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Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, 

Το 2018 μπορεί να χαρακτηριστεί ως έτος καμπής στις οικονομικές 

εξελίξεις της χώρας. Η Ελλάδα εξήλθε με επιτυχία από το τρίτο 

Πρόγραμμα ∆ημοσιονομικής Προσαρμογής, καθώς μπόρεσε να 

μειώσει τις μεγάλες μακροοικονομικές ανισορροπίες   της οικονομίας, 

εξαλείφοντας σχεδόν τα δίδυμα ελλείμματα και να προχωρήσει σε 

σημαντικές διαρθρωτικές αλλαγές, απελευθερώνοντας σε σημαντικό 

βαθμό και τις αγορές εργασίας και προϊόντων. Επιπλέον, 

επιταχύνθηκε ο ρυθμός οικονομικής δραστηριότητας και είναι 

αξιοσημείωτο ότι η ανάκαμψη αυτή στηρίχθηκε κυρίως στη μεγάλη 

βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, που οδήγησε σε σημαντική αύξηση 

των εξαγωγών ως ποσοστού του ΑΕΠ. Η ενίσχυση της απασχόλησης 

το 2018 σε συνδυασμό με τη σταδιακή αύξηση των ονομαστικών 

αποδοχών βελτίωσαν το διαθέσιμο εισόδημα και –παράλληλα με την 

ενίσχυση του δείκτη καταναλωτικής εμπιστοσύνης– στήριξαν την 

καταναλωτική δαπάνη των νοικοκυριών. Παρά τις θετικές αυτές 

εξελίξεις, η χώρα  μας εξακολουθεί να ευρίσκεται αντιμέτωπη με την 

εκπλήρωση δύο βασικών στόχων: την επιτάχυνση του ρυθμού 

οικονομικής μεγέθυνσης τα επόμενα έτη και την επίτευξη υψηλών 

πρωτογενών πλεονασμάτων, στο πλαίσιο των δημοσιονομικών 

δεσμεύσεων που έχει αναλάβει.  
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Αναλύοντας, ωστόσο, την εξέλιξη της οικονομικής δραστηριότητας, 

παρατηρούμε ότι αν και το 2018 η οικονομία επέτυχε ικανοποιητικό 

ρυθμό μεγέθυνσης, η συμβολή της επενδυτικής δαπάνης στον ρυθμό 

αύξησης του ΑΕΠ παραμένει χαμηλή, γεγονός που αποτυπώνει τη 

δυσκολία μετασχηματισμού του παραγωγικού προτύπου προς την 

κατεύθυνση των διεθνώς εμπορεύσιμων αγαθών και υπηρεσιών. 

Αυτό δυσχεραίνει τη μετάβαση της οικονομίας σε μια τροχιά πιο 

ισχυρής και μακροχρόνια διατηρήσιμης αναπτυξιακής πορείας. 

Πρέπει να επισημανθεί μάλιστα ότι ο καθαρός σχηματισμός πάγιου 

κεφαλαίου, με αυτό τον ρυθμό, δεν επαρκεί για να καλυφθεί το 

επενδυτικό κενό που δημιουργήθηκε την περίοδο 2010-2017, παρά 

τη σαφή ανάκαμψη των επενδύσεων σε μηχανολογικό εξοπλισμό και 

κυρίως στην τεχνολογία πληροφορικής.  

Οι βασικοί παράγοντες που δρουν αποτρεπτικά στην ενίσχυση των 

επενδύσεων στον ιδιωτικό τομέα είναι πολλοί, με πιο σημαντικούς, το 

υψηλό κόστος της ενέργειας, το υψηλό μη μισθολογικό κόστος λόγω 

των αυξημένων ασφαλιστικών εισφορών, την υψηλή φορολογία κ.ά. 

