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Συλλογή Σχολικών Ειδών από την A p a an

Η

A p a an , µε πίστη στον άνθρωπο και τις ανθρώπινες αξίες, επί σειρά ετών, προβαίνει στον σχεδιασµό και την
πραγµατοποίηση κοινωνικών προγραµµάτων, µε πρωταρχικό σκοπό την έµπρακτη υποστήριξη συνανθρώπων µας που

βρίσκονται σε ανάγκη.
Οι κοινωνικές ενέργειες που πραγµατοποιούνται από την Τράπεζα σε τακτά χρονικά διαστήµατα και ιδιαίτερα, σε περιόδους που
κρίνεται αναγκαία η άµεση ενίσχυση των ευάλωτων οµάδων του πληθυσµού, επικεντρώνονται στη συγκέντρωση τροφίµων και
σχολικών ειδών, τα οποία, στη συνέχεια, αποστέλλονται σε Ιδρύµατα που φιλοξενούν κυρίως άπορες οικογένειες, αλλά και
παιδιά που οι οικογένειές τους δεν δύνανται να τα υποστηρίξουν.
ς εκ τούτου, κατά τον µήνα Σεπτέµβριο, τον µήνα που συµπίπτει και µε την έναρξη της σχολικής χρονιάς, η Τράπεζα προέβη στην
οργάνωση µίας ακόµη εθελοντικής κοινωνικής ενέργειας, στο πλαίσιο της οποίας συνελέ ησαν σχολικ είδη ια την
υποστήρι η παιδι ν που φιλο ενούνται σε δρύµατα
Ειδικότερα, το Σάββατο, 12 Σεπτεµβρίου 2015, έλαβαν χώρα τέσσερις εκδηλώσεις κοινωνικής προσφοράς, στην Αθήνα,
στο ισόγειο του Κεντρικού Κτηρίου της A p a an , στη Θεσσαλονίκη, στο ισόγειο του Καταστήµατος Εγνατίας, στη

ρισα,

στο Κατάστηµα αρίσης και στην Π τρα, στο Κατάστηµα Πατρών, όπου προσήλθαν πολλοί Εργαζόµενοι της Τραπέζης µε τις
οικογένειές τους και προσέφεραν σχολικά είδη για τις ανάγκες των παιδιών, που φιλοξενούνται στα κατωτέρω Ιδρύµατα:
Αθήνα

°
°
°

Παιδικά Χωριά S S Α Η

°
°
°

Παιδικά Χωριά S S Πλαγιάρι Θεσσαλονίκης

°
°

Κρίκκειο Ορφανοτροφείο άρισας

°

Το αµόγελο του Παιδιού

Το Χαµόγελο του Παιδιού
Χατζηκυριάκειο δρυµα Παιδικής Προστασίας
Θεσσαλονίκη
Μέλισσα
Φίλυρο
ρισα
Ορφανοτροφείο όλου
Π τρα
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Χάρη στην αθρόα συµµετοχή των Εργαζοµένων της Τραπέζης, συγκεντρώθηκαν συνολικά

0 χαρτοκι

τια µε σχολικ

είδη (γραφική ύλη, είδη ζωγραφικής, σχολικές τσάντες, κασετίνες, βιβλία, τετράδια κ.ά.). Επιπλέον, η Τράπεζα προσέφερε στα
παιδιά

5 σχολικές τσ ντες

CE

Η συγκέντρωση, η διαλογή και η προετοιµασία της αποστολής των ειδών πραγµατοποιήθηκε από Εθελοντικές Οµάδες της
Τραπέζης αποδεικνύοντας, για ακόµη µία φορά, την ευαισθησία, το υ ηλό αίσθηµα ευθύνης και το πνεύµα συνεργασίας που
διακρίνουν τον µιλο.
Ευχαριστούµε θερµ

λους σοι συνεισέφεραν καθ ς και τους Εθελοντές απ το Προσωπικ της ραπέ ης,

οι οποίοι συµµετείχαν µε αυθ ρµητο ενθουσιασµ και συνέ αλαν στην επιτυχή διε α ω ή των εκδηλ σεων

Αθήνα

<
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Αθήνα
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Θεσσαλονίκη
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άρισα
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Πάτρα
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Κορυφαία διάκριση της Τραπέζης
στα
siness IT Ex e en e A ar s 2015

πεύθυνος του Γραφείου Επιχειρησιακής Συνέχειας Οµίλου
Στυλιανός Αρώνης (αριστερά) κατά την παραλαβή του βραβείου.

