e-Banking χρησιμοποι-

ούσε αποκλειστικά την Υπηρεσία για την ενημέρωση και για τη 

διεκπεραίωση των συναλλαγών του.

Alpha Web Banking

Η Υπηρεσία εμπλουτίσθηκε με νέες λειτουργίες αποκτήσεως 

προϊόντων online, αλλά και με τη δυνατότητα υπολογισμού του 

αφορολογήτου. Σχετικά με τα online προϊόντα, σημειώνεται ότι 

οι online προθεσμιακές αντιπροσωπεύουν το 12% περίπου των 

νέων προθεσμιακών καταθέσεων που ανοίγονται.

Παράλληλα, η υπηρεσία “Alpha Web Banking Ιδιωτών” συνέ-

χισε την ανοδική της πορεία και το 2017, καθώς σε σχέση με το 

2016 αυξήθηκαν κατά 23% οι εγγεγραμμένοι χρήστες και κατά 

15% οι ενεργοί συνδρομητές, ενώ επίσης σημειώθηκε αύξηση 

του αριθμού των εγχρήματων συναλλαγών κατά 11%.

Στο πλαίσιο της συνεχούς βελτιώσεως των παρεχομένων 

υπηρεσιών και της υιοθετήσεως νέων τεχνολογιών στην 

ηλεκτρονική τραπεζική, η υπηρεσία “Alpha Web Banking 

Επιχειρήσεων” αναβαθμίσθηκε με βάση τα σύγχρονα πρότυπα 

σχεδιάσεως προσφέροντας στους Πελάτες νέες δυνατότητες 

για μεγαλύτερη ευελιξία, αλλά και ασφάλεια στις συναλλαγές. 

Κύρια χαρακτηριστικά της αναβαθμισμένης Υπηρεσίας είναι η 

σύγχρονη σχεδίαση, η πιο φιλική πλοήγηση και το εύχρηστο 

μενού επιλογών που προσαρμόζεται αναλόγως στην οθόνη 

της συσκευής του χρήστη (σταθερός ή φορητός ηλεκτρονικός 

υπολογιστής – laptop/tablet). Επιπλέον, έγινε επέκταση των 

διαθέσιμων εγκριτικών επιπέδων από δύο (2) σε τέσσερα (4) 

και δόθηκε η δυνατότητα ορισμού δύο (2) διακριτών εγκριτικών 

πινάκων που ισχύουν για το σύνολο των εργασιών αναφορικά 

με μεμονωμένες συναλλαγές και για το σύνολο των εργασιών 

σχετικά με πολλαπλές συναλλαγές.

Σε αντιστοιχία με το “Alpha Web Banking Ιδιωτών”, και το 

“Alpha Web Banking Επιχειρήσεων” με το νέο ανανεωμένο 

περιβάλλον συναλλαγών συνέχισε την ανοδική πορεία και το 

2017, καθώς σε σχέση με το 2016 αυξήθηκαν κατά 27% οι 

εγγεγραμμένοι χρήστες, κατά 22% οι ενεργοί συνδρομητές και 

κατά 17% ο αριθμός των εγχρήματων συναλλαγών. 

Alphaphone Banking

Για την τηλεφωνική ενημέρωση και εκτέλεση συναλλαγών των 

Πελατών, παρέχεται η υπηρεσία “Alphaphone Banking” με 

αυτοματοποιημένη εξυπηρέτηση ή με τη βοήθεια εκπροσώπου. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Υπηρεσία αυτή παρέχει σημαντική 

βοήθεια στην τραπεζική εξυπηρέτηση Πελατών με κινητικά 

προβλήματα ή με προβλήματα οράσεως.

Υπηρεσίες για Ηλεκτρονικές Πληρωμές 

my Alpha wallet

Το 2017, η Alpha Bank συνέχισε την προσπάθεια για εξέλιξη της 

ηλεκτρονικής τραπεζικής με καινοτόμες λύσεις και προχώρησε 

στην παροχή νέων λειτουργιών και υπηρεσιών για το “my Alpha 

wallet”, το ψηφιακό πορτοφόλι για πληρωμές και για αγορές σε 

όλο τον κόσμο.

Η νέα λειτουργία "Tap ‘n Pay" για ανέπαφες πληρωμές μέσω 

κινητού τηλεφώνου (συσκευές Android) αποτέλεσε τη σημαντι-

κότερη προσθήκη της Υπηρεσίας. Το "my Alpha wallet με 

Tap ‘n Pay" αποτελεί την επόμενη γενιά πληρωμών, που 

επιτρέπει στους Πελάτες να πληρώνουν με το κινητό τους 

τηλέφωνο στα τερματικά αποδοχής καρτών (POS) με το σήμα 

contactless στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, χρησιμοποιώντας 

όλες τις χρεωστικές, πιστωτικές ή προπληρωμένες κάρτες 

εκδόσεως Alpha Bank. Σε παγκόσμιο επίπεδο είναι μία από τις 

πρώτες εφαρμογές που υποστηρίζει ανέπαφες πληρωμές με το 

κινητό τηλέφωνο και για τα τρία μεγάλα συστήματα πληρωμών 

(American Express®, Visa και MasterCard).

Ιδιαίτερα σημαντικός για τη βελτίωση της ευχρηστίας των 

εφαρμογών της Υπηρεσίας για τα λειτουργικά συστήματα iOS 

και Android υπήρξε ο ριζικός αισθητικός ανασχεδιασμός των 

εφαρμογών με νέο εύχρηστο μενού, το οποίο επιτρέπει στους 

σε όλο τον κόσμο και η άμεση πληρωμή λογαριασμών και 

οφειλών.

Διακρίσεις 2017 

Και το 2017, η Alpha Bank έλαβε έναν σημαντικό αριθμό διακρί-

σεων για τις τεχνολογικά προηγμένες υπηρεσίες ηλεκτρονικής 

τραπεζικής και πληρωμών, αλλά και συνολικά για την ψηφιακή 

της παρουσία και στρατηγική. Συγκεκριμένα, στην Τράπεζα, 

μεταξύ άλλων, απενεμήθησαν:

e-volution Awards 2018 

•  Gold βραβείο στην κατηγορία “Υπηρεσίες e-Banking και 

Ηλεκτρονικών Πληρωμών” για τo “Alpha e-Banking”

•  Gold βραβείο στην κατηγορία “Mobile app” για την εφαρμογή 

“Alpha Mobile Banking”

•  Gold βραβείο στην κατηγορία “Τεχνολογική Καινοτομία” για 

την εφαρμογή “my Alpha wallet”

•  Silver βραβείο στην κατηγορία “e-Strategy” για την ψηφιακή 

στρατηγική της Alpha Bank στα Εναλλακτικά Δίκτυα.

Mobile Excellence Awards 2017

•  Grand βραβείο για τις πολλαπλές διακρίσεις των εφαρμογών 

της Alpha Bank

•  Gold βραβείο στην κατηγορία “Mobile App Usability” για την 

εφαρμογή “Alpha Mobile Banking”

•  Gold βραβείο στην κατηγορία “Mobile Banking Services” για 

την εφαρμογή “Alpha Mobile Banking”

•  Gold βραβείο στην κατηγορία “Mobile Wallet” για την εφαρ-

μογή “my Alpha wallet”

•  Silver βραβείο στην κατηγορία “Security Solution” για την 

εφαρμογή “Alpha Mobile Banking”.

Ermis awards 2017

•  Gold βραβείο στην κατηγορία “E-Commerce & Μarketplaces” 

για την εφαρμογή “my Alpha wallet”

•  Silver βραβείο στην κατηγορία “User Experience Design” για 

την εφαρμογή “my Alpha wallet”

•  Silver βραβείο στην κατηγορία “User Interface” για την εφαρ-

μογή “my Alpha wallet”. 

WebX Awards 2017 

•  Gold βραβείο στην κατηγορία “Best UX” για την εφαρμογή 

“my Alpha wallet”

•  Gold βραβείο στην κατηγορία “Best UI” για την εφαρμογή 

“my Alpha wallet”

•  Gold βραβείο στην κατηγορία “Best Functionality” για την 

εφαρμογή “my Alpha wallet”

•  Bronze βραβείο στην κατηγορία “Financial Services” για την 

εφαρμογή “my Alpha wallet”.

Εναλλακτικά Δίκτυα 

Η αναβάθμιση των υπηρεσιών “Alpha Web Banking Ιδιωτών” 

και “Alpha Mobile Banking Ιδιωτών” που έλαβε χώρα κατά τα 

προηγούμενα έτη και τα νέα δεδομένα από την εφαρμογή των 

περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων συνέβαλαν από το 2015 

στη συνεχώς αυξανόμενη αποδοχή και χρήση των ηλεκτρο-

νικών υπηρεσιών από τους Πελάτες της Τραπέζης, τάση που 

συνεχίσθηκε και το 2017. 

Η διάθεση στην αγορά της εφαρμογής my Alpha wallet με 

Tap ‘n Pay έφερε, για ακόμη μία φορά, στο προσκήνιο την 

Alpha Bank ως την πρώτη Τράπεζα που επιτρέπει την πληρωμή 

με κινητό τηλέφωνο σε οποιοδήποτε τερματικό αποδοχής 

καρτών (POS) που διαθέτει το σήμα contactless στην Ελλάδα 

και στο εξωτερικό με τη χρήση όλων των χρεωστικών, πιστω-

τικών ή προπληρωμένων καρτών εκδόσεως Alpha Bank και των 

τριών μεγάλων συστημάτων πληρωμών (American Express®, 

Visa και MasterCard).

Με άξονα την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση και υποστήριξη των 

Πελατών, μία σειρά από λειτουργικές αναβαθμίσεις έλαβαν 

χώρα με έμφαση στις υπηρεσίες “Alpha Mobile Banking 

Ιδιωτών” και “Alpha Web Banking Επιχειρήσεων” ολοκληρώνο-

ντας τον ριζικό ανασχεδιασμό του συνόλου των υπηρεσιών των 

εναλλακτικών δικτύων της Τραπέζης. 

Σε τελικό στάδιο υλοποιήσεως ευρίσκονται ακόμη δύο σημα-

ντικά έργα που αφορούν στην ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής 

εγγραφής Ιδιωτών στις υπηρεσίες Alpha e-Banking, χωρίς να 

απαιτείται η φυσική παρουσία των Πελατών στο Κατάστημα, 

αλλά και στη δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας αναρτή-

σεως εγγράφων για την πιστοποίηση ή για την τροποποίηση 

προσωπικών στοιχείων Πελατών της Τραπέζης.

Alpha e-Banking

Το 2017, οι υπηρεσίες πληρωμών εμπλουτίσθηκαν με επιπλέον 

115 νέους κωδικούς και προσέγγισαν τα 600 είδη πληρωμών 

συμβάλλοντας στην ολοκληρωμένη ηλεκτρονική εξυπηρέτηση 

από τις υπηρεσίες “Alpha Web Banking” και “Alpha Mobile 

Banking”. Παράλληλα, συνεχίσθηκε η προσπάθεια βελτιστο-

ποιήσεως σε επίπεδο πληροφορήσεως σχετικά με τα προϊόντα, 
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Τα έσοδα από προμήθειες χρήσεως ΑΤΜ ανήλθαν σε 

Ευρώ 6,3 εκατ., μειωμένα κατά 14% σε σχέση με το 2016, 

κυρίως λόγω αλλαγών στον τρόπο τιμολογήσεως των συναλ-

λαγών από τα διεθνή συστήματα πληρωμών.

Το 2017, με στόχο την αποσυμφόρηση των ταμείων των Κατα-

στημάτων από τις πληρωμές με μετρητά, προστέθηκαν νέες 

πληρωμές μέσω του δικτύου των Κ.Α.Σ. Αξίζει να αναφερθεί ότι 

τα έσοδα από προμήθειες ανήλθαν σε Ευρώ 1 εκατ. σημειώνο-

ντας αύξηση 3,5% σε σχέση με το 2016.

Ηλεκτρονικές Συναλλαγές 
Το 2017, η Alpha Bank συνέχισε την ενδυνάμωση της ψηφιακής 

της ταυτότητας με τον σχεδιασμό και με την παροχή νέων προϊ-

όντων στους Πελάτες της, καταγράφοντας μία αξιοσημείωτη 

πορεία στον χώρο των ηλεκτρονικών συναλλαγών, με αποτέ-

λεσμα το 80% των εγχρήματων συναλλαγών της Τραπέζης να 

πραγματοποιούνται μέσω των εναλλακτικών δικτύων. 

Αντιστοίχως, με επιτυχία συνεχίζεται η πορεία της υπηρεσίας 

“Alpha e-statements”, η οποία εξακολουθεί να συμβάλλει 

σημαντικά στον περιορισμό χρήσεως χαρτιού και μελάνης και 

στην εξοικονόμηση πόρων, καθώς ένας σημαντικός αριθμός 

Πελατών της Τραπέζης επιλέγει την ηλεκτρονική ενημέρωση, η 

οποία κατά το 2017 εφαρμόσθηκε σε 1,5 εκατ. προϊόντα, έναντι 

των εντύπων αντιγράφων λογαριασμών. 

Οι υπηρεσίες “Alpha alerts” και “Alpha e-statements” 

προσφέρουν ακόμη μεγαλύτερη ασφάλεια κινήσεων, ενώ 

είναι πλέον διαθέσιμες και μέσω του ψηφιακού πορτοφολιού 

της Alpha Bank “my Alpha wallet”.  

Δωρεές υπέρ Κοινωνικού Σκοπού
Αναφορικά με τις δωρεές υπέρ κοινωνικού σκοπού, σημειώ-

νεται ότι μέσω του Alpha e-Banking είναι δυνατόν να εκτελε-

σθούν δωρεές σε 70 περίπου διαφορετικούς Οργανισμούς.

Επιπρόσθετα στοιχεία 
Για την καλύτερη παροχή πληροφορήσεως και εξυπηρετήσεως 

των Πελατών, αξιοποιήθηκε περαιτέρω η δυνατότητα επικοινω-

νίας μέσω της χρήσεως του μηχανισμού μηνυμάτων εντός του 

περιβάλλοντος Alpha Web Banking και Alpha Mobile Banking, 

ενώ επιπλέον πραγματοποιήθηκε μία σειρά από στοχευμένες 

προωθητικές ενέργειες μέσω αποστολής SMS στους Πελάτες 

"Alpha e-Banking" και "my Alpha wallet". Επίσης, δημιουργή-

θηκε νέα εισαγωγική ιστοσελίδα προ της εισόδου (prelogin 

site) στην υπηρεσία “Alpha Web Banking Επιχειρήσεων”, με 

ενότητα υποστηρίξεως και παράλληλη δημιουργία διαδραστικής 

προσομοιώσεως (demo) για εξοικείωση των εταιρικών συνδρο-

μητών με όλες τις λειτουργίες και τις διαθέσιμες συναλλαγές 

του “Alpha Web Banking Επιχειρήσεων”. 

Η Διεύθυνση Εναλλακτικών Δικτύων συμμετείχε ενεργά στο 

πρόγραμμα αποσυμφορήσεως Καταστημάτων από συναλ-

λαγές, με εκπαιδεύσεις για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες 

των Λειτουργών των Καταστημάτων, στα οποία το εν λόγω 

πρόγραμμα εφαρμόζεται δοκιμαστικά, ενώ παράλληλα ανανεώ-

θηκαν το εκπαιδευτικό υλικό και οι ερωτήσεις αξιολογήσεως.  

Πελάτες να έχουν άμεση πρόσβαση σε όλες τις διαθέσιμες 

λειτουργίες της Υπηρεσίας. 

Σημαντικές βελτιώσεις αποτέλεσαν η άμεση και έγκαιρη 

ενημέρωση για όλες τις πραγματοποιηθείσες συναλλαγές μέσω 

αποστολής ειδοποιήσεων (push notifications), η προσθήκη 

της δυνατότητας σαρώσεως κάρτας για ακόμη πιο εύκολη 

αποθήκευση των καρτών του Πελάτη στο προφίλ του, καθώς 

και ο εμπλουτισμός των πληρωμών με δυνατότητα σαρώσεως 

κωδικού.

Τέλος, η δυνατότητα πραγματοποιήσεως online αγορών μέσω 

της Υπηρεσίας εμπλουτίσθηκε περαιτέρω, καθώς είναι πλέον 

εφικτή η ολοκλήρωση online συναλλαγών μέσω της υπηρεσίας 

πληρωμών “MasterPass” σε υπολογιστή με την παράλληλη 

χρήση του κινητού τηλεφώνου του Πελάτη και του δακτυλικού 

του αποτυπώματος ως μεθόδου ταυτοποιήσεως, με αποτέλεσμα 

η πληρωμή σε ηλεκτρονικά καταστήματα να γίνεται ακόμη πιο 

γρήγορα.  

Το “my Alpha wallet” συνέχισε την ανοδική του πορεία 

αυξάνοντας τους χρήστες του κατά 48% και έχοντας πλέον 

περισσότερους από 65.000 χρήστες, οι οποίοι έχουν πραγμα-

τοποιήσει περισσότερες από 100.000 συναλλαγές. Παράλληλα, 

η εφαρμογή της Υπηρεσίας έχει περισσότερα από 50.000 

downloads στα App Store και Google Play, ενώ μέσα σε δύο 

μόλις μήνες λειτουργίας της περισσότεροι από 9.000 χρήστες 

ενεργοποίησαν το Tap ‘n Pay και πραγματοποίησαν άνω των 

24.000 συναλλαγές.

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για Επιχειρήσεις 

Alpha e-Commerce

H αύξηση του αριθμού των νέων επιχειρήσεων που ενεγρά-

φησαν στην υπηρεσία “Alpha e-Commerce” καθώς και των 

συναλλαγών, που διενεργήθησαν μέσω αυτής, συνεχίσθηκε και 

το 2017. Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια του έτους οι ενεργοί 

συνδρομητές αυξήθηκαν κατά 26%, ενώ το πλήθος των συναλ-

λαγών κατά 40%.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι νέες λειτουργίες που εντάχθηκαν 

στην Υπηρεσία το 2016, η πλέον διεθνώς αναγνωρισμένη 

χρήση ψηφιακού πορτοφολιού με ενσωματωμένη την υπηρεσία 

πληρωμών “MasterPass”, καθώς και η ανερχόμενη πανευ-

ρωπαϊκή υπηρεσία “MyBank” για πληρωμή με χρέωση του 

λογαριασμού χρησιμοποιήθηκαν ευρέως από τους Πελάτες της 

υπηρεσίας “Alpha e-Commerce”. 

Ειδικότερα, πραγματοποιήθηκαν περίπου 6.200 συναλλαγές 

μέσω της υπηρεσίας “MasterPass” και περίπου 60.000 συναλ-

λαγές μέσω της υπηρεσίας “MyBank”, με συνολικό τζίρο περί 

τα Ευρώ 19 εκατ.

Υπηρεσίες μαζικών εισπράξεων/πληρωμών (Alpha Mass 
Payments, Alpha Bank File Transfer)

Για την είσπραξη οφειλών μέσω παγίων εντολών ή/και εναλ-

λακτικών δικτύων και για τη διενέργεια μαζικών πληρωμών 

(π.χ. καταβολή μισθοδοσίας, πληρωμή προμηθευτών κ.λπ.), 

η υπηρεσία “Alpha Mass Payments” διαθέτει ένα ιδιαίτερα 

εύχρηστο περιβάλλον εργασίας στο διαδίκτυο και προσφέρει 

λειτουργίες για δημιουργία, αποστολή και παρακολούθηση της 

πορείας των μαζικών εντολών (π.χ. μισθοδοσία ή πληρωμή 

προμηθευτών). Στην Υπηρεσία, κατά το 2017, τέθηκαν σε εφαρ-

μογή συστήματα και λειτουργίες που υποστηρίζουν περαιτέρω 

τις εργασίες των Πελατών της Τραπέζης. Τέλος, η Υπηρεσία 

εξυπηρέτησε περισσότερες από 17 εκατ. εντολές σημειώνοντας 

αύξηση κατά 4% σε σχέση με το 2016.

Υπηρεσίες Αυτοματοποιημένης Τραπεζικής

Στις υπηρεσίες περιλαμβάνονται οι Αυτόματες Ταμειολογιστικές 

Μηχανές (ΑΤΜ) και τα Κέντρα Αυτομάτων Συναλλαγών (Κ.Α.Σ.) 

για τη διενέργεια συναλλαγών με μετρητά. 

Με την εγκατάσταση των ΑΤΜ, το 1981, πρώτη η Alpha Bank 

εισήγαγε τη σύγχρονη τραπεζική τεχνολογία στην Ελλάδα. 

Το 2017, με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των Πελατών 

και τη βελτίωση της αποδοτικότητας των δικτύων ΑΤΜ της 

Τραπέζης σε συνδυασμό με τον εξορθολογισμό του λειτουρ-

γικού τους κόστους, πραγματοποιήθηκαν περί τις 230 μελέτες 

για τη διαμόρφωση κυρίως του δικτύου ATM εκτός Καταστη-

μάτων (καταργήσεις, μετεγκαταστάσεις, νέες εγκαταστάσεις, 

αντικαταστάσεις, αναπροσαρμογές μισθωμάτων κ.λπ.). Εν 

συνεχεία, η Τράπεζα προχώρησε σε εγκατάσταση 53 νέων ΑΤΜ 

(45 off-site και 8 σε Καταστήματα) και σε κατάργηση 54 ΑΤΜ 

(13 off-site και 41 λόγω μεταβολών στο Δίκτυο Καταστημάτων). 

Επίσης, εκπονήθηκαν απολογιστικές μελέτες κόστους - οφέλους 

για το σύνολο των off-site ΑΤΜ. 

Στο πλαίσιο αυτό, την 31.12.2017, η Τράπεζα διέθετε 1.080 

ΑΤΜ (592 εγκατεστημένα σε Καταστήματα και 488 σε χώρους 

εκτός Καταστημάτων) διατηρώντας σχεδόν τον ίδιο αριθμό 

με το 2016. Το πλήθος των συναλλαγών το 2017 ανήλθε σε 

Ευρώ 76,5 εκατ., οριακά αυξημένο κατά 0,6% σε σχέση με το 

προηγούμενο έτος, ενώ η αξία τους ανήλθε σε Ευρώ 9,7 δισ., 

μειωμένη κατά 7% έναντι του 2016. 



Διαχείριση
Κινδύνων

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  6

ΧΡΗΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΙΔΕΩΝ



7776

Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ  Δ ΡΑ Σ Τ Η Ρ Ι Ο Τ Η ΤΩ Ν  2 0 1 7

απαιτήσεων στη λειτουργία του, καθώς και την ενίσχυση των 

βασικών αρχών και των κανόνων διαχειρίσεως κινδύνων που 

διαφυλάσσουν την τήρηση της αρχής της αναλογικότητας στη 

σχέση κινδύνου/αποδόσεως, ώστε οι επιχειρηματικές δραστηρι-

ότητες του Ομίλου να έχουν επαρκή απόδοση όσον αφορά στον 

κίνδυνο που εμπεριέχουν και να είναι ευθυγραμμισμένες με τα 

όρια αναλήψεως κινδύνου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τραπέζης διασφαλίζει την ορθή 

λειτουργία και οργάνωση του Ομίλου και έχει, σύμφωνα με τον 

Κώδικα Εταιρικής Διακυβερνήσεως, την ευθύνη για την έγκριση 

του επιχειρηματικού προτύπου, της στρατηγικής αναλήψεως 

κινδύνων και του προφίλ κινδύνου του Ομίλου, μέσω της κατάλ-

ληλης πολιτικής για τη διαχείριση κινδύνων.

Παράλληλα, με βάση τα εκάστοτε καθορισμένα αποδεκτά 

ανώτατα όρια αναλήψεως κινδύνων, διασφαλίζει ότι η εν λόγω 

πολιτική είναι κατανοητή σε όλα τα επίπεδα ιεραρχίας του 

Ομίλου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για τους κινδύνους που 

μπορεί να αναλάβει ο Όμιλος, για το μέγεθος των εν λόγω 

κινδύνων, για τα όρια σχετικά με τις σημαντικές επιχειρημα-

τικές δραστηριότητές του, καθώς και για τις βασικές αρχές 

υπολογισμού και μετρήσεως των κινδύνων αυτών. Το προφίλ 

κινδύνου του Ομίλου καλύπτει, μεταξύ άλλων βασικών 

κινδύνων, τους ακόλουθους τύπους κινδύνου:

•  Πιστωτικός Κίνδυνος

•  Κίνδυνος Αγοράς

•  Κίνδυνος Ρευστότητας

•  Λειτουργικός Κίνδυνος

Η Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων συνεδριάζει σε μηνιαία 

βάση ή/και εκτάκτως και εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο τη 

στρατηγική για τον καθορισμό του προφίλ κινδύνου του Ομίλου, 

καθώς και τη στρατηγική για την ανάληψη κινδύνων και για τη 

διαχείριση των κινδύνων και των κεφαλαίων του. Σύμφωνα 

με το θεσμικό πλαίσιο, η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπ’ όψιν την 

επιχειρησιακή στρατηγική της Τραπέζης και του Ομίλου και την 

ύπαρξη επαρκών διαθεσίμων τεχνικών και ανθρωπίνων πόρων, 

αξιολογεί την επάρκεια και την αποτελεσματικότητα της πολι-

τικής και των διαδικασιών διαχειρίσεως κινδύνων της Τραπέζης 

και του Ομίλου, ως προς:

•  Την ανάληψη, την παρακολούθηση και τη διαχείριση των 

κινδύνων (αγοράς, πιστωτικός, επιτοκίων, ρευστότητας, 

λειτουργικός και λοιποί βασικοί κίνδυνοι) ανά κατηγορία 

συναλλαγών και Πελατών και ανά επίπεδο κινδύνου (χώρα, 

επάγγελμα, δραστηριότητα).

•  Τον καθορισμό των εκάστοτε ανωτάτων ορίων αναλήψεως 

κινδύνου συνολικά για κάθε είδος κινδύνου και την 

περαιτέρω κατανομή εκάστου εκ των ορίων αυτών ανά 

χώρα, κλάδο, νόμισμα, επιχειρησιακή Μονάδα κ.λπ.

•  Τη θέσπιση ορίων παύσεως ζημιογόνων δραστηριοτήτων ή 

άλλων διορθωτικών ενεργειών.

Επιπροσθέτως, η Επιτροπή εξετάζει και αξιολογεί τις ακολου-

θούμενες μεθοδολογίες και τα υποδείγματα μετρήσεως των 

αναλαμβανομένων κινδύνων και εξασφαλίζει την επικοινωνία 

μεταξύ του Εσωτερικού Ελεγκτού, των Εξωτερικών Ελεγκτών 

και των Εποπτικών Αρχών με το Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά 

με θέματα διαχειρίσεως κινδύνων.

Ο Γενικός Διευθυντής και Chief Risk Officer εποπτεύει τη 

Μονάδα Διαχειρίσεως Κινδύνων του Ομίλου και υποβάλλει 

τακτικές και έκτακτες αναφορές προς την Επιτροπή Διαχει-

ρίσεως Ενεργητικού-Παθητικού (ΑLCo), την Επιτροπή Πιστω-

τικού Κινδύνου, την Επιτροπή Διαχειρίσεως Λειτουργικού 

Κινδύνου, την Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων και το Διοι-

κητικό Συμβούλιο της Τραπέζης.

Το επιχειρησιακό πρότυπο και οι επιχειρησιακές δραστηριότητες 

της Τραπέζης και του Ομίλου ελέγχονται και εποπτεύονται από 

τις αντίστοιχες εποπτικές αρχές της κάθε χώρας, στην οποία 

δραστηριοποιείται. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (Ε.Κ.Τ.) και 

η Τράπεζα της Ελλάδος, ως η αρμόδια ελληνική εποπτική αρχή 

που συμμετέχει στον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό (Ε.Ε.Μ.), 

συνιστούν τον εποπτικό μηχανισμό της Τραπέζης και του Ομίλου 

και παρακολουθούν τη συμμόρφωσή του με την ελληνική και 

με την ευρωπαϊκή τραπεζική νομοθεσία, με τους εποπτικούς 

κανόνες, καθώς και με το κανονιστικό πλαίσιο της Βασιλείας ΙΙΙ 

(CRR/CRD).

Ο Όμιλος Alpha Bank, επιδιώκοντας την επίτευξη των στόχων 

της επιχειρησιακής του στρατηγικής, ρυθμίζει και αναπροσαρ-

μόζει το πλαίσιο της διαχειρίσεως κινδύνων σε τακτά χρονικά 

διαστήματα, ώστε να ενσωματώνει τις νέες κανονιστικές 

απαιτήσεις, να βελτιώνει την αποτελεσματικότητα των επιχειρη-

σιακών του δραστηριοτήτων και να διασφαλίζει ότι η διαχείριση 

των κινδύνων, αλλά και οι αντίστοιχες εποπτικές αναφορές 

κινδύνων συνάδουν πάντοτε με τις σχετικές εποπτικές οδηγίες 

καθώς και με τις αρχές της εταιρικής διακυβερνήσεως.

Η στρατηγική και το πλαίσιο αναλήψεως και διαχειρίσεως 

κινδύνων του Ομίλου βασίζονται στις αρχές των τριών γραμμών 

Ο Όμιλος Alpha Bank εφαρμόζει με συνέπεια τις βέλτιστες 

αρχές και τα υψηλότερα πρότυπα εταιρικής διακυβερνήσεως σε 

κάθε πτυχή της επιχειρηματικής του δραστηριότητας, συμπερι-

λαμβανομένης της διαχειρίσεως κινδύνων.

Η διαχείριση κινδύνων είναι ιδιαίτερα σημαντική για την 

προώθηση των στρατηγικών, των επιχειρηματικών και των 

χρηματοοικονομικών στόχων του Ομίλου και αποτελεί αναπό-

σπαστο τμήμα της διαδικασίας καθορισμού της επιχειρησιακής 

στρατηγικής, συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας του 

επιχειρησιακού σχεδιασμού και της πολιτικής αναλήψεως 

κινδύνων, καθώς καθορίζει τα εκάστοτε αποδεκτά ανώτατα 

όρια αναλήψεως κινδύνων συνολικά για κάθε είδος κινδύνου.

Οι κύριες κατηγορίες κινδύνων που αντιμετωπίζει η Τράπεζα 

είναι ο πιστωτικός κίνδυνος, ο κίνδυνος αγοράς, ο κίνδυνος 

ρευστότητας, ο κίνδυνος αντισυμβαλλομένου και χωρών και 

ο λειτουργικός κίνδυνος. Προκειμένου να διασφαλισθεί ότι οι 

επιπτώσεις των εν λόγω κινδύνων στα οικονομικά αποτελέ-

σματα, στους μακροπρόθεσμους στρατηγικούς στόχους καθώς 

και στη φήμη της Τραπέζης και του Ομίλου ελαχιστοποιούνται, 

ο Όμιλος εφαρμόζει πρακτικές αναγνωρίσεως, προβλέψεως, 

μετρήσεως, παρακολουθήσεως, ελέγχου και αντιμετωπίσεως 

των υψηλότερων, καθώς και των αναδυομένων κινδύνων, μέσω 

μίας διαδικασίας εσωτερικής διακυβερνήσεως που στηρίζεται 

στην εφαρμογή πιστωτικών εργαλείων και διαδικασιών διαχει-

ρίσεως κινδύνων.

Η στρατηγική αναλήψεως και διαχειρίσεως των πάσης μορφής 

κινδύνων που ακολουθείται σε όλο το εύρος των δραστηριο-

τήτων των Μονάδων της Τραπέζης και των Εταιριών του Ομίλου 

είναι απολύτως ευθυγραμμισμένη με τις διεθνείς βέλτιστες 

πρακτικές καθώς και με την ισχύουσα νομοθεσία και τους 

ρυθμιστικούς και εποπτικούς κανόνες, ενώ εξελίσσεται συνεχώς 

μέσα από την ανάπτυξη μίας ενιαίας αντιλήψεως διαχειρίσεως 

κινδύνου, η οποία είναι κοινή για την Τράπεζα και για τον Όμιλο.