Όσον αφορά στο Πρόγραμμα ∆ημοσίων Επενδύσεων, η 

συνεχιζόμενη περικοπή του επιβραδύνει την αναπτυξιακή δυναμική, 

αφού μειώνει τη συνολική ενεργό ζήτηση και δεν βελτιώνει την 

ποιότητα των δημόσιων υποδομών.  
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Η ανάγκη ενίσχυσης των επενδύσεων, τόσο των ιδιωτικών, μέσω ενός 

φιλικότερου πλαισίου, όσο και των δημόσιων μέσω της υλοποίησης 

του Προγράμματος ∆ημοσίων Επενδύσεων, συνδέονται άρρηκτα με 

την επιτάχυνση της οικονομικής δραστηριότητας, η βελτίωση της 

οποίας θα συμβάλει δραστικά στην άρση των κοινωνικών δυσχερειών 

που επέφερε η οικονομική ύφεση. Η συμπίεση του Προγράμματος 

∆ημοσίων Επενδύσεων και η αύξηση της φορολογίας στην εργασία, 

ως μέσων για την επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων, δεν βοηθούν 

προς αυτή την κατεύθυνση. Είναι πλέον γενικότερα αποδεκτό ότι η 

ενίσχυση παραγωγικών επενδύσεων και η βελτίωση των δεξιοτήτων 

των εργαζομένων αποτελούν και τον πιο αποτελεσματικό μηχανισμό 

για την ουσιαστική ενίσχυση της κοινωνικής προστασίας, κυρίως μέσα 

από τη δημιουργία νέων θέσεων πλήρους απασχόλησης και τη 

μείωση της ανεργίας, ιδιαίτερα των νέων. Η ενίσχυση των 

παραγωγικών επενδύσεων είναι επομένως μια από τις μεγαλύτερες 

αν όχι η μεγαλύτερη πρόκληση για την οικονομική πολιτική των 

επόμενων ετών. 

Οι προκλήσεις όμως για την Ελληνική Οικονομία δεν σταματούν εδώ.  

Η βιωσιμότητα του δημόσιου χρέους, αν και σημαντικά βελτιωμένη, 

παραμένει εύθραυστη, καθώς η ελάφρυνσή του εξαρτάται από τη 

δέσμευση στους συμφωνηθέντες δημοσιονομικούς στόχους, αλλά και 

από τη συνεπή εφαρμογή του μεταρρυθμιστικού προγράμματος, 
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ώστε να τονωθεί η αναπτυξιακή δυναμική της οικονομίας. Η σταδιακή 

και απρόσκοπτη επιστροφή του Ελληνικού ∆ημοσίου στις διεθνείς 

χρηματοπιστωτικές αγορές, με ευνοϊκούς όρους, αποτελεί πρόκληση 

μείζονος σημασίας για τη χώρα μας, καθώς θα σημάνει τον 

τερματισμό της εξαρτήσεώς της από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό 

Σταθερότητας. Οι πρόσφατες επιτυχείς εκδόσεις κρατικών τίτλων και 

η αποκλιμάκωση των περιθωρίων αποδόσεων αποτελούν θετικές 

εξελίξεις και σηματοδοτούν την ομαλότερη πρόσβαση σε κεφάλαια, 

απαραίτητα για τη χρηματοδότηση των αναγκών του δημόσιου και του 

ιδιωτικού τομέα.  

Μια άλλη μεγάλη πρόκληση είναι η αντιμετώπιση της ανεργίας. Το 

ποσοστό ανεργίας, αν και βαίνει μειούμενο, εξακολουθεί να ευρίσκεται 

σε υψηλό επίπεδο και υπερβαίνει τα αντίστοιχα των χωρών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο θετικός ρυθμός αύξησης της απασχόλησης 

οφείλεται κατά κύριο λόγο στην ανάκαμψη της οικονομικής 

δραστηριότητας και στην καλή πορεία ορισμένων τομέων, όπως το 

εμπόριο, ο τουρισμός και η μεταποίηση. Η δραστική μείωση της 

ανεργίας δεν είναι μόνο αδήριτη κοινωνική ανάγκη αλλά και βασική 

επιταγή υγιούς οικονομικής πολιτικής. Η εμπειρία άλλων χωρών έχει 

δείξει ότι η μείωση της ανεργίας δεν μπορεί να στηριχθεί μακροχρόνια 

μόνο στην οικονομική δραστηριότητα, αλλά και στη βελτίωση των 

δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού, η οποία προέρχεται μέσα από 
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το εκπαιδευτικό σύστημα κάθε χώρας και από ενεργές πολιτικές 

εκπαίδευσης και επανεκπαίδευσης του ανθρώπινου δυναμικού.  