Στιγµιότυπο από την τελετή απονοµής των βραβείων.

Η

Τράπεζα έλαβε “ ορυφαίο ρα είο , την 23 Ιουλίου 2015,

βραβεύονται βάσει αδιάβλητης διαδικασίας οι βέλτιστες πρακτικές

κατά την τελετή απονοµής των “

αξιοποιήσεως Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Στο

(

Ε

siness

Excellence

ards 015 , που διοργάνωσαν το περιοδικό Νet ee

της o ssias Co

ni ations και το Εργαστήριο Ηλεκτρονικού

πλαίσιο του θεσµού, η Τράπεζα έχει λάβει δύο ακόµη φορές το
πρώτο βραβείο στην κατηγορία “

siness contin it

(2012 και

Εµπορίου & Επιχειρείν (ELTRU ) του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου

2013), ωστόσο η εφετινή διάκριση έχει ιδιαίτερη σπουδαιότητα

Αθηνών.

καθώς στην A p a an , πέραν του πρώτου βραβείου που απέσπασε
στην εν λόγω κατηγορία, απενεµήθη ένα από τα 5 “ ορυφαία
ρα εία της διοργανώσεως, καθώς συγκέντρωσε µία από τις

Στη διοργάνωση, που θεσπίσθηκε πριν από τέσσερα χρόνια και
συµµετέχουν επιχειρήσεις όλων των κλάδων, αξιολογούνται και

<

υ ηλότερες βαθµολογίες µεταξύ όλων των υπο ηφίων που

8 / 47

>

Μαζί

H Τ ΑΠΕ Α

συµµετείχαν σε όλες τις κατηγορίες. Η ανωτέρω διάκριση
αποτελεί επιβράβευση της συλλογικής προσπάθειας και της
συνεργασίας του Προσωπικού των ∆ιευθύνσεων της Τραπέζης
που συµµετείχαν στο έργο και καταδεικνύει την προσήλωση της
Τραπέζης στη συνεχή βελτίωση των διαδικασιών και των
υποδοµών που υποστηρίζουν τις εργασίες της.
Οι παράγοντες που συνέβαλαν καθοριστικά στη συγκέντρωση
υ ηλής βαθµολογίας και την κατάταξη της Τραπέζης στα
κορυφαία βραβεία είναι οι εξής:
Πλήρης ενσωµάτωση, σε σύντοµο χρονικό διάστηµα, της
Εµπορικής Τραπέζης στο πλαίσιο και τις διαδικασίες
∆ιαχειρίσεως Επιχειρησιακής Συνέχειας της
Τραπέζης
Ανανέωση της πιστοποιήσεως IS 22301 (

siness

Εκ µέρους της Τραπέζης, το βραβείο παρέλαβε ο πεύθυνος του

Contin it Mana e ent S ste ) της ραπέ ης και

Γραφείου Επιχειρησιακής Συνέχειας Οµίλου της ∆ιευθύνσεως

επέκτασή της σε επιπλέον τοµείς ερ ασι ν

Οργανώσεως, Στυλιανός Αρώνης, ενώ στην τελετή απονοµής

Η πιστοποίηση της A p a an Ro ania (Νοέµβριος 2014)
µε IS 22301, µε την οποία καθίσταται η πρώτη Τράπεζα

παρευρέθησαν επίσης Στελέχη των Μονάδων της Τραπέζης που
έχουν πιστοποιηθεί µε IS 22301.

στη ουµανία µε αυτήν την πιστοποίηση
Αξίζει να σηµειωθεί ότι η µεθοδολογία και οι διαδικασίες
Ανανέωση της πιστοποιήσεως IS 22301 της εταιρίας του

∆ιαχειρίσεως Επιχειρησιακής Συνέχειας που εφαρµόζονται από το

Οµίλου A p a S pportin Ser i es, η οποία παρέχει

2008 στην Τράπεζα και από το 200 στις Εταιρίες του Οµίλου,

υπηρεσίες πληροφορικής στις Εταιρίες του Οµίλου στην

είναι ενιαίες σε όλο τον µιλο και πλήρως εναρµονισµένες µε το

Ελλάδα και το εξωτερικό.