Κατά τη διάρκεια του 2017, ο Τομέας Διαχειρίσεως Κινδύνων 

είχε ως βασικό στόχο την ενδυνάμωση του προφίλ κινδύνου 

του Ομίλου, ώστε να συνάδει πλήρως με τη στρατηγική 

κινδύνου και παράλληλα τη διατήρηση της σταθερής κεφα-

λαιακής του βάσεως και της ρευστότητάς του, στο πλαίσιο των 

ευμετάβλητων οικονομικών συνθηκών και του ταχέως εξελισ-

σόμενου κανονιστικού περιβάλλοντος. Επιπροσθέτως, ο Όμιλος 

συνέχισε να βελτιώνει το Πλαίσιο Διαχειρίσεως Κινδύνων 

και τις πρακτικές εταιρικής διακυβερνήσεως, προκειμένου 

να διασφαλίσει την επαρκή ενσωμάτωση των κανονιστικών 

6. Διαχείριση
Κινδύνων
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 – Διεύθυνση Εκτιμήσεως Κόστους Πιστωτικού Κινδύνου

•  Διεύθυνση Δεδομένων και Αναλύσεως Πιστωτικού Κινδύνου

 – Διεύθυνση Διαχειρίσεως Δεδομένων Πιστωτικού Κινδύνου

 – Διεύθυνση Αναλύσεως Πιστωτικού Κινδύνου

•  Διεύθυνση Πιστοδοτήσεων Επιχειρήσεων 

•  Διεύθυνση Πίστεως Καθυστερήσεων Wholesale Banking

•  Διεύθυνση Λιανικής Πίστεως

•  Ενότητα Εργασιών “Επικύρωση Υποδειγμάτων Διαχειρίσεως 

Κινδύνων”

Επίσης, ο Όμιλος έχει ορίσει Διευθυντές Διαχειρίσεως Κινδύνου 

και Πιστοδοτήσεων στις χώρες όπου δραστηριοποιείται, οι 

οποίοι είναι υπεύθυνοι για τη διασφάλιση της συμμορφώσεως 

με τους ρυθμιστικούς κανόνες των εποπτικών αρχών των 

χωρών αυτών.

Ο Όμιλος Alpha Bank έχει υιοθετήσει μία σαφώς καθορι-

σμένη στρατηγική αναλήψεως και διαχειρίσεως πιστωτικού 

κινδύνου, η οποία, ανταποκρινόμενη στους επιχειρηματικούς 

του στόχους, αντανακλά τα επίπεδα ανοχής κινδύνου, καθώς 

και το αναμενόμενο επίπεδο κερδοφορίας σε σχέση με τους 

αναλαμβανόμενους κινδύνους. Το πλαίσιο διαχειρίσεως πιστω-

τικού κινδύνου διαμορφώνεται σύμφωνα με τους ακόλουθους 

στόχους:

•  Την ανεξαρτησία της διαχειρίσεως του πιστωτικού κινδύνου 

από δραστηριότητες αναλήψεως κινδύνων και από τους 

Λειτουργούς, στις αρμοδιότητες των οποίων εμπίπτουν οι εν 

λόγω δραστηριότητες.

•  Την παροχή πλήρους και έγκαιρης υποστηρίξεως στις επιχει-

ρησιακές Μονάδες κατά τη διαδικασία λήψεως αποφάσεων.

•  Τη διαρκή και συστηματική παρακολούθηση του δανειακού 

χαρτοφυλακίου, σύμφωνα με την πολιτική και τις διαδι-

κασίες του Ομίλου που διασφαλίζουν τη χρηστή διαδικασία 

εγκρίσεως δανείων.

•  Την παρακολούθηση και την ενδυνάμωση του προφίλ 

πιστωτικού κινδύνου, σύμφωνα με τα καθορισμένα ανώτατα 

επίπεδα ανοχής κινδύνου, που περιλαμβάνουν την εκτίμηση 

της ποιότητας του χαρτοφυλακίου πιστοδοτήσεων (αναμε-

νόμενη ζημία) και της συγκεντρώσεως του πιστωτικού 

κινδύνου (όρια ανά πιστούχο, ανά τομέα οικονομίας και ανά 

γεωγραφική περιοχή).

•  Τη διατήρηση ενός πλαισίου ελέγχων, προκειμένου να 

διασφαλισθεί ότι η ανάληψη πιστωτικού κινδύνου βασί-

ζεται σε ορθές αρχές διαχειρίσεως πιστωτικού κινδύνου 

και σε σαφώς καθορισμένα και αυστηρά πρότυπα παροχής 

πιστώσεων.

•  Τον ακριβή εντοπισμό, την αξιολόγηση και τη μέτρηση του 

αναλαμβανόμενου πιστωτικού κινδύνου σε επίπεδο Τραπέζης 

και Ομίλου και ειδικότερα σε επίπεδο δανείου, αλλά και 

χαρτοφυλακίου δανείων.

•  Την έγκριση από σαφώς καθορισμένες δομές ιεραρχίας κάθε 

νέας χορηγήσεως πιστώσεως και κάθε ουσιώδους μεταβολής 

υφισταμένης πιστώσεως (π.χ. στη διάρκεια, στη δομή των 

εξασφαλίσεων έναντι της πιστώσεως ή στους περιορισμούς/

στις ρήτρες των πιστώσεων).

•  Την ανάθεση της εγκριτικής αρμοδιότητας για τη χορήγηση 

πιστώσεων στα αρμόδια Συμβούλια Πιστοδοτήσεων, τα οποία 

απαρτίζονται από Στελέχη των επιχειρησιακών Μονάδων 

και των Μονάδων παρακολουθήσεως των πιστοδοτήσεων 

με επαρκείς γνώσεις και με εμπειρία στον τομέα της διαχει-

ρίσεως κινδύνων, πλήρως ικανά να εφαρμόσουν την 

εσωτερική πολιτική και τις διαδικασίες της Τραπέζης.

•  Τη διενέργεια της διαδικασίας λήψεως αποφάσεων για τον 

καθορισμό των όρων των χρηματοδοτήσεων και την έγκρισή 

τους εντός ενός σαφώς καθορισμένου πλαισίου εξουσιοδο-

τήσεων.

•  Τη μέτρηση και την αξιολόγηση του συνόλου των κινδύνων 

που απορρέουν από τις κάθε είδους πιστοδοτήσεις της 

Τραπέζης και των Εταιριών του Ομίλου προς μεμονωμένες 

επιχειρήσεις ή ομίλους συνδεδεμένων επιχειρήσεων, καθώς 

και από τις πιστοδοτήσεις προς τους φορείς τους, σύμφωνα 

με τις κανονιστικές απαιτήσεις.

Οι ανωτέρω στόχοι επιτυγχάνονται εντός ενός συνεχώς εξελισ-

σόμενου πλαισίου μεθοδολογιών και συστημάτων μετρήσεως 

και παρακολουθήσεως του πιστωτικού κινδύνου, με τη χρήση 

μίας σειράς διαδικασιών λήψεως αποφάσεων για τη χορήγηση 

πιστώσεων, εξετάσεως και αναλύσεως της συγκεντρώσεως 

κινδύνων, έγκαιρης προειδοποιήσεως για την ανάληψη 

κινδύνων πέραν των επιπέδων ανοχής, καθώς και διαχειρίσεως 

των προβληματικών πιστοδοτήσεων. Το πλαίσιο αυτό προσαρ-

μόζεται στις απαιτήσεις των εκάστοτε οικονομικών συγκυριών 

καθώς και στη φύση και στην έκταση των επιχειρησιακών 

δραστηριοτήτων του Ομίλου.

Ειδικότερα, η ενίσχυση και η βελτίωση του εν λόγω πλαισίου 

διαχειρίσεως πιστωτικού κινδύνου περιλαμβάνει:

•  Διαρκή ενημέρωση των Κανονισμών Πιστοδοτήσεων και 

άμυνας, οι οποίες συνιστούν καθοριστικό παράγοντα της αποτε-

λεσματικής λειτουργίας του και παρέχουν ένα σύνολο κανόνων 

και προτύπων που πρέπει να εφαρμοσθούν με ακρίβεια και με 

σαφήνεια σε ένα συνεκτικό υπόδειγμα ασκήσεως της επιχειρη-

σιακής του λειτουργίας, το οποίο αποτελεί το πλαίσιο για τον 

καθορισμό των ευθυνών και των αρμοδιοτήτων σχετικά με τη 

διαχείριση του κινδύνου σε όλο τον Όμιλο.

Ειδικότερα:

•  Οι Μονάδες αναπτύξεως τραπεζικών δραστηριοτήτων και 

διενέργειας συναλλαγών συνιστούν την πρώτη γραμμή 

άμυνας και “ιδιοκτησίας” του κινδύνου, η οποία αναγνωρίζει 

και διαχειρίζεται τους κινδύνους που θα προκύψουν κατά την 

άσκηση των τραπεζικών δραστηριοτήτων.

•  Η Μονάδα διαχειρίσεως κινδύνων και η Μονάδα κανονι-

στικής συμμορφώσεως αποτελούν τη δεύτερη γραμμή άμυνας 

και διαχωρίζονται όχι μόνο μεταξύ τους, αλλά και από την 

πρώτη γραμμή. Λειτουργούν συμπληρωματικά στη διενέργεια 

των τραπεζικών δραστηριοτήτων της πρώτης γραμμής 

άμυνας, με στόχο τη διασφάλιση της αντικειμενικότητας στη 

λήψη αποφάσεων, τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας των 

εν λόγω αποφάσεων σε όρους αναλήψεως κινδύνων, τη 

συμμόρφωση με το ισχύον νομοθετικό και θεσμικό πλαίσιο, 

περιλαμβανομένων των εσωτερικών κανονισμών και των 

κανόνων δεοντολογίας και τη συγκεντρωτική απεικόνιση και 

την εκτίμηση της συνολικής εκθέσεως της Τραπέζης και του 

Ομίλου σε κίνδυνο.

•  Οι Μονάδες εσωτερικού ελέγχου, οι οποίες είναι διαχω-

ρισμένες από την πρώτη και τη δεύτερη γραμμή άμυνας, 

συνιστούν την τρίτη γραμμή, η οποία μέσω των ελεγκτικών 

μηχανισμών και διαδικασιών καλύπτει σε συνεχή βάση κάθε 

δραστηριότητα της Τραπέζης και του Ομίλου και διασφαλίζει 

τη συνεπή υλοποίηση της επιχειρησιακής στρατηγικής, συμπε-

ριλαμβανομένης και της στρατηγικής διαχειρίσεως κινδύνων, 

μέσω της πιστής εφαρμογής των εσωτερικών πολιτικών και 

διαδικασιών, ενώ επίσης συντελεί στην αποτελεσματική και 

ασφαλή λειτουργία τους.

Ο πιστωτικός κίνδυνος απορρέει από την ενδεχόμενη αδυναμία 

των δανειοληπτών ή των αντισυμβαλλομένων να αποπλη-

ρώσουν τις οφειλές που προκύπτουν από τις δανειακές τους 

υποχρεώσεις προς τον Όμιλο, λόγω της επιδεινώσεως της πιστο-

ληπτικής τους ικανότητας, ιδιαίτερα εντός ενός επιδεινούμενου 

χρηματοπιστωτικού και μακροοικονομικού περιβάλλοντος.

Η διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου ευρίσκεται υπό την 

εποπτεία του Γενικού Διευθυντού και Chief Risk Officer του 

Ομίλου και αποτελεί αρμοδιότητα πολλών Διευθύνσεων που 

είναι υπεύθυνες για τον καθορισμό των ανωτάτων ορίων 

αναλήψεως πιστωτικού κινδύνου και των πολιτικών διαχει-

ρίσεώς του, για την αναθεώρηση των εγκρίσεων πιστοδο-

τήσεων και των διαδικασιών παρακολουθήσεως των επιχει-

ρησιακών Μονάδων, για τη διευκόλυνση της διαδικασίας 

υπολογισμού της απομειώσεως των χρηματοδοτικών ανοιγ-

μάτων σε τριμηνιαία βάση, καθώς και για την παρακολούθηση 

και την υποβολή των εποπτικών και εσωτερικών αναφορών 

σχετικά με το ενοποιημένο χαρτοφυλάκιο πιστοδοτήσεων του 

Ομίλου, συμπεριλαμβανομένου του προσδιορισμού των ορίων 

του χαρτοφυλακίου για συγκεκριμένους κλάδους και χώρες. 

Εξειδικευμένα τμήματα είναι υπεύθυνα για την ανάπτυξη των 

υποδειγμάτων αξιολογήσεως και μετρήσεως της πιστοληπτικής 

ικανότητας των πιστούχων, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η 

διαθεσιμότητά τους στην καθημερινή διεξαγωγή των εργασιών 

των επιχειρησιακών Μονάδων και η συμμόρφωσή τους με τις 

κανονιστικές και με τις θεσμικές απαιτήσεις. Μία ξεχωριστή 

Ενότητα Εργασιών είναι υπεύθυνη για την επικύρωση των 

συστημάτων διαβαθμίσεως και των υποδειγμάτων μετρήσεως 

του πιστωτικού κινδύνου, η οποία αναφέρεται απευθείας στον 

Γενικό Διευθυντή και Chief Risk Officer του Ομίλου.

Στον Όμιλο λειτουργούν υπό την εποπτεία του Γενικού Διευ-

θυντού και Chief Risk Officer Διευθύνσεις Διαχειρίσεως 

Κινδύνων, οι οποίες έχουν την ευθύνη για την άμεση υλοποίηση 

του πλαισίου διαχειρίσεως κινδύνων, σύμφωνα με τις κατευ-

θύνσεις της Επιτροπής Διαχειρίσεως Κινδύνων, ως κατωτέρω:

•  Διεύθυνση Κινδύνων Αγοράς και Λειτουργικών Κινδύνων

•  Διεύθυνση Credit Control

 – Διεύθυνση Πολιτικής και Ελέγχου Πιστωτικού Κινδύνου

 – Διεύθυνση Μεθοδολογιών Πιστωτικού Κινδύνου

Π ι σ τ ω τ ι κ ό ς  Κ ί ν δ υ ν ο ς
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 –  ενίσχυση του μηχανισμού συγκεντρώσεως δεδομένων 

και παραγωγής της τελικής αναφοράς, προκειμένου 

να βελτιωθεί η χρονική ανταπόκριση, η ακρίβεια και η 

πληρότητα της απεικονίσεως των μεγεθών που συμβάλλουν 

στη μείωση των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων, επιτρέ-

ποντας στην Τράπεζα να προχωρήσει έγκαιρα στις αντί-

στοιχες διορθωτικές ενέργειες, σε περίπτωση αποκλίσεως 

σε σχέση με τους στόχους του Επιχειρησιακού Σχεδίου 

Μειώσεως των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων.

•  Δημιουργία μηχανισμού για την υποβολή των στοιχείων 

των αντισυμβαλλομένων νομικών προσώπων, του πλαισίου 

διακυβερνήσεως, του λειτουργικού μοντέλου καθώς και 

μηχανισμού ελέγχου ποιότητας των αναλυτικών δεδομένων 

που θα αποστέλλονται σε μηνιαία βάση στην Ευρωπαϊκή 

Κεντρική Τράπεζα μέσω της υποβολής στην Τράπεζα της 

Ελλάδος (ΤτΕ), σύμφωνα με τον Κανονισμό 2016/867 της 

Ευρωπαϊκής Ενώσεως και την Πράξη Διοικητού της Τραπέζης 

της Ελλάδος 2677/19.5.2017. Έχουν ήδη πραγματοποιηθεί 

δοκιμαστικές υποβολές προς την ΤτΕ με επιτυχία και αναμέ-

νεται να λειτουργήσει έως τον Σεπτέμβριο του 2018 ο πλήρης 

μηχανισμός για την υποβολή όλων των αναλυτικών δεδο-

μένων λογαριασμών, οικονομικών και λογιστικών στοιχείων 

και καλυμμάτων.

•  Ενίσχυση της λειτουργίας του ελέγχου του πιστωτικού 

κινδύνου, που παρακολουθεί σε συνεχή βάση το χαρτοφυ-

λάκιο πιστοδοτήσεων Wholesale Banking και Λιανικής Τραπε-

ζικής του Ομίλου και αναλαμβάνει τη διενέργεια στοχευ-

μένων ελέγχων του εν λόγω χαρτοφυλακίου, με σκοπό 

να εξετάσει συγκεκριμένες πτυχές των κινδύνων ανάλογα 

με την περίπτωση, όπως, μεταξύ άλλων, η εφαρμογή της 

πολιτικής του πιστωτικού κινδύνου, η χρήση των συστημάτων 

αξιολογήσεως, η διαχείριση της διαδικασίας χορηγήσεως 

πιστώσεων και η συμμόρφωση των χορηγούμενων πιστοδο-

τήσεων με το πλαίσιο των εσωτερικών πιστωτικών ορίων και 

των κανόνων προληπτικής εποπτείας.

•  Διενέργεια ασκήσεων προσομοιώσεως ακραίων κατα-

στάσεων (stress tests), οι οποίες αποτελούν ένα σημαντικό 

εργαλείο διαχειρίσεως κινδύνων, πλήρως ενσωματωμένο 

στις βασικές αναφορές κινδύνων και στον προγραμμα-

τισμό των απαιτούμενων κεφαλαίων και της ρευστότητας 

σε επίπεδο Τραπέζης και Ομίλου, που παρέχει ενδείξεις 

ως προς το ύψος των κεφαλαίων που απαιτούνται για να 

απορροφηθούν οι ζημίες, υπό την παραδοχή συγκεκριμένων 

ακραίων υποθετικών σεναρίων. Οι ασκήσεις προσομοιώσεως 

ακραίων καταστάσεων πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις του εποπτικού πλαισίου και αποτελούν βασική 

συνιστώσα της στρατηγικής διαχειρίσεως επιχειρησιακών 

κινδύνων (Enterprise Risk Management) του Ομίλου, με 

σκοπό την εκτίμηση και την αξιολόγηση των επιχειρημα-

τικών αποφάσεων που αφορούν στην κεφαλαιακή θέση του 

Ομίλου. Επιπλέον, το Θεσμικό Πλαίσιο Πιστοδοτήσεων και το 

Πλαίσιο Διαχειρίσεως Πιστωτικού Κινδύνου της Τραπέζης και 

του Ομίλου αναθεωρήθηκαν και αναδιαμορφώθηκαν με την 

ενσωμάτωση του θεσμικού και του εποπτικού πλαισίου για 

την ουσιαστική και αποτελεσματική διαχείριση των οφειλών 

σε καθυστέρηση και των μη εξυπηρετούμενων οφειλών, 

συμπεριλαμβανομένων και των νέων απαιτήσεων και των 

ορισμών του εν λόγω Πλαισίου.

Ακολούθως, ο Όμιλος προχώρησε στην αντίστοιχη αναδι-

αμόρφωση των εσωτερικών συστημάτων αξιολογήσεως 

των κινδύνων και των διαδικασιών διαχειρίσεως πιστωτικού 

κινδύνου, προκειμένου να διασφαλίσει τη συμμόρφωση των 

εσωτερικών αναφορών και των αναφορών σε τρίτους με τα 

νέα πρότυπα τεχνικά σχέδια υποβολής εκθέσεων και με τις 

πρακτικές ομαδοποιήσεως των δεδομένων.

Τέλος, με σκοπό την αναβάθμιση και την ισχυροποίηση του 

εσωτερικού συστήματος διαχειρίσεως πιστωτικού κινδύνου, 

ευρίσκονται σε εξέλιξη οι ακόλουθες ενέργειες:

•  Παρακολούθηση και έλεγχος της συμμορφώσεως του 

πλαισίου διαχειρίσεως πιστωτικού κινδύνου, που περιλαμ-

βάνει την υποβολή εκθέσεων προς τον Γενικό Διευθυντή και 

Chief Risk Officer του Ομίλου, με τις ελάχιστες εποπτικές 

απαιτήσεις της Βασιλείας ΙΙΙ (CRR/CRD IV) σχετικά με την 

Προσέγγιση Εσωτερικών Διαβαθμίσεων (IRB), όσον αφορά 

στα θέματα διακυβερνήσεως και αναπτύξεως συστημάτων και 

μοντέλων επιμετρήσεως πιστωτικού κινδύνου.

•  Παρακολούθηση και βελτίωση των υφισταμένων συστημάτων 

αξιολογήσεως πιστωτικού κινδύνου, στα οποία έχουν ενσω-

ματωθεί οι Οδηγίες της Τραπέζης της Ελλάδος, της Ευρω-

παϊκής Αρχής Τραπεζών και του Εκτελεστικού Κανονισμού 

2015/227 της 9.1.2015 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα μη 

εξυπηρετούμενα δάνεια (Non-Performing Loans) και για τις 

ρυθμίσεις (Forborne Exposures).

•  Παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας των τύπων 

ρυθμίσεων που αναπτύχθηκαν σύμφωνα με το νέο εποπτικό 

πλαίσιο καθώς και των λύσεων οριστικής διευθετήσεως τόσο 

για τους πιστούχους υπό τη διαχείριση των Επιχειρησιακών 

των Μοντέλων Διαβαθμίσεως Επιχειρηματικής Πίστεως 

(Wholesale Banking) και Λιανικής Τραπεζικής (Retail 

Banking) στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, προσαρμοσμένων 

στο εποπτικό πλαίσιο, στις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές, 

στις εκάστοτε μακροοικονομικές συνθήκες και στη διάθεση 

αναλήψεως κινδύνων του Ομίλου, ώστε να διασφαλίζεται η 

ορθή και αποτελεσματική εφαρμογή και λειτουργία τους.

•  Προσαρμογές στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τη μετάβαση 

της Τραπέζης και των Εταιριών του Ομίλου στην Ελλάδα στην 

Εξελιγμένη Μέθοδο Υπολογισμού των Κεφαλαιακών Απαι-

τήσεων έναντι του πιστωτικού κινδύνου μέσω:

 –  της διαρκούς επικυρώσεως των συστημάτων μετρήσεως και 

διαχειρίσεως του πιστωτικού κινδύνου της Τραπέζης και του 

Ομίλου,

 –  της βελτιώσεως όλων των πολιτικών αναφορικά με τη 

διαχείριση πιστωτικού κινδύνου.

•  Ενέργειες για τη συμμόρφωση της Τραπέζης και των Εταιριών 

του Ομίλου με το νέο Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής 

Πληροφορήσεως (ΔΠΧΠ) 9, οι οποίες όσον αφορά στον 

Πιστωτικό Κίνδυνο σχετίζονται με μεταβολή της μεθοδο-

λογίας υπολογισμού των απομειώσεων απαιτήσεων. 

•  Ανάπτυξη των απαραίτητων πολιτικών, διαδικασιών και 

υποδειγμάτων για την υιοθέτηση του Διεθνούς Προτύπου 

Χρηματοοικονομικής Πληροφορήσεως (ΔΠΧΠ) 9 από την 

Τράπεζα και από τις Εταιρίες του Ομίλου.

•  Εισαγωγή μηχανογραφικού συστήματος υπολογισμού απομει-

ώσεων, με βάση το νέο Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονο-

μικής Πληροφορήσεως (ΔΠΧΠ) 9.

•  Ανάπτυξη πλαισίου επικυρώσεως των υποδειγμάτων αξιολο-

γήσεως πιστωτικού κινδύνου και διακριτή διαδικασία επικυ-

ρώσεως αυτών, η οποία διενεργείται σε δύο περιπτώσεις: 

(i) στον σχεδιασμό νέων υποδειγμάτων ή σε τροποποίηση 

υφισταμένων και (ii) ως μέρος μίας συνεχούς αξιολογήσεως 

της προβλεπτικής ικανότητας των υποδειγμάτων αυτών.

•  Επικαιροποίηση της Πολιτικής Διενέργειας Προβλέψεων 

Πιστοδοτήσεων, η οποία εναρμονίζεται με τις νέες εξελισ-

σόμενες θεσμικές και κανονιστικές απαιτήσεις προληπτικής 

εποπτείας.

•  Κεντρική διαχείριση και αυτοματοποιημένη εγκριτική διαδι-

κασία αιτημάτων και μηχανισμών της πολιτικής εισπράξεως 

Λιανικής Τραπεζικής στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

•  Συστηματικό και περιοδικό έλεγχο της ποιότητας των πιστοδο-

τήσεων Επιχειρηματικής Πίστεως και Λιανικής Τραπεζικής και 

συστηματική μέτρηση και αξιολόγηση του κινδύνου συγκε-

ντρώσεως ανά προϊόν, ανά χαρτοφυλάκιο, ανά αντισυμβαλ-

λόμενο και ανά τομέα οικονομικής δραστηριότητας.

•  Ενσωμάτωση της “Πολιτικής Διαχειρίσεως Περιβαλλο-

ντικών και Κοινωνικής Ευθύνης Κινδύνων στη Διαδικασία 

Πιστοδοτήσεων των Νομικών Προσώπων” στην Πιστωτική 

Πολιτική του Ομίλου και στο Πλαίσιο Διαχειρίσεως Πιστω-

τικού Κινδύνου, ώστε κατά τη διαδικασία εγκρίσεως πιστο-

δοτήσεων, πέραν της αξιολογήσεως πιστωτικού κινδύνου, 

να εξετάζεται συμπληρωματικά η απαρέγκλιτη τήρηση των 

αρχών της περιβαλλοντικά και κοινωνικά υπεύθυνης χορη-

γήσεως πιστοδοτήσεων.

•  Επικαιροποίηση της “Πολιτικής Αποσβέσεων Απαιτήσεων 

Ομίλου”, στο πλαίσιο συμμορφώσεως με τις εποπτικές 

απαιτήσεις για τη διαχείριση των Μη Εξυπηρετούμενων 

Ανοιγμάτων.

•  Βελτίωση της υφισταμένης διαδικασίας έγκαιρης προειδο-

ποιήσεως πιστωτικού κινδύνου (Early Warning Mechanism), 

με στόχο την περαιτέρω αυτοματοποίησή της. Συγκεκριμένα, 

μέσω της “Πολιτικής Έγκαιρης Προειδοποιήσεως Πιστωτικού 

Κινδύνου” προσδιορίζονται οι απαιτούμενες διαδικασίες και 

ενέργειες, προκειμένου να εντοπίζονται εγκαίρως πιστούχοι 

ή τμήματα του δανειακού χαρτοφυλακίου με πιθανότητα μη

εξυπηρετήσεως των οφειλών στον Όμιλο, ώστε στη συνέχεια

να πραγματοποιούνται στοχευμένες ενέργειες σε επίπεδο 

δανειολήπτη ή/και χαρτοφυλακίου ανά χώρα, όπου δραστη-

ριοποιείται ο Όμιλος. 

•  Σχεδιασμό και υλοποίηση ενεργειών που στοχεύουν στη 

βελτίωση του επιπέδου αυτοματοποιήσεως, ακρίβειας, 

πληρότητας, ποιότητας και επικυρώσεως των δεδομένων, 

ως μέρος του στρατηγικού στόχου της Τραπέζης προς μία 

καθολική προσέγγιση για την ανάπτυξη ενός αποτελεσμα-

τικού πλαισίου συγκεντρώσεως και αναφοράς δεδομένων, 

σύμφωνα με τις απαιτήσεις που έχουν τεθεί στο πλαίσιο του 

προτύπου BCBS 239.

•  Σχεδιασμό και υλοποίηση ενός σημαντικού και πολύπλοκου 

έργου που σχετίζεται με την Πράξη 102/ΤτΕ, το οποίο 

αποσκοπεί σε:

 –  ανάπτυξη κοινών ορισμών, δημιουργία “ενιαίας πηγής” 

ανακτήσεως δεδομένων,

 –  ενίσχυση του πλαισίου διακυβερνήσεως/ποιότητας δεδο-

μένων, με έμφαση στη δημιουργία τους και στις σχετικές 

διαδικασίες,
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Στους πίνακες 1 και 2 παρουσιάζονται σε ενοποιημένη βάση τα 

δάνεια και οι απαιτήσεις κατά Πελατών με βάση την ποιότητά 

τους (Πίνακας 1) και η ανάλυση ενηλικιώσεως των δανείων σε 

καθυστέρηση και των μη απομειωμένων δανείων και απαι-

τήσεων κατά Πελατών (ανά κατηγορία δανείων Πίνακας 2).

Στις συσσωρευμένες προβλέψεις απομειώσεως, βάσει 

“συλλογικής αξιολογήσεως”, περιλαμβάνεται ποσό ύψους 

Ευρώ 602,1 εκατ., που αφορά σε συλλογικές προβλέψεις για 

ζημιογόνα γεγονότα, τα οποία δύναται να έχουν συμβεί, αλλά 

δεν έχουν ακόμη δηλωθεί (Incurred But Not Reported – IBNR) 

την 31.12.2017.

Στα απομειωμένα δάνεια και στις απομειωμένες απαιτήσεις 

προς Ιδιώτες και Μικρές Επιχειρήσεις περιλαμβάνονται και οι 

ρυθμίσεις σε καθυστέρηση έως 89 ημέρες, οι οποίες υπόκεινται 

σε συλλογική αξιολόγηση ποσού Ευρώ 4.711 εκατ. την 

31.12.2017.

  

Κίνδυνος αγοράς είναι ο κίνδυνος ζημίας που προκύπτει από 

δυσμενείς εξελίξεις στην τιμή ή στη μεταβλητότητα που παρα-

τηρούνται στις αγορές επιτοκίων, συναλλάγματος, μετοχών και 

εμπορευμάτων. Ζημίες είναι δυνατόν να προκύψουν κατά τη 

διαχείριση τόσο του εμπορικού χαρτοφυλακίου, όσο και των 

στοιχείων Ενεργητικού-Παθητικού.

1. Εμπορικό Χαρτοφυλάκιο 

Ο κίνδυνος αγοράς του εμπορικού χαρτοφυλακίου υπολογίζεται 

βάσει της Αξίας σε Κίνδυνο (Value at Risk – VaR) με τη χρήση 

ειδικής εφαρμογής. Η μέθοδος υπολογισμού της Αξίας σε 

Κίνδυνο που χρησιμοποιείται είναι αυτή της ιστορικής προσο-

μοιώσεως. Η Τράπεζα χρησιμοποιεί περίοδο διακρατήσεως 

μίας και δέκα ημερών, αναλόγως του χρόνου που απαιτείται 

για τη ρευστοποίηση του χαρτοφυλακίου. Η αξιοπιστία του 

υποδείγματος που χρησιμοποιείται ελέγχεται σε ημερήσια βάση 

με τη διενέργεια αναδρομικού, εκ των υστέρων, ελέγχου (back 

testing). Επιπροσθέτως, διενεργείται ανεξάρτητη επικύρωση 

του εσωτερικού υποδείγματος κατ’ ελάχιστον σε ετήσια βάση.

Μονάδων (Business Units), όσο και για τους πιστούχους υπό 

τη διαχείριση της Διευθύνσεως Καθυστερήσεων.

•  Ενίσχυση των συστημάτων διαχειρίσεως δεδομένων που 

υποστηρίζουν την υποβολή των αναφορών κινδύνων σε 

εποπτικούς και σε άλλους φορείς. Η τεχνική υποδομή των 

συστημάτων αυτών ενσωματώνει τις σχετικές νομικές 

οντότητες και τις επιχειρησιακές Μονάδες της Τραπέζης και 

του Ομίλου και έχει στόχο να παρέχει την ενιαία βάση για 

την υποβολή αναφορών σχετικά με τις θέσεις κινδύνου, την 

κεφαλαιακή επάρκεια και τη χρήση των πιστωτικών ορίων σε 

τακτή ή και σε ad hoc βάση.

•  Σταδιακή πραγματοποίηση της αυτόματης διασυνδέσεως 

των συστημάτων διαβαθμίσεως πιστωτικού κινδύνου με 

τα κεντρικά συστήματα (core banking systems) όλων των 

Εταιριών του Ομίλου στο εξωτερικό, καθώς και με το σύστημα 

ναυτιλιακών εργασιών στην Ελλάδα. 

•  Υιοθέτηση μηχανισμού ελέγχου της πληρότητας και της ποιό-

τητας των κρίσιμων πεδίων Wholesale Banking και Λιανικής 

Τραπεζικής, για την παρακολούθηση και για τη μέτρηση του 

πιστωτικού κινδύνου.

Στο τέλος του 2017, τα δάνεια σε καθυστέρηση στον Όμιλο 

ανήλθαν σε Ευρώ 19,8 δισ. έναντι Ευρώ 23 δισ. και ο Δείκτης 

Καθυστερήσεων σε 35% έναντι 38% στο τέλος του 2016.

Το συνολικό απόθεμα των προβλέψεων διαμορφώθηκε σε 

Ευρώ 13,29 δισ. για τον Όμιλο στο τέλος Δεκεμβρίου 2017, 

με αποτέλεσμα και ο Δείκτης Καλύψεως Καθυστερήσεων να 

διαμορφωθεί σε 67% το 2017 έναντι 69% το 2016. 