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι παρά τη βελτίωση της διεθνούς 

ανταγωνιστικότητας της χώρας μας στο μοναδιαίο κόστος εργασίας, η 

διαρθρωτική ανταγωνιστικότητα της Ελληνικής Οικονομίας παραμένει 

σε χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με τον μέσο όρο των 28 κρατών-

μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως αποκαλύπτουν τα τελευταία 

χρόνια οι σχετικοί δείκτες που δημοσιεύει το Παγκόσμιο Οικονομικό 

Φόρουμ. Η διεθνής εμπειρία έχει δείξει ότι η ανταγωνιστική θέση μιας 

οικονομίας μακροχρόνια εξαρτάται τελικά από τη δυνατότητα της 

χώρας να υιοθετήσει καινοτομίες και νέες τεχνολογίες και να 

προσαρμόσει τις παραγωγικές της δομές στις μεταβαλλόμενες 

οικονομικές και πολιτικές συνθήκες στο διεθνές επίπεδο. Για να 

μπορέσει όμως μια χώρα να έχει τη δυνατότητα προσαρμογής θα 

πρέπει να κτίσει αξιόπιστους και σύγχρονους θεσμούς, όπως ένα 

απλό και δίκαιο φορολογικό σύστημα, μια σύγχρονη και 

αποτελεσματική δημόσια διοίκηση, διαδικασίες ταχείας απονομής 

δικαιοσύνης και γενικότερα την υιοθέτηση μηχανισμών γρήγορης και 

αμερόληπτης επίλυσης διαφορών σε οικονομικό και κοινωνικό πεδίο. 

Το αδύναμο ή/και αναποτελεσματικό πλαίσιο ιδιωτικών και δημόσιων 

θεσμών έχει οδηγήσει σε πολύ χαμηλό επίπεδο εμπιστοσύνης των 

πολιτών και οικονομικών παραγόντων στους θεσμούς αυτούς και στο 
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πολιτικό μας σύστημα. Η εμπιστοσύνη αυτή έχει μειωθεί σημαντικά 

την περίοδο της κρίσης και η αποκατάστασή της πρέπει να είναι 

βασική προτεραιότητα της κυβέρνησης, του πολιτικού κόσμου και των 

πολιτών γενικότερα. 

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, 

Στο νέο περιβάλλον που έχει αρχίσει να διαμορφώνεται, το τραπεζικό 

σύστημα οφείλει να δώσει έναν πολυμέτωπο αγώνα. H περαιτέρω 

μείωση του υψηλού αποθέματος των μη εξυπηρετούμενων 

ανοιγμάτων αποτελεί αδήριτη ανάγκη για να μπορέσουν οι τράπεζες 

να χρηματοδοτήσουν και πάλι την υγιή επιχειρηματικότητα και να 

βοηθήσουν στην αναδιάρθρωση του παραγωγικού τομέα της χώρας. 

Στο πλαίσιο αυτό, η αναδιάρθρωση των βιώσιμων επιχειρήσεων 

μπορεί να αποτελέσει όχημα προσέλκυσης ξένων και εγχώριων 

κεφαλαίων, επιτρέποντας την τόνωση της επενδυτικής 

δραστηριότητας, που τόσο ανάγκη έχει η χώρα. Παράλληλα, οι 

τράπεζες επιχειρούν να βελτιώσουν τη ρευστότητά τους αντλώντας 

τους απαραίτητους αποταμιευτικούς πόρους της οικονομίας και να 

ενισχύσουν την κεφαλαιακή τους επάρκεια. 