∆ιεθνές Πρότυπο IS 22301 και τις βέλτιστες πρακτικές.

<
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Ο κ. Σπυρόπουλος κατά την παραλαβή του βραβείου.

∆ιεθνής διάκριση της Τραπέζης στην κατηγορία
a it Mana e ent από τον
Ευρωπαϊκό Φορέα E ropean So iet for
a it Resear

Σ

το πλαίσιο του ετησίου προγράµµατος βραβεύσεως εταιριών, οι οποίες διακρίνονται για τις υπηρεσίες τους σε διεθνές επίπεδο,
ο Οργανισµός European Society for Quality Research (ESQR) απένειµε στην A p a an τιµητική διάκριση, στην κατηγορία
Quality Management.
Ο Οργανισµός European Society for Quality Researc (www.esqr.org/en/), µε έδρα τη ωζάννη, δραστηριοποιείται στην έρευνα,
ανάλυση και ανάδειξη ποιότητας στην επιχειρησιακή πρακτική, αναγορεύοντας τις καλύτερες πρακτικές εταιριών, µέσω ηφοφορίας.
Στo πλαίσιο αυτό, πραγµατοποιήθηκε στο ονδίνο, συνέδριο της ES R κατά τη διάρκεια του οποίου, έλαβε χώρα η τελετή βραβεύσεως των
εταιριών που διακρίθηκαν µέσω ηφοφορίας, σε διάφορες κατηγορίες. Εκ µέρους της Τραπέζης, το βραβείο παρέλαβε ο ∆ιευθυντής της
∆ιευθύνσεως ποστηρικτικ ν ειτουρ ι ν ε ρ ιος Σπυρ πουλος, στην ευθύνη του οποίου υπάγεται η στρατηγική διασφαλίσεως
ποιότητας των λειτουργιών της Τραπέζης.
Η εν λόγω διάκριση, αποτελεί µία ακόµη ισχυρή απόδειξη της εµβέλειας και του κύρους της Τραπέζης, σε διεθνές επίπεδο και της
αναγνωρίσεως του παράγοντα Ποιότητα ως κύριου στοιχείου, στην εκτέλεση των εργασιών της.

<
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Ασφαλώς Μαζί
Το νέο εσωτερικό orta για την ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση
του Προσωπικού σε θέµατα Ασφαλείας Πληροφοριών

Κ

ατά τα τελευταία έτη, ο τοµέας της Ασφαλείας Πληροφορι ν διαδραµατίζει έναν πολύ σηµαντικό ρόλο σε κάθε επιχείρηση και
οργανισµό και επηρεάζει κάθε επιχειρησιακό επίπεδο, σύστηµα και διαδικασία. Οι σύγχρονες προκλήσεις αφορούν στη

συµµόρφωση µε τις κανονιστικές απαιτήσεις (Tράπεζα της Ελλάδος, Αρχή Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα), στην
κάλυ η των ολοένα αυξανοµένων επιχειρηµατικών αναγκών, καθώς και στην αντιµετώπιση νέων απειλών και κινδύνων που προέρχονται
από τη χρήση νέων τεχνολογιών όπως είναι οι έξυπνες συσκευές.
Η Εταιρική Πληροφορία αποτελεί ένα ιδιαίτερα κρίσιµο και πολύτιµο περιουσιακό στοιχείο του Οµίλου. Η Τράπεζα υιοθετεί διαδικασίες
και εφαρµόζει µηχανισµούς ασφαλείας, προκειµένου να διατηρεί υ ηλό το επίπεδο ασφαλείας πληροφοριών, να είναι σύµφωνη µε τις
κανονιστικές απαιτήσεις και να αντιµετωπίζει αποτελεσµατικά τις απειλές και τους κινδύνους, µε σκοπό τη διατήρηση και ενίσχυση της
καλής φήµης και αξιοπιστίας του Οµίλου, καθώς και της εύρυθµης λειτουργίας των συστηµάτων και των υπηρεσιών.
Τόσο στην Ελλάδα, όσο και παγκοσµίως, παρά τα µέτρα προστασίας που λαµβάνονται από όλους σχεδόν τους Οργανισµούς,
σηµειώνεται καθηµερινά ένας σηµαντικός αριθµός περιστατικών σχετικών µε την ασφάλεια πληροφοριών. Τα περιστατικά αυτά είναι
δυνατόν να επιφέρουν µεγάλες ζηµίες, όπως απώλεια φήµης και αξιοπιστίας, οικονοµικές αποζηµιώσεις προς πελάτες και πρόστιµα από
τις Αρχές, απόρροια, µεταξύ άλλων, και της ανεπαρκούς ενηµερ σεως, εκπαιδεύσεως ή αµέλειας του προσωπικού τους
σηµαντικ τερος κρίκος ια την προστασία των πληροφορι ν είναι ο ίδιος ο νθρωπος Για τον λόγο αυτό, καθίσταται
επιτακτική η ανάγκη διαρκούς ενηµερώσεως και εκπαιδεύσεώς του σε θέµατα ασφαλείας πληροφοριών και ειδικότερα, στην
αναγνώριση και αντιµετώπιση των σχετικών κινδύνων.