Αντιστοίχως, στο τέλος του 2017 ο Δείκτης Αποθέματος 

Προβλέψεων διαμορφώθηκε σε 23,5% ως προς το σύνολο του 

δανειακού χαρτοφυλακίου.

Τα συνολικά υπόλοιπα των ρυθμισμένων δανείων του Ομίλου 

κατά την 31.12.2017 ανήλθαν σε Ευρώ 19,63 δισ., με συνολική 

αξία εξασφαλίσεων Ευρώ 11,5 δισ.

Κ ί ν δ υ ν ο ς  Α γ ο ρ ά ς

Πίνακας 1
Δάνεια και Απαιτήσεις κατά Πελατών με Βάση την Ποιότητά τους (απομειωμένα ή μη - προβλέψεις απομειώσεως - αξία 
εξασφαλίσεων)
(Ποσά σε χιλ. Ευρώ) 31.12.2017

 Μη απομειωμένα Απομειωμένα Συσσωρευμένες
 δάνεια και απαιτήσεις δάνεια και απαιτήσεις προβλέψεις απομειώσεως

 Χωρίς Σε   
Συνολική αξία

   
Συνολική

 καθυστέρηση καθυστέρηση Ατομική Συλλογική 
προ

 Ατομική Συλλογική 
Καθαρή Αξία Αξία

 και μη και μη αξιολόγηση αξιολόγηση 
απομειώσεως

 αξιολόγηση αξιολόγηση 
μετά την

 
εξασφαλίσεων

 απομειωμένα απομειωμένα      
απομείωση

Λιανική Τραπεζική 11.037.148 2.819.773 557.565 17.692.109 32.106.595 320.681 7.167.344 24.618.570 19.903.257
Στεγαστικά 7.753.283 2.383.830 391.872 9.046.592 19.575.577 213.834 3.335.022 16.026.721 15.181.832

Καταναλωτικά 1.332.546 235.624 159.149 3.282.983 5.010.302 103.649 1.509.613 3.397.040 1.332.210

Πιστωτικές κάρτες 1.105.350 86.752 900 436.237 1.629.239 622 268.772 1.359.845 91.701

Μικρές επιχειρήσεις 845.969 113.567 5.644 4.926.297 5.891.477 2.576 2.053.937 3.834.964 3.297.514

Μεσαίες και
Μεγάλες Επιχειρήσεις  11.779.863 741.519 10.296.265 537.642 23.355.289 5.366.189 392.694 17.596.406 14.363.037
Μεγάλες επιχειρήσεις 7.671.273 519.472 5.126.151 30.609 13.347.505 2.700.887 146.136 10.500.482 8.133.139

Μεσαίες επιχειρήσεις 4.108.590 222.047 5.170.114 507.033 10.007.784 2.665.302 246.558 7.095.924 6.229.898

Δημόσιος Τομέας 1.107.629 1.237 40.202 1.269 1.150.337 28.934 18.186 1.103.217 299.805
Ελλάδα 1.034.442 909 40.202 1.269 1.076.822 28.934 16.586 1.031.302 295.394

Λοιπές χώρες 73.187 328 0 0 73.515 0 1.600 71.915 4.411

Σύνολο 23.924.640 3.562.529 10.894.032 18.231.020 56.612.221 5.715.804 7.578.224 43.318.193 34.566.099

Πίνακας 2
Ανάλυση Ενηλικιώσεως των Δανείων σε Καθυστέρηση και των Μη Απομειωμένων Δανείων και Απαιτήσεων κατά Πελατών 
(ανά κατηγορία δανείων)
(Ποσά σε χιλ. Ευρώ) 31.12.2017

 Ιδιώτες και Μεσαίες και  Δημόσιος Τομέας Σύνολο των

 Μικρές Επιχειρήσεις Μεγάλες Επιχειρήσεις  δανείων σε

    καθυστέρηση

 Στεγαστικά Καταναλωτικά Πιστωτικές Μικρές Μεγάλες Μεσαίες Ελλάδα Λοιπές και των μη

   κάρτες Επιχειρήσεις Επιχειρήσεις Επιχειρήσεις  χώρες απομειωμένων

         δανείων

1-29 ημέρες 1.611.180 158.321 67.799 87.574 395.400 167.894 901 0 2.489.069

30-59 ημέρες 430.024 53.038 12.601 14.549 30.002 20.472 8 0 560.694

60-89 ημέρες 342.626 24.264 6.352 11.444 71.169 23.299 0 328 479.482

90-179 ημέρες 0 1 0 0 1.291 201 0 0 1.493

180-360 ημέρες 0 0 0 0 6.879 1.294 0 0 8.173

>360 ημέρες 0 0 0 0 14.731 8.887 0 0 23.618

Σύνολο 2.383.830 235.624 86.752 113.567 519.472 222.047 909 328 3.562.529
Αξία εξασφαλίσεων 2.007.174 52.363 1.190 73.677 366.702 175.379 8 328 2.676.821
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Για τον υπολογισμό της Αξίας σε Κίνδυνο μίας ημέρας του 

χαρτοφυλακίου συναλλαγών της Τραπέζης χρησιμοποιείται 

περίοδος μεταβλητότητας δύο ετών και διάστημα εμπιστοσύνης 

99%. Στον Πίνακα 3 παρατίθενται τα στοιχεία που προέκυψαν 

για το εμπορικό χαρτοφυλάκιο έτους 2017 και αφορούν στην 

Τράπεζα. Οι Εταιρίες του Ομίλου έχουν πολύ μικρές θέσεις 

και πολύ μικρά όρια για το χαρτοφυλάκιο συναλλαγών και 

συνεπώς, η έκθεση σε κίνδυνο αγοράς είναι αμελητέα.

Για τη μέτρηση του κινδύνου αγοράς του χαρτοφυλακίου 

συναλλαγών, συμπληρωματικά με τον υπολογισμό της Αξίας 

σε Κίνδυνο, ελέγχεται η συμπεριφορά του σε υποθετικές 

μεταβολές των παραμέτρων αγοράς (σενάρια), καθώς και σε 

ακραίες μεταβολές τους που παρατηρήθηκαν στο παρελθόν 

(stress testing).

Το 2008, η Τράπεζα της Ελλάδος αναγνώρισε την καταλ-

ληλότητα του εσωτερικού υποδείγματος υπολογισμού του 

κινδύνου αγοράς και ενέκρινε την εφαρμογή του για τον 

υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων του χαρτοφυ-

λακίου συναλλαγών. Από την 31.12.2011, στον υπολογισμό 

των κεφαλαιακών απαιτήσεων για τον γενικό κίνδυνο αγοράς 

συνυπολογίζεται στην Αξία σε Κίνδυνο και η δυνητική ζημία υπό 

ακραίες συνθήκες (stressed VaR). Εντός του 2013, κατόπιν της 

ενσωματώσεως στα χαρτοφυλάκια της Alpha Bank των θέσεων 

της Εμπορικής Τραπέζης, η Τράπεζα της Ελλάδος επικύρωσε, εκ 

νέου, τη χρήση από την Τράπεζα του εσωτερικού υποδείγματος 

για τον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων για την 

κάλυψη του κινδύνου αγοράς.

Στο πλαίσιο της πολιτικής διαχειρίσεως χρηματοοικονομικών 

κινδύνων από την Επιτροπή Διαχειρίσεως Ενεργητικού-Παθη-

τικού (ΑLCo), έχουν θεσπισθεί όρια εκθέσεως μεγίστης ζημίας 

(stop loss) και Αξίας σε Κίνδυνο (VaR) στα διάφορα προϊόντα 

που απαρτίζουν τις θέσεις διαπραγματεύσεως και χρηματοοικο-

νομικής διαχειρίσεως, λαμβανομένων υπ’ όψιν των τρεχουσών 

αναγκών του Ομίλου και των συνθηκών της αγοράς.

Η Τράπεζα παρακολουθεί και ελέγχει σε συνεχή βάση και σε 

πραγματικό χρόνο (real time) το ποσοστό καλύψεως και τυχόν 

υπερβάσεις των ορίων εκθέσεως και μεγίστης ζημίας των 

θέσεων διαπραγματεύσεως και χρηματοοικονομικής διαχει-

ρίσεως της Ελλάδος. Οι κατά τόπους Μονάδες Διαχειρίσεως 

Κινδύνων παρακολουθούν σε ημερήσια βάση και κατά τη 

διάρκεια της ημέρας τα όρια χρηματοοικονομικής διαχειρίσεως 

των αντίστοιχων Μονάδων του εξωτερικού. Σε ημερήσια βάση 

ενοποιούνται τα αποτελέσματα διαχειρίσεως των κατά τόπους 

Μονάδων και ελέγχονται για το ποσοστό καλύψεως, καθώς και 

για τυχόν υπερβάσεις των ορίων χρηματοοικονομικής διαχει-

ρίσεως του Ομίλου. Επιπροσθέτως, η παρακολούθηση και ο 

έλεγχος των αντίστοιχων ορίων Αξίας σε Κίνδυνο πραγματοποι-

ούνται επίσης σε ημερήσια βάση.

Εντός του 2017, επικαιροποιήθηκε η Πολιτική για τη Διαχείριση 

Κινδύνων Αγοράς Ομίλου. Όσον αφορά στο εσωτερικό 

υπόδειγμα για τον κίνδυνο αγοράς, η Τράπεζα συνέχισε τη 

συμμετοχή της στο Targeted Review of Internal Models (TRIM), 

ένα έργο που ξεκίνησε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, με 

σκοπό να εξασφαλίσει μεγαλύτερη συνέπεια και ακρίβεια στη 

χρήση εσωτερικών υποδειγμάτων εντός του Ενιαίου Εποπτικού 

Μηχανισμού. Επίσης, η Τράπεζα ολοκλήρωσε τη διαδικασία 

επιλογής για την αντικατάσταση του συστήματος κινδύνων 

αγοράς και ξεκίνησε τον σχεδιασμό του για την κάλυψη 

τρεχουσών και μελλοντικών αναγκών εσωτερικής διαχειρίσεως 

κινδύνων και εποπτικών απαιτήσεων. 

Πίνακας 3
Αξία σε Κίνδυνο Εμπορικού Χαρτοφυλακίου

(Ποσά σε χιλ. Ευρώ) 2017 2016

 Συναλλαγματικός Επιτοκιακός  Κίνδυνος Επίδραση
 Κίνδυνος Κίνδυνος Τιμής Αλληλοσυσχετίσεως Σύνολο Σύνολο

31 Δεκεμβρίου 346,3 1.941,3 24,3 -213,9 2.098,1 1.248,8

Μέση ημερήσια Αξία (ετησίως) 585,5 1.146,8 42,2 -321,8 1.452,7 1.764,5

Μέγιστη ημερήσια Αξία (ετησίως) 429,9 2.220,7 9,8 -432,6 2.227,7 1.998,1

Ελάχιστη ημερήσια Αξία (ετησίως) 323,7 254,9 24,2 -158,7 444,0 1.248,8

2. Χρηματοοικονομικοί Κίνδυνοι Τραπεζικού Χαρτοφυλακίου
Οι χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι του τραπεζικού χαρτοφυλακίου 

προέρχονται από τη διάρθρωση των στοιχείων Ενεργητικού-Πα-

θητικού και κυρίως από τη διάρθρωση του χαρτοφυλακίου 

χορηγήσεων και καταθέσεων του Ομίλου. Οι χρηματοοικονο-

μικοί κίνδυνοι του τραπεζικού χαρτοφυλακίου είναι ο συναλλαγ-

ματικός, ο επιτοκιακός και ο κίνδυνος ρευστότητας.

α. Συναλλαγματικός κίνδυνος
Η Γενική Διεύθυνση καθορίζει τα όρια για την ανοικτή συναλ-

λαγματική θέση τόσο στο σύνολό της, όσο και ανά νόμισμα. 

Η συνολική θέση προκύπτει από την άθροιση της τρέχουσας 

θέσεως από τα στοιχεία του ισολογισμού και της προθεσμιακής 

θέσεως από τα παράγωγα προϊόντα (Πίνακας 4).

Ο συναλλαγματικός κίνδυνος που αναλαμβάνει ο Όμιλος 

προέρχεται κυρίως από τις συμμετοχές σε εταιρίες και επιδι-

ώκεται η αντιστάθμισή του, εφόσον υπάρχουν αντίστοιχα 

εργαλεία στα εν λόγω νομίσματα.

β. Επιτοκιακός κίνδυνος
Ως επιτοκιακός κίνδυνος τραπεζικού χαρτοφυλακίου ορίζεται 

ο κίνδυνος για τα κεφάλαια και για τα καθαρά έσοδα της 

Τραπέζης από μη αναμενόμενες μεταβολές των επιτοκίων. Ο 

επιτοκιακός κίνδυνος αναλύεται σε τρεις επιμέρους κινδύνους:

•  Κίνδυνος Επιτοκιακών Ανοιγμάτων (Gap Risk), ο οποίος 

προκύπτει εξαιτίας του διαφορετικού χρόνου επαναπροσδι-

ορισμού του επιτοκίου των στοιχείων του Ενεργητικού και 

του Παθητικού, με αποτέλεσμα τη διαφορετική επίδραση των 

μεταβολών του επιτοκίου. 

•  Κίνδυνος Βάσεως (Basis Risk), ο οποίος αναφέρεται στη 

διαφορετική επίδραση των μεταβολών του επιτοκίου σε 

προϊόντα που τιμολογούνται βάσει διαφορετικών δεικτών, 

ενώ έχουν παρόμοια διάρκεια επαναπροσδιορισμού του 

επιτοκίου.

•  Κίνδυνος Προαιρέσεως (Option Risk), ο οποίος προκύπτει 

είτε από θέσεις σε παράγωγα προϊόντα (options) είτε από 

το δικαίωμα των Πελατών να μεταβάλλουν τον χρόνο και το 

επίπεδο των ταμειακών ροών (cash flows). Για παράδειγμα, 

η μεταβολή των επιτοκίων μπορεί να επιφέρει αλλαγή στη 

συναλλακτική συμπεριφορά ενός Πελάτη, εάν του παρέχεται 

το δικαίωμα να αποπληρώσει το δάνειό του ή να αποσύρει 

την κατάθεσή του χωρίς ποινή. 

Η διαχείριση του κινδύνου επιτοκίου στο τραπεζικό χαρτοφυ-

λάκιο γίνεται σε μηνιαία βάση και σύμφωνα με τις πολιτικές και 

τις διαδικασίες για τη διαχείριση στοιχείων Ενεργητικού-Πα-

θητικού που έχουν αναπτυχθεί και εφαρμόζονται σε όλες τις 

Μονάδες του Ομίλου. 

Για την παρακολούθηση και για τη διαχείριση του κινδύνου 

επιτοκίου του τραπεζικού χαρτοφυλακίου του Ομίλου, χρησι-

μοποιούνται σε τακτική βάση και σύμφωνα με τις οδηγίες της 

Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών οι εξής τεχνικές:

•  ανάλυση ανοίγματος (gap analysis) για κάθε νόμισμα

•  ανάλυση ακραίων σεναρίων (stress scenario analysis) για 

κάθε νόμισμα.

Πίνακας 4
Συναλλαγματική Θέση Ομίλου
(Ποσά σε εκατ. Ευρώ) 31.12.2017

 USD GBP CHF JPY RON Λοιπά ΞΝ Ευρώ Σύνολο

Σύνολο Ενεργητικού 1.835,3 425,7 1.411,9 26,5 1.542,6 329,8 55.240,5 60.813,0

Σύνολο Υποχρεώσεων 1.975,8 244,7 30,2 2,7 1.070,9 406,5 47.455,6 51.186,3

Συναλλαγματική Θέση

Στοιχείων Ισολογισμού -140,5 181,1 1.381, 3 23,8 471,8 -76,7 7.784,9 9.626,7

Προθεσμιακή Συναλλαγματική 

Θέση Παραγώγων 181,3 -181,1 -1.381,3 -23,4 -360,1 184,2 1.641,0 60,6

Συνολική 
Συναλλαγματική Θέση 40,8 -0,1 0,5 0,4 111,7 107,4 9.425,9 9.687,1
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τραπεζικού χαρτοφυλακίου παρέμεινε σε χαμηλά επίπεδα, 

ενώ δεν παρατηρήθηκε υπέρβαση ορίων. Από τον Μάρτιο 

έως τον Ιούνιο 2017, η Τράπεζα συμμετείχε στην άσκηση της 

Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τραπέζης (Ε.Κ.Τ.) για την ανάλυση 

ευαισθησίας του τραπεζικού χαρτοφυλακίου υλοποιώντας έξι 

υποθετικά ακραία σενάρια επιτοκιακών μεταβολών. Τα σενάρια 

εφαρμόσθηκαν σε επίπεδο Ομίλου για τις θέσεις που τηρούσε 

ο Όμιλος σε Ευρώ και σε όσα νομίσματα συμμετείχαν τουλά-

χιστον κατά 20% στο τραπεζικό χαρτοφυλάκιο. Το αποτέλεσμα 

της ασκήσεως για την επίπτωση των μεταβολών των επιτοκίων 

στο Καθαρό Έσοδο Τόκων και στο οικονομικό κεφάλαιο ήταν 

θετικό για την Τράπεζα, χωρίς να υπάρχει απαίτηση από τις 

Εποπτικές Αρχές για επιπλέον κεφάλαια προς κάλυψη του 

επιτοκιακού κινδύνου.

Παράλληλα, επικαιροποιήθηκε σύμφωνα με τις απαιτήσεις 

του νέου Διεθνούς Προτύπου Χρηματοοικονομικής Πληρο-

φορήσεως (ΔΠΧΠ) 9 η μεθοδολογία για τον υπολογισμό της 

εύλογης αξίας του χαρτοφυλακίου δανείων της Τραπέζης 

και του Ομίλου. Επιπλέον, τα επιτοκιακά όρια του τραπεζικού 

χαρτοφυλακίου επικαιροποιήθηκαν στο πλαίσιο της  Αναλήψεως 

Κινδύνων (Risk Appetite). 

Ο κίνδυνος ρευστότητας αφορά στη δυνατότητα του Ομίλου να 

διατηρεί επαρκή ρευστότητα για την εκπλήρωση των συναλ-

λακτικών του υποχρεώσεων είτε προγραμματισμένων είτε 

εκτάκτων. Το μεγαλύτερο μέρος του Ενεργητικού του Ομίλου 

χρηματοδοτείται μέσω των καταθέσεων Ιδιωτών και Επιχει-

ρήσεων.

Κατά τη διάρκεια του 2017, παρόλο που συνεχίσθηκαν οι 

κεφαλαιακοί έλεγχοι στις τραπεζικές συναλλαγές, οι κατα-

θέσεις Πελατών τόσο σε επίπεδο Τραπέζης, όσο και σε επίπεδο 

Ομίλου αυξήθηκαν κατά Ευρώ 1,25 δισ. και Ευρώ 1,95 δισ., 

αντιστοίχως. Σε επίπεδο Ομίλου, η αύξηση προέρχεται από 

εισροή καταθέσεων στις Εταιρίες του Ομίλου στην Κύπρο και 

στη Ρουμανία.

Το 2017, η Τράπεζα προχώρησε σε πλήρη αποπληρωμή των 

ομολόγων με εγγύηση Ελληνικού Δημοσίου (Πυλώνας ΙΙ) 

ποσού Ευρώ 1 δισ., τα οποία δεσμεύοντο ως εγγύηση στον 

Έκτακτο Μηχανισμό Ρευστότητας της Τραπέζης της Ελλάδος 

(ELA). Επιπλέον, το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο της Τραπέζης 

μειώθηκε κατά Ευρώ 2 δισ. λόγω λήξεως ή πωλήσεως χρεο-

γράφων, κυρίως ομολόγων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματο-

πιστωτικής Σταθερότητας (European Financial Stability Facility 

- EFSF). Τον Αύγουστο 2017, ολοκληρώθηκε με επιτυχία 

η έκδοση Καλυμμένης Ομολογίας ύψους Ευρώ 1 δισ., στο 

πλαίσιο του Προγράμματος Καλυμμένων Ομολογιών, ενώ τον 

Οκτώβριο ολοκληρώθηκε επιτυχώς και η δεύτερη συναλλαγή 

χρηματοδοτήσεως ύψους USD 250 εκατ., μέσω τιτλοποιήσεως 

ναυτιλιακών απαιτήσεων, σε συνέχεια της αρχικής εκδόσεως 

ύψους USD 500 εκατ. το 2014. Οι δύο συναλλαγές συνέβαλαν 

τόσο στη διαφοροποίηση των πηγών χρηματοδοτήσεως, όσο 

και στην περαιτέρω βελτίωση της ρευστότητας της Τραπέζης, 

καθώς επίσης και στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των 

Πελατών προς την Τράπεζα. Στο πλαίσιο της βελτιώσεως 

των οικονομικών μεγεθών της Τραπέζης και του οικονο-

μικού κλίματος, παρατηρήθηκε αύξηση των διατραπεζικών 

συμφωνιών επαναγοράς (repos) που σε επίπεδο Ομίλου 

ανήλθαν σε Ευρώ 1,89 δισ. 

Όλα τα ανωτέρω συνετέλεσαν στη μείωση της χρηματοδο-

τήσεως της Τραπέζης από τις Κεντρικές Τράπεζες κατά 44% 

έως το τέλος του 2017. Πιο αναλυτικά, την 31.12.2017 η χρημα-

τοδότηση της Τραπέζης από τις Κεντρικές Τράπεζες ανήρχετο 

σε Ευρώ 10,2 δισ., εκ των οποίων Ευρώ 7 δισ. προήρχοντο από 

τον ELA. Παράλληλα, αυξήθηκε η μακροπρόθεσμη χρηματο-

δότηση της Τραπέζης μέσω των Κεντρικών Τραπεζών (Targeted 

Longer-Term Refinancing Operations II – TLTRO II) κατά 

Ευρώ 1,6 δισ., αντικαθιστώντας τμήμα της βραχυπρόθεσμης 

χρηματοδοτήσεως από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. 

Σημειώνεται, ότι, στο πλαίσιο του Σχεδίου Ανακάμψεως, 

υπάρχει πρόβλεψη για τη σταδιακή μείωση του ποσού χρημα-

τοδοτήσεως της Τραπέζης από τον ELA, με σκοπό την πλήρη 

αποδέσμευση από αυτή την πηγή αντλήσεως ρευστότητας. 

Η εν λόγω μείωση θα προέλθει κυρίως μέσω της αυξήσεως 

των καταθέσεων Πελατών και των διατραπεζικών συμφωνιών 

επαναγοράς (repos), καθώς και της εκδόσεως μεσομακροπρό-

θεσμων ομολογιών.

Η διαχείριση ρευστότητας πραγματοποιείται με τον έγκαιρο 

εντοπισμό των αναγκών ρευστότητας, με την αναγνώριση όλων 

των διαθέσιμων πηγών για την κάλυψη των αναγκών αυτών, 

καθώς και με τη λήψη ρευστότητας μέσω των πιο οικονομικά 

αποδοτικών μεθόδων για τον Όμιλο. 

Τα πιο σημαντικά δεδομένα που απαιτούν συνεχή παρακο-

λούθηση είναι η διάρθρωση της χρηματοδοτήσεως, η εξέλιξή 

της και το σχετικό κόστος, ο δείκτης δάνεια προς καταθέσεις, 

Στην ανάλυση ανοιγμάτων (gap analysis), από τα στοιχεία 

Ενεργητικού και Παθητικού του Ομίλου τα προϊόντα μεταβλητού 

επιτοκίου ταξινομούνται σε χρονικές περιόδους σύμφωνα με 

την ημερομηνία επανατιμολογήσεώς τους, ενώ τα προϊόντα 

σταθερού επιτοκίου σύμφωνα με την ημερομηνία λήξεώς τους. 

Οι απαιτήσεις ή οι υποχρεώσεις, οι οποίες δεν έχουν τακτή 

συμβατική ημερομηνία λήξεως ή ημερομηνία επαναπροσδιο-

ρισμού επιτοκίου (όπως οι ανοικτοί λογαριασμοί κεφαλαίων 

κινήσεως και οι καταθέσεις όψεως και ταμιευτηρίου), κατανέ-

μονται σε χρονικές περιόδους βάσει στατιστικής μελέτης της 

κινήσεως των εν λόγω λογαριασμών.

Στον Πίνακα 5 παρουσιάζεται η Ανάλυση Επαναπροσδιορισμού 

Επιτοκίων Στοιχείων Ενεργητικού-Παθητικού την 31.12.2017 για 

τον Όμιλο.  

Με την ανάλυση των ακραίων σεναρίων εκτιμάται η επίπτωση 

των ακραίων μεταβολών των επιτοκίων τόσο στο Καθαρό 

Έσοδο Τόκων (Net Interest Income), όσο και στο οικονομικό 

κεφάλαιο της Τραπέζης και του Ομίλου (Economic Value of 

Equity). Τα ακραία σενάρια περιλαμβάνουν παράλληλες και μη 

μετατοπίσεις της καμπύλης των επιτοκίων και συγκεκριμένα:

•  Παράλληλη μετατόπιση ±200 μονάδων βάσεως (Up/Down 

200 basis points)

•  Αύξηση της κλίσεως της καμπύλης επιτοκίων (Steepening)

•  Εξομάλυνση της κλίσεως της καμπύλης επιτοκίων (Flattening)

•  Άνοδο των βραχυπρόθεσμων επιτοκίων (Short rates up)

•  Άνοδο των μακροπρόθεσμων επιτοκίων (Long rates up).

Στον Πίνακα 6 παρουσιάζεται η μεταβολή τόσο στο καθαρό 

έσοδο τόκων, όσο και στην καθαρή θέση για τα διαθέσιμα προς 

πώληση στοιχεία κατόπιν εφαρμογής σεναρίων παράλληλης 

μετατοπίσεως 200 μονάδων βάσεως στα επιτόκια της αγοράς. 

Κατά τη διάρκεια του 2017, ο επιτοκιακός κίνδυνος του 

Πίνακας 5
Ανάλυση Επαναπροσδιορισμού Επιτοκίων Στοιχείων Ενεργητικού-Παθητικού
(Ποσά σε εκατ. Ευρώ) 31.12.2017

 < 1 μηνός 1 έως 3 έως 6 έως 1 έως > 5 ετών Μη επηρεαζόμενα Σύνολο
  3 μήνες 6 μήνες 12 μήνες 5 έτη  στοιχεία

Ενεργητικό 24.539,6 9.159,5 2.441,9 1.416,5 8.855,8 6.273,2 8.126,6 60.813,0

Υποχρεώσεις 18.245,9 5.080,8 7.101,7 3.799,1 10.676,7 4.809,6 1.472,5 51.186,3

Καθαρή Θέση 0 0 0 0 0 0 9.626,7 9.626,7

Σύνολο Υποχρεώσεων και 

Καθαρής Θέσεως 18.245,9 5.080,8 7.101,7 3.799,1 10.676,7 4.809,6 11.099,1 60.813,0

Επιτοκιακό Άνοιγμα 6.293,7 4.078,7 -4.659,8 -2.382,7 -1.820,9 1.463,5 -2.972,5 0

Σωρευτικό Άνοιγμα 6.293,7 10.372,5 5.712,6 3.330,0 1.509,0 2.972,5 0 0

Πίνακας 6
Ευαισθησία Καθαρού Εσόδου Τόκων
(Ποσά σε εκατ. Ευρώ)

 Σενάριο μεταβολής επιτοκίων Ευαισθησία καθαρού εσόδου τόκων Ευαισθησία της Καθαρής Θέσεως
 (παράλληλη μετατόπιση καμπύλης αποδόσεων) (για χρονική περίοδο ενός έτους)

 -200 -71,4 +246,1

 +200 +65,9 -227,5

Κ ί ν δ υ ν ο ς  Ρ ε υ σ τ ό τ η τ α ς 
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Όμιλο κατά τη στιγμή της αθετήσεως των συμβατικών υποχρε-

ώσεων του αντισυμβαλλομένου.

Ο κίνδυνος χώρας αφορά στο σύνολο των κινδύνων που σχετί-

ζονται με επενδύσεις στη χώρα. Ο κίνδυνος ανά χώρα αφορά 

στην άμεση έκθεση (η οποία περιλαμβάνει την έκθεση στην 

Κεντρική Κυβέρνηση, στις ΔΕΚΟ, στους ΟΤΑ και στην Κεντρική 

Τράπεζα), την έμμεση έκθεση (η οποία αφορά στη χρηματο-

δότηση των δραστηριοτήτων των Μονάδων του Ομίλου στη 

χώρα), καθώς και την έκθεση στον τραπεζικό, αλλά και στον 

ιδιωτικό τομέα.

Η παρακολούθηση και ο έλεγχος για το ποσοστό καλύψεως και 

τυχόν υπερβάσεις των ορίων αντισυμβαλλομένων πιστωτικών 

ιδρυμάτων διεξάγονται σε συνεχή βάση με τη χρήση ειδικής 

εφαρμογής για την Τράπεζα, για την Alpha Bank London Ltd και 

για την Alpha Bank Romania S.A., ενώ για τις λοιπές Εταιρίες 

του Ομίλου πραγματοποιούνται σε ημερήσια βάση. Η παρα-

κολούθηση της εκθέσεως ανά χώρα διενεργείται για όλες τις 

χώρες, στις οποίες δραστηριοποιείται ο Όμιλος, ανεξαρτήτως 

φυσικής του παρουσίας. Επιπλέον, βάσει κανονισμού, παρακο-

λουθούνται τακτικά συγκεκριμένες παράμετροι διατραπεζικών 

αντισυμβαλλομένων και χωρών, π.χ. πιστοληπτική διαβάθμιση, 

πιστωτικό περιθώριο ομολόγων κ.λπ., η μεταβολή των οποίων 

ενδεχομένως δημιουργεί το έναυσμα για την αναθεώρηση των 

σχετικών ορίων.

Κατά την εξέταση της συνολικής εκθέσεως έναντι Πελατών και 

κατά τη θέσπιση πιστωτικών ορίων ανά Πελάτη, λαμβάνονται 

υπ’ όψιν πράξεις σε παράγωγα. Τα σχετικά όρια για πράξεις σε 

παράγωγα παρακολουθούνται και ελέγχονται τακτικά για το 

ποσοστό καλύψεως και για τυχόν υπερβάσεις.

Η Τράπεζα χρησιμοποιεί εξειδικευμένη εφαρμογή για τον 

υπολογισμό των διορθώσεων λόγω πιστωτικού κινδύνου σε 

παράγωγα (Bilateral Credit Valuation Adjustment - BCVA). Ο 

υπολογισμός γίνεται με προσομοίωση Monte Carlo, στην οποία 

λαμβάνονται υπ’ όψιν οι πιθανότητες αθετήσεως υποχρεώσεων 

βασισμένες σε δεδομένα της αγοράς όπως τα περιθώρια των 

συμβολαίων ανταλλαγής πιστωτικών κινδύνων (Credit Default 

Swaps - CDSs) ή τα εσωτερικά υποδείγματα αξιολογήσεως 

της Τραπέζης. Η αποτίμηση του πιστωτικού κινδύνου για τα 

παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα γίνεται σε μηνιαία βάση και 

επηρεάζει την εύλογη αξία των συναλλαγών.

Η ίδια εφαρμογή χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του ενδε-

χόμενου μελλοντικού πιστωτικού ανοίγματος (Potential Future 

Exposure) σε πράξεις παραγώγων των Πελατών, το οποίο 

εξαρτάται από το είδος του παραγώγου, από την ονομαστική 

του αξία και από την εναπομένουσα διάρκεια έως τη λήξη του.

Εντός του 2017, αναπτύχθηκε και εφαρμόσθηκε Πολιτική 

για την Απομείωση Προϊόντων Διαχειρίσεως Διαθεσίμων 

Ομίλου σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο (ΔΛΠ) 

9. Η Τράπεζα προμηθεύθηκε και εγκατέστησε εξειδικευμένη 

εφαρμογή για τη μέτρηση της Αναμενόμενης Πιστωτικής Ζημίας 

για τα Προϊόντα Διαχειρίσεως Διαθεσίμων σε καθημερινή βάση. 

Επιπροσθέτως, η Τράπεζα ξεκίνησε την υλοποίηση των απαι-

τήσεων αναφορών AnaCredit σύμφωνα με τον Κανονισμό  (ΕΕ) 

2016/867 για τη συλλογή λεπτομερών πιστωτικών δεδομένων 

και δεδομένων πιστωτικού κινδύνου, που αφορούν επίσης απαι-

τήσεις έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων (καταθέσεις). 

Λειτουργικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος εμφανίσεως 

επιπτώσεων που προκαλούνται από την ανεπάρκεια ή από την 

αποτυχία εσωτερικών διαδικασιών και πληροφοριακών συστη-

μάτων, από τον ανθρώπινο παράγοντα (εκουσίως ή ακουσίως), 

καθώς και από την έλευση εξωτερικών γεγονότων. Στον 

λειτουργικό κίνδυνο περιλαμβάνεται και ο νομικός κίνδυνος.

O Όμιλος ακολουθεί την Τυποποιημένη Προσέγγιση στον 

υπολογισμό των κεφαλαίων για τον λειτουργικό κίνδυνο και 

πληροί το σύνολο των ποιοτικών προϋποθέσεων της Προσεγ-

γίσεως αυτής. Συγκεκριμένα, προκειμένου να διαχειρισθεί 

αποτελεσματικά τον λειτουργικό κίνδυνο, ο Όμιλος έχει υιοθε-

τήσει και υλοποιήσει ένα Πλαίσιο Λειτουργικού Κινδύνου που 

περιλαμβάνει τα ακόλουθα θέματα:

•  Συλλογή και διαχείριση γεγονότων λειτουργικού κινδύνου, 

συμπεριλαμβανομένης της διαχειρίσεως των αγωγών κατά 

του Ομίλου.

•  Αναγνώριση και αξιολόγηση των λειτουργικών κινδύνων, 

μέσω διαδικασιών αυτοαξιολογήσεως λειτουργικού κινδύνου 

και άλλων σχετικών τεχνικών.

•  Ορισμός και παρακολούθηση δεικτών λειτουργικού κινδύνου.

•  Δημιουργία αναφορών. 

•  Εισαγωγή τεχνικών μειώσεως του λειτουργικού κινδύνου, οι 

οποίες αφορούν τόσο στην εφαρμογή σχεδίων δράσεως που 

βελτιώνουν το υπάρχον σύστημα εσωτερικού ελέγχου, όσο 

και στην ασφάλιση έναντι συγκεκριμένων κινδύνων. 

οι εκταμιεύσεις δανείων, η κατάσταση των καλυμμάτων, η 

εξέλιξη των αναντιστοιχιών ληκτότητας, οι εποπτικοί δείκτες 

και οι χρηματοδοτικές ανάγκες υπό συνθήκες προσομοιώσεως 

ακραίων καταστάσεων.

Σε ημερήσια βάση, τόσο η Τράπεζα όσο και οι Εταιρίες του 

Ομίλου παρακολουθούν την εξέλιξη της βραχυπρόθεσμης και 

της μακροπρόθεσμης χρηματοδοτήσεώς τους και αποστέλλουν 

σχετικές αναφορές. Επιπλέον, στο πλαίσιο παρακολουθήσεως 

των δεικτών ρευστότητας βάσει του νέου εποπτικού πλαισίου 

που ορίζει η Βασιλεία ΙΙΙ (Δείκτης Καλύψεως Ρευστότητας, 

Δείκτης Καθαρής Σταθερής Χρηματοδοτήσεως), ιδιαίτερη 

σημασία δίδεται στην εξέλιξη των ρευστών διαθεσίμων, καθώς 

και των στοιχείων του Ενεργητικού που είναι δυνατόν να χρησι-

μοποιηθούν για άντληση επιπλέον ρευστότητας.

Εντός του 2017, εμπλουτίσθηκαν τόσο οι εσωτερικές, όσο και 

οι εποπτικές αναφορές, για την παρακολούθηση της εκθέσεως 

της Τραπέζης και του Ομίλου στον κίνδυνο ρευστότητας. Στο 

πλαίσιο των νέων απαιτήσεων του κανονιστικού περιβάλ-

λοντος (Βασιλεία ΙΙΙ) για τη ρευστότητα, παρακολουθούνται 

συστηματικά η σταθερότητα, το κόστος και η διαφοροποίηση 

των πηγών αντλήσεως ρευστότητας μέσω μηνιαίων αναφορών 

που υποβάλλονται στον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό (Ε.Ε.Μ.). 

Επιπλέον, σύμφωνα με τις αναθεωρημένες οδηγίες της 

Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (E.Α.Τ.), αναθεωρήθηκαν και 

επικαιροποιήθηκαν, κατά τη διάρκεια του έτους, το Σχέδιο 

Αντιμετωπίσεως Κρίσεως Ρευστότητας (Contingency Funding 

Plan) και το Σχέδιο Ανακάμψεως (Recovery Plan), καθώς και η 

Διαδικασία Εσωτερικής Αξιολογήσεως Επάρκειας Ρευστότητας 

(Internal Liquidity Adequacy Assessment Process - ILAAP). 

Ένα σημαντικό εργαλείο ελέγχου της ρευστότητας που χρησι-

μοποιεί η Alpha Bank είναι η Ανάλυση Ληκτότητας Στοιχείων 

Ενεργητικού-Παθητικού σε επίπεδο Τραπέζης και Ομίλου, 

που διενεργείται σε μηνιαία βάση. Σύμφωνα με την ανάλυση 

αυτή, εκτιμώνται οι ταμειακές ροές που προκύπτουν από όλα 

τα περιουσιακά στοιχεία και από όλες τις υποχρεώσεις και 

κατανέμονται σε χρονικές περιόδους βάσει της ημερομηνίας 

λήξεώς τους, με εξαίρεση τους λογαριασμούς χωρίς συμβατική 

λήξη (π.χ. καταθέσεις όψεως Πελατών, μετακύλιση δανείων 

κεφαλαίου κινήσεως κ.λπ.), οι οποίοι κατανέμονται σε χρονικές 

περιόδους βάσει στατιστικής μελέτης της κινήσεώς τους. Όσον 

αφορά την 31.12.2017, η ανάλυση αυτή σε επίπεδο Ομίλου 

παρουσιάζεται στον Πίνακα 7.

Κίνδυνος αντισυμβαλλομένου είναι ο κίνδυνος αθετήσεως των 

συμβατικών υποχρεώσεων του αντισυμβαλλομένου πριν από 

τον οριστικό διακανονισμό των χρηματοροών των υφισταμένων 

συναλλαγών του έναντι του Ομίλου. Ζημία θα προκύψει, όταν 

το σύνολο των συναλλαγών έχει θετική αποτίμηση για τον 

Πίνακας 7
Ανάλυση Ληκτότητας Στοιχείων Ενεργητικού - Παθητικού
(Ποσά σε εκατ. Ευρώ) 31.12.2017

 < 1 μηνός 1 έως 3 έως 6 έως > 1 έτους Σύνολο
  3 μήνες 6 μήνες 12 μήνες

Ενεργητικό 11.358,8 2.046,0 2.006,5 3.434,1 41.967,7 60.813,0

Υποχρεώσεις 17.379,1 4.743,1 4.312,4 4.035,3 20.716,4 51.186,3

Καθαρή Θέση 0,0 0,0 0,0 0,0 9.626,7 9.626,7

Σύνολο Υποχρεώσεων και 

Καθαρής Θέσεως 17.379,1 4.743,1 4.312,4 4.035,3 30.343,1 60.813,0

Άνοιγμα Ρευστότητας -6.020,3 -2.697,1 -2.305,9 -601,2 11.624,6 0,0

Σωρευτικό Άνοιγμα -6.020,3 -8.717,4 -11.023,3 -11.624,6 0,0 0,0

Κ ί ν δ υ ν ο ς  Α ν τ ι σ υ μ β α λ λ ο μ έ ν ο υ  κα ι  Χ ω ρ ώ ν 

Λ ε ι τ ο υ ρ γ ι κ ό ς  Κ ί ν δ υ ν ο ς
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•  Υπολογισμός των κεφαλαιακών απαιτήσεων για τον 

λειτουργικό κίνδυνο.

Το Πλαίσιο αυτό ελέγχεται σε συνεχή βάση, ενώ εκτελούνται 

και συγκεκριμένα έργα που αποσκοπούν στην αναβάθμισή 

του. Υποστηρίζεται από κατάλληλη οργανωτική δομή με 

σαφείς ρόλους και αρμοδιότητες σχετικά με τη διαχείριση του 

λειτουργικού κινδύνου υπό τη βασική προϋπόθεση ότι όλες 

οι Μονάδες της Τραπέζης και των Εταιριών του Ομίλου έχουν 

την πρωταρχική ευθύνη διαχειρίσεως των λειτουργικών τους 

κινδύνων.

Κατά το 2017, ολοκληρώθηκε η ανάπτυξη εσωτερικού στατι-

στικού υποδείγματος υπολογισμού κεφαλαιακής επάρκειας, 

το οποίο στηρίζεται στις βασικές αρχές της Εξελιγμένης 

Προσεγγίσεως Μετρήσεως Λειτουργικού Κινδύνου (Advanced 

Measurement Approach - AMA) και αξιοποιείται στις αναφορές 

του Πυλώνα ΙΙ. Επίσης, επικαιροποιήθηκε η Πολιτική Διαχει-

ρίσεως Λειτουργικού Κινδύνου Ομίλου και εκκίνησαν έργα 

για την ενίσχυση των διαδικασιών αξιολογήσεως Κινδύνου 

Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Information and 

Communication Technology Risk) και Κινδύνου Υποδειγμάτων 

(Model Risk). 

Παράλληλα, συνεχίσθηκε η διαδικασία αναπτύξεως Δεικτών 

Λειτουργικού Κινδύνου και βελτιώθηκαν οι πρακτικές παρα-

κολουθήσεως γεγονότων λειτουργικού κινδύνου. Κατά τη 

συνήθη πρακτική του Ομίλου, η μέθοδος Αυτοαξιολογήσεως 

Λειτουργικού Κινδύνου (RCSA) εφαρμόσθηκε κατά τη διάρκεια 

του έτους σύμφωνα με τον γενικό σχεδιασμό. Σημειώνεται 

ότι η μέθοδος αυτή προβλέπει την αναγνώριση και την αξιο-

λόγηση των ενδεχόμενων λειτουργικών κινδύνων και την 

υιοθέτηση διορθωτικών σχεδίων δράσεως. Συγχρόνως, 

εφαρμόσθηκε ειδική προσέγγιση για την αξιολόγηση κινδύνων 

που σχετίζονται με την ανάθεση δραστηριοτήτων σε τρίτους 

(outsourcing), η οποία θα ενισχυθεί περαιτέρω κατά το 2018. 



Κεφαλαιακή
Επάρκεια

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  7

ΧΡΗΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ
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ιδρυμάτων στους βασικούς κινδύνους, καθώς και των διαδι-

κασιών που εφαρμόζονται για τη διαχείρισή τους.

Το εν λόγω πλαίσιο, εκτός των ανωτέρω, ορίζει τα εποπτικά 

κεφάλαια των πιστωτικών ιδρυμάτων και εξετάζει μία σειρά 

άλλων εποπτικών θεμάτων, όπως η παρακολούθηση και 

ο έλεγχος των μεγάλων χρηματοδοτικών ανοιγμάτων, η 

ανοικτή συναλλαγματική θέση, ο κίνδυνος συγκεντρώσεως 

και οι δείκτες ρευστότητας, το σύστημα εσωτερικού ελέγχου, 

συμπεριλαμβανομένου του συστήματος διαχειρίσεως 

κινδύνων, καθώς και το πλαίσιο εποπτικών αναφορών και 

δημοσιοποιήσεων. 

Ο Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας συγκρίνει τα εποπτικά 

κεφάλαια του Ομίλου με τους κινδύνους που αναλαμβάνει 

ο Όμιλος (Σταθμισμένα για τον Κίνδυνο Στοιχεία του Ενεργη-

τικού). Τα εποπτικά κεφάλαια περιλαμβάνουν τα Κεφάλαια 

Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) (μετοχικό κεφάλαιο, 

αποθεματικά, δικαιώματα μειοψηφίας), τα πρόσθετα κεφάλαια 

κατηγορίας 1 (υβριδικοί τίτλοι) και τα συμπληρωματικά 

κεφάλαια κατηγορίας 2 (δάνεια μειωμένης εξασφαλίσεως). 

Τα σταθμισμένα για τον κίνδυνο στοιχεία του ενεργητικού 

περιλαμβάνουν τον πιστωτικό κίνδυνο του επενδυτικού χαρτο-

φυλακίου, τον κίνδυνο αγοράς του χαρτοφυλακίου συναλ-

λαγών και τον λειτουργικό κίνδυνο.

Σύμφωνα με το ανωτέρω θεσμικό πλαίσιο για τον υπολογισμό 

του Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας, ακολουθούνται οι μεταβα-

τικές διατάξεις όπως ισχύουν. Επιπροσθέτως: 

•  Εκτός από το όριο 8% για τον Δείκτη Κεφαλαιακής 

Επάρκειας, ισχύουν όρια 4,5% για τον Δείκτη Κεφαλαίων 

Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) και 6% για τον 

Δείκτη Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων της Κατηγορίας 1 (Tier 1). 

•  Προβλέπεται η διατήρηση, από την 1.1.2016 και σταδιακά 

έως την 31.12.2019, αποθεμάτων ασφαλείας κεφαλαίου, 

επιπλέον των κεφαλαίων κοινών μετοχών. Ειδικότερα:

 –  Από την 1.1.2017 ισχύει 1,25% απόθεμα ασφαλείας διατη-

ρήσεως κεφαλαίων, το οποίο θα ανέλθει σταδιακά 

σε 2,5% την 31.12.2019.  

 –  Η Τράπεζα της Ελλάδος με Πράξεις Εκτελεστικής 

Επιτροπής καθόρισε τα κάτωθι αποθέματα ασφαλείας:

  -  αντικυκλικό κεφαλαιακό απόθεμα ασφαλείας για το έτος 

2017 και για το πρώτο τρίμηνο του έτους 2018 “μηδέν 

τοις εκατό”. 

  -  απόθεμα ασφαλείας συστημικά σημαντικού ιδρύματος 

(Ο-SII) για το 2017 “μηδέν τοις εκατό”.

Το γράφημα της επόμενης σελίδας παρουσιάζει την εξέλιξη 

των σταθμισμένων περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου.

Την 8 Δεκεμβρίου 2017, η ΕΚΤ ενημέρωσε την Alpha Bank 

ότι για το έτος 2018 το ελάχιστο όριο του Συνολικού Δείκτη 

Ιδίων Κεφαλαίων (Overall Capital Requirements- OCR) 

είναι 12,875% αυξημένος κατά 0,625% λόγω της σταδιακής 

αυξήσεως του αποθέματος ασφαλείας διατηρήσεως 

κεφαλαίων. Ο ΟCR αποτελείται από το ελάχιστο όριο του 

Συνολικού Δείκτη Ιδίων Κεφαλαίων (8%), σύμφωνα με το 

άρθρο 92(1) της CRR, τις πρόσθετες εποπτικές απαιτήσεις 

για τον Πυλώνα ΙΙ (P2R) σύμφωνα με το άρθρο 16(2)(α) του 

κανονισμού 1024/2013/ΕΕ, καθώς επίσης και τις συνδυα-

σμένες απαιτήσεις αποθέματος ασφαλείας (CBR), σύμφωνα 

με το άρθρο 128 (6) της οδηγίας 2013/36/ΕΕ. Ο ελάχιστος 

δείκτης θα πρέπει να τηρείται σε συνεχή βάση, λαμβάνοντας 

υπόψη τις μεταβατικές διατάξεις της CRR/CRD IV.

To 2018, θα διενεργηθεί άσκηση προσομοιώσεως ακραίων 

καταστάσεων (stress test) για τις Ευρωπαϊκές τράπεζες. H 

Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ) θα επιβλέψει την άσκηση για 

τις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές τράπεζες και η ΕΚΤ θα συντο-

νίσει τη διεξαγωγή της ασκήσεως για τις τράπεζες που δεν 

περιλαμβάνονται στην πρώτη κατηγορία. Τα αποτελέσματα 

των ασκήσεων θα ληφθούν υπόψη στην εποπτική αξιολόγηση 

(SREP) για το 2018. Και οι δύο ασκήσεις θα πραγματοποι-

ηθούν στο υψηλότερο επίπεδο ενοποιήσεως και με κοινή 

μεθοδολογία η οποία οριστικοποιήθηκε την 17 Νοεμβρίου 2017 

σύμφωνα με ανακοίνωση της EAT. Η Alpha Bank συμμετέχει 

Πολιτική του Ομίλου είναι η διατήρηση μιας ισχυρής 

κεφαλαιακής βάσεως, προκειμένου να εξασφαλίζεται η 

ανάπτυξη της Τραπέζης και να διασφαλίζεται η εμπιστοσύνη 

των καταθετών, των μετόχων, των αγορών και των συναλλασ-

σόμενων μερών. Οι αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου διενερ-

γούνται με βάση τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων 

των Μετόχων ή τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, 

σύμφωνα με το Καταστατικό ή τις εκάστοτε ισχύουσες 

διατάξεις. Ο Όμιλος έχει τη δυνατότητα να αγοράσει μετοχές 

της Τραπέζης, όπως επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία. 

Ωστόσο, για το χρονικό διάστημα συμμετοχής του Ταμείου 

Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) στο μετοχικό 

κεφάλαιο της Τραπέζης δεν επιτρέπεται η αγορά ιδίων 

μετοχών της χωρίς την έγκρισή του, σύμφωνα με το Πλαίσιο 

Συνεργασίας (Relationship Framework Agreement) που 

έχει υπογραφεί μεταξύ της Τραπέζης και του Τ.Χ.Σ. Η 

Alpha Bank, ως συστημική τράπεζα, εποπτεύεται από τον 

Νοέμβριο του 2014 από τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό 

(Ε.Ε.Μ.) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τραπέζης (Ε.Κ.Τ.), προς 

τον οποίο υποβάλλονται στοιχεία σε τριμηνιαία βάση. Η 

εποπτεία διενεργείται σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό Κανονισμό 

575/2013 (CRR) και τη σχετική ευρωπαϊκή Οδηγία 2013/36 

(CRD IV), όπως ενσωματώθηκε στον Ν. 4261/2014. Το πλαίσιο 

είναι ευρέως γνωστό ως Βασιλεία ΙΙΙ και αποτελείται από τρεις 

θεμελιώδεις άξονες εποπτείας (Πυλώνες):

•  Τον Πυλώνα Ι, ο οποίος προσδιορίζει τον υπολογισμό των 

ελάχιστων κεφαλαιακών απαιτήσεων. Η Alpha Bank υπο-

βάλλει στον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό μέσω της Τραπέζης 

της Ελλάδος τις αναφορές σχετικά με τις κεφαλαιακές της 

απαιτήσεις σε ατομική και σε ενοποιημένη βάση, σύμφωνα 

με την εφαρμογή των Τεχνικών Προτύπων που έχουν 

αναπτυχθεί από την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (Ε.Α.Τ.). 

•  Τον Πυλώνα ΙΙ, ο οποίος θέτει τις αρχές, τα κριτήρια και 

τις διαδικασίες που απαιτούνται για την αξιολόγηση της 

κεφαλαιακής επάρκειας και των συστημάτων διαχειρίσεως 

κινδύνων των πιστωτικών ιδρυμάτων.

•  Τον Πυλώνα ΙΙΙ, ο οποίος στοχεύει στην αύξηση της 

διαφάνειας και της πειθαρχίας της αγοράς και καθορίζει 

τις απαιτήσεις γνωστοποιήσεως των βασικών πληρο-

φοριών αναφορικά με την έκθεση των χρηματοπιστωτικών 

7. Κεφαλαιακή 
Επάρκεια

Δ ε ί κ τ ε ς  Κ ε φ α λ α ι α κ ή ς  Ε π ά ρ κ ε ι α ς

Δείκτες Κεφαλαιακής Επάρκειας  31.12.2017 31.12.2016

Δείκτης Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) 18,3% 17,1%

Δείκτης Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων της Κατηγορίας 1 (Tier 1) 18,3% 17,1%

Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας (Tier 1 + Tier 2) 18,4% 17,1%
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στην άσκηση προσομοιώσεως ακραίων καταστάσεων υπό την 

επίβλεψη της ΕΚΤ η οποία ξεκινά στις αρχές του 2018 ενώ τα 

αποτελέσματα πρόκειται να ανακοινωθούν τον Μάιο του 2018. 

Σχετικά με την επίπτωση στα εποπτικά ίδια κεφάλαια από την 

υιοθέτηση του προτύπου ΔΠΧΠ 9, η Alpha Bank αποφάσισε 

ότι θα κάνει χρήση του άρθρου 473α του Κανονισμού της 

ΕΕ (2017/2395) και θα εφαρμόσει τις μεταβατικές διατάξεις 

που προβλέπονται για τον υπολογισμό της Κεφαλαιακής 

Επάρκειας τόσο σε ατομική όσο και σε ενοποιημένη βάση. 

Σύμφωνα με το ανωτέρω άρθρο από την πρώτη ημερομηνία 

εφαρμογής του ΔΠΧΠ 9 και για μία πενταετία, τα Τραπεζικά 

Ιδρύματα δύνανται να προσθέτουν στον δείκτη CET1 το μετά 

από φόρους ποσό της διαφοράς των προβλέψεων που θα 

προκύψουν κατά τη μετάβαση στο νέο πρότυπο ΔΠΧΠ 9 σε 

σχέση με τις προβλέψεις που θα έχουν αναγνωριστεί την 

31.12.2017 σύμφωνα με το ΔΛΠ 39 («στατικό» ποσό). Το 

ποσό της διαφοράς των προβλέψεων που θα προστίθεται στον 

δείκτη θα βαίνει ετησίως μειούμενο με βάση ένα συντελεστή 

σταθμίσεως ώστε το ποσό των προβλέψεων που θα προστί-

θεται στον δείκτη να μειώνεται σταδιακά μέχρι να επέλθει η 

πλήρης απορρόφηση της επιπτώσεως από την εφαρμογή του 

ΔΠΧΠ 9 με το πέρας της πενταετίας (phase-in). Οι συντελεστές 

σταθμίσεως ορίστηκαν ανά έτος σε 0,95 τον 1ο χρόνο, 0,85 

τον 2ο, 0,7 τον 3ο, 0,5 τον 4ο και 0,25 τον τελευταίο χρόνο.

Επιπρόσθετα, τα τραπεζικά ιδρύματα δύνανται, για μία 

πενταετία από την πρώτη εφαρμογή του ΔΠΧΠ 9, να 

προσθέτουν στον δείκτη CET1 το ποσό, σταθμισμένο κατ’ 

έτος με τους ανωτέρω συντελεστές σταθμίσεως, των μετά 

από φόρους προβλέψεων των κατηγοριών απομειώσεως 

1 & 2 κατά την ημερομηνία συντάξεως των ετήσιων οικονο-

μικών καταστάσεων στον βαθμό που αυτό υπερβαίνει το ποσό 

των αντίστοιχων προβλέψεων κατά την ημερομηνία αρχικής 

εφαρμογής του ΔΠΧΠ 9 (1.1.2018). 

Οι κατηγορίες απομειώσεως 1 και 2 ορίζονται αντίστοιχα ως οι 

αναμενόμενες ζημίες απομειώσεως με βάση την πιθανότητα 

αθετήσεως εντός 12 μηνών (12 month expected credit losses) 

και με βάση την πιθανότητα αθετήσεως καθ’ όλη τη διάρκεια 

ζωής του χρηματοοικονομικού μέσου (lifetime expected credit 

losses), εξαιρουμένων των απομειωμένων (credit impaired) 

χρηματοοικονομικών μέσων. 

Εφαρμόζοντας τις μεταβατικές διατάξεις του κανονισμού, 

ο ενοποιημένος δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών της 

κατηγορίας 1 (CET1) εκτιμάται ότι θα επηρεαστεί κατά περίπου 

0,1% και θα διαμορφωθεί σε 18,25% για το πρώτο έτος, ενώ η 

επίπτωση από την πλήρη εφαρμογή εκτιμάται σε περίπου 2,4% 

με τον δείκτη να διαμορφώνεται σε 15,9% την 31.12.2017, σε 

επίπεδο Ομίλου. Η Τράπεζα είναι επαρκώς κεφαλαιοποιημένη 

για να καλύψει τις ανάγκες που προκύπτουν από την εφαρμογή 

του νέου προτύπου, καθώς ο δείκτης CET1 του Ομίλου κατά 

ΔΛΠ 39 ανέρχεται σε 18,33% την 31.12.2017.



Εταιρική
Διακυβέρνηση

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  8

ΧΡΗΜΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ



101100

Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ  Δ ΡΑ Σ Τ Η Ρ Ι Ο Τ Η ΤΩ Ν  2 0 1 7

Υποψηφίων, η Alpha Bank ενισχύει αποτελεσματικά τις αρχές 

της ακεραιότητας και της διαφάνειας και εξασφαλίζει τη βέλτι-

στη διαχείριση των κινδύνων.

Στην ιστοσελίδα της Τραπέζης υπάρχει ξεχωριστή ενότητα για 

την Εταιρική Διακυβέρνηση, όπου έχουν αναρτηθεί όλες οι 

σχετικές πληροφορίες, ο Κώδικας Εταιρικής Διακυβερνήσεως 

και οι Κανονισμοί Λειτουργίας των Επιτροπών του Διοικητικού 

Συμβουλίου, και συγκεκριμένα της Επιτροπής Ελέγχου, της 

Επιτροπής Διαχειρίσεως Κινδύνων, της Επιτροπής Αποδοχών 

και της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβερνήσεως και Αναδείξεως 

Υποψηφίων. Η Τράπεζα εφαρμόζει ένα ολοκληρωμένο σύστη-

μα εσωτερικού ελέγχου στον Όμιλο σύμφωνα με τα διεθνή 

πρότυπα και το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο. 

Την 30.6.2017 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση 

των Μετόχων της Τραπέζης. 

Κατά τη διάρκεια του έτους, η Τράπεζα προέβη σε αλλαγές στη 

σύνθεση του Διοικητικού της Συμβουλίου, ανταποκρινόμενη 

στο νέο νομοκανονιστικό πλαίσιο. Οι αλλαγές αφορούσαν στην 

αντικατάσταση Μη Εκτελεστικών Μελών με την προσθήκη προ-

σώπων που διαθέτουν πολυετή διεθνή εμπειρία στους τομείς 

της τραπεζικής, της ελεγκτικής, της διαχειρίσεως κινδύνων και 

των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων.

Στο πλαίσιο εφαρμογής των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο 

κατά τη συνεδρίασή του την 26.1.2017 εξέλεξε εις αντικα-

τάσταση του παραιτηθέντος την 15.12.2016 κ. Παύλου Α. 

Αποστολίδη, για την υπολειπόμενη διάρκεια της θητείας αυτού, 

την κυρία Carolyn G. Dittmeier ως Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο 

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Η κυρία Dittmeier είναι 

Σύμβουλος Ελεγκτικής και Διακυβερνήσεως Κινδύνων. Κατέχει 

τους τίτλους του ορκωτού ελεγκτή, του ορκωτού λογιστή και 

του ορκωτού εσωτερικού ελεγκτή, ενώ έχει πιστοποιηθεί στη 

διασφάλιση της αποτελεσματικής διαχειρίσεως κινδύνων. 

Μεταξύ των ετών 2002 και 2014 επικεντρώθηκε στον τομέα 

της ελεγκτικής αναλαμβάνοντας τη θέση του Επικεφαλής 

Εσωτερικού Ελέγχου στον Όμιλο Ιταλικών Ταχυδρομείων 

(Poste Italiane Group). Προηγουμένως είχε εργασθεί στην 

ελεγκτική εταιρία KPMG και στον όμιλο Montedison σε 

θέση οικονομικού ελεγκτή και στη συνέχεια ως Επικεφαλής 

Εσωτερικού Ελέγχου. Διαθέτει σημαντική επαγγελματική και 

ακαδημαϊκή εμπειρία στη διακυβέρνηση των κινδύνων και του 

ελέγχου. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του την 

23.2.2017 εξέλεξε, σύμφωνα με τον Ν. 3864/2010, κατόπιν 

υποδείξεως του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, τον 

κ. Σπυρίδωνα-Σταύρο Α. Μαυρόγαλο-Φώτη ως Μη Εκτελεστι-

κό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, σε αντικατάσταση της 

παραιτηθείσης κυρίας Παναγιώτας Σ. Ιπλιξιάν. Ο κ. Μαυρόγα-

λος-Φώτης ορίσθηκε επίσης Μέλος των Επιτροπών Ελέγχου, 

Διαχειρίσεως Κινδύνων, Αποδοχών και Εταιρικής Διακυβερνή-

σεως και Αναδείξεως Υποψηφίων του Διοικητικού Συμβουλίου 

για την υπολειπόμενη διάρκεια της θητείας του.

Η Τράπεζα παρέσχε στην κυρία Carolyn G. Dittmeier και στον 

κ. Σπυρίδωνα-Σταύρο Α. Μαυρόγαλο-Φώτη πλήρες και ανα-

λυτικό εισαγωγικό πρόγραμμα ενημερώσεως στους τομείς της 

Εταιρικής Διακυβερνήσεως, της Διαχειρίσεως Κινδύνων, του 

Εσωτερικού Ελέγχου, της Κανονιστικής Συμμορφώσεως, της 

Κεφαλαιακής Επάρκειας, των Οικονομικών Υπηρεσιών και του 

Ανθρωπίνου Δυναμικού.

Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του την 

28.9.2017 εξέλεξε εις αντικατάσταση του παραιτηθέντος 

κ. Ευάγγελου Ι. Καλούση, για την υπολειπόμενη διάρκεια της 

θητείας αυτού, την κυρία Carolyn G. Dittmeier ως Πρόεδρο 

της Επιτροπής Ελέγχου και Μέλος της Επιτροπής Διαχειρίσεως 

Κινδύνων.

Η Τράπεζα, με στόχο την ενημέρωση των Μελών του Διοικητι-

κού Συμβουλίου και σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές εται-

ρικής διακυβερνήσεως, εκκίνησε σειρά συναντήσεων με σκοπό 

την περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ της Τραπέζης 

και των Εταιριών του Ομίλου. Σε αυτό το πλαίσιο, πραγματοποι-

ήθηκε επίσκεψη του Διοικητικού Συμβουλίου και Στελεχών της 

Τραπέζης στην Alpha Bank Cyprus Ltd.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδρίασε δεκαπέντε φορές το 

2017.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις συνεχώς 

μεταβαλλόμενες συνθήκες της τραπεζικής αγοράς και του 

εποπτικού πλαισίου, αλλά και προς την απρόσκοπτη εκτέλεση 

του σχεδίου διαχειρίσεως καθυστερημένων οφειλών, αποφά-

σισε, με ισχύ από την 1.3.2017, οι τρεις Γενικοί Διευθυντές και 

Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να ονομασθούν 

Αναπληρωτές Διευθύνοντες Σύμβουλοι και να κατανεμηθούν 

εκ νέου οι αρμοδιότητές των ως ακολούθως: 

Η ορθή και υπεύθυνη τήρηση των αρχών εταιρικής διακυ-

βερνήσεως αποτελεί για την Alpha Bank βασικό παράγοντα 

δημιουργίας αξίας για τους Μετόχους της και για το κοινωνικό 

σύνολο. H Τράπεζα υιοθέτησε και εφήρμοσε, ήδη από το 1994, 

αρχές εταιρικής διακυβερνήσεως, πριν καταστούν υποχρεωτι-

κές βάσει νόμων και οδηγιών των εποπτικών αρχών, επιδιώκο-

ντας τη διαφάνεια στην επικοινωνία με τους Μετόχους της, την 

άμεση και συνεχή ενημέρωση του επενδυτικού κοινού και την 

ορθή διακυβέρνηση της Τραπέζης. 

Οι πρακτικές εταιρικής διακυβερνήσεως τις οποίες εφαρμόζει 

η Τράπεζα είναι σύμφωνες με τις διατάξεις των συναρτώμε-

νων νόμων, αλλά και με τις πρακτικές που ισχύουν σε όλη 

την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν πλέον καταγραφεί σε ενιαίο 

Κώδικα Εταιρικής Διακυβερνήσεως. O Κώδικας Εταιρικής Δια-

κυβερνήσεως της Alpha Bank ορίζει τα καθήκοντα και κατανέ-

μει τις αρμοδιότητες μεταξύ του Διοικητικού Συμβουλίου, των 

Επιτροπών του, της Εκτελεστικής Επιτροπής και των άλλων 

Επιτροπών και Συμβουλίων της Τραπέζης. Επιπροσθέτως, θέτει 

το πλαίσιο και τις κατευθυντήριες γραμμές για τη διακυβέρνηση 

της Τραπέζης. 