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, 

Το 2018 υπήρξε για την Alpha Bank έτος θετικών συνολικών 

αποτελεσμάτων, καθώς και έτος επίτευξης σημαντικών και βασικών 
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στρατηγικών στόχων, με ιδιαίτερα ικανοποιητικές επιδόσεις σε 

κρίσιμους τομείς. Η Τράπεζα παρέμεινε κερδοφόρος, η κεφαλαιακή 

της επάρκεια διατηρήθηκε σε υψηλά επίπεδα και η εξάρτησή της από 

τον Έκτακτο Μηχανισμό της Τραπέζης της Ελλάδος σχεδόν 

μηδενίστηκε.  

Παράλληλα, στο πλαίσιο της στρατηγικής του Ομίλου έχει τεθεί σε 

εφαρμογή σειρά πρωτοβουλιών που ενισχύουν το επιχειρησιακό και 

λειτουργικό μοντέλο της Τράπεζας και ενισχύουν την ψηφιακή της 

εικόνα. Στο μέτωπο της διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων 

ανοιγμάτων συνεχίζονται οι ενέργειες που έχουν προγραμματισθεί και 

αφορούν στην πώληση μη εξυπηρετούμενων δανειακών 

χαρτοφυλακίων σύμφωνα με το αναθεωρημένο Επιχειρησιακό 

Σχέδιο, που υποβλήθηκε στον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό.  Στο 

σημείο αυτό θα πρέπει να επισημανθεί ότι η προσπάθεια της 

Τράπεζάς μας, αλλά και όλων των τραπεζών, για τη δραστική μείωση 

των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, θα διευκολυνθεί σε μεγάλο 

βαθμό, από το αν ψηφιστούν από το Ελληνικό Κοινοβούλιο οι 

προτάσεις που έχουν υποβάλει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής 

Σταθερότητας και η Τράπεζα της Ελλάδος για την κεφαλαιακή 

ενδυνάμωση των τραπεζών. 
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Εκτός από τη χρηματοοικονομική της θωράκιση, η Τράπεζα το 2018 

υλοποίησε σειρά ενεργειών για την περαιτέρω βελτίωση και για την 

ενίσχυση της εταιρικής της διακυβέρνησης. Ειδικότερα, εξελέγη ως 

Mέλος του ∆ιοικητικού Συμβουλίου ο κ. Jean L. Cheval, στέλεχος με 

σημαντική τραπεζική εμπειρία σε μεγάλες ευρωπαϊκές τράπεζες, 

παραιτήθηκε ο κ. Ibrahim S. Dabdoub και το Ταμείο 

Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας αντικατέστησε τον εκπρόσωπό του 

στο ∆ιοικητικό Συμβούλιο κ. Σπυρίδωνα-Σταύρο Α. Μαυρόγαλο-Φώτη 

με τον κ. Johannes-Herman-Frederik G. Umbgrove.  

Αναμφισβήτητα, η πιο σημαντική αλλαγή στην εταιρική διακυβέρνηση 

της Τράπεζας ήταν η παραίτηση του ∆ιευθύνοντος Συμβούλου, κ. 

∆ημητρίου Π. Μαντζούνη και η αντικατάστασή του από τον κ. Βασίλειο 

Ε. Ψάλτη. Στο σημείο αυτό ίσως είναι χρήσιμο να υπενθυμίσω ότι κατά 

τη Γενική Συνέλευση του 2018, ο ∆ιευθύνων Σύμβουλος κ. ∆ημήτριος 

Π. Μαντζούνης ανακοίνωσε την πρόθεσή του να παραιτηθεί και 

ζήτησε από το ∆ιοικητικό Συμβούλιο να δρομολογήσει τη διαδικασία 

διαδοχής του. Για άλλη μια φορά θέλω να ευχαριστήσω τον κ. 