<
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∆ίδοντας ιδιαίτερη σηµασία στην εκπαίδευση και ενηµέρωση του
Προσωπικού, η ∆ιεύθυνση Ασφαλείας Πληροφοριών δηµιούργησε το
“Ασφαλ ς µα ί , ένα νέο εσωτερικό Portal αποκλειστικά για θέµατα
ασφαλείας πληροφοριών. Περιηγηθείτε στην ενότητα Απειλές &
Κίνδυνοι , για να ενηµερωθείτε για τις σύγχρονες απειλές και τα µέτρα
προστασίας και δείτε πρακτικές συµβουλές για την αντιµετώπισή τους.
Στις ενότητες Περιστατικά Ασφαλείας και Επικαιρότητα πληροφορηθείτε
για περιστατικά ασφαλείας ανά τον κόσµο και για θέµατα επικαιρότητας.

Επισκεφθείτε το Me ia Centre , για να δείτε ενηµερωτικά videos και να ανατρέξετε σε ενηµερωτικό και εκπαιδευτικό υλικό.
Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην οικογένεια, µε έµφαση στο παιδί και στους κινδύνους που ελλοχεύουν µέσω του διαδικτύου, καλύπτοντας
τα θέµατα του διαδικτυακού εκφοβισµού, του εθισµού στη χρήση του διαδικτύου, της χρήσεως των κοινωνικών δικτύων κ.λπ.
Το νέο orta αποτελεί σηµαντικό µέρος του προγράµµατος ευαισθητοποιήσεως και ενηµερώσεως του Προσωπικού για θέµατα
ασφαλείας πληροφοριών, για την καλύτερη και αποτελεσµατικότερη προστασία των εταιρικών, αλλά και των προσωπικών πληροφοριών.
Επισκεφθείτε το Portal και ενηµερωθείτε. Στείλτε τις ερωτήσεις και τις προτάσεις σας.
Ασφ λεια Πληροφορι ν είναι υπ θεση

µας
<
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∆ιεύθυνση Ανθρωπίνου ∆υναµικού
Μαζί

στο Ελληνικό Παιδικό Μουσείο

H

∆ιεύθυνση Ανθρωπίνου ∆υναµικού της Τραπέζης, στο πλαίσιο της µέριµνάς της για το
Προσωπικό, παρείχε τη δυνατότητα σε 40 παιδιά παλλήλων της Τραπέζης να
συµµετάσχουν δωρεάν σε εβδοµαδιαία καλοκαιρινά προγράµµατα µε θέµα “∆ιακοπές
διαφορετικές απ τις λλες”, τα οποία διοργάνωσε, για 8η συνεχή χρονιά, το Ελληνικό Παιδικό Μουσείο.
Ειδικότερα, από τη ∆ευτέρα, 2 Ιουνίου έως και την Παρασκευή, 24 Ιουλίου 2015, τα παιδιά των παλλήλων ηλικίας από έως και
12 ετών, είχαν την ευκαιρία να ζήσουν µία διαφορετική εµπειρία καλοκαιρινών διακοπών στο κέντρο της Αθήνας και µέσα από το
παιχνίδι και τη συνεργασία, να υχαγωγηθούν και να αποκτήσουν γνώσεις και εµπειρίες.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