Κατά το έτος 2017 το Διοικητικό Συμβούλιο προέβη σε αναθε-

ώρηση του Κώδικα Εταιρικής Διακυβερνήσεως και των Κανο-

νισμών Λειτουργίας των Επιτροπών του, στις οποίες έχουν 

ανατεθεί σαφώς καθορισμένες και διακριτές αρμοδιότητες, σε 

πλήρη εναρμόνιση με το οικείο κανονιστικό πλαίσιο και με τις 

πιο πρόσφατες βέλτιστες πρακτικές εταιρικής διακυβερνήσεως. 

Επίσης, αναθεώρησε και την Πολιτική Αξιολογήσεως Ανωτέ-

ρων Στελεχών και Κατόχων Καίριων Θέσεων και την Πολιτική 

Σχεδιασμού Διαδοχής Ανωτέρων Στελεχών και Κατόχων Καί-

ριων Θέσεων. Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2018 το Διοικητικό 

Συμβούλιο, επικουρούμενο από εξωτερικό σύμβουλο, θα προ-

βεί σε αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του Διοικητικού 

Συμβουλίου, καθώς και της ατομικής συνεισφοράς των Μελών 

στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Επιπροσθέτως, ο Κώδικας Δεοντολογίας αναθεωρήθηκε 

σύμφωνα με τις αρχές ηθικής και δεοντολογίας. Περιγράφει 

τις δεσμεύσεις και τις πρακτικές της Τραπέζης όσον αφορά τις 

δραστηριότητές της, τη διοίκηση, τους κανόνες συμπεριφοράς 

των Στελεχών και των Υπαλλήλων μεταξύ τους, αλλά και προς 

τους συναλλασσομένους και τους Μετόχους. Με την εφαρμογή 

του Κώδικα Δεοντολογίας και των αρχών Εταιρικής Διακυβερ-

νήσεως, αλλά και με τη λειτουργία της Επιτροπής Ελέγχου, της 

Επιτροπής Διαχειρίσεως Κινδύνων, της Επιτροπής Αποδοχών 

και της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβερνήσεως και Αναδείξεως 

8. Εταιρική 
Διακυβέρνηση

Δ ι ο ι κ η τ ι κ ό  Σ υ μ β ο ύ λ ι ο
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Διοικητικού Συμβουλίου της Τραπέζης.

Γεώργιος Κ. Αρώνης

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1957. Σπούδασε Οικονομικά και 

είναι κάτοχος MBA, major in Finance, του ALBA. Εργάσθηκε 

για 15 έτη σε πολυεθνικές τράπεζες, το μεγαλύτερο διάστημα 

στην ΑΒΝ ΑΜRO στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Εργάζεται 

στην Alpha Bank από το 2004 ως επικεφαλής της Λιανικής 

Τραπεζικής. Το 2006 ανέλαβε Εντεταλμένος Γενικός Διευθυ-

ντής και το 2008 Γενικός Διευθυντής. Τον Μάρτιο του 2017 

τοποθετήθηκε Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος Retail, 

Wholesale Banking and International Network. Από το 2011 

είναι Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Τραπέζης.

Μη Εκτελεστικά Μέλη 

Ευθύμιος Ο. Βιδάλης

Γεννήθηκε το 1954. Eίναι κάτοχος πτυχίου Πολιτικών Επιστη-

μών (BA in Government) του Harvard University και MBA 

του Harvard Graduate School of Business Administration. 

Εργάσθηκε στην Owens Corning (1981-1998), όπου διετέλεσε 

Πρόεδρος των παγκοσμίων δραστηριοτήτων του Τομέα Συν-

θετικών Υλικών (Composites) και Μονωτικών Υλικών. Επίσης, 

διετέλεσε Εντεταλμένος Σύμβουλος (1998-2001) και Διευθύ-

νων Σύμβουλος (2001-2011) του Ομίλου S&B Βιομηχανικά 

Ορυκτά Α.Ε., στο Διοικητικό Συμβούλιο του οποίου συμμετείχε 

επί 15 έτη. Είναι εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου 

του Ομίλου TITAN. Υπήρξε μέλος του Διοικητικού Συμβουλί-

ου του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) από 

το 2006 έως το 2016, καθώς και ιδρυτής και Πρόεδρος του 

Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη από το 2008 έως 

το 2016. Από τον Μάιο του 2014 είναι Μέλος του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Τραπέζης.

Mη Εκτελεστικά Ανεξάρτητα Μέλη 

Ibrahim S. Dabdoub

Γεννήθηκε το 1939. Σπούδασε στο Collège des Frères στη 

Βηθλεέμ, στο Middle East Technical University στην Άγκυ-

ρα και στο Stanford University των Η.Π.Α. Διετέλεσε Group 

Chief Executive Officer στη National Bank of Kuwait από 

το 1983 έως τον Μάρτιο του 2014. Είναι Αντιπρόεδρος της 

International Bank of Qatar (IBQ), Ντόχα και μέλος του Διοικη-

τικού Συμβουλίου του International Institute of Finance (IIF), 

καθώς και Co-Chair του Emerging Markets Advisory Council 

(EMAC) στην Ουάσινγκτον. Είναι μέλος του Bretton Woods 

Committee στην Ουάσινγκτον και του International Monetary 

Conference (IMC). Επιπροσθέτως, είναι μέλος του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Central Bank of Jordan, Αμμάν, του Διοι-

κητικού Συμβουλίου της εταιρίας Consolidated Contractors 

Company, Αθήναι και του Board of Advisors της Perella 

Weinberg, New York. Βραβεύθηκε το 1995 ως “Τραπεζίτης της 

Χρονιάς” από την Arab Bankers Association of North America 

(ABANA) και το 1997 ως “Άραβας Τραπεζίτης της Χρονιάς” 

από τη Union of Arab Banks. Του απενεμήθη το 2008 και το 

2010 το βραβείο “A Lifetime Achievement Award” από τα 

“The Banker” και “MEED” αντιστοίχως. Από τον Μάιο του 2014 

είναι Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Τραπέζης.

Carolyn G. Dittmeier (από 26.1.2017)

Γεννήθηκε το 1956. Είναι κάτοχος πτυχίου Οικονομικών 

(BSc in Economics) από το Wharton School του Πανεπιστημίου 

της Πενσυλβανίας (1978). Κατέχει τους τίτλους του ορκωτού 

ελεγκτή, του ορκωτού λογιστή και του ορκωτού εσωτερικού 

ελεγκτή, ενώ έχει πιστοποιηθεί στη διασφάλιση της αποτελε-

σματικής διαχειρίσεως κινδύνων. Μεταξύ των ετών 2002 και 

2014 επικεντρώθηκε στον τομέα της ελεγκτικής αναλαμβάνο-

ντας τη θέση του Επικεφαλής Εσωτερικού Ελέγχου στον Όμιλο 

Ιταλικών Ταχυδρομείων (Poste Italiane Group). Προηγουμένως 

είχε εργασθεί στην ελεγκτική εταιρία KPMG και στον όμιλο 

Montedison σε θέση οικονομικού ελεγκτή και στη συνέχεια ως 

Επικεφαλής Εσωτερικού Ελέγχου. Διαθέτει σημαντική επαγ-

γελματική και ακαδημαϊκή εμπειρία στη διακυβέρνηση των 

κινδύνων και του ελέγχου. Από το 2013 έως το 2014 διετέλεσε 

Αντιπρόεδρος του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών (Institute 

of Internal Auditors - IIA), ενώ ήταν μέλος του Διοικητικού 

Συμβουλίου του από το 2007. Υπήρξε επίσης Πρόεδρος της 

Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Ινστιτούτων Εσωτερικού Ελέγχου 

(European Confederation of Institutes of Internal Auditing - 

ECIIA) κατά τη διετία 2011-2012 και Πρόεδρος της Ιταλικής 

Ενώσεως Εσωτερικών Ελεγκτών (Italian Association of Internal 

Auditors) από το 2004 έως το 2010. Επιπροσθέτως, διετέλεσε 

ανεξάρτητο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Πρόεδρος 

της Επιτροπής Διαχειρίσεως Κινδύνων και Ελέγχου της εται-

ρίας Autogrill SpA, καθώς και ανεξάρτητο μέλος του Διοικη-

τικού Συμβουλίου και Πρόεδρος της Επιτροπής Διαχειρίσεως 

Κινδύνων και Ελέγχου της εταιρίας Italmobiliare SpA. Είναι 

Πρόεδρος της Ελεγκτικής Επιτροπής της εταιρίας Assicurazioni 

Generali SpA. Από τον Ιανουάριο του 2017 είναι Μέλος του 

Διοικητικού Συμβουλίου της Τραπέζης.

•  Ο Γενικός Διευθυντής κ. Σπύρος Ν. Φιλάρετος ονομάσθη-

κε Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος - Chief Operating 

Officer.

•  Ο Γενικός Διευθυντής κ. Αρτέμιος Χ. Θεοδωρίδης ονομάσθη-

κε Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος Καθυστερήσεων και 

Διαχειρίσεως Διαθεσίμων.

•  Ο Γενικός Διευθυντής κ. Γεώργιος Κ. Αρώνης ονομάσθηκε 

Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος Retail, Wholesale 

Banking and International Network.

ΕΠΙΤΙΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

Γιάννης Σ. Κωστόπουλος

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1938. Σπούδασε Ναυπηγός στο 

King’s College του Πανεπιστημίου Durham της Αγγλίας. Ξεκί-

νησε τη σταδιοδρομία του στην Τράπεζα Εμπορικής Πίστεως 

το 1963. Διετέλεσε Διευθύνων Σύμβουλος και Γενικός Διευθυ-

ντής της Τραπέζης από το 1973 και Πρόεδρος του Διοικητικού 

Συμβουλίου και Γενικός Διευθυντής από το 1984 έως το 1996. 

Από το 1996 έως το 2005 διετέλεσε Πρόεδρος του Διοικητικού 

Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Alpha Bank. Από 

τον Φεβρουάριο του 2005 έως τον Μάιο του 2014 διετέλε-

σε Εκτελεστικός Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Τραπέζης, ενώ τον Ιούνιο του 2014 η Τακτική Γενική Συνέλευση 

των Μετόχων του απένειμε τον τίτλο του Επιτίμου Προέδρου 

του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τα κάτωθι Μέλη:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Μη Εκτελεστικό Μέλος)

Βασίλειος Θ. Ράπανος
Γεννήθηκε στην Κω το 1947. Είναι Ομότιμος Καθηγητής στο 

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών και 

από το 2016 Τακτικό Μέλος της Ακαδημίας Αθηνών. Σπούδα-

σε Διοίκηση Επιχειρήσεων στην Ανωτάτη Σχολή Οικονομικών 

και Εμπορικών Επιστημών (ΑΣΟΕΕ) (1975) και είναι κάτοχος 

Master’s στα Οικονομικά από το Πανεπιστήμιο Lakehead του 

Καναδά (1977) και διδακτορικού (PhD) από το Πανεπιστή-

μιο Queen’s του Καναδά. Έχει διατελέσει Υποδιοικητής και 

Διοικητής της Κτηματικής Τραπέζης (1995-1998), Πρόεδρος 

του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών 

Ελλάδος (Ο.Τ.Ε.) (1998-2000), Πρόεδρος του Συμβουλίου 

Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων στο Υπουργείο Οικονομίας 

και Οικονομικών (2000-2004) και Πρόεδρος του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος και της Ελληνι-

κής Ενώσεως Τραπεζών (2009-2012). Από τον Μάιο του 2014 

είναι Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Τραπέζης.

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ (Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος)

Ευάγγελος Ι. Καλούσης (Αντιπρόεδρος έως 28.9.2017)

Γεννήθηκε το 1943 και είναι Πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνι-

κών Βιομηχανιών Τροφίμων (Σ.Ε.Β.Τ.) από το 2006 και μέλος 

του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου από το 2002. Διε-

τέλεσε Πρόεδρος της NESTLE ΕΛΛΑΣ Α.Ε. από το 2001 έως το 

2015. Υπήρξε Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Τραπέζης 

από το 2007.

Εκτελεστικά Μέλη 

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Δημήτριος Π. Μαντζούνης
Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1947. Σπούδασε Πολιτικές Επιστήμες 

στο Πανεπιστήμιο Aix-Marseille. Εργάζεται στην Τράπεζα από 

το 1973 και είναι Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου από το 

1995. Το 2002 ανέλαβε Γενικός Διευθυντής και από το 2005 

είναι Διευθύνων Σύμβουλος.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
Σπύρος Ν. Φιλάρετος 
Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1958. Σπούδασε Οικονομικά στο 

Πανεπιστήμιο του Manchester και του Sussex. Εργάζεται στην 

Τράπεζα από το 1985. Το 1997 ανέλαβε Εντεταλμένος Γενικός 

Διευθυντής και το 2005 Γενικός Διευθυντής. Τον Οκτώβριο 

του 2009 ανέλαβε καθήκοντα Chief Operating Officer (COO) 

και τον Μάρτιο του 2017 τοποθετήθηκε Αναπληρωτής Διευθύ-

νων Σύμβουλος - Chief Operating Officer. Από το 2005 είναι 

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Τραπέζης.

Αρτέμιος Χ. Θεοδωρίδης
Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1959. Σπούδασε Οικονομικά και 

είναι κάτοχος ΜΒΑ του University of Chicago. Το 2002 

ανέλαβε Εντεταλμένος Γενικός Διευθυντής της Τραπέζης και 

το 2005 Γενικός Διευθυντής. Τον Μάρτιο του 2017 τοποθετή-

θηκε Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος Καθυστερήσεων 

και Διαχειρίσεως Διαθεσίμων. Από το 2005 είναι Μέλος του 

Β ι ογρ α φ ι κ ά  Σ η μ ε ι ώ μ α τ α
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κητικό Συμβούλιο της Τραπέζης. Υπενθυμίζεται ότι το Ελλη-

νικό Δημόσιο έχει παύσει από τον Απρίλιο 2014 να κατέχει 

προνομιούχες μετοχές της Τραπέζης εκ του άρθρου 1 του 

Ν. 3723/2008 (Πυλώνας Ι), συνεπεία ολοσχερούς αποπλη-

ρωμής τους και ότι έχει ήδη ακυρωθεί το σύνολο των ειδικών 

τίτλων εκ του άρθρου 3 του Ν. 3723/2008 (Πυλώνας ΙΙΙ).

Μαρίκα Σ. Ιωάννου-Φραγκάκη (έως 20.3.2017)

Γεννήθηκε στο Ασιούτ της Αιγύπτου το 1950. Είναι κάτοχος 

πτυχίου Οικονομικών (BSc in Economics) του London School 

of Economics (LSE), University of London, Ηνωμένο Βασίλειο 

και κάτοχος Master’s στα Αναπτυξιακά Οικονομικά (MA in 

Development Economics) του University of Sussex, Ηνωμένο 

Βασίλειο. Από το 1978 έως το 1993 εργάσθηκε στην Αγροτική 

Τράπεζα της Ελλάδος, αρχικά ως Προϊσταμένη του Τμήμα-

τος Προβλέψεων (1978-1990) και εν συνεχεία στο Γραφείο 

Διοικήσεως στην Υπηρεσία Ιδιωτικοποιήσεων (1990-1993). 

Από το 1993 έως το 2010 διετέλεσε Υπεύθυνη Εκκαθαρίσεων 

στην Εθνική Κεφαλαίου Α.Ε., εταιρία του ομίλου της Εθνικής 

Τραπέζης της Ελλάδος. Σήμερα εργάζεται ως ανεξάρτητη ερευ-

νήτρια, με έμφαση στα Μακροοικονομικά και στα Χρηματοοικο-

νομικά. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτού-

του Νίκος Πουλαντζάς, καθώς και της Συντονιστικής Επιτροπής 

της Ομάδας Ευρωπαίων Οικονομολόγων (EuroMemo Group). 

Κατόπιν αποφάσεως του Υπουργού Οικονομικών, αποτέλεσε 

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Τραπέζης ως εκπρόσω-

πος του Ελληνικού Δημοσίου από τον Μάρτιο του 2015.

Mη Εκτελεστικό Μέλος 

(κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3864/2010)

Παναγιώτα Σ. Ιπλιξιάν (έως 23.2.2017)

Γεννήθηκε το 1949. Σπούδασε στην Αγγλία Business 

Administration (BA) και Management Studies (Postgraduate 

Diploma) στο University of Northumbria, Newcastle upon Tyne 

και έχει εξειδικευθεί σε Organisation and Methods από το 

British Institute of Administrative Management. Μεταξύ 1972 

και 1987 εργάσθηκε σε εταιρίες συμβούλων. Από το 1987 έως 

το 2000 εργάσθηκε σε εμπορικές τράπεζες στην Αμερική και 

από το 2000 έως το 2009 στην EFG Eurobank Ergasias. Από 

το 2010 έως το 2012 διετέλεσε Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο 

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Χρηματοπι-

στωτικής Σταθερότητας. Από τον Οκτώβριο του 2011 έως τον 

Δεκέμβριο του 2013 ήταν Μη Εκτελεστική Αντιπρόεδρος του 

Διοικητικού Συμβουλίου της Νέας Proton Bank, ως εκπρόσω-

πος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Από τον 

Ιανουάριο του 2014 υπήρξε Μέλος του Διοικητικού Συμβουλί-

ου της Τραπέζης, εκπροσωπώντας το Ταμείο Χρηματοπιστωτι-

κής Σταθερότητας.

Σπυρίδων-Σταύρος Α. Μαυρόγαλος-Φώτης 

(από 23.2.2017)

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1968. Είναι κάτοχος πτυχίου Πληρο-

φορικής (BSc in Computer Information Systems) από το Αμε-

ρικανικό Κολλέγιο Ελλάδος (1991) και μεταπτυχιακού τίτλου 

σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) με ειδίκευση στα 

Χρηματοοικονομικά από το University of Nottingham (1992). 

Κατέχει τους τίτλους του ορκωτού λογιστή-ελεγκτή (ACCA) και 

του εσωτερικού ελεγκτή. Μεταξύ 1993 και 1996 εργάσθηκε ως 

ελεγκτής στην KPMG και ακολούθως στην ABN AMRO. Από 

το 1996 έως το 2002 διετέλεσε αρχικά εσωτερικός ελεγκτής 

και εν συνεχεία Διευθυντής Διαχειρίσεως Κινδύνων στην EFG 

Eurobank Ergasias. Από το 2002 έως το 2007 εργάσθηκε στην 

Cosmote ως Γενικός Διευθυντής Λειτουργιών Ομίλου (Group 

COO). Επίσης, κατά το διάστημα 2008-2013 κατείχε τη θέση 

Βοηθού Γενικού Διευθυντού στην Εθνική Τράπεζα. Από τον 

Οκτώβριο του 2013 έως τον Μάρτιο του 2016 ήταν Διευθύνων 

Σύμβουλος της Εθνικής Ασφαλιστικής και Πρόεδρος των θυγα-

τρικών της σε Ελλάδα, Κύπρο και Ρουμανία. Υπήρξε Γενικός 

Γραμματέας της Ενώσεως Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος και 

από το 2014 ανέλαβε Αντιπρόεδρος και μη εκτελεστικό μέλος 

του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας “Ευρώπη Ασφαλιστι-

κή”. Από τον Φεβρουάριο του 2017 είναι Μέλος του Διοικη-

τικού Συμβουλίου της Τραπέζης, εκπροσωπώντας το Ταμείο 

Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.   

Γραμματεύς 

Γεώργιος Π. Τριανταφυλλίδης

Η Επιτροπή Ελέγχου απαρτίζεται από τα κάτωθι Μη Εκτελεστι-

κά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:

•  Ευάγγελο Ι. Καλούση, Πρόεδρο (έως 28.9.2017)

•  Jan A. Vanhevel 

•  Carolyn G. Dittmeier (από 26.1.2017 και Πρόεδρο από 28.9.2017)

Richard R. Gildea 

Γεννήθηκε το 1952. Είναι κάτοχος πτυχίου Ιστορίας (BA in 

History) του Πανεπιστημίου της Μασαχουσέτης (1974) και 

μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στα Διεθνή Οικονομικά, με 

ειδίκευση στις Ευρωπαϊκές Υποθέσεις (MA in International 

Economics, European Affairs) του The Johns Hopkins 

University School of Advanced International Studies (1984). 

Από το 1986 έως το 2015 εργάσθηκε στην JP Morgan Chase, 

όπου κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας του ανέλαβε 

διάφορες ανώτερες διοικητικές θέσεις. Διετέλεσε Περιφερει-

ακός Διευθυντής Αναδυομένων Αγορών στη Μονάδα Χρημα-

τοδοτήσεων Επιχειρήσεων της Κεντρικής και της Ανατολικής 

Ευρώπης στο Λονδίνο (1993-1997), Επικεφαλής Αναδιαρ-

θρώσεων Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής (ΕΜΑΑ) 

στο Λονδίνο (1997-2003), καθώς και Ανώτερο Στέλεχος 

Πιστοδοτήσεων Αναδυομένων Αγορών ΕΜΑΑ στο Λονδίνο 

(2003-2007). Από το 2007 έως το 2015 διετέλεσε Ανώτερο 

Στέλεχος Πιστοδοτήσεων Επιχειρήσεων Ανεπτυγμένων 

Αγορών ΕΜΑΑ της Επενδυτικής Τραπέζης της JP Morgan στο 

Λονδίνο και τοποθετήθηκε Ανώτερος Εκπρόσωπος Διαχειρί-

σεως Κινδύνων σε ανώτερες επιτροπές της ως άνω Επενδυ-

τικής Τραπέζης. Είναι μέλος της Διοικητικής Επιτροπής του 

The Johns Hopkins University School of Advanced Interna-

tional Studies, Ουάσινγκτον, καθώς και μέλος του Chatham 

House (Βασιλικό Ινστιτούτο Διεθνών Υποθέσεων), Λονδίνο και 

του Διεθνούς Ινστιτούτου Στρατηγικών Σπουδών, Λονδίνο. Από 

τον Ιούλιο του 2016 είναι Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου 

της Τραπέζης.

Shahzad A. Shahbaz 

Γεννήθηκε το 1960. Είναι κάτοχος πτυχίου Οικονομικών 

(BA in Economics) του Oberlin College, Ohio, Η.Π.Α. Από 

το 1981 εργάσθηκε σε τράπεζες και σε επενδυτικές εταιρίες, 

περιλαμβανομένης της Bank of America (1981-2006), από την 

οποία απεχώρησε ως Regional Head (Corporate and Investment 

Banking, Continental Europe, Emerging Europe, Middle East 

and Africa). Διετέλεσε Διευθύνων Σύμβουλος (CEO) της NDB 

Investment Bank/Emirates NBD Investment Bank (2006-2008) 

και της QInvest (2008-2012). Κατέχει τη θέση του Επενδυτικού 

Συμβούλου στην Al Mirqab Holding Co. Από τον Μάιο του 2014 

είναι Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Τραπέζης.

Jan A. Vanhevel 

Γεννήθηκε το 1948. Σπούδασε Νομικά στο Πανεπιστήμιο 

της Leuven (1971), Χρηματοοικονομική Διοίκηση στη Vlekho 

(Flemish School of Higher Education in Economics), στις 

Βρυξέλλες (1978), και Προηγμένη Διοίκηση (Advanced 

Management) στο INSEAD (Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Διοικήσε-

ως Επιχειρήσεων), στο Fontainebleau. Το 1971 ξεκίνησε τη 

σταδιοδρομία του στην Kredietbank, η οποία το 1998 μετεξε-

λίχθηκε στην KBC Bank and Insurance Holding Company. Το 

1991 ανέλαβε μέλος της Ανωτάτης Διοικήσεως και το 1996 

εξελέγη μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής. Το 2003 κατείχε τη 

θέση του υπευθύνου των καταστημάτων και των θυγατρικών 

εταιριών εκτός Κεντρικής Ευρώπης, ενώ το 2005 ανέλαβε 

επικεφαλής των θυγατρικών εταιριών της KBC στην Κεντρική 

Ευρώπη και στη Ρωσία. Το 2009 ορίσθηκε Διευθύνων Σύμ-

βουλος και εφήρμοσε το Σχέδιο Αναδιαρθρώσεως του ομίλου 

έως το 2012, οπότε και συνταξιοδοτήθηκε. Από το 2008 έως 

το 2011 διετέλεσε Πρόεδρος της Fédération belge du secteur 

financier (Βελγική Ομοσπονδία Χρηματοοικονομικού Τομέα), 

καθώς και μέλος της Verbond van Belgische Ondernemingen 

(Ομοσπονδία Επιχειρήσεων Βελγίου), ενώ από τον Μάιο του 

2013 κατέχει τη θέση του Γενικού Γραμματέως του Institut 

International d’ Études Bancaires (Διεθνές Ινστιτούτο Τρα-

πεζικών Σπουδών). Συμμετείχε επίσης στην Ομάδα Liikanen 

με αντικείμενο την αναδιάρθρωση του τραπεζικού τομέα της 

Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Από τον Απρίλιο του 2016 είναι Μέλος 

του Διοικητικού Συμβουλίου της Τραπέζης.

Mη Εκτελεστικό Μέλος 

(κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3723/2008)

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ, διά της υπ’ αυτού ορισθείσης 

εκπροσώπου του κυρίας Μαρίκας Σ. Ιωάννου-Φραγκάκη 

(έως 20.3.2017). 

Σημειώνεται ότι από την 20.3.2017 η εκπρόσωπoς του Ελλη-

νικού Δημοσίου στο Διοικητικό Συμβούλιο κυρία Μαρίκα 

Ιωάννου-Φραγκάκη είχε παραιτηθεί δίχως έκτοτε και έως την 

20.6.2017 να αναπληρωθεί από το Ελληνικό Δημόσιο.

Από την 20.6.2017 η Τράπεζα έπαυσε να κάνει χρήση των 

εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρου 2 του Ν. 3723/2008 (Πυλώνας ΙΙ) και προχώρησε 

στην πλήρη αποπληρωμή της απορρέουσας ρευστότητας που 

είχε αντληθεί μέσω της Τραπέζης της Ελλάδος. Με τη λήξη 

ισχύος των εγγυήσεων, από την ίδια ημερομηνία, η Τράπεζα 

δεν υπάγεται πλέον στις διατάξεις και στις σχετικές δεσμεύσεις 

του Ν. 3723/2008, περιλαμβανομένης και της υποχρεώσεως 

διορισμού εκπροσώπου του Ελληνικού Δημοσίου στο Διοι-
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κολούθησε θέματα συναφή με την ύπαρξη και με τη διατήρηση 

της αντικειμενικότητας και της ανεξαρτησίας του.

Η Τράπεζα παρείχε σε όλα τα Μέλη ενημέρωση για θέματα 

ανεξαρτησίας του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή της Τραπέζης 

(Deloitte). Η εταιρία Deloitte παρουσίασε θέματα σχετικά με την 

ανεξαρτησία των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και το Σχέδιο 

Ελέγχου έτους 2017 που έχει καταρτίσει, με αναφορά, μεταξύ 

άλλων, στην προσέγγιση του ελεγκτικού έργου, στους σημα-

ντικότερους κινδύνους στους οποίους θα εστιάσει ο έλεγχος, 

στις πρόσφατες τροποποιήσεις του κανονισμού ελέγχου και στις 

διευρυμένες αρμοδιότητες των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

Η Επιτροπή ενημερώθηκε για την πρόοδο σημαντικών έργων, 

συμπεριλαμβανομένων αυτών της εφαρμογής (α) της Οδη-

γίας για τις Αγορές Χρηματοπιστωτικών Μέσων (Markets in 

Financial Instruments Directive - MiFID) II και (β) του Γενικού 

Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρα-

κτήρα (General Data Protection Regulation - GDPR). Επιπρο-

σθέτως, σε κοινές συνεδριάσεις με την Επιτροπή Διαχειρίσεως 

Κινδύνων, παρακολούθησε (α) το πρόγραμμα υλοποιήσεως 

του Διεθνούς Προτύπου Χρηματοοικονομικής Πληροφορήσεως 

(ΔΠΧΠ) 9 σε μηνιαία βάση και παρείχε τις απαιτούμενες για την 

εφαρμογή του εγκρίσεις, καθώς και (β) θέματα που άπτονται 

του κινδύνου στον Κυβερνοχώρο (Cyber Security).

Η Επιτροπή ενέκρινε το “Εγχειρίδιο Επιλογής Ορκωτών Ελε-

γκτών” και το “Εγχειρίδιο που αφορά στην ανάθεση των Μη 

Ελεγκτικών Υπηρεσιών σε Ορκωτούς Ελεγκτές”, τα οποία είναι 

εναρμονισμένα με το νομικό και με το κανονιστικό πλαίσιο. 

Εντός του 2017, η Επιτροπή Επιλογής Ορκωτών Ελεγκτών, 

στην οποία συμμετείχαν τα Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου εξέλε-

ξε την εταιρία Deloitte για τον τακτικό και για τον φορολογικό 

έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Τραπέζης και των 

Εταιριών του Ομίλου Alpha Bank, εξαιρουμένων ορισμένων 

Εταιριών του Ομίλου στην Ελλάδα, για τις οποίες τα Μέλη 

προέκριναν την εταιρία ΣΟΛ Α.Ε.

Η Επιτροπή εισηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο την ανάθεση 

του έργου αναφορικά με την αξιολόγηση της επάρκειας του 

Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου (ΣΕΕ) του Ομίλου από εξωτε-

ρικό ελεγκτή για τα έτη 2014 έως 2016, σύμφωνα με την ΠΔΤΕ 

2577/2006 στην ελεγκτική εταιρία “PricewaterhouseCoopers 

S.A.” (PwC). 

Έλαβε γνώση των Εκθέσεων που καταρτίσθηκαν από την PwC 

αναφορικά με (α) την αξιολόγηση της επάρκειας του Συστήμα-

τος Εσωτερικού Ελέγχου της Alpha Bank για τα έτη 2014-2016, 

η οποία υποβλήθηκε ακολούθως στην Τράπεζα της Ελλάδος 

και (β) την αξιολόγηση της Ποιότητος της Διευθύνσεως Εσωτε-

ρικού Ελέγχου του Ομίλου. 

Εντός του 2017, αναθεωρήθηκε ο Κανονισμός Λειτουργίας της 

Επιτροπής σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονι-

σμούς, καθώς και τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές.

Για τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας της Επιτροπής, οι συνεδρι-

άσεις της πραγματοποιήθηκαν χωρίς την παρουσία Μελών της 

Διοικήσεως. Δεν υπήρξε διαφωνία επί ουσιαστικού θέματος.

Η Επιτροπή Ελέγχου ενημέρωνε μετά από κάθε συνεδρίασή 

της το Διοικητικό Συμβούλιο για τα θέματα που παρακολούθη-

σε, συζήτησε και αποφάσισε.

Η Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων απαρτίζεται από τα κάτωθι 

Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:

•  Jan A. Vanhevel, Πρόεδρο 

•  Ευάγγελο Ι. Καλούση (έως 28.9.2017) 

•  Richard R. Gildea 

•  Carolyn G. Dittmeier (από 28.9.2017)

•  Shahzad A. Shahbaz (έως 28.9.2017)

•  Παναγιώτα Σ. Ιπλιξιάν (έως 23.2.2017)

•  Σπυρίδωνα-Σταύρο Α. Μαυρόγαλο-Φώτη (από 23.2.2017)

Η Επιτροπή συνήλθε κατά το 2017 δεκαεπτά φορές. 

Eντός του 2017, αναθεωρήθηκε ο Κανονισμός Λειτουργίας της 

Επιτροπής Διαχειρίσεως Κινδύνων σύμφωνα με τους ισχύο-

ντες νόμους και κανονισμούς, καθώς και τις διεθνείς βέλτιστες 

πρακτικές. 

Η Επιτροπή ενέκρινε την υποβολή στον Ενιαίο Εποπτικό Μηχα-

νισμό της Ετήσιας Εκθέσεως για τη Διαδικασία Εσωτερικής 

Αξιολογήσεως Επάρκειας Κεφαλαίου και της Ετήσιας Εκθέ-

σεως για τη Διαδικασία Εσωτερικής Αξιολογήσεως Επάρκειας 

Ρευστότητας. Επίσης, ενημερώθηκε λεπτομερώς αναφορικά με 

το Εποπτικό Πρόγραμμα Ελέγχων για το 2017, την επισκόπηση 

των γνωστοποιήσεων που πραγματοποίησε η Τράπεζα, την 

Άσκηση Ρευστότητας του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού, την 

Ανάλυση της Ευαισθησίας του Επιτοκιακού Κινδύνου του Τρα-

πεζικού Χαρτοφυλακίου από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 

•  Ευθύμιο Ο. Βιδάλη (από 28.9.2017)

•  Παναγιώτα Σ. Ιπλιξιάν (έως 23.2.2017)

•  Σπυρίδωνα-Σταύρο Α. Μαυρόγαλο-Φώτη (από 23.2.2017)

Στην Επιτροπή Ελέγχου αναφέρονται ο Εσωτερικός Ελεγκτής 

και ο Group Compliance Officer.