Μαντζούνη για όλα όσα προσέφερε στην Τράπεζα στη μακρόχρονη 

θητεία του και κυρίως για τη συμβολή του στην αντιμετώπιση των 

μεγάλων δυσκολιών που προκάλεσε η μακροχρόνια κρίση της 

Ελληνικής Οικονομίας. Το ∆ιοικητικό Συμβούλιο, με την αρωγή της 

Επιτροπής Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης και Ανάδειξης Υποψηφίων, 
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ακολουθώντας τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές και με πλήρη σεβασμό 

στην ελληνική νομοθεσία και τις κατευθυντήριες οδηγίες των 

αρμόδιων ευρωπαϊκών θεσμών, εξέλεξε ομοφώνως, τον Νοέμβριο 

του 2018, τον κ. Βασίλειο Ε. Ψάλτη ως Μέλος του ∆ιοικητικού 

Συμβουλίου και ως νέο ∆ιευθύνοντα Σύμβουλο. Ο κ. Βασίλειος Ε. 

Ψάλτης ανέλαβε καθήκοντα ∆ιευθύνοντος Συμβούλου την 2 

Ιανουαρίου 2019.   

Πέρα όμως από τις αλλαγές στη σύνθεσή του, στο πλαίσιο της 

περιοδικής εξέτασης θεμάτων εταιρικής διακυβέρνησης, το ∆ιοικητικό 

Συμβούλιο προέβη σε αναθεώρηση του Κώδικα Εταιρικής 

∆ιακυβέρνησης και των Κανονισμών Λειτουργίας των Επιτροπών του, 

με στόχο την πλήρη εναρμόνισή τους με το οικείο κανονιστικό πλαίσιο 

και με τις πιο πρόσφατες βέλτιστες πρακτικές εταιρικής 

διακυβέρνησης. Επιπροσθέτως, πραγματοποιήθηκε η ετήσια ατομική 

αξιολόγηση των Μελών του ∆ιοικητικού Συμβουλίου, ενώ η εν συνόλω 

αξιολόγηση του ∆ιοικητικού Συμβουλίου διενεργήθη από εταιρία 

συμβούλων εξειδικευμένη σε θέματα εταιρικής διακυβέρνησης. Τα 

ευρήματα της αξιολόγησης ήταν ιδιαίτερα θετικά. Το ∆ιοικητικό 

Συμβούλιο και οι επιτροπές του λειτουργούν πλέον με βάση τις 

καλύτερες διεθνείς πρακτικές και τις κατευθυντήριες οδηγίες των 

εποπτικών αρχών. Κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους, η 

Τράπεζα συνέχισε την πολιτική παροχής εισαγωγικών 
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προγραμμάτων στα νέα Μέλη του ∆ιοικητικού Συμβουλίου, καθώς και 

ενημερωτικών προγραμμάτων σε όλα τα Μέλη του ∆ιοικητικού 

Συμβουλίου, προκειμένου να ενημερωθούν σε επίκαιρα θέματα της 

τραπεζικής αγοράς και για τις ρυθμιστικές εξελίξεις στον 

χρηματοπιστωτικό τομέα. 

Η Τράπεζα συνέχισε την πολιτική ενίσχυσης των δεσμών της με 

εκπροσώπους Μετόχων και με θεσμικούς επενδυτές που 

επικεντρώνουν το ενδιαφέρον τους σε θέματα εταιρικής 

διακυβέρνησης παρέχοντάς τους τις απαραίτητες πληροφορίες, 

ούτως ώστε να τους διευκολύνει στη λήψη αποφάσεων κατά την 

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Για τον σκοπό αυτό 

έλαβε χώρα, εντός του 2018, κύκλος επαφών με στόχο την 

ενημέρωση επενδυτών για θέματα εταιρικής διακυβέρνησης. 

