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ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ALPHA BANK  
ΤΗΣ 28 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 

 

O Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συμβουλίου κ. Βασίλειος Θ. Ράπανος και ο ∆ιευθύνων 
Σύμβουλος της Alpha Bank κ. Βασίλειος Ε. Ψάλτης απευθύνθηκαν στους Μετόχους κατά  
τη διάρκεια της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Alpha Bank, που 
πραγματοποιήθηκε σήμερα, Παρασκευή, 28 Ιουνίου 2019.  

 

Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συμβουλίου κ. Βασίλειος Θ. Ράπανος χαρακτήρισε το 
2018 ως “έτος καμπής στις οικονομικές εξελίξεις της χώρας”, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα 
εξήλθε με επιτυχία από το τρίτο Πρόγραμμα ∆ημοσιονομικής Προσαρμογής, καθώς 
μπόρεσε να μειώσει τις μεγάλες μακροοικονομικές ανισορροπίες της οικονομίας και να 
προχωρήσει σε σημαντικές διαρθρωτικές αλλαγές. Παρά τις θετικές αυτές εξελίξεις, τόνισε 
ότι 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.  

Ο κ. Ράπανος πρόσθεσε ότι στο νέο περιβάλλον που έχει αρχίσει να διαμορφώνεται, το 
τραπεζικό σύστημα οφείλει να προχωρήσει σε μείωση του υψηλού αποθέματος των μη 
εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων για να μπορέσουν οι τράπεζες να χρηματοδοτήσουν και 
πάλι την υγιή επιχειρηματικότητα και να βοηθήσουν στην αναδιάρθρωση του παραγωγικού 
τομέα της χώρας. 

Αναφερόμενος στην Alpha Bank, o Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συμβουλίου υπογράμμισε ότι 
το 2018 υπήρξε για την Τράπεζα έτος θετικών συνολικών αποτελεσμάτων, καθώς και έτος 
επίτευξης σημαντικών και βασικών 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.  

Ο κ. Ράπανος υποστήριξε ότι η προσπάθεια της Alpha Bank, 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. 

Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συμβουλίου υπενθύμισε ότι εκτός από τη χρηματοοικονομική 
της θωράκιση, η Alpha Bank το 2018 υλοποίησε σειρά ενεργειών για την περαιτέρω 
βελτίωση και για την ενίσχυση της εταιρικής της διακυβέρνησης, με πιο σημαντική αλλαγή 
την παραίτηση του ∆ιευθύνοντος Συμβούλου, κ. ∆ημητρίου Π. Μαντζούνη και την 
αντικατάστασή του από τον κ. Βασίλειο Ε. Ψάλτη. Ο κ. Ράπανος ευχαρίστησε για άλλη μία 
φορά τον κ. Μαντζούνη για όλα όσα προσέφερε, όπως είπε, 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.  
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Ο κ. Ράπανος υπογράμμισε ότι η Τράπεζα ολοκλήρωσε την πρώτη φάση διαμόρφωσης της 
στρατηγικής του Ομίλου με σκοπό την ανάκτηση της επιχειρησιακής της ευελιξίας, σε ένα 
διαρκώς μεταβαλλόμενο και πιο απαιτητικό διεθνές ρυθμιστικό και κανονιστικό περιβάλλον, 
αξιοποιώντας την ψηφιακή τεχνολογία στον μέγιστο δυνατό βαθμό. Εξέφρασε την 
πεποίθηση ότι με τα νέα προγράμματα που είναι σε επεξεργασία από τον νέο ∆ιευθύνοντα 
Σύμβουλο, η Alpha Bank θα μπορεί να στηρίξει ακόμη πιο αποτελεσματικά την Πελατεία της 
και φυσικά την οικονομική δραστηριότητα στη χώρα, πολιτική που, όπως είπε 
χαρακτηριστικά, τηρεί με ευλάβεια η Τράπεζα σε όλη της τη διαδρομή.  

Ολοκληρώνοντας την ομιλία του, ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συμβουλίου υπενθύμισε ότι η 
Alpha Bank γιορτάζει, “με σεμνότητα και όπως πάντα αθόρυβα”, τα 140 χρόνια από την 
ίδρυσή της και διαβεβαίωσε τους Μετόχους εκ μέρους του ∆ιοικητικού Συμβουλίου 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”. 

 

Ο ∆ιευθύνων Σύμβουλος κ. Βασίλειος Ψάλτης ανέφερε στην ομιλία του ότι, στην επέτειο 
των 140 ετών από την ίδρυση της Τράπεζας που συμπίπτει με την ανάληψη των 
καθηκόντων του ως ∆ιευθύνοντος Συμβούλου, αναγνωρίζει τη μεγάλη ευθύνη που έχει 
αναλάβει και τη δέσμευσή του στους κοινούς στόχους με τους Μετόχους, την 
προτεραιότητα στον Πελάτη και τη στήριξη της Ελληνικής Οικονομίας, η οποία εισέρχεται σε 
περίοδο ανάκαμψης.  

O κ. Ψάλτης αναφέρθηκε στην ιδιαίτερα ικανοποιητική πορεία της Τράπεζας εντός του 
2018, τονίζοντας την επιτυχή ολοκλήρωση του Σχεδίου Αναδιάρθρωσής της, γεγονός το 
οποίο της δίνει τη δυνατότητα να ανακτήσει την επιχειρησιακή της ευελιξία. Παράλληλα, η 
Τράπεζα αντιμετωπίζει με επιτυχία τη μεγάλη πρόκληση της εξυγίανσης του Ισολογισμού 
της με την περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας του δανειακού της χαρτοφυλακίου, την 
ενίσχυση της ρευστότητάς της και τη διατήρηση της ισχυρής κεφαλαιακής της βάσης. 