Η Επιτροπή συνήλθε κατά το 2017 δώδεκα φορές. 

Η Επιτροπή αξιολόγησε τον Εσωτερικό Ελεγκτή και τον Group 

Compliance Officer, καθώς και το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγ-

χου της Τραπέζης και του Ομίλου, με βάση τα σχετικά στοιχεία 

και τις πληροφορίες της Διευθύνσεως Εσωτερικού Ελέγχου, τις 

διαπιστώσεις και τις παρατηρήσεις των εξωτερικών ελεγκτών, 

καθώς και των Εποπτικών Αρχών. 

Η Επιτροπή, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, παρακολού-

θησε, επόπτευσε και αξιολόγησε το έργο της Διευθύνσεως 

Εσωτερικού Ελέγχου και της Διευθύνσεως Κανονιστικής 

Συμμορφώσεως.

Ενημερώθηκε από τις τριμηνιαίες εκθέσεις για τη δραστηριό-

τητα των ανωτέρω Διευθύνσεων και για τα διορθωτικά μέτρα 

αναφορικά με την επαρκή αντιμετώπιση των σημαντικών παρα-

τηρήσεων και συστάσεων που καταγράφηκαν στις εκθέσεις 

των πάσης φύσεως ελέγχων (εσωτερικών ελεγκτών, εξωτερι-

κών ελεγκτών, Εποπτικών Αρχών, φορολογικών αρχών κ.λπ.). 

Ενημερώθηκε για το εύρος και για τα αποτελέσματα των 

ελέγχων των Διευθύνσεων αυτών και ειδικότερα για τις διαπι-

στώσεις τους σχετικά με την επάρκεια και την αποδοτικότητα 

του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου, σύμφωνα με την ΠΔΤΕ 

2577/2006 όπως ισχύει. Παρακολούθησε την υλοποίηση των 

διορθωτικών ενεργειών και είχε διαρκή ενημέρωση για τον 

συνεχιζόμενο εκσυγχρονισμό των εργαλείων και των διαδικα-

σιών του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου προς κάλυψη των 

αυξημένων απαιτήσεων της Τραπέζης και του Ομίλου.

Παρακολούθησε την αποτελεσματικότητα των ελέγχων, λαμ-

βάνοντας υπ’ όψιν τα ευρήματα και τα πορίσματα των ελέγχων 

που διενήργησαν οι αρμόδιες Εποπτικές Αρχές.

Εξέτασε το Ετήσιο Πρόγραμμα Ελέγχων των Μονάδων Εσω-

τερικού Ελέγχου της Τραπέζης και του Ομίλου, καθώς και τον 

Τριετή Προγραμματισμό Ελέγχων και εισηγήθηκε την έγκρι-

σή τους από το Διοικητικό Συμβούλιο της Τραπέζης. Επίσης, 

ενημερώθηκε για τους ετήσιους στόχους της Διευθύνσεως 

Κανονιστικής Συμμορφώσεως.

Ενέκρινε το Πρόγραμμα Εκπαιδεύσεως Στελεχών της Διευθύν-

σεως Εσωτερικού Ελέγχου και έλαβε γνώση του Προγράμματος 

Διασφαλίσεως Ποιότητας Εργασιών της εν λόγω Διευθύνσεως.

Έλαβε γνώση των πρακτικών των συνεδριάσεων της Επιτροπής 

Αξιολογήσεως Ανωνύμων Αναφορών, καθώς και των απο-

τελεσμάτων διερευνήσεως των υποθέσεων που προέκυψαν 

κατόπιν υποβολής ανωνύμων αναφορών.

Αξιολόγησε τις ετήσιες εκθέσεις προς υποβολή στην Τράπεζα 

της Ελλάδος: α) θεμάτων αρμοδιότητας της Διευθύνσεως Κανο-

νιστικής Συμμορφώσεως, β) αξιολογήσεως της Πολιτικής για την 

Πρόληψη και για την Καταστολή της Νομιμοποιήσεως Εσόδων 

από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδοτήσεως 

της Τρομοκρατίας και γ) αξιολογήσεως της επάρκειας και της 

αποτελεσματικότητας του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου του 

Ομίλου Alpha Bank από τη Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου.

Επιπλέον, συνέταξε και υπέβαλε στην Τράπεζα της Ελλάδος 

εκθέσεις αξιολογήσεως της επάρκειας και της αποτελεσματικό-

τητας της Πολιτικής για την Πρόληψη και για την Καταστολή της 

Νομιμοποιήσεως Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες 

και της Χρηματοδοτήσεως της Τρομοκρατίας, καθώς και του 

Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου του Ομίλου Alpha Bank.

Παρακολούθησε τη διαδικασία χρηματοοικονομικής πληροφο-

ρήσεως, καθώς και την εξέλιξη Μεγεθών Ισολογισμού και Απο-

τελεσμάτων έναντι του Προϋπολογισμού σε τριμηνιαία βάση.

Επισκόπησε και ενέκρινε τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 

έτους 2016, καθώς και τις αντίστοιχες συνοπτικές τριμηνιαίες 

και εξαμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις έτους 2017 πριν από 

την υποβολή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο για έγκριση.

Η Επιτροπή είχε σειρά συναντήσεων με τους Ορκωτούς Ελε-

γκτές Λογιστές της Τραπέζης και του Ομίλου για τις Οικονο-

μικές Καταστάσεις της 31.12.2016 και της 30.6.2017, επί των 

οποίων εδόθησαν διευκρινίσεις σε απάντηση ερωτημάτων 

των Μελών της Επιτροπής. Για τα θέματα αυτά, η Επιτροπή 

επιβεβαίωσε την επάρκεια και την αποτελεσματικότητα των 

διαδικασιών καταρτίσεως των Οικονομικών Καταστάσεων της 

Τραπέζης και του Ομίλου. Οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές και ο 

Διευθυντής της Διευθύνσεως Εσωτερικού Ελέγχου διαβεβαί-

ωσαν την Επιτροπή Ελέγχου ότι έχουν δράσει ανεξάρτητα και 

ότι από τους ελέγχους που πραγματοποίησαν δεν διαπίστωσαν 

θέμα που να έχει ουσιαστική επίπτωση στις Οικονομικές Κατα-

στάσεις και στην ομαλή λειτουργία της Τραπέζης.

Η Επιτροπή προενέκρινε τις προτάσεις που αφορούν στην 

παροχή Μη Ελεγκτικών Υπηρεσιών προς την Τράπεζα και προς 

τον Όμιλο από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, με βάση τη σχετι-

κή Πολιτική της Τραπέζης, και εν γένει επισκόπησε και παρα-

Ε π ι τ ρ ο π ή  Δ ι α χ ε ι ρ ί σ ε ω ς  Κ ι ν δ ύ ν ω ν 
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Σύμφωνα με την από 22.12.2009 απόφαση της Επιτροπής Αποδο-

χών, το ύψος των αποδοχών των Εκτελεστικών Μελών του Διοι-

κητικού Συμβουλίου και των Μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής 

έχει προσαρμοσθεί στο επίπεδο των αποδοχών του Διοικητού της 

Τραπέζης της Ελλάδος για όσο διάστημα η Τράπεζα υπάγεται στις 

διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του Ν. 3723/2008. 

Η Επιτροπή γνωμοδότησε για το ύψος των αμοιβών των 

Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του 

Διοικητικού Συμβουλίου. 

Εισηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο την Πολιτική Αποδοχών 

και την Πολιτική Παροχών της Alpha Bank και των Εταιριών του 

Ομίλου και έλεγξε την εφαρμογή τους. Επιπροσθέτως, εισηγή-

θηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο την Πολιτική Δαπανών για τα 

Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Επιτροπή Αποδοχών ενημέρωνε εγγράφως το Διοικητικό 

Συμβούλιο για τα θέματα που παρακολούθησε, συζήτησε και 

αποφάσισε.

Η Επιτροπή Εταιρικής Διακυβερνήσεως και Αναδείξεως 

Υποψηφίων απαρτίζεται από τα κάτωθι Μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου:

•  Shahzad A. Shahbaz, Πρόεδρο 

•  Ευθύμιο Ο. Βιδάλη 

•  Ibrahim S. Dabdoub 

•  Παναγιώτα Σ. Ιπλιξιάν (έως 23.2.2017)

•  Σπυρίδωνα-Σταύρο Α. Μαυρόγαλο-Φώτη (από 23.2.2017)

Η Επιτροπή συνήλθε κατά το 2017 πέντε φορές. 

Η Επιτροπή Εταιρικής Διακυβερνήσεως και Αναδείξεως 

Υποψηφίων διενήργησε και υπέβαλε στο Διοικητικό Συμβούλιο 

την ετήσια εν συνόλω αξιολόγηση του Διοικητικού Συμβου-

λίου και των Επιτροπών του και διαπίστωσε ότι οι τρέχουσες 

συνθέσεις όλων των Επιτροπών του Διοικητικού Συμβου-

λίου και ειδικότερα της Επιτροπής Ελέγχου, της Επιτροπής 

Διαχειρίσεως Κινδύνων, της Επιτροπής Αποδοχών και της 

Επιτροπής Εταιρικής Διακυβερνήσεως και Αναδείξεως Υποψη-

φίων, πληρούν τις απαιτήσεις του κανονιστικού πλαισίου, 

είναι σύμφωνες με τις αρχές Εταιρικής Διακυβερνήσεως της 

Τραπέζης και συντελούν στην αποτελεσματική και εύρυθμη 

λειτουργία των Επιτροπών.

Επίσης, διαπίστωσε ότι τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 

εκπροσωπούν διαφορετικούς επιχειρηματικούς κλάδους, προ-

έρχονται από διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές και διακρί-

νονται για την ποιότητα του χαρακτήρα τους, για την ακεραιό-

τητά τους, για την ικανότητα ηγεσίας, διοικήσεως, σκέψεως και 

εποικοδομητικής συλλογικής εργασίας σε ομαδικό περιβάλλον, 

καθώς και για τις χρηματοοικονομικές τους γνώσεις και για 

τις επαγγελματικές και τις επιχειρηματικές τους εμπειρίες. Το 

επίπεδο της εμπειρίας και των γνώσεων όλων των Μελών του 

Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του κρίθηκε πολύ 

υψηλό και το έργο τους εξαιρετικά αποδοτικό.

Επιπλέον, εξακρίβωσε ότι τα Μέλη συμμορφώνονται με τις επι-

ταγές του άρθρου 83 του Ν. 4261/2014 για τους συνδυασμούς 

θέσεων που μπορούν να κατέχουν ταυτοχρόνως σε Διοικητικά 

Συμβούλια εταιριών, ότι δεν έχουν ίδια συμφέροντα, όπως ορί-

ζονται στο άρθρο 2 του Ν. 3016/2002 και ότι τα Μη Εκτελεστικά 

Ανεξάρτητα Μέλη πληρούν τα στοιχεία ανεξαρτησίας που θέτει 

ο Ν. 3016/2002 και ο Κώδικας Εταιρικής Διακυβερνήσεως.

Η Επιτροπή επισκόπησε τις παρουσίες των Μελών στο Διοικη-

τικό Συμβούλιο και διαπίστωσε ότι τα Μέλη που απουσίασαν 

είχαν εγκαίρως ενημερώσει την Τράπεζα για τους λόγους 

της απουσίας τους και είχαν εξουσιοδοτήσει εγγράφως άλλο 

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου να τους εκπροσωπήσει 

στη συνεδρίαση στην οποία εκωλύοντο να παραστούν. Όλα τα 

Μέλη αφιέρωσαν επαρκή χρόνο στις συνεδριάσεις του Διοικη-

τικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του.

Αναθεώρησε τους Κανονισμούς Λειτουργίας των Επιτροπών 

του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τον Κώδικα Δεοντο-

λογίας, ούτως ώστε να εναρμονισθούν με τις πιο πρόσφατες 

απαιτήσεις του νομικού και του κανονιστικού πλαισίου και με τις 

βέλτιστες πρακτικές εταιρικής διακυβερνήσεως.

Η Τράπεζα παρείχε στα νέα Μέλη εισαγωγικό ενημερωτικό 

πρόγραμμα στους τομείς της Εταιρικής Διακυβερνήσεως, της 

Διαχειρίσεως Κινδύνων, του Εσωτερικού Ελέγχου, της Κανονι-

στικής Συμμορφώσεως, της Κεφαλαιακής Επάρκειας, των Χρη-

ματοοικονομικών Υπηρεσιών και του Ανθρωπίνου Δυναμικού.

Επιπλέον, παρείχε διαρκή ενημέρωση στα Μη Εκτελεστικά 

Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου επί επίκαιρων ζητημάτων 

της τραπεζικής αγοράς.

Η Επιτροπή Εταιρικής Διακυβερνήσεως και Αναδείξεως Υπο-

ψηφίων ενημέρωνε εγγράφως το Διοικητικό Συμβούλιο για τα 

θέματα που παρακολούθησε, συζήτησε και αποφάσισε.

και τη Στοχευμένη Αξιολόγηση Εσωτερικών Υποδειγμάτων της 

Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τραπέζης.

Έλαβε γνώση του αποσπάσματος της Εκθέσεως Αξιολογήσεως 

του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου της Τραπέζης για το έτος 

2016, το οποίο αφορούσε στην αξιολόγηση των διαδικασιών 

διαχειρίσεως κινδύνων. 

Επιπλέον, έλαβε γνώση της Ετήσιας Εκθέσεως έτους 2016 του 

Τομέα Διαχειρίσεως Κινδύνων και υπέβαλε Έκθεση Αξιολογή-

σεως του Τομέα Διαχειρίσεως Κινδύνων χρήσεως 2016. Κατό-

πιν τούτων, εισηγήθηκε την έγκριση της Ετήσιας Εκθέσεως από 

το Διοικητικό Συμβούλιο, η οποία υπεβλήθη στην Τράπεζα της 

Ελλάδος, σύμφωνα με την ΠΔΤΕ 2577/2006.

Η Επιτροπή έλαβε γνώση του Σχεδίου Ανακάμψεως του Ομίλου 

και ακολούθως εισηγήθηκε την έγκριση αυτού από το Διοικητι-

κό Συμβούλιο και την υποβολή του στην Τράπεζα της Ελλάδος 

και στον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό.

Επιπλέον, η Επιτροπή έλαβε γνώση των επικαιροποιημένων 

στόχων για τη μείωση των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων και 

Ανοιγμάτων. Κατόπιν τούτων, εισηγήθηκε την έγκριση αυτών 

από το Διοικητικό Συμβούλιο και την υποβολή τους στον Ενιαίο 

Εποπτικό Μηχανισμό και παρακολούθησε την υλοποίηση του 

Σχεδίου Μειώσεως Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων και Ανοιγ-

μάτων, καθώς και του έργου συνεργασίας με τη CEPAL.

Επιπροσθέτως, σε κοινές συνεδριάσεις με την Επιτροπή 

Ελέγχου, παρακολούθησε το πρόγραμμα υλοποιήσεως του 

Διεθνούς Προτύπου Χρηματοοικονομικής Πληροφορήσεως 

(ΔΠΧΠ) 9 σε μηνιαία βάση και παρείχε τις απαιτούμενες για 

την εφαρμογή του εγκρίσεις.

Αξιολόγησε τον Chief Risk Officer για το έτος 2016 και ενημε-

ρώθηκε για το εύρος των αποδοχών του για το έτος 2017, το 

οποίο καθορίσθηκε σε συνεργασία με την Επιτροπή Αποδοχών 

του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Η Επιτροπή εισηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο τη στρατηγι-

κή αναλήψεως κινδύνων και διαχειρίσεως κεφαλαίων, καθώς 

και τη διάθεση αναλήψεως κινδύνων που ανταποκρίνοντο 

στους επιχειρηματικούς στόχους της Τραπέζης και του Ομίλου 

και παρακολούθησε και έλεγξε την εφαρμογή της. 

Είχε σειρά συναντήσεων με τους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές 

της Τραπέζης και του Ομίλου για τις ετήσιες και για τις εξαμηνι-

αίες Οικονομικές Καταστάσεις, επί των οποίων έδωσαν διευκρι-

νίσεις σε απάντηση ερωτημάτων των Μελών της Επιτροπής. Για 

τα θέματα αυτά η Επιτροπή είχε επίσης συναντήσεις με τον Chief 

Financial Officer, προκειμένου να επιβεβαιωθεί η επάρκεια και η 

αποτελεσματικότητα των διαδικασιών καταρτίσεως των λογι-

στικών καταστάσεων και των χρηματοοικονομικών εκθέσεων 

της Τραπέζης. Επί των θεμάτων αυτών, οι Ορκωτοί Ελεγκτές 

Λογιστές διαβεβαίωσαν την Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων 

ότι από τους ελέγχους που πραγματοποίησαν δεν διαπίστωσαν 

σημαντικό θέμα που να έχει ουσιαστική επίπτωση στις Οικονομι-

κές Καταστάσεις και στην ομαλή λειτουργία της Τραπέζης.

Αξιολόγησε την επάρκεια και την αποτελεσματικότητα της πολι-

τικής και των διαδικασιών διαχειρίσεως κινδύνων της Τραπέζης 

και του Ομίλου ως προς την ανάληψη, την παρακολούθηση 

και τη διαχείριση των κινδύνων, ως προς τον καθορισμό των 

εκάστοτε ανωτάτων ορίων αναλήψεως κινδύνου συνολικά για 

κάθε είδος κινδύνου και την περαιτέρω κατανομή καθενός εκ 

των ορίων αυτών κατά χώρα, κλάδο, νόμισμα, υπηρεσιακή 

μονάδα κ.λπ. και ως προς τη θέσπιση ορίων παύσεως ζημιογό-

νων δραστηριοτήτων ή άλλων διορθωτικών ενεργειών. Τέλος, 

έλαβε γνώση των διαφόρων διορθωτικών ενεργειών που 

έχουν σκοπό τον περιορισμό των κινδύνων της Τραπέζης.

Εξασφάλισε την επικοινωνία μεταξύ του Εσωτερικού Ελε-

γκτού, των Εξωτερικών Ελεγκτών, του Chief Risk Officer και 

των Εποπτικών Αρχών με το Διοικητικό Συμβούλιο για θέματα 

διαχειρίσεως κινδύνων.

Κατά τη διάρκεια του έτους, η Επιτροπή ενημερώνετο για τo 

διεθνές οικονομικό περιβάλλον. Ενεργούσε βάσει των συνθη-

κών και εισηγείτο τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση των 

εξελίξεων στην οικονομία.

Η Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων ενημέρωνε τακτικά και 

εγγράφως το Διοικητικό Συμβούλιο για τα θέματα που παρακο-

λούθησε, συζήτησε και αποφάσισε.

Η Επιτροπή Αποδοχών απαρτίζεται από τα κάτωθι Μη Εκτελε-

στικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:

•  Ibrahim S. Dabdoub, Πρόεδρο

•  Ευθύμιο Ο. Βιδάλη

•  Richard R. Gildea 

•  Παναγιώτα Σ. Ιπλιξιάν (έως 23.2.2017)

•  Σπυρίδωνα-Σταύρο Α. Μαυρόγαλο-Φώτη (από 23.2.2017)

Η Επιτροπή συνήλθε κατά το 2017 πέντε φορές. 

Ε π ι τ ρ ο π ή  Α π ο δ ο χ ώ ν

Ε π ι τ ρ ο π ή  Ε τ α ι ρ ι κ ή ς  Δ ι α κ υ β ε ρ ν ή σ ε ω ς 
κα ι  Α ν α δ ε ί ξ ε ω ς  Υπ ο ψ η φ ί ω ν 
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Η Εκτελεστική Επιτροπή αποτελεί το ανώτατο εκτελεστικό 

όργανο της Alpha Bank και τα Μέλη της είναι οι:

•  Δημήτριος Π. Μαντζούνης, Διευθύνων Σύμβουλος, Πρόε-

δρος της Εκτελεστικής Επιτροπής 

•  Σπύρος Ν. Φιλάρετος, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος 

- COO

•  Αρτέμιος Χ. Θεοδωρίδης, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβου-

λος Καθυστερήσεων και Διαχειρίσεως Διαθεσίμων

•  Γεώργιος Κ. Αρώνης, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος 

Retail, Wholesale Banking and International Network

•  Αλέξιος Α. Πιλάβιος, Γενικός Διευθυντής Wealth 

Management (έως 30.6.2017)

•  Σπυρίδων Α. Ανδρονικάκης, Γενικός Διευθυντής - CRO

•  Βασίλειος Ε. Ψάλτης, Γενικός Διευθυντής - CFO

Συνέρχεται τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα υπό την 

προεδρία του Διευθύνοντος Συμβούλου. Συμμετέχουν οι Ανα-

πληρωτές Διευθύνοντες Σύμβουλοι, οι Γενικοί Διευθυντές και 

κατά περίπτωση και άλλα Στελέχη ή Μέλη των Διοικήσεων των 

Εταιριών του Ομίλου, αναλόγως των θεμάτων που συζητού-

νται. Η Εκτελεστική Επιτροπή προβαίνει σε επισκόπηση της 

εγχώριας και της διεθνούς οικονομίας και των εξελίξεων της 

αγοράς, και εξετάζει θέματα επιχειρησιακού σχεδιασμού και 

πολιτικής. Επιπλέον, η Επιτροπή μελετά θέματα που αφορούν 

στην ανάπτυξη του Ομίλου, ενώ εισηγείται τον Κανονισμό Λει-

τουργίας της Τραπέζης, καθώς και τον προϋπολογισμό εκάστου 

Τομέα. Τέλος, εισηγείται την πολιτική Ανθρωπίνου Δυναμικού 

και τη συμμετοχή της Τραπέζης ή των Εταιριών του Ομίλου σε 

άλλες εταιρίες.

Ελεγκτής των εξαμηνιαίων και των ετήσιων Οικονομικών Κατα-

στάσεων χρήσεως 2017 είναι η ελεγκτική εταιρία “DELOITTE 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ”.

Με σκοπό την προστασία των περιουσιακών στοιχείων της 

Τραπέζης και τη διασφάλιση των συμφερόντων των Μετόχων 

και των Πελατών της, λειτουργεί Σύστημα Εσωτερικού Ελέγ-

χου, το οποίο περιλαμβάνει ένα σύνολο ελεγκτικών μηχανι-

σμών και διαδικασιών που καλύπτουν σε συνεχή βάση κάθε 

δραστηριότητά της και συντελούν στην αποτελεσματική και 

ασφαλή λειτουργία της.

Με μεθόδους ελέγχου που βασίζονται στην αξιολόγηση 

κινδύνων και με τη χρήση εξειδικευμένου μηχανογραφικού 

προγράμματος διαχειρίσεως έργων εσωτερικού ελέγχου καλύ-

πτονται πλήρως η οργάνωση, η εκτέλεση και η αξιολόγηση της 

ελεγκτικής διαδικασίας, καθώς και η παραγωγή αναφορών για 

την ενημέρωση της Διοικήσεως σε επίπεδο Ομίλου.

Όσον αφορά στο εξωτερικό, σε κάθε χώρα όπου δραστηριο-

ποιείται η Τράπεζα λειτουργεί Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου 

που εφαρμόζει κοινή ελεγκτική μεθοδολογία με εκείνη της 

Ελλάδος.

Το έτος 2017, οι αρμόδιες Μονάδες Εσωτερικού Ελέγχου 

διενήργησαν ελέγχους τόσο στα Καταστήματα, όσο και στις 

Κεντρικές Υπηρεσίες της Τραπέζης και των Εταιριών του 

Ομίλου.

Για τα αποτελέσματα των ελέγχων και για την επίτευξη των 

στόχων του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου ενημερώθηκαν η 

Διοίκηση και η Επιτροπή Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου 

της Τραπέζης.

Η Τράπεζα εντοπίζει, αξιολογεί και διαχειρίζεται τους κινδύνους 

στους οποίους ενδέχεται να εκτεθεί λόγω αδυναμίας συμμορ-

φώσεως προς το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο (compliance 

risk). Για τον σκοπό αυτό, συγκεντρώνονται οι νομοθετικές και 

οι κανονιστικές υποχρεώσεις του Ομίλου και αξιολογείται ο 

βαθμός συμμορφώσεώς του. Στις περιπτώσεις που διαπιστώ-

νονται αποκλίσεις, αξιολογούνται εγκαίρως οι επιπτώσεις τους 

και λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα για την αντιμετώπισή 

τους, ώστε να διασφαλίζονται τα συμφέροντα των Πελατών, 

Ε κ τ ε λ ε σ τ ι κ ή  Ε π ι τ ρ ο π ή Ε σ ω τ ε ρ ι κ ό ς  Έ λ ε γ χ ο ς 

Ο ρ κ ω τ ο ί  Ε λ ε γ κ τ έ ς  Λ ογ ι σ τ έ ς 

Κ α ν ο ν ι σ τ ι κ ή  Σ υ μ μ ό ρ φ ω σ η

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή 
Ελέγχου

Επιτροπή 
Διαχειρίσεως 

Κινδύνων

Επιτροπή
Αποδοχών

Επιτροπή Εταιρικής 
Διακυβερνήσεως 
και Αναδείξεως 

Υποψηφίων 

Πρόεδρος (Μη Εκτελεστικό Μέλος)
Βασίλειος Θ. Ράπανος

Αντιπρόεδρος (Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος)
Ευάγγελος Ι. Καλούσης (Αντιπρόεδρος έως 28.9.2017)

•
(έως 28.9.2017) °(έως 28.9.2017)

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Διευθύνων Σύμβουλος
Δημήτριος Π. Μαντζούνης

Αναπληρωτές Διευθύνοντες Σύμβουλοι
Σπύρος Ν. Φιλάρετος 

Αρτέμιος Χ. Θεοδωρίδης

Γεώργιος Κ. Αρώνης

ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Ευθύμιος Ο. Βιδάλης °(έως 28.9.2017) ° °
ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΜΕΛΗ

Ibrahim S. Dabdoub • °
Shahzad A. Shahbaz °(έως 28.9.2017) •
Jan A. Vanhevel ° •

Carolyn G. Dittmeier 

°(από 26.1.2017
έως 28.9.2017)

•
(από 28.9.2017)

°(από 28.9.2017)

Richard R. Gildea ° °
ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3723/2008

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ έως την 20.6.2017 διά της υπ’ αυτού ορισθείσης 
εκπροσώπου του: 
- κυρίας Μαρίκας Σ. Ιωάννου-Φραγκάκη (έως 20.3.2017)

ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ κατ' εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3864/2010

Παναγιώτα Σ. Ιπλιξιάν (έως 23.2.2017)
Ως εκπρόσωπος και δυνάμει υποδείξεως του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής 
Σταθερότητας ° ° ° °
Σπυρίδων-Σταύρος Α. Μαυρόγαλος-Φώτης (από 23.2.2017)
Ως εκπρόσωπος και δυνάμει υποδείξεως του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής 
Σταθερότητας ° ° ° °

• Πρόεδρος της Επιτροπής            ° Μέλος της Επιτροπής
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ως Αιτημάτων, σχετικά με θέματα που άπτονται των αρμο-

διοτήτων της Ενότητας Εργασιών Τραπεζικού Απορρήτου, 

Δεσμεύσεων και Παροχής Στοιχείων.

•  Η δημιουργία κεντρικής διαδικασίας δεσμεύσεων περιου-

σιακών στοιχείων Πελατών κατόπιν εντολών Δικαστικών 

και Οικονομικών Αρχών, με μεταφορά αρμοδιοτήτων από 

το Δίκτυο των Καταστημάτων στη Διεύθυνση Κανονιστικής 

Συμμορφώσεως.

•  Η δημιουργία και η καταγραφή διαδικασίας γνωστοποιήσεως 

θανάτου Πελάτη στην Τράπεζα, καθώς και η εφαρμογή 

αυτής με μεταφορά μεγάλου όγκου εργασιών από το Δίκτυο 

Καταστημάτων στη Διεύθυνση Κανονιστικής Συμμορφώσεως. 

•  Η ολοκλήρωση της συντάξεως του επικαιροποιημένου Εγχει-

ριδίου Εσωτερικών Διαδικασιών, με την προσθήκη των νέων 

αρμοδιοτήτων της Ενότητας Εργασιών Τραπεζικού Απορρή-

του, Δεσμεύσεων και Παροχής Στοιχείων.

•  Η στελέχωση της Ενότητας Εργασιών Τραπεζικού Απορρή-

του, Δεσμεύσεων και Παροχής Στοιχείων με νέους Λειτουρ-

γούς για την έγκυρη και έγκαιρη ανταπόκριση της Διευθύν-

σεως στις απαιτήσεις που δημιουργήθηκαν από την κεντρική 

διαδικασία των δεσμεύσεων και από την εφαρμογή της 

διαδικασίας γνωστοποιήσεως θανάτου.

•  Η παροχή οδηγιών στο Δίκτυο Καταστημάτων για τη διαχεί-

ριση αιτημάτων άρσεως απορρήτου και η επεξεργασία και 

η υλοποίηση μεγάλου αριθμού αιτημάτων που αφορούσαν 

στην παροχή πληροφοριών και στοιχείων στις Εποπτικές, στις 

Φορολογικές, στις Δικαστικές και στις Αστυνομικές Αρχές. 

•  Η δέσμευση περιουσιακών στοιχείων Πελατών κατόπιν σχετι-

κών εντολών Φορολογικών και Δικαστικών Αρχών. 

•  Η ολοκλήρωση της διαδικασίας τηρήσεως ηλεκτρονικού 

αρχείου της Ενότητας Εργασιών Τραπεζικού Απορρήτου, 

Δεσμεύσεων και Παροχής Στοιχείων, με ταυτόχρονη κατάρ-

γηση του φυσικού αρχείου. 

Έμφαση εδόθη στην εκπαίδευση των Λειτουργών της Τραπέζης 

για την εμπέδωση και για τη διασφάλιση της εφαρμογής των 

αρχών της κανονιστικής συμμορφώσεως, καθώς και για την 

ευαισθητοποίηση αυτών στα σχετικά θέματα. 

Κύρια επιδίωξη για το 2018 είναι η διασφάλιση ενιαίας 

πολιτικής και ενιαίων διαδικασιών κανονιστικής 

συμμορφώσεως σε όλο τον Όμιλο, ώστε να επιτυγχάνεται 

η συμμόρφωση στο συνεχώς μεταβαλλόμενο κανονιστικό 

περιβάλλον. Μέλημα της Διευθύνσεως Κανονιστικής 

Συμμορφώσεως είναι η αρμονική και εποικοδομητική 

συνεργασία με τις Εποπτικές Αρχές τόσο σε εθνικό, όσο και 

σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με απώτερο στόχο τη διασφάλιση των 

συμφερόντων και την ικανοποίηση των αναγκών των Πελατών 

και παράλληλα, η προστασία της Τραπέζης από τους κινδύνους 

της νομιμοποιήσεως εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες 

και χρηματοδοτήσεως της τρομοκρατίας, μέσω της βελτιώσεως 

της λειτουργίας του συστήματος Siron για τη διαρκή 

παρακολούθηση και για τον εντοπισμό υπόπτων ή ασυνήθων 

συναλλαγών. Τέλος, σημαντική προσπάθεια θα καταβληθεί 

για την προσαρμογή στις απαιτήσεις της Οδηγίας MiFID II 

και του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων, 

καθώς αποτελεί προτεραιότητα η ενίσχυση της διαφάνειας των 

συναλλαγών και του κλίματος εμπιστοσύνης με τους Πελάτες 

της Τραπέζης.