Το 2018 το ∆ιοικητικό Συμβούλιο συνέχισε την πολιτική ενίσχυσης της 

συνεργασίας και στενότερης παρακολούθησης των θυγατρικών 

εταιριών του Ομίλου και κυρίως των θυγατρικών στη Ρουμανία και την 

Κύπρο. Επιπροσθέτως, μετά από ενδελεχή έλεγχο, οι Κώδικες 

Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης των Εταιριών του Ομίλου και οι Κανονισμοί 

Λειτουργίας των Επιτροπών των ∆ιοικητικών Συμβουλίων τους 

ευθυγραμμίσθηκαν πλήρως με τις νομικές και με τις κανονιστικές 

απαιτήσεις, με τις κατευθυντήριες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Αρχής 
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Τραπεζών, καθώς και με τις πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης της 

Alpha Bank.  

Στο πλαίσιο πλήρους ενημέρωσης των μετόχων μας θα αναφερθώ και 

σε ορισμένες υποθέσεις που ευρίσκονται ενώπιον των δικαστικών 

αρχών. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, ορισμένες 

περιπτώσεις χορηγήσεων στις οποίες προέβησαν οι Ελληνικές 

Συστημικές Τράπεζες, αποτέλεσαν αντικείμενο ποινικής διερεύνησης 

από τις εισαγγελικές και ανακριτικές αρχές. Ορισμένες εξ αυτών 

αφορούν σε υφιστάμενα και πρώην Στελέχη της Alpha Bank. Οι 

υποθέσεις αυτές είναι:  

 Υπόθεση Ομίλου «∆ΟΛ»: Αφορά σε δάνεια που χορηγήθηκαν 

από την Τράπεζα στον Σταύρο Ψυχάρη για την απόκτηση εκ 

μέρους του μετοχών του ∆ΟΛ, και τα οποία (δάνεια), κατά το 

χρόνο χορηγήσεώς τους, ήταν πλήρως εξασφαλισμένα. Οι 

αποφάσεις του Συμβουλίου Πιστοδοτήσεων της Τράπεζας 

σχετίζονται ειδικότερα: α) με την από 2010 απόφαση της 

Τράπεζας για τη μη ρευστοποίηση καλυμμάτων (μετοχών) που 

είχαν ληφθεί ως ενέχυρο, και β) με την από 2012 απόφαση της 

Τράπεζας για χρηματοδοτήσεις στο πλαίσιο της επικειμένης 

αναδιάρθρωσης του τραπεζικού δανεισμού του Ομίλου. 

Επισημαίνεται ότι, κατά την αρμόδια επιθεωρήτρια της 

Τράπεζας της Ελλάδος, “δεν εντοπίστηκαν παρεκκλίσεις των 
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εγκυκλίων και των Πράξεων ∆ιοικητού της Τραπέζης της 

Ελλάδος”. 

Η υπόθεση εκκρεμεί ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων. 

 Υπόθεση αποζημίωσης στελεχών: Το 2008, και στο μέσο της 

διεθνούς χρηματοοικονομικής κρίσης, στελέχη της Alpha Bank 

ενημέρωσαν για την πρόθεσή τους να ρευστοποιήσουν μετοχές 

της ιδίας, προκειμένου να εξυπηρετήσουν έτσι ανειλημμένες 

δανειακές υποχρεώσεις τους. Το ∆ιοικητικό Συμβούλιο, 

εκτιμώντας πρώτιστα τον κίνδυνο να δημιουργηθεί στους 

καταθέτες η εσφαλμένη εντύπωση ότι τα στελέχη γνώριζαν 

δυσμενή για την Τράπεζα γεγονότα, υπενθύμισε σε αυτά το 

καθήκον πίστης και τη συνακόλουθη εκ του νόμου υποχρέωση 

τους να διακρατήσουν τις μετοχές τους, αποζημιούμενοι για 

τυχόν ζημία που θα μπορούσαν να υποστούν.  

Η υπόθεση αποτέλεσε αντικείμενο ποινικής διερεύνησης και βρίσκεται 

στο στάδιο της ανάκρισης. 