εναγήσεις στην έκθεση ∆ηµήτρης Γαλάνης. Τα εικονογραφηµένα βιβλία στη Θεσσαλονίκη

T

η ∆ευτέρα, Σεπτεµβρίου 2015, πραγµατοποιήθηκε εν ηση Πελατ ν της ∆ιευθύνσεως αταστηµ των εντρικής και
ορείου Ελλ δος στην έκθεση µε τίτλο: ∆ηµήτρης Γαλάνης. Τα εικονογραφηµένα βιβλία στο βιβλιοπωλείο του Μορφωτικού
Ιδρύµατος της Εθνικής Τραπέζης (ΜΙΕΤ), στη Θεσσαλονίκη.
Εκ µέρους της Τραπέζης, στην ξενάγηση παρευρέθησαν ο ∆ιευθυντής της ∆ιευθύνσεως ∆ικτύου Καταστηµάτων Ελλάδος Ισίδωρος
Πάσσας, ο ∆ιευθυντής της ∆ιευθύνσεως Καταστηµάτων Κεντρικής και ορείου Ελλάδος ∆ηµήτριος Χαριζάνης, οι ποδιευθυντές της
αυτής ∆ιευθύνσεως Χαριζάνης Ουµπαϊλής, Γεώργιος Θέος και Αθανάσιος Γκόρδης, ο ποδιευθυντής της ∆ιευθύνσεως Επιχειρηµατικών
Κέντρων ∆ηµήτριος Μπουσµπούκης, η ∆ιευθύντρια του Κέντρου A p a ri ate an ορείου Ελλάδος Σοφία Ανδρεάδου και η
ποδιευθύντρια της ∆ιευθύνσεως Mar etin και ∆ηµοσίων Σχέσεων Ελένη Στεργίου.
Την Τρίτη, 8 Σεπτεµβρίου 2015, πραγµατοποιήθηκε ειδική εν ηση του Προσωπικού της ραπέ ης στην εν λόγω Έκθεση.
Η Έκθεση είναι αποτέλεσµα της συνεργασίας του Μορφωτικού Ιδρύµατος της Εθνικής Τραπέζης (ΜΙΕΤ) µε τη Συλλογή Έργων Τέχνης
της A p a an στην από κοινού έρευνα σχετικά µε το έργο του ∆ηµήτρη αλ νη (18 1
) στην εικονογράφηση βιβλίων.
Οι ξεναγήσεις πραγµατοποιήθηκαν, µε ιδιαίτερη επιτυχία, από την Επιµελήτρια της Συλλογής Έργων Τέχνης της Τραπέζης, Ειρήνη
Οράτη.
Στην Έκθεση παρουσιάσθηκαν
χαρακτηριστικά δείγµατα της
χαρακτικής τέχνης του ∆ηµήτρη
Γαλάνη στην εικονογράφηση βιβλίων
όπως, µεταξύ άλλων, a
a er ,
es, 1 2 , .L.Le er e ffon,
Histoire at re e, 1 3 , και rosper
Στιγµιότυπο από την ξενάγηση Πελατών της ∆ιευθύνσεως
Στιγµιότυπο από την ειδική ξενάγηση του Προσωπικού
M ri e, Car en, 1 4 .
Καταστηµάτων Κεντρικής και ορείου Ελλάδος.

<
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∆ιεύθυνση Εκπαιδεύσεως και Αναπτύξεως
Τα σηµαντικότερα εκπαιδευτικά γεγονότα των µηνών Ιουνίου και Ιουλίου 2015

K

ατά τους µήνες Ιούνιο και Ιούλιο, 2.450 άτοµα συµµετείχαν σε 84 εκπαιδευτικά προγράµµατα, τα οποία διεξήχθησαν στο
Εκπαιδευτικό Κέντρο του Αγίου Στεφάνου Αττικής και στο Εκπαιδευτικό Κέντρο Θεσσαλονίκης. Παράλληλα,
άτοµα
συµµετείχαν σε Προγράµµατα Εκτός Τραπέζης και 884 άτοµα παρακολούθησαν 4
e ase Trainin µαθήµατα.
Ειδικότερα:
Εφαρµο ή CM
Κατά την πρώτη εβδοµάδα του Ιουλίου 