Η Διεύθυνση Ασφαλείας Πληροφοριών έχει την ευθύνη για 

την ανάπτυξη, την εφαρμογή, τη συντήρηση και την παρακο-

λούθηση της πολιτικής, των βασικών αρχών, των διαδικασιών 

και των μηχανισμών ασφαλείας πληροφοριών, καθώς και 

για τη διαχείριση των σχετικών θεμάτων σε επίπεδο Ομίλου, 

σύμφωνα με τους επιχειρησιακούς στόχους του Ομίλου και το 

Κανονιστικό Πλαίσιο. Καταρτίζει το Πλαίσιο Ασφαλείας Πληρο-

φοριών Ομίλου και το υποβάλλει προς έγκριση στην Επιτροπή 

Διαχειρίσεως Λειτουργικού Κινδύνου. Εποπτεύει και συντονίζει 

τις ενέργειες για την αποτελεσματική διαχείριση της προστασί-

ας των πληροφοριών (σε προφορική, έντυπη και ηλεκτρονική 

μορφή) και των συστημάτων στον Όμιλο σε συνεργασία με τα 

αρμόδια Στελέχη των Εταιριών του Ομίλου. Γνωμοδοτεί για την 

αναγκαιότητα και για την καταλληλότητα των έργων αρμοδι-

ότητάς της. Εκπροσωπεί την Τράπεζα σε φορείς και σε Αρχές 

αρμοδίους για θέματα ασφαλείας πληροφοριών και έχει την 

ευθύνη επικοινωνίας με αυτούς. 

Η Διεύθυνση δραστηριοποιείται στις κάτωθι Ενότητες 

Εργασιών: 

I. Πολιτική και Σχεδιασμός Ασφαλείας Πληροφοριών 

II.  Παρακολούθηση και Αξιολόγηση Ασφαλείας Πληροφοριών  

III.  Διαχείριση Υποδομών και Περιστατικών Ασφαλείας Πληρο-

φοριών.

των Μετόχων, καθώς και η φήμη της Τραπέζης.

Συγκεκριμένα, το 2017 οι σημαντικότερες ενέργειες στον 

τομέα αυτό ήταν οι εξής:

•  Η εποπτεία και ο αποτελεσματικός συντονισμός των Υπευ-

θύνων Κανονιστικής Συμμορφώσεως (Compliance Officers) 

των Εταιριών του Ομίλου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

•  Η παρακολούθηση των θεμάτων εταιρικής διακυβερνήσε-

ως που ορίζονται στην Οδηγία 2013/36/ΕΕ (CRD IV), όπως 

ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο με τον Ν. 4261/2014 και 

με τον Κανονισμό (ΕΕ) 575/2013 (CRR).

•  Η εκκίνηση του έργου, με τη συμμετοχή των Μονάδων της 

Τραπέζης, για την προσαρμογή στις απαιτήσεις των διατά-

ξεων του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομέ-

νων. Με τον τρόπο αυτό, διασφαλίζεται από την πλευρά 

της Τραπέζης η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα των Πελατών της, με όρους διαφάνειας και υπευ-

θυνότητας.

•  H oλοκλήρωση του έργου για την προσαρμογή στις απαι-

τήσεις του κανονιστικού πλαισίου της Οδηγίας MiFID II, με 

γνώμονα την προστασία των επενδυτών. 

•  Η επικαιροποίηση της Πολιτικής της Τραπέζης για τις Συναλ-

λαγές των Συνδεδεμένων με αυτή Μερών για τη διασφάλιση 

του ελέγχου και της παρακολουθήσεώς τους, με ιδιαίτερη 

έμφαση στη διαφάνεια των συναλλαγών και των συμφερό-

ντων των Πελατών και των Μετόχων της.

•  Η αποστολή αρχείων σχετικά με υπηρεσίες ή προϊόντα στην 

Τράπεζα της Ελλάδος, στο πλαίσιο συμμορφώσεως με την 

ΠΔΤΕ 2651/2012, με σκοπό την αξιολόγηση του κινδύνου 

νομιμοποιήσεως εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες 

για το έτος 2016 και για το πρώτο εξάμηνο του 2017.

•  Η κυκλοφορία νέας Εγκυκλίου και αναμορφωμένου Εγχει-

ριδίου Διαδικασιών για την Πρόληψη Χρησιμοποιήσεως 

του Χρηματοπιστωτικού Συστήματος για τη Νομιμοποίηση 

Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και τη Χρηματο-

δότηση της Τρομοκρατίας.

•  Η ολοκλήρωση έργου για την παροχή στοιχείων αναφορικά 

με την εκπόνηση της Εκθέσεως Εθνικής Εκτιμήσεως Κινδύ-

νου (National Risk Assessment - NRA) Ξεπλύματος Χρήμα-

τος/Χρηματοδοτήσεως της Τρομοκρατίας (ΞΧ/ΧΤ). Η σύνταξη 

της Εκθέσεως Εθνικής Εκτιμήσεως Κινδύνου Ξεπλύματος 

Χρήματος/Χρηματοδοτήσεως της Τρομοκρατίας αποτελεί 

υποχρέωση των χωρών που απορρέει από το κανονιστι-

κό πλαίσιο το οποίο ισχύει διεθνώς και συγκεκριμένα από 

τις συστάσεις της Ομάδας Χρηματοπιστωτικής Δράσεως 

(Financial Action Task Force – FATF). 

•  Η ολοκλήρωση έργου για τη δημιουργία σελίδας της Διευ-

θύνσεως στο ηλεκτρονικό δίκτυο εσωτερικής επικοινωνίας 

της Τραπέζης (Alpha Bank Intranet), με σκοπό την αποτελε-

σματικότερη ενημέρωση του Προσωπικού. 

•  Η συμμετοχή σε Ομάδες Έργου της Ελληνικής Ενώσεως 

Τραπεζών και της Τραπέζης για τη συμμόρφωση με το νέο 

κανονιστικό πλαίσιο και για τη βελτίωση των προσφερομένων 

υπηρεσιών και προϊόντων.

•  Η έναρξη διενέργειας νέων εξ αποστάσεως ελέγχων στο 

Δίκτυο των Καταστημάτων, με βάση τις νέες ανάγκες που 

ανακύπτουν και τις απαιτήσεις του κανονιστικού πλαισίου. 

•  Η γνωμοδότηση επί των Αυτοαξιολογήσεων Λειτουργικών 

Κινδύνων (Risk Control Self Assessments - RCSAs) για όλες 

τις Εταιρίες του Ομίλου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. 

•  Η τροφοδότηση της πλατφόρμας SWIFT KYC Registry με 

στοιχεία της Τραπέζης και των Εταιριών του Ομίλου.  

•  Η παροχή οδηγιών και συστάσεων σε Εταιρίες του Ομίλου 

αναφορικά με διάφορα θέματα (κρυπτονομίσματα, μαζικό 

κλείσιμο CIFs κ.ά.).

•  Η αξιολόγηση ανταποκριτών και τρίτων μερών. 

•  Η ενίσχυση της στελεχώσεως της Ειδικής Υπηρεσίας με εννέα 

Λειτουργούς από το Δίκτυο Καταστημάτων για την τακτοποίη-

ση εκκρεμοτήτων διερευνήσεων. 

•  Η διαρκής αξιολόγηση της αποτελεσματικής λειτουργίας της 

εφαρμογής Siron AML και η υλοποίηση σεναρίων ανάλογα 

με τις μεταβολές του κανονιστικού πλαισίου.

•  Η ενεργοποίηση της διαδικασίας αυτοματοποιημένων ελέγ-

χων μέσω της εφαρμογής Siron Embargo προ της αποστολής 

εξερχομένων εμβασμάτων. 

•  Η διασφάλιση της προστασίας των Πελατών της Τραπέζης 

μέσω της εναρμονίσεως των προϊόντων, των υπηρεσιών 

και του Τιμολογίου της Τραπέζης με το ισχύον ρυθμιστικό 

πλαίσιο.

•  Η παρακολούθηση της τηρήσεως των προθεσμιών για την 

εκπλήρωση των υποχρεώσεων γνωστοποιήσεως στοιχείων 

προς τις Εποπτικές Αρχές.

•  Η ολοκλήρωση και η κυκλοφορία της νέας Εγκυκλίου και του 

Εγχειριδίου Άρσεως Τραπεζικού Απορρήτου και Διαχειρίσε-

Α σ φ ά λ ε ι α  Π λ η ρ ο φ ο ρ ι ώ ν  Ο μ ί λ ο υ
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 19.  Η αξιολόγηση διαδικασιών και λειτουργιών ασφαλείας 

πληροφοριών (Health Check).

 20.  Η συμμετοχή στην ομάδα εργασίας για τη συμμόρφωση με 

τον νέο Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων 

679/2016 (GDPR). 

 21.  Η συμμετοχή στην ομάδα εργασίας “Information and 

Communication Technology (ICT) Risk Assessment under 

the Supervisory Review and Evaluation Process (SREP)”.

 22.  Η συμμετοχή στο έργο του Διεθνούς Προτύπου Χρηματοοι-

κονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) 9.

 23.  Η συμμετοχή στο έργο για το ευρωπαϊκό κανονιστικό 

πλαίσιο σχετικά με τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτε-

ρική αγορά (PSD 2).

 24.  Η υλοποίηση πλατφόρμας καταγραφής και παρακολουθή-

σεως ευρημάτων τεχνικών ελέγχων ασφαλείας (σύστημα 

Armor).

 25.  Ο σχεδιασμός και η αξιολόγηση λύσεως για την αναβάθ-

μιση των υποδομών ασφαλείας σε υψηλές ταχύτητες 

10 Gbps.

 26.  Η αξιολόγηση συμβάσεων αναθέσεων δραστηριοτήτων 

σε τρίτους (outsourcing), ως προς τους όρους ασφαλείας 

πληροφοριών. 

 27.  Η διαχείριση domain names του Ομίλου.

Το 2017, οι σημαντικότερες ενέργειες της Διευθύνσεως ήταν οι 

ακόλουθες:

 1.  Η παρακολούθηση της εφαρμογής του Πλαισίου Ασφαλείας 

Πληροφοριών Ομίλου σε όλες τις Μονάδες της Τραπέζης 

και των Εταιριών του Ομίλου, καθώς και η εποπτεία και 

ο συντονισμός των κατά τόπους Υπευθύνων Ασφαλείας 

Πληροφοριών.

 2.  Η εποπτεία του σχεδίου διορθώσεως των αποκλίσεων 

από το Πλαίσιο Ασφαλείας Πληροφοριών Ομίλου για την 

Τράπεζα και για τις Εταιρίες του Ομίλου.

 3.  Η παρακολούθηση επί εικοσιτετραώρου βάσεως καθ’ όλη 

τη διάρκεια του έτους των γεγονότων και των ειδοποιή-

σεων ασφαλείας και η λήψη μέτρων για την πρόληψη και 

για την αντιμετώπιση επιθέσεων.

 4.  Η πραγματοποίηση ελέγχων ασφαλείας και βελτιω-

τικών ενεργειών στην ασφάλεια κρίσιμων συστημάτων, 

υποδομών και διαδικασιών του Ομίλου.

 5.  Η αναθεώρηση του Πλαισίου Ασφαλείας Πληροφοριών 

Ομίλου (Μεθοδολογία Διαβαθμίσεως και Τεχνολογικά 

Πρότυπα Ασφαλείας).

 6.  Η κατηγοριοποίηση κρισιμότητας συστημάτων και η διενέρ-

γεια Αξιολογήσεων Κινδύνων Ασφαλείας Πληροφοριών 

(Information Security Risk Assessments) σε συστήματα και 

σε υπηρεσίες.  

 7.  Ο σχεδιασμός και ο καθορισμός απαιτήσεων ασφαλείας 

σε νέα συστήματα και σε υποδομές της Τραπέζης και των 

Εταιριών του Ομίλου. Ενδεικτικά αναφέρονται:

  • low latency για την εφαρμογή Alpha Finance FIX

  •  δημιουργία νέας υποδομής στο Datacentre της Τραπέζης 

για την εφαρμογή Market Making της Alpha Finance

  • Client Trade

  • Flexcube 12

  • VDI

  • CBS.

 8.  Η ετήσια αξιολόγηση της πιστοποιήσεως της Τραπέζης ως 

Παρόχου (Level 1 Service Provider) και ως Εμπόρου (Level 

4 Merchant), κατά το διεθνές πρότυπο ασφαλείας PCI DSS. 

 9.  Η ετήσια αξιολόγηση της πιστοποιήσεως της Διευθύν-

σεως Ασφαλείας Πληροφοριών κατά το διεθνές πρότυπο 

ασφαλείας πληροφοριών ISO/IEC 27001:2013 ως προς τον 

σχεδιασμό, την ανάπτυξη, τη λειτουργία, τη διαχείριση και 

την υποστήριξη της ασφαλείας πληροφοριών του Ομίλου. 

 10.  Η δημιουργία ηλεκτρονικής εφαρμογής διαβαθμίσεως 

πληροφοριακών πόρων.

 11.  Η προσθήκη νέων εφαρμογών και η παραμετροποίηση του 

περιβάλλοντος της υποδομής απομακρυσμένης προσβά-

σεως με τη χρήση Windows tablets (Direct Access), 

σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Διευθύνσεων.

 12.  Η αντικατάσταση ή η αναβάθμιση των υποδομών ασφα-

λείας στην Τράπεζα και στις Εταιρίες του Ομίλου, μεταξύ 

των οποίων:

  • Major Release IDM.

  •  Νέα υποδομή Guest. Δημιουργία νέας υποδομής 

παροχής Guest Internet προσβάσεως σε Λειτουργούς της 

Τραπέζης, σε εξωτερικούς συνεργάτες και σε επισκέπτες.

  •  Αναβάθμιση της υποδομής DMZ ESXi. Εγκατάσταση και 

παραμετροποίηση μηχανισμών ασφαλείας στο νέο περι-

βάλλον VMware ESXi 6.0 του περιβάλλοντος DMZ, καθώς 

και συνεργασία με τη Διεύθυνση Συστημάτων Πληροφο-

ρικής στον σχεδιασμό μηχανισμών της νέας υποδομής.

 13.  Η ένταξη νέων συστημάτων στην υποδομή Security 

Information and Event Management (SIEM) για την 

παροχή κεντρικής διαχειρίσεως και συσχετισμού 

(correlation) των αρχείων καταγραφής (logs) των μηχανι-

σμών ασφαλείας και κρίσιμων συστημάτων. 

14.  Η υλοποίηση νέου συστήματος (Mobile Office) για την 

ασφαλή πρόσβαση κινητών συσκευών σε εταιρικά συστή-

ματα, όπως το ηλεκτρονικό δίκτυο εσωτερικής επικοινωνίας 

της Τραπέζης (Alpha Bank Intranet) και η κεντρική υποδομή 

αποθηκεύσεως εσωτερικών εγγράφων (SharePoint).

 15.  Η διαχείριση, η ανάπτυξη και η υποστήριξη της λειτουργίας 

της υποδομής για απομακρυσμένη επικοινωνία Στελεχών 

της Τραπέζης εσωτερικά ή με Πελάτες μέσω εικονοδιασκέ-

ψεως με ασφαλή τρόπο (Skype for Business).

 16.  Η δημιουργία εξ αποστάσεως μαθήματος (e-learning) 

“Εισαγωγή στην Ασφάλεια Πληροφοριών” στην πλατφόρμα 

E-Front υπό τη θεματική ενότητα “Ασφάλεια Πληροφο-

ριών”, του οποίου η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική για 

όλους τους Λειτουργούς της Τραπέζης.

17.  Η αξιολόγηση συστήματος για τη διαχείριση των κωδικών 

των διαχειριστών συστημάτων ασφαλείας (PAM).

 18.  Η υλοποίηση εφαρμογής workflow για τη διαχείριση αιτη-

μάτων που αφορούν στην παροχή προσβάσεων μέσω του 

συστήματος διαχειρίσεως αιτημάτων της Τραπέζης (HPSM).
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Ο ρ γ α ν ό γ ρ α μ μ α

Διευθύνων Σύμβουλος

Νομικές Υπηρεσίες

Κανονιστική Συμμόρφωση

Γραμματεία Διοικητικού Συμβουλίου Νομική Υποστήριξη Εργασιών

Οικονομικές Μελέτες Δικαστικές Υποθέσεις

Εσωτερικός Έλεγχος3

Εσωτερικός Έλεγχος

ABC Factors

Alpha Leasing

Ναυτιλιακές 
Εργασίες

Διεθνείς 
Δραστηριότητες

Δίκτυο 
Καταστημάτων 
Ελλάδος

Καταθετικά και 
Τραπεζο-
ασφαλιστικά
Προϊόντα

Τραπεζική Μικρών 
Επιχειρήσεων

Marketing και 
Δημόσιες Σχέσεις

Εταιρική 
Επικοινωνία 

Alpha Life

Καταστήματα 
Αττικής και
Ανατολικής 
Στερεάς Ελλάδος

Καταστήματα 
Κεντρικής και 
Βορείου Ελλάδος

Καταστήματα 
Πελοποννήσου, 
Δυτικής Ελλάδος 
και Ιονίων Νήσων

Καταστήματα 
Νήσων Αιγαίου 
και Κρήτης

Wholesale 
Banking 3

Δίκτυο 
Καταστημάτων 
Ελλάδος 3

Πληροφορική

Συστήματα 
Πληροφορικής

Alpha 
Υποστηρικτικών 
Εργασιών

Υποστηρικτικές 
Λειτουργίες

Εφαρμογές 
Πληροφορικής

Υποστήριξη 
Πιστοδοτήσεων

Υποστήριξη 
Πληρωμών

Λειτουργική 
Υποστήριξη 
Επενδυτικών 
Προϊόντων

Διαχείριση 
Έργων

Πληροφορική και 
Υποστηρικτικές 
Λειτουργίες 3

Ασφάλεια 
Πληροφοριών

Alpha Αστικά 
Ακίνητα

Υπεύθυνος 
Προστασίας 
Δεδομένων 
Ομίλου

Προμήθειες, 
Περιουσία και 
Ασφάλεια

Οργάνωση

Επιχειρησιακά 
Έργα

Ανθρώπινο 
Δυναμικό

Οργανωτικός 
Σχεδιασμός

Εκπαίδευση

Ανθρώπινο 
Δυναμικό και 
Εκπαίδευση 3

Εμπορική 
Τραπεζική

Επιχειρηματικά 
Κέντρα

Corporate Banking

International 
Wholesale Banking

Πιστοδοτήσεις 
Wholesale Banking

Private and 
Investment 
Banking 3

Επενδυτική 
Τραπεζική

Corporate 
Finance

Σύνθετες 
Χρηματοδοτήσεις

Τραπεζική
Ιδιωτών και 
Personal Banking

Επενδυτικά 
Χαρτοφυλάκια

Private Banking

Chief Operating Officer
(COO) 1

Alpha Finance

Alpha Asset 
Management 
Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Ανώτερες Διευθύνσεις

Διευθύνσεις

Υποστηρικτικές Διευθύνσεις

Εταιρίες του Ομίλου

Καθυστερήσεις 
Λιανικής 
Τραπεζικής 3

Καθυστερήσεις 
Wholesale Banking 3

Διαχείριση 
Καθυστερήσεων 
Λιανικής 
Τραπεζικής

Διευθέτηση 
Οφειλών Λιανικής 
Τραπεζικής

Καθυστερήσεις 
Λιανικής 
Τραπεζικής

Καθυστερήσεις και 
Διαχείριση Διαθεσίμων 1

Καθυστερήσεις 
Επιχειρήσεων

Υποστήριξη 
Καθυστερήσεων 
Wholesale Banking

Ειδικές 
Πιστοδοτήσεις 
Wholesale Banking

Οριστικές 
Καθυστερήσεις 
Wholesale Banking

Συναλλαγές 
Καθυστερήσεων 
Wholesale Banking

Διαχείριση 
Διαθεσίμων 3

Χρηματοοικονομικά 
Προϊόντα

Χρηματοοικονομική 
Διαχείριση (Trading)

1 Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος
2 Γενικός Διευθυντής
3 Εντεταλμένος Γενικός Διευθυντής
4  Αναφέρεται στον Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο - Chief 

Operating Officer για θέματα Digital Strategy και στον Αναπληρωτή 
Διευθύνοντα Σύμβουλο Retail, Wholesale Banking and International 
Network για θέματα προϊόντων Λιανικής Τραπεζικής

Κάρτες 

Στεγαστική και 
Καταναλωτική 
Πίστη

Customer 
Experience 
and Loyalty

Ανάπτυξη 
Εταιρικών 
Συνεργασιών

CRM

Chief Digital Officer 
and Retail Banking 
Products 3, 4

Εξυπηρέτηση 
Πελατών

Εναλλακτικά 
Δίκτυα

Ψηφιακή 
Καινοτομία

Ψηφιακή 
Τραπεζική και 
Καινοτομία

Χρηματοδοτήσεις 
Τουριστικών 
και Νησιωτικών 
Επιχειρήσεων

Retail, Wholesale Banking 
and International Network 

1

Επιχειρησιακός 
Σχεδιασμός 
Καθυστερήσεων

Παρακολούθηση 
Καθυστερήσεων

Credit Control

Δεδομένα και 
Ανάλυση Πιστωτικού 
Κινδύνου

Διαχείριση Δεδομένων 
Πιστωτικού Κινδύνου

Μεθοδολογίες 
Πιστωτικού Κινδύνου

Εκτίμηση κόστους 
Πιστωτικού Κινδύνου

Ανάλυση 
Πιστωτικού Κινδύνου

Κίνδυνοι Αγοράς και 
Λειτουργικοί Κίνδυνοι

Επικύρωση 
Υποδειγμάτων 
Διαχειρίσεως Κινδύνων

Πιστοδοτήσεις 
Επιχειρήσεων

Πίστη Καθυστερήσεων 
Wholesale Banking

Λιανική Πίστη

Πολιτική και Έλεγχος 
Πιστωτικού Κινδύνου

Λογιστικά Θέματα

Λογιστικός Σχεδιασμός 
και Έλεγχος

Φορολογικά Θέματα

Χρηματοοικονομική 
Παρακολούθηση 
Προϊόντων Treasury

Capital Management 
και Τραπεζική Εποπτεία

Λογιστικά και 
Φορολογικά Θέματα

Διαχείριση Εποπτικών 
Θεμάτων

Εποπτικά Κεφάλαια και 
Τιτλοποιήσεις

Στρατηγική και 
Σχεδιασμός 3

Στρατηγικός 
Σχεδιασμός

Επιχειρησιακός 
Σχεδιασμός

Εταιρική Ανάπτυξη

Ιονική Συμμετοχών

Alpha Ventures

Σχέσεις με Θεσμικούς 
Επενδυτές και 
Αναλυτές

Ανάλυση και 
Διαχείριση 
Αποδοτικότητας

MIS

Προϋπολογισμός 
και Έλεγχος

Chief Financial 
Officer (CFO) 2

Διαχείριση Ενεργητικού-
Παθητικού

Ημερομηνία ισχύος: 14.5.2018
(Πράξη Γενικής Διευθύνσεως αριθ. 30/14.5.2018)

Chief Risk Officer 
(CRO) 2



Οικονομικές
Καταστάσεις

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  9

ΧΡΗΜΑ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ
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(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)

Από 1 Ιανουαρίου έως

31.12.2017 31.12.2016

Φόρος εισοδήματος (75.611) 29.214 

Καθαρά κέρδη/(ζημίες) μετά τον φόρο εισοδήματος από 
συνεχιζόμενες δραστηριότητες 89.509 19.536 

Καθαρά κέρδη/(ζημίες) μετά τον φόρο εισοδήματος από διακοπείσες 
δραστηριότητες (68.457) 22.766 

Καθαρά κέρδη/(ζημίες) μετά τον φόρο εισοδήματος 21.052 42.302 

Καθαρά κέρδη/(ζημίες) που αναλογούν σε:

Μετόχους της Τραπέζης

- από συνεχιζόμενες δραστηριότητες 89.528 19.374 

- από διακοπείσες δραστηριότητες (68.457) 22.766 

21.071 42.140 

Τρίτους

- από συνεχιζόμενες δραστηριότητες (19) 162

Καθαρά κέρδη/(ζημίες) ανά μετοχή:

Βασικά και προσαρμοσμένα (Ευρώ ανά μετοχή) 0,01 0,03 

Βασικά και προσαρμοσμένα από συνεχιζόμενες δραστηριότητες 

(Ευρώ ανά μετοχή) 0,06 0,01 

Βασικά και προσαρμοσμένα από διακοπείσες δραστηριότητες 

(Ευρώ ανά μετοχή) (0,04) 0,01 

Ο ι κ ο ν ο μ ι κ έ ς  Κ α τ α σ τ ά σ ε ι ς  Ο μ ί λ ο υ  τ η ς  3 1 . 1 2 . 2 0 1 7

Ενοποιημένη Κατάσταση Αποτελεσμάτων

(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)

Από 1 Ιανουαρίου έως

31.12.2017 31.12.2016

Τόκοι και εξομοιούμενα έσοδα 2.514.338 2.668.781 

Τόκοι και εξομοιούμενα έξοδα (571.746) (744.696)

Καθαρό έσοδο από τόκους 1.942.592 1.924.085

Έσοδα από αμοιβές και προμήθειες 395.490 373.667

Προμήθειες έξοδα (71.996) (55.742)

Καθαρό έσοδο από αμοιβές και προμήθειες 323.494 317.925

Έσοδα από μερίσματα 1.435 3.178

Αποτελέσματα χρηματοοικονομικών πράξεων 144.702 84.896 

Λοιπά έσοδα 54.508 56.988

200.645 145.062

Σύνολο εσόδων 2.466.731 2.387.072

Αμοιβές και έξοδα Προσωπικού (474.378) (507.853)

Κόστος/πρόβλεψη αποζημιώσεως προγραμμάτων αποχωρήσεως 
Προσωπικού (92.719) (31.655)

Γενικά διοικητικά έξοδα (554.960) (510.770)

Αποσβέσεις (99.743) (97.425)

Λοιπά έξοδα (71.234) (77.752)

Σύνολο εξόδων προ ζημιών απομειώσεως και προβλέψεων 
για την κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου (1.293.034) (1.225.455)

Ζημίες απομειώσεως και προβλέψεις για την κάλυψη του πιστωτικού 
κινδύνου (1.005.415) (1.167.953)

Αναλογία κερδών/(ζημιών) από συγγενείς εταιρίες και κοινοπραξίες (3.162) (3.342)

Κέρδη/(ζημίες) πριν τον φόρο εισοδήματος 165.120 (9.678)

Ο ανωτέρω πίνακας προκύπτει από την Ετήσια Οικονομική Έκθεση της 31.12.2017. Συνιστούμε, επομένως, στον αναγνώστη να ανατρέξει στη διεύθυνση 

διαδικτύου της Τραπέζης, όπου αναρτώνται οι Οικονομικές Καταστάσεις, καθώς και η Έκθεση Ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή. 

(http://www.alpha.gr/page/default.asp?la=1&id=17524)

Ο ανωτέρω πίνακας προκύπτει από την Ετήσια Οικονομική Έκθεση της 31.12.2017. Συνιστούμε, επομένως, στον αναγνώστη να ανατρέξει στη διεύθυνση 

διαδικτύου της Τραπέζης, όπου αναρτώνται οι Οικονομικές Καταστάσεις, καθώς και η Έκθεση Ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή. 

(http://www.alpha.gr/page/default.asp?la=1&id=17524)
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(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)

31.12.2017 31.12.2016

Υποχρεώσεις για τρέχοντα φόρο εισοδήματος και λοιπούς φόρους 42.761 33.778

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 24.997 21.219

Υποχρεώσεις καθορισμένων παροχών στους Εργαζομένους 92.038 91.828

Λοιπές υποχρεώσεις 867.921 879.185

Προβλέψεις 441.240 321.704

51.185.912 55.352.499

Υποχρεώσεις που συνδέονται με στοιχεία Ενεργητικού προς πώληση 422 406.354

Σύνολο Υποχρεώσεων 51.186.334 55.758.853

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ

Κεφάλαια και αποθεματικά που αναλογούν στους Mετόχους της 
Τραπέζης

Μετοχικό Κεφάλαιο 463.110 461.064

Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο 10.801.029 10.790.870

Αποθεματικά 809.073 400.640 

Ποσά που καταχωρίσθηκαν απευθείας στην Kαθαρή Θέση και 

αφορούν στοιχεία Ενεργητικού προς πώληση
(122) (68.579)

Αποτελέσματα εις νέον (2.490.040) (2.506.711)

9.583.050 9.077.284

Δικαιώματα τρίτων 28.534 20.997

Υβριδικά κεφάλαια 15.107 15.132

Σύνολο Καθαρής Θέσεως 9.626.691 9.113.413

Σύνολο Υποχρεώσεων και Καθαρής Θέσεως 60.813.025 64.872.266

Ενοποημένος Ισολογισμός

(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)

31.12.2017 31.12.2016

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ταμείο και διαθέσιμα σε Κεντρικές Τράπεζες 1.593.850 1.514.607

Απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυμάτων 1.715.649 1.969.281

Αξιόγραφα εμπορικού χαρτοφυλακίου 8.685 4.701

Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα 622.536 634.323

Δάνεια και απαιτήσεις κατά Πελατών 43.318.193 44.408.760

Αξιόγραφα επενδυτικού χαρτοφυλακίου

- Διαθέσιμα προς πώληση 5.873.768 5.217.053

- Διακρατούμενα μέχρι τη λήξη 10.870 44.999

- Δανειακού χαρτοφυλακίου 2.682.655

Επενδύσεις σε συγγενείς εταιρίες και κοινοπραξίες 18.886 21.792

Επενδύσεις σε ακίνητα 577.112 614.092

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια 735.250 793.968

Υπεραξία και λοιπά άυλα πάγια 389.809 371.314

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 4.330.602 4.519.046

Λοιπά στοιχεία Ενεργητικού 1.328.838 1.450.459

60.524.048 64.247.050

Στοιχεία Ενεργητικού προς πώληση 288.977 625.216 

Σύνολο Ενεργητικού 60.813.025 64.872.266

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Υποχρεώσεις προς πιστωτικά ιδρύματα 13.141.531 19.105.577

Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα 1.029.421 1.336.227

Υποχρεώσεις προς Πελάτες (συμπεριλαμβανομένων ομολογιών 
εκδόσεώς μας) 34.890.436 32.946.116

Ομολογίες εκδόσεώς μας διατεθείσες σε θεσμικούς επενδυτές και 

λοιπές δανειακές υποχρεώσεις 655.567 616.865

Ο ανωτέρω πίνακας προκύπτει από την Ετήσια Οικονομική Έκθεση της 31.12.2017. Συνιστούμε, επομένως, στον αναγνώστη να ανατρέξει στη διεύθυνση 

διαδικτύου της Τραπέζης, όπου αναρτώνται οι Οικονομικές Καταστάσεις, καθώς και η Έκθεση Ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή. 

(http://www.alpha.gr/page/default.asp?la=1&id=17524) 

Ο ανωτέρω πίνακας προκύπτει από την Ετήσια Οικονομική Έκθεση της 31.12.2017. Συνιστούμε, επομένως, στον αναγνώστη να ανατρέξει στη διεύθυνση 

διαδικτύου της Τραπέζης, όπου αναρτώνται οι Οικονομικές Καταστάσεις, καθώς και η Έκθεση Ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή. 

(http://www.alpha.gr/page/default.asp?la=1&id=17524) 
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Ενοποιημένη Κατάσταση Συνολικού Αποτελέσματος

(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)

Από 1 Ιανουαρίου έως

31.12.2017 31.12.2016

Καθαρά κέρδη/(ζημίες), μετά τον φόρο εισοδήματος, που 
αναγνωρίσθηκαν στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων 21.052 42.302 

Λοιπά αποτελέσματα που καταχωρίσθηκαν απευθείας στην 
Καθαρή Θέση:

Ποσά που αναταξινομούνται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων

Καθαρή μεταβολή του αποθεματικού των διαθέσιμων προς πώληση 

αξιογράφων 509.224 93.352 

Καθαρή μεταβολή του αποθεματικού αντισταθμίσεως ταμειακών ροών 52.774 (55.212)

Συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής οικονομικών καταστάσεων και 

αντισταθμίσεως θυγατρικών εξωτερικού (2.192) (849)

Μεταβολή αναλογίας λοιπών αποτελεσμάτων συγγενών εταιριών και 

κοινοπραξιών 72 

Φόρος εισοδήματος (155.234) (6.635)

Ποσά που αναταξινομούνται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων 
από συνεχιζόμενες δραστηριότητες 404.644 30.656 

Ποσά που αναταξινομούνται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων 
από διακοπείσες δραστηριότητες 68.457 (1.458)

Ποσά που δεν αναταξινομούνται στην Κατάσταση 
Αποτελεσμάτων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες

Καθαρή μεταβολή αναλογιστικών κερδών/(ζημιών) υποχρεώσεων 

καθορισμένων παροχών 198 (10.694)

Φόρος εισοδήματος (56) 3.100 

142 (7.594)

(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)

Από 1 Ιανουαρίου έως

31.12.2017 31.12.2016

Ποσά που δεν αναταξινομούνται στην Κατάσταση 
Αποτελεσμάτων από διακοπείσες δραστηριότητες

Καθαρή μεταβολή αναλογιστικών κερδών/(ζημιών) υποχρεώσεων 

καθορισμένων παροχών (200) 4 

Φόρος εισοδήματος 30 

(170) 4 

Σύνολο αποτελεσμάτων, μετά τον φόρο εισοδήματος, που 
καταχωρίσθηκαν απευθείας στην Καθαρή Θέση 473.073 21.608 

Συνολικό αποτέλεσμα χρήσεως, μετά τον φόρο εισοδήματος 494.125 63.910 

Συνολικό αποτέλεσμα χρήσεως που αναλογεί σε:
Μετόχους της Τραπέζης

- από συνεχιζόμενες δραστηριότητες 494.149 42.448 

- από διακοπείσες δραστηριότητες 21.312 

494.149 63.760 

Τρίτους

- από συνεχιζόμενες δραστηριότητες (24) 150 

Ο ανωτέρω πίνακας προκύπτει από την Ετήσια Οικονομική Έκθεση της 31.12.2017. Συνιστούμε, επομένως, στον αναγνώστη να ανατρέξει στη διεύθυνση 

διαδικτύου της Τραπέζης, όπου αναρτώνται οι Οικονομικές Καταστάσεις, καθώς και η Έκθεση Ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή. 