Ιδιαίτερα στο θέμα της επίλυσης του υψηλού ποσοστού των Μη Εξυπηρετούμενων 
Ανοιγμάτων, η Τράπεζα επιτάχυνε την προσπάθεια πωλήσεων σχετικών χαρτοφυλακίων 
δανείων και το 2018 πέτυχε την έβδομη καλύτερη επίδοση στην Ευρώπη και την 
υψηλότερη μεταξύ των Ελληνικών τραπεζών, καθώς ολοκλήρωσε με επιτυχία την πώληση 
τριών χαρτοφυλακίων συνολικής λογιστικής αξίας ύψους Ευρώ 3 δισ. περίπου και 
αντίστοιχων συνολικών απαιτήσεων ύψους Ευρώ 7 δισ. περίπου.  

Ο κ. Ψάλτης έδωσε έμφαση στην προτεραιότητα που δίνει η Τράπεζα διαχρονικά στην 
ενδυνάμωση της ελληνικής επιχειρηματικότητας, παρέχοντας χρηματοδότηση στους τομείς 
της Ελληνικής Οικονομίας όπου η ζήτηση είναι ισχυρή, με νέες εκταμιεύσεις δανείων ύψους 
Ευρώ 3 δισ. το 2018. Η Τράπεζα ανέλαβε την προώθηση καινοτόμων πρωτοβουλιών και 
επενδύσεων, αποσπώντας παράλληλα τη διάκριση “Most Active Issuing Bank in 2018 in 
Greece” από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης για δεύτερο 
συνεχές έτος. 

Όσον αφορά στο μέλλον, με αρχή το 2019, ο κ. Ψάλτης μίλησε για τα στρατηγικά 
πλεονεκτήματα της Alpha Bank, δηλαδή την ισχυρή και ποιοτική κεφαλαιακή της βάση, την 
ενισχυόμενη θέση ρευστότητας, τη σταθερότητα και την αξιοπιστία, την αποτελεσματικότητά 
της στην επιτυχή υλοποίηση μεγάλων έργων μετασχηματισμού και βέβαια το Ανθρώπινο 
∆υναμικό της.  
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Ο ∆ιευθύνων Σύμβουλος παρουσίασε τους τέσσερις βασικούς άξονες στους οποίους 
επικεντρώνεται ο στρατηγικός σχεδιασμός του Ομίλου για τα επόμενα έτη:  

 Επιτάχυνση της επίλυσης του προβλήματος των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων, 
αξιοποιώντας την ευελιξία που παρέχει ως προς αυτό η ισχυρή κεφαλαιακή θέση της 
Τράπεζας, αλλά και στοχευμένες πρωτοβουλίες της Κυβέρνησης και των θεσμικών 
παραγόντων της χώρας.  

 Στήριξη της δυναμικής ανάπτυξης και επενδύσεων στην Ελλάδα, μέσω νέων 
χρηματοδοτήσεων προς την πραγματική οικονομία και μέσω ενός διευρυμένου συνόλου 
υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας για τη διευκόλυνση και ανάπτυξη της δραστηριότητας των 
Πελατών μας. 

 Αξιοποίηση των εξελισσόμενων δυνατοτήτων της τεχνολογίας, μέσα από το πρόγραμμα  
ψηφιακού μετασχηματισμού της Τράπεζας, προς το σκοπό ανταπόκρισης στην ανάγκη για 
ταχεία, απλή και αποτελεσματική εξυπηρέτηση μέσα από κάθε κανάλι, και ενίσχυσης της 
παραγωγικότητας και αποδοτικότητας της Τράπεζας. 

 Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, με προσήλωση στο αποτέλεσμα, μέσα σε ένα 
αξιοκρατικό περιβάλλον που παρέχει στους υπαλλήλους τα μέσα και την εκπαίδευση για 
την υποστήριξη της εργασίας τους, αλλά και τα κατάλληλα κίνητρα και την αντίστοιχη 
επιβράβευση για τη συμβολή τους στην επίτευξη των κοινών μας στόχων. 

Κλείνοντας την ομιλία του, ο ∆ιευθύνων Σύμβουλος ανέφερε ότι απώτερος στόχος της 
Στρατηγικής της Τράπεζας είναι η αλλαγή σελίδας, με την πλήρη εξυγίανση του 
ισολογισμού και την επάνοδο σε υγιή επίπεδα κερδοφορίας και δημιουργίας αξίας για τους 
Μετόχους, ενώ τόνισε ότι εντός του τετάρτου τριμήνου του έτους η Τράπεζα σκοπεύει να 
επικοινωνήσει τη συνολική της Στρατηγική, μέσω της οποίας θα αντιμετωπίσει δραστικά 
θέματα του παρελθόντος και θα τοποθετηθεί στο κέντρο των εξελίξεων για το μέλλον. 
  

Τα πλήρη κείμενα των ομιλιών είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Alpha Bank.  
    

Αθήνα, 28 Ιουνίου 2019 

https://www.alpha.gr/el/omilos/enimerosi-ependuton/deltio-typou-kai-omilies-taktikis-genikis-syneleuseos