 Υπόθεση Ομίλου «ΠΗΓΑΣΟΣ»: Aφορά στον τρόπο διαχείρισης 

της εξυπηρέτησης χορηγηθέντων από την Alpha Bank δανείων 

προς τον όμιλο «ΠΗΓΑΣΟΣ» και, ειδικότερα, στη μη 

ρευστοποίηση εκ μέρους της Alpha Bank καλυμμάτων προς 

εξόφληση οφειλόμενων δόσεων. Η Τράπεζα της Ελλάδος, που 
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διερεύνησε την υπόθεση, έκρινε ότι: “Η ανάληψη των κινδύνων 

με τις εταιρείες του ομίλου που προαναφέρθηκαν ήταν, κατά το 

χρόνο που έλαβαν χώρα, συμβατή με την πιστωτική πολιτική 

της Τράπεζας”, καθώς επίσης ότι “Η Τράπεζα δεν 

χρησιμοποίησε το προϊόν των εν λόγω εξασφαλίσεων για την 

εξυπηρέτηση, μέρους έστω, των δόσεων του συγκεκριμένου 

δανεισμού και μεταγενέστερα ενέκρινε την αποδέσμευση του 

μεγαλύτερου μέρους τους, με στόχο πάντα τη στήριξη της 

λειτουργίας της εταιρείας”. 

Η υπόθεση βρίσκεται στο στάδιο της ανάκρισης. 

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,  

H Τράπεζα ολοκλήρωσε την πρώτη φάση διαμόρφωσης της 

στρατηγικής του Ομίλου με σκοπό την ανάκτηση της επιχειρησιακής 

μας ευελιξίας, σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο και πιο απαιτητικό 

διεθνές ρυθμιστικό και κανονιστικό περιβάλλον, αξιοποιώντας την 

ψηφιακή τεχνολογία στον μέγιστο δυνατό βαθμό. Με τα νέα 

προγράμματα που είναι σε επεξεργασία από τον νέο ∆ιευθύνοντα 

Σύμβουλο, η Τράπεζά μας θα μπορεί να στηρίξει ακόμη πιο 

αποτελεσματικά την Πελατεία μας και φυσικά την οικονομική 

δραστηριότητα στη χώρα μας. Εξάλλου αυτή την πολιτική τηρεί με 

ευλάβεια η Τράπεζά μας σε όλη της τη διαδρομή. Ίσως είναι χρήσιμο 
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να σας υπενθυμίσω ότι φέτος γιορτάζουμε, με σεμνότητα και όπως 

πάντα αθόρυβα, τα 140 χρόνια της Τράπεζάς μας. Εκ μέρους του 

∆ιοικητικού Συμβουλίου επιθυμώ να σας διαβεβαιώσω ότι, με 

απόλυτο σεβασμό στην ιστορία μας, θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε 

άοκνα και μεθοδικά για να ανταποκριθούμε στις νέες προκλήσεις και 

για να παραμείνει η Alpha Bank υπόδειγμα τραπεζικού ιδρύματος στη 

χώρα μας. 

Τελειώνοντας, επιθυμώ να ευχαριστήσω θερμά τους Μετόχους μας 

που μας στήριξαν και συνεχίζουν να μας στηρίζουν με την 

εμπιστοσύνη τους, τους Πελάτες μας που συνεχίζουν να μας 

εμπιστεύονται και φυσικά, το Προσωπικό της Τράπεζάς μας για την 

αφοσίωση και την εργατικότητά του. Εκ μέρους του ∆ιοικητικού 

Συμβουλίου, ευχαριστώ για μια ακόμη φορά τον κ. ∆ημήτριο Π. 

Μαντζούνη για τα όσα προσέφερε στην Τράπεζα στη μακρόχρονη 

θητεία του και εύχομαι στον νέο ∆ιευθύνοντα Σύμβουλο τον κ. 

Βασίλειο Ε. Ψάλτη, δύναμη, αντοχές και αποφασιστικότητα, για να 

επιτύχει η Τράπεζά μας τους υψηλούς στόχους που έχουμε θέσει. 

 

Βασίλειος Θ. Ράπανος 
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