(http://www.alpha.gr/page/default.asp?la=1&id=17524)

Ο ανωτέρω πίνακας προκύπτει από την Ετήσια Οικονομική Έκθεση της 31.12.2017. Συνιστούμε, επομένως, στον αναγνώστη να ανατρέξει στη διεύθυνση 

διαδικτύου της Τραπέζης, όπου αναρτώνται οι Οικονομικές Καταστάσεις, καθώς και η Έκθεση Ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή. 

(http://www.alpha.gr/page/default.asp?la=1&id=17524)
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Ενοποιημένη Κατάσταση Μεταβολών της Καθαρής Θέσεως

(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)

Μετοχικό 
Κεφάλαιο

Διαφορά 
από έκδοση

μετοχών υπέρ 
το άρτιο

Αποθεματικά Αποτελέσματα 
εις νέον

Σύνολο Δικαιώματα 
τρίτων

Υβριδικά 
κεφάλαια

Σύνολο 
Καθαρής 
Θέσεως

Υπόλοιπο 1.1.2016 461.064 10.790.870 308.920 (2.546.885) 9.013.969 23.998 15.232  9.053.199 

Mεταβολές 
χρήσεως 1.1.2016 - 
31.12.2016

Αποτέλεσμα χρή-

σεως, μετά τον φόρο 

εισοδήματος 42.140 42.140 162 42.302

Λοιπά αποτελέ-

σματα μετά τον 

φόρο εισοδήματος, 

που καταχωρί-

σθηκαν απευθείας 

στην Καθαρή Θέση 29.208 (7.588) 21.620 (12) 21.608

Συνολικό αποτέ-
λεσμα χρήσεως, 
μετά τον φόρο 
εισοδήματος 29.208 34.552 63.760 150 63.910

Έξοδα αυξήσεως 

μετοχικού κεφα-

λαίου, μετά από 

φόρο (689) (689) (689)

Αγορές/πωλήσεις 

και μεταβολή 

ποσοστών συμμε-

τοχής σε θυγατρικές 

εταιρίες (8.826) 8.826 (3.151) (3.151)

(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)

Μετοχικό 
Κεφάλαιο

Διαφορά 
από έκδοση

μετοχών υπέρ 
το άρτιο

Αποθεματικά Αποτελέσματα 
εις νέον

Σύνολο Δικαιώματα 
τρίτων

Υβριδικά 
κεφάλαια

Σύνολο 
Καθαρής 
Θέσεως

(Αγορές), (ανακλή-

σεις)/πωλήσεις 

υβριδικών τίτλων, 

μετά από φόρους 61 61 (100) (39)

Σχηματισμός απο-

θεματικών 2.759 (2.759)

Λοιπά 183 183 183

Υπόλοιπο 
31.12.2016 461.064 10.790.870 332.061 (2.506.711) 9.077.284 20.997 15.132 9.113.413

Ο ανωτέρω πίνακας προκύπτει από την Ετήσια Οικονομική Έκθεση της 31.12.2017. Συνιστούμε, επομένως, στον αναγνώστη να ανατρέξει στη διεύθυνση 

διαδικτύου της Τραπέζης, όπου αναρτώνται οι Οικονομικές Καταστάσεις, καθώς και η Έκθεση Ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή. 

(http://www.alpha.gr/page/default.asp?la=1&id=17524) 

Ο ανωτέρω πίνακας προκύπτει από την Ετήσια Οικονομική Έκθεση της 31.12.2017. Συνιστούμε, επομένως, στον αναγνώστη να ανατρέξει στη διεύθυνση 

διαδικτύου της Τραπέζης, όπου αναρτώνται οι Οικονομικές Καταστάσεις, καθώς και η Έκθεση Ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή. 

(http://www.alpha.gr/page/default.asp?la=1&id=17524) 
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(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)

Μετοχικό 
Κεφάλαιο

Διαφορά 
από έκδοση

μετοχών 
υπέρ το άρτιο

Αποθεματικά Αποτελέσματα 
εις νέον

Σύνολο Δικαιώματα 
τρίτων

Υβριδικά 
κεφάλαια

Σύνολο 
Καθαρής 
Θέσεως

Υπόλοιπο 
1.1.2017 461.064 10.790.870 332.061 (2.506.711) 9.077.284 20.997 15.132 9.113.413

Mεταβολές 
χρήσεως 1.1.2017 
- 31.12.2017

Αποτέλεσμα χρή-

σεως, μετά τον 

φόρο εισοδήματος 21.071 21.071 (19) 21.052

Λοιπά αποτελέ-

σματα μετά τον 

φόρο εισοδήματος, 

που καταχωρί-

σθηκαν απευθείας 

στην Καθαρή Θέση 473.105 (27) 473.078 (5) 473.073

Συνολικό 
αποτέλεσμα 
χρήσεως, μετά 
τον φόρο εισο-
δήματος 473.105 21.044 494.149 (24) 494.125

Μετατροπή μετα-

τρέψιμου ομολο-

γιακού δανείου σε 

μετοχές 2.046 10.159 12.205 12.205

Έξοδα αυξήσεως 

μετοχικού κεφα-

λαίου, μετά τον 

φόρο εισοδήματος (560) (560) (560)

Έξοδα αυξήσεως μετοχικού κεφαλαίου, μετά τον φόρο εισοδήματος

Μετοχικό 
Κεφάλαιο

Διαφορά 
από έκδοση

μετοχών 
υπέρ το άρτιο

Αποθεματικά Αποτελέσματα 
εις νέον

Σύνολο Δικαιώματα 
τρίτων

Υβριδικά 
κεφάλαια

Σύνολο 
Καθαρής 
Θέσεως

Αγορές/πωλήσεις/

μεταβολή 

ποσοστών συμμε-

τοχής σε θυγα-

τρικές εταιρίες και 

αυξήσεις μετοχικού 

κεφαλαίου θυγα-

τρικών (26) (26) 7.561 7.535

(Αγορές), 

(ανακλήσεις)/

πωλήσεις υβρι-

δικών τίτλων, μετά 

από φόρους (25) (25)

Σχηματισμός 

αποθεματικών 
3.785 (3.785)

Λοιπά (2) (2) (2)

Υπόλοιπο 
31.12.2017 463.110 10.801.029 808.951 (2.490.040) 9.583.050 28.534 15.107 9.626.691

Ο ανωτέρω πίνακας προκύπτει από την Ετήσια Οικονομική Έκθεση της 31.12.2017. Συνιστούμε, επομένως, στον αναγνώστη να ανατρέξει στη διεύθυνση 

διαδικτύου της Τραπέζης, όπου αναρτώνται οι Οικονομικές Καταστάσεις, καθώς και η Έκθεση Ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.  

(http://www.alpha.gr/page/default.asp?la=1&id=17524) 

Ο ανωτέρω πίνακας προκύπτει από την Ετήσια Οικονομική Έκθεση της 31.12.2017. Συνιστούμε, επομένως, στον αναγνώστη να ανατρέξει στη διεύθυνση 

διαδικτύου της Τραπέζης, όπου αναρτώνται οι Οικονομικές Καταστάσεις, καθώς και η Έκθεση Ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.  

(http://www.alpha.gr/page/default.asp?la=1&id=17524) 
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Ενοποιημένη Κατάσταση Ταμειακών Ροών

(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)

Από 1 Ιανουαρίου έως

31.12.2017 31.12.2016*

Ταμειακές ροές από συνεχιζόμενες λειτουργικές δραστηριότητες

Κέρδη/(ζημίες) πριν τον φόρο εισοδήματος 165.120 (9.678)

Προσαρμογή κερδών/(ζημιών) προ φόρων για:

Αποσβέσεις/Απομειώσεις/ Διαγραφές ενσώματων παγίων 128.998 101.855 

Αποσβέσεις/Απομειώσεις/Διαγραφές αΰλων παγίων 51.930 51.578 

Απομειώσεις δανείων, προβλέψεις και αποζημιώσεις Προσωπικού 1.157.336 1.237.992 

(Κέρδη)/ζημίες από επενδυτικές δραστηριότητες (307.163) (351.259)

(Κέρδη)/ζημίες από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (15.769) 50.015 

Αναλογία (κερδών)/ζημιών από συγγενείς εταιρίες και κοινοπραξίες 3.162 3.342 

1.183.614 1.083.845 

Καθαρή (αύξηση)/μείωση στοιχείων Ενεργητικού που σχετίζονται με 
συνεχιζόμενες λειτουργικές δραστηριότητες:

Απαιτήσεων κατά πιστωτικών ιδρυμάτων 506.008 (135.041)

Αξιογράφων εμπορικού χαρτοφυλακίου και απαιτήσεων από παράγωγα 
χρηματοοικονομικά μέσα 

7.802 156.769 

Δανείων και απαιτήσεων κατά Πελατών (49.968) 480.508 

Λοιπών στοιχείων Eνεργητικού 127.998 82.573 

Καθαρή αύξηση/(μείωση) στοιχείων Υποχρεώσεων που σχετίζονται με 
συνεχιζόμενες λειτουργικές δραστηριότητες:

Υποχρεώσεων προς πιστωτικά ιδρύματα (5.964.046) (6.004.782)

Υποχρεώσεων από παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα (254.032) (269.485)

Υποχρεώσεων προς Πελάτες 1.926.601 1.901.458 

Λοιπών Υποχρεώσεων (32.359) (28.180)

Καθαρές ταμειακές ροές από συνεχιζόμενες λειτουργικές δραστηριότητες 
πριν από φόρους (2.548.382) (2.732.335)

Πληρωθέντες φόροι εισοδήματος και λοιποί φόροι (13.748) (17.391)

Καθαρές ταμειακές ροές από συνεχιζόμενες λειτουργικές δραστηριότητες (2.562.130) (2.749.726)

(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)

Από 1 Ιανουαρίου έως

31.12.2017 31.12.2016*

Καθαρές ταμειακές ροές από διακοπείσες λειτουργικές δραστηριότητες 7.010 2.697 

Ταμειακές ροές από συνεχιζόμενες επενδυτικές δραστηριότητες

Επενδύσεις σε συγγενείς εταιρίες και κοινοπραξίες (9.380) (18.655)

Εισροές από πώληση θυγατρικής 63.636 76.016 

Εισπραχθέντα μερίσματα 1.435 3.178 

Αγορές ενσώματων και αΰλων παγίων (145.575) (186.048)

Πωλήσεις ενσώματων και αΰλων παγίων 54.558 36.537 

Αγορές Εντόκων Γραμματίων Ελληνικού Δημοσίου (3.356.877) (4.792.895)

Πωλήσεις/λήξεις Εντόκων Γραμματίων Ελληνικού Δημοσίου 3.678.213 5.489.151

Αγορές χρεογράφων επενδυτικού χαρτοφυλακίου (εξαιρουμένων Ε.Γ.Ε.Δ.) (2.761.629) (1.866.945)

Πωλήσεις/λήξεις χρεογράφων επενδυτικού χαρτοφυλακίου (εξαιρουμένων Ε.Γ.Ε.Δ.) 5.328.328 3.505.743 

Καθαρές ταμειακές ροές από συνεχιζόμενες επενδυτικές δραστηριότητες 2.852.709 2.246.082 

Καθαρές ταμειακές ροές από διακοπείσες επενδυτικές δραστηριότητες (52.684) (24.477)

Ταμειακές ροές από συνεχιζόμενες χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Εισπράξεις ομολογιών εκδόσεώς μας και λοιπών δανειακών υποχρεώσεων 218.587 321.034 

Πληρωμές ομολογιών εκδόσεώς μας και λοιπών δανειακών υποχρεώσεων (164.445) (116.394)

(Αγορές)/Πωλήσεις υβριδικών τίτλων  (15)

Έξοδα αυξήσεως μετοχικού κεφαλαίου (639) (970)

Καθαρές ταμειακές ροές από συνεχιζόμενες χρηματοδοτικές δραστηριότητες 53.503 203.655 

Επίδραση συναλλαγματικών διαφορών στο ταμείο και στα ταμειακά ισοδύναμα (12.463) (31.476)

Καθαρή αύξηση/(μείωση) ταμειακών ροών από συνεχιζόμενες 
δραστηριότητες 331.619 (331.465)

Καθαρή αύξηση/(μείωση) ταμειακών ροών από διακοπείσες δραστηριότητες (45.674) (21.780)

Ταμείο και ταμειακά ισοδύναμα στην αρχή της χρήσεως 974.888 1.328.133 

Ταμείο και ταμειακά ισοδύναμα στο τέλος της χρήσεως 1.260.833 974.888 

*Τα κονδύλια της Ενοποιημένης Καταστάσεως Ταμειακών Ροών της συγκριτικής χρήσεως έχουν αναμορφωθεί για λόγους συγκρισιμότητας.

Ο ανωτέρω πίνακας προκύπτει από την Ετήσια Οικονομική Έκθεση της 31.12.2017. Συνιστούμε, επομένως, στον αναγνώστη να ανατρέξει στη διεύθυνση 

διαδικτύου της Τραπέζης, όπου αναρτώνται οι Οικονομικές Καταστάσεις, καθώς και η Έκθεση Ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή. 

(http://www.alpha.gr/page/default.asp?la=1&id=17524) 

Ο ανωτέρω πίνακας προκύπτει από την Ετήσια Οικονομική Έκθεση της 31.12.2017. Συνιστούμε, επομένως, στον αναγνώστη να ανατρέξει στη διεύθυνση 

διαδικτύου της Τραπέζης, όπου αναρτώνται οι Οικονομικές Καταστάσεις, καθώς και η Έκθεση Ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή. 

(http://www.alpha.gr/page/default.asp?la=1&id=17524) 
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Κατάσταση Αποτελεσμάτων

(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)

Από 1 Ιανουαρίου έως

31.12.2017 31.12.2016

Τόκοι και εξομοιούμενα έσοδα 2.225.606 2.372.840

Τόκοι και εξομοιούμενα έξοδα (531.351) (706.293)

Καθαρό έσοδο από τόκους 1.694.255 1.666.547

Έσοδα από αμοιβές και προμήθειες 342.344 320.636

Προμήθειες έξοδα (64.245) (49.987)

Καθαρό έσοδο από αμοιβές και προμήθειες 278.099 270.649

Έσοδα από μερίσματα 35.638 448.975

Αποτελέσματα χρηματοοικονομικών πράξεων (85.772) (170.029)

Λοιπά έσοδα 16.249 11.494

 (33.885) 290.440

Σύνολο εσόδων 1.938.469 2.227.636

Αμοιβές και έξοδα Προσωπικού (375.800) (400.921)

Πρόβλεψη αποζημιώσεως προγράμματος αποχωρήσεως Προσωπικού (92.719)

Γενικά διοικητικά έξοδα (460.959) (417.397)

Αποσβέσεις (74.210) (71.048)

Λοιπά έξοδα (30.920) (30.281)

Σύνολο εξόδων προ ζημιών απομειώσεως και προβλέψεων για 
την κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου (1.034.608) (919.647)

Ζημίες απομειώσεως και προβλέψεις για την κάλυψη του πιστωτικού 

κινδύνου (798.036) (1.170.200)

Κέρδη/(ζημίες) πριν τον φόρο εισοδήματος 105.825 137.789

(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)

Από 1 Ιανουαρίου έως

31.12.2017 31.12.2016

Φόρος εισοδήματος (61.930) 123.155

Καθαρά κέρδη/(ζημίες) μετά τον φόρο εισοδήματος από συνεχι-
ζόμενες δραστηριότητες 43.895 260.944

Καθαρά κέρδη/(ζημίες) μετά τον φόρο εισοδήματος από διακοπείσες 

δραστηριότητες (326)

Καθαρά κέρδη/(ζημίες) μετά τον φόρο εισοδήματος 43.895 260.618

Καθαρά κέρδη/(ζημίες) ανά μετοχή: 

Βασικά και προσαρμοσμένα (Ευρώ ανά μετοχή) 0,0285 0,1696

Βασικά και προσαρμοσμένα από συνεχιζόμενες δραστηριότητες 

(Ευρώ ανά μετοχή) 0,0285 0,1698

Βασικά και προσαρμοσμένα από διακοπείσες δραστηριότητες (Ευρώ 

ανά μετοχή) (0,0002)

Ο ανωτέρω πίνακας προκύπτει από την Ετήσια Οικονομική Έκθεση της 31.12.2017. Συνιστούμε, επομένως, στον αναγνώστη να ανατρέξει στη διεύθυνση 

διαδικτύου της Τραπέζης, όπου αναρτώνται οι Οικονομικές Καταστάσεις, καθώς και η Έκθεση Ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.  

(http://www.alpha.gr/page/default.asp?la=1&id=17524)

Ο ανωτέρω πίνακας προκύπτει από την Ετήσια Οικονομική Έκθεση της 31.12.2017. Συνιστούμε, επομένως, στον αναγνώστη να ανατρέξει στη διεύθυνση 

διαδικτύου της Τραπέζης, όπου αναρτώνται οι Οικονομικές Καταστάσεις, καθώς και η Έκθεση Ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.  

(http://www.alpha.gr/page/default.asp?la=1&id=17524)
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Ισολογισμός

(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)

31.12.2017 31.12.2016

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ταμείο και διαθέσιμα σε Κεντρικές Τράπεζες 774.882 674.439

Απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυμάτων 2.227.791 2.912.313

Αξιόγραφα εμπορικού χαρτοφυλακίου 6.544 2.865

Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα 628.133 644.436

Δάνεια και απαιτήσεις κατά Πελατών 38.521.136 40.261.524

Αξιόγραφα επενδυτικού χαρτοφυλακίου

 - Διαθέσιμα προς πώληση 4.887.356 4.360.047

 - Διακρατούμενα μέχρι τη λήξη 319 9.342

 - Δανειακού χαρτοφυλακίου 2.682.655

Επενδύσεις σε εταιρίες θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες 2.048.931 1.815.255

Επενδύσεις σε ακίνητα 26.379 27.836

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια 628.956 675.870

Υπεραξία και λοιπά άυλα πάγια 350.783 333.926

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 4.282.208 4.477.144

Λοιπά στοιχεία Ενεργητικού 1.253.995 1.378.290

55.637.413 60.255.942

Στοιχεία Ενεργητικού προς πώληση 217.285 146.631

Σύνολο Ενεργητικού 55.854.698 60.402.573

(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)

31.12.2017 31.12.2016

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Υποχρεώσεις προς πιστωτικά ιδρύματα 13.751.850 19.433.001

Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα 1.037.174 1.337.559

Υποχρεώσεις προς Πελάτες 30.255.030 29.009.979

Oμολογίες εκδόσεώς μας και λοιπές δανειακές υποχρεώσεις 557.949 598.759

Υποχρεώσεις για τρέχοντα φόρο εισοδήματος και λοιπούς φόρους 17.920 19.419

Υποχρεώσεις καθορισμένων παροχών στους Εργαζομένους 89.441 89.126

Λοιπές υποχρεώσεις 824.340 806.500

Προβλέψεις 175.307 383.188

Σύνολο Υποχρεώσεων 46.709.011 51.677.531

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ

Μετοχικό Κεφάλαιο 463.110 461.064

Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο 10.801.029 10.790.870

Αποθεματικά 572.832 208.187

Αποτελέσματα εις νέον (2.691.284) (2.735.079)

Σύνολο Καθαρής Θέσεως 9.145.687 8.725.042

Σύνολο Υποχρεώσεων και Καθαρής Θέσεως 55.854.698 60.402.573

Ο ανωτέρω πίνακας προκύπτει από την Ετήσια Οικονομική Έκθεση της 31.12.2017. Συνιστούμε, επομένως, στον αναγνώστη να ανατρέξει στη διεύθυνση 

διαδικτύου της Τραπέζης, όπου αναρτώνται οι Οικονομικές Καταστάσεις, καθώς και η Έκθεση Ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.  

(http://www.alpha.gr/page/default.asp?la=1&id=17524) 

Ο ανωτέρω πίνακας προκύπτει από την Ετήσια Οικονομική Έκθεση της 31.12.2017. Συνιστούμε, επομένως, στον αναγνώστη να ανατρέξει στη διεύθυνση 

διαδικτύου της Τραπέζης, όπου αναρτώνται οι Οικονομικές Καταστάσεις, καθώς και η Έκθεση Ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.  

(http://www.alpha.gr/page/default.asp?la=1&id=17524) 
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Κατάσταση Συνολικού Αποτελέσματος

(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)

Από 1 Ιανουαρίου έως

31.12.2017 31.12.2016

Καθαρά κέρδη/(ζημίες), μετά τον φόρο εισοδήματος, που 
αναγνωρίσθηκαν στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων 43.895 260.618

Λοιπά αποτελέσματα που καταχωρίσθηκαν απευθείας στην 
Καθαρή Θέση:

Ποσά που αναταξινομούνται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων 

Καθαρή μεταβολή του αποθεματικού των διαθέσιμων προς πώληση 

αξιογράφων 459.969 133.659

Καθαρή μεταβολή του αποθεματικού αντισταθμίσεως ταμειακών ροών 53.361 (57.273)

Φόρος εισοδήματος (148.685) (21.830)

Ποσά που αναταξινομούνται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων 364.645 54.556

Ποσά που δεν αναταξινομούνται στην Κατάσταση 
Αποτελεσμάτων

Καθαρή μεταβολή αναλογιστικών κερδών/(ζημιών) υποχρεώσεων 

καθορισμένων παροχών 133 (10.529)

Φόρος εισοδήματος (39) 3.052

94 (7.477)

Σύνολο αποτελεσμάτων, μετά τον φόρο εισοδήματος, που 
καταχωρίσθηκαν απευθείας στην Καθαρή Θέση 364.739 47.079

Συνολικό αποτέλεσμα χρήσεως, μετά τον φόρο εισοδήματος 408.634 307.697

Συνολικό αποτέλεσμα χρήσεως, μετά τον φόρο εισοδήματος 
που αναλογεί σε:

Μετόχους της Τραπέζης

- από συνεχιζόμενες δραστηριότητες 408.634 308.023

- από διακοπείσες δραστηριότητες (326)

Κατάσταση Μεταβολών της Καθαρής Θέσεως

(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)

Μετοχικό 
Κεφάλαιο

Διαφορά από
έκδοση μετοχών

υπέρ το άρτιο
Αποθεματικά Αποτελέσματα 

εις νέον Σύνολο

Υπόλοιπο 1.1.2016 461.064 10.790.870 153.631 (2.987.532) 8.418.033

Μεταβολές περιόδου 1.1.2016 - 31.12.2016

Αποτέλεσμα χρήσεως, μετά τον φόρο εισοδήματος 260.618 260.618

Λοιπά αποτελέσματα μετά τον φόρο εισοδήματος, 
που καταχωρίσθηκαν απευθείας στην Καθαρή Θέση 54.556 (7.477) 47.079

Συνολικό αποτέλεσμα χρήσεως, μετά τον φόρο 
εισοδήματος 54.556 253.141 307.697

Έξοδα αυξήσεως μετοχικού κεφαλαίου, μετά τον 
φόρο εισοδήματος (688) (688)

Υπόλοιπο 31.12.2016 461.064 10.790.870 208.187 (2.735.079) 8.725.042

(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)

Μετοχικό 
Κεφάλαιο

Διαφορά από
έκδοση μετοχών

υπέρ το άρτιο
Αποθεματικά Αποτελέσματα 

εις νέον Σύνολο

Υπόλοιπο 1.1.2017 461.064 10.790.870 208.187 (2.735.079) 8.725.042

Μεταβολές περιόδου 1.1.2017 - 31.12.2017

Αποτέλεσμα χρήσεως, μετά τον φόρο εισοδήματος 43.895 43.895

Λοιπά αποτελέσματα μετά τον φόρο εισοδήματος, 
που καταχωρίσθηκαν απευθείας στην Καθαρή Θέση 364.645 94 364.739

Συνολικό αποτέλεσμα χρήσεως, μετά τον 
φόρο εισοδήματος 364.645 43.989 408.634
Μετατροπή μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου 
σε μετοχές 2.046 10.159 12.205

Έξοδα αυξήσεως μετοχικού κεφαλαίου, μετά τον 
φόρο εισοδήματος (194) (194)

Υπόλοιπο 31.12.2017 463.110 10.801.029 572.832 (2.691.284) 9.145.687

Ο ανωτέρω πίνακας προκύπτει από την Ετήσια Οικονομική Έκθεση της 31.12.2017. Συνιστούμε, επομένως, στον αναγνώστη να ανατρέξει στη διεύθυνση 

διαδικτύου της Τραπέζης, όπου αναρτώνται οι Οικονομικές Καταστάσεις, καθώς και η Έκθεση Ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.  

(http://www.alpha.gr/page/default.asp?la=1&id=17524) 

Ο ανωτέρω πίνακας προκύπτει από την Ετήσια Οικονομική Έκθεση της 31.12.2017. Συνιστούμε, επομένως, στον αναγνώστη να ανατρέξει στη διεύθυνση 

διαδικτύου της Τραπέζης, όπου αναρτώνται οι Οικονομικές Καταστάσεις, καθώς και η Έκθεση Ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.  

(http://www.alpha.gr/page/default.asp?la=1&id=17524) 
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Κατάσταση Ταμειακών Ροών

(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)

Από 1 Ιανουαρίου έως
31.12.2017 31.12.2016*

Ταμειακές ροές από συνεχιζόμενες λειτουργικές δραστηριότητες

Κέρδη/(ζημίες) πριν τον φόρο εισοδήματος 105.825 137.789

Προσαρμογή κερδών/(ζημιών) προ φόρων για:

Αποσβέσεις/απομειώσεις ενσώματων παγίων 71.139 46.833

Αποσβέσεις αΰλων παγίων 43.749 39.282

Απομειώσεις δανείων, προβλέψεις και αποζημιώσεις Προσωπικού 902.574 1.129.237

Απομειώσεις συμμετοχών 242.418 307.280

(Κέρδη)/ζημίες από επενδυτικές δραστηριότητες (315.829) (727.257)

(Κέρδη)/ζημίες από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (12.187) 47.433

1.037.689 980.597

Καθαρή (αύξηση)/μείωση στοιχείων Ενεργητικού που σχετίζονται με 
συνεχιζόμενες λειτουργικές δραστηριότητες:

Απαιτήσεων κατά πιστωτικών ιδρυμάτων 566.056 535.954

Αξιογράφων εμπορικού χαρτοφυλακίου και απαιτήσεων από παράγωγα 

χρηματοοικονομικά μέσα
12.624 149.058

Δανείων και απαιτήσεων κατά Πελατών (15.370) 138.353

Λοιπών στοιχείων Ενεργητικού 175.375 19.759

Καθαρή αύξηση/(μείωση) Υποχρεώσεων που σχετίζονται με συνεχιζόμενες 
λειτουργικές δραστηριότητες:

Υποχρεώσεων προς πιστωτικά ιδρύματα (5.681.151) (5.740.787)

Υποχρεώσεων από παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα (247.024) (276.269)

Υποχρεώσεων προς Πελάτες 1.227.331 1.272.982

Λοιπών Υποχρεώσεων (35.656) (18.578)

Καθαρές ταμειακές ροές από συνεχιζόμενες λειτουργικές δραστηριότητες 
πριν από φόρους (2.960.126) (2.938.931)

Πληρωθέντες φόροι εισοδήματος και λοιποί φόροι (1.499) (1.688)

(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)

Από 1 Ιανουαρίου έως
31.12.2017 31.12.2016*

Καθαρές ταμειακές ροές από συνεχιζόμενες λειτουργικές δραστηριότητες (2.961.625) (2.940.619)

Καθαρές ταμειακές ροές από διακοπείσες λειτουργικές δραστηριότητες (17.434)

Ταμειακές ροές από συνεχιζόμενες επενδυτικές δραστηριότητες

Επενδύσεις σε εταιρίες θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες 38.235 (182.528)

Πωλήσεις θυγατρικών, συγγενών και κοινοπραξιών 55.817 77.008

Εισπραχθέντα μερίσματα 20.188 448.975

Αγορές ενσώματων και αΰλων παγίων (79.029) (98.405)

Πωλήσεις ενσώματων και αΰλων παγίων 207 1.285

Αγορές Εντόκων Γραμματίων Ελληνικού Δημοσίου (3.393.016) (4.787.895)

Πωλήσεις/λήξεις Εντόκων Γραμματίων Ελληνικού Δημοσίου 3.725.963 5.468.998

Αγορές χρεογράφων επενδυτικού χαρτοφυλακίου (εξαιρουμένων Ε.Γ.Ε.Δ.) (1.890.799) (785.059)

Πωλήσεις/λήξεις χρεογράφων επενδυτικού χαρτοφυλάκιου (εξαιρουμένων Ε.Γ.Ε.Δ.) 4.464.217 2.539.129

Καθαρές ταμειακές ροές από συνεχιζόμενες επενδυτικές δραστηριότητες 2.941.783 2.681.508

Καθαρές ταμειακές ροές από διακοπείσες επενδυτικές δραστηριότητες (9.906)

Ταμειακές ροές από συνεχιζόμενες χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Έξοδα αυξήσεως μετοχικού κεφαλαίου (273) (970)

Εισπράξεις ομολογιών εκδόσεώς μας και λοιπών δανειακών υποχρεώσεων 258.589

Αποπληρωμές ομολογιών εκδόσεώς μας και λοιπών δανειακών υποχρεώσεων (257.288) 168.969

Καθαρές ταμειακές ροές από συνεχιζόμενες χρηματοδοτικές δραστηριότητες 1.028 167.999

Επίδραση συναλλαγματικών διαφορών στο ταμείο και στα ταμειακά ισοδύναμα 794 1.295

Καθαρή αύξηση/(μείωση) ταμειακών ροών από συνεχιζόμενες δραστηριότητες (18.020) (89.817)

Καθαρή αύξηση/(μείωση) ταμειακών ροών από διακοπείσες δραστηριότητες (27.340)

Ταμείο και ταμειακά ισοδύναμα στην αρχή της χρήσεως 648.091 765.248

Ταμείο και ταμειακά ισοδύναμα στο τέλος της χρήσεως 630.071 648.091

*Τα κονδύλια της Καταστάσεως Ταμειακών Ροών της συγκριτικής χρήσεως έχουν αναμορφωθεί για λόγους συγκρισιμότητας.

Ο ανωτέρω πίνακας προκύπτει από την Ετήσια Οικονομική Έκθεση της 31.12.2017. Συνιστούμε, επομένως, στον αναγνώστη να ανατρέξει στη διεύθυνση 

διαδικτύου της Τραπέζης, όπου αναρτώνται οι Οικονομικές Καταστάσεις, καθώς και η Έκθεση Ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή. 

(http://www.alpha.gr/page/default.asp?la=1&id=17524) 

Ο ανωτέρω πίνακας προκύπτει από την Ετήσια Οικονομική Έκθεση της 31.12.2017. Συνιστούμε, επομένως, στον αναγνώστη να ανατρέξει στη διεύθυνση 

διαδικτύου της Τραπέζης, όπου αναρτώνται οι Οικονομικές Καταστάσεις, καθώς και η Έκθεση Ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή. 

(http://www.alpha.gr/page/default.asp?la=1&id=17524) 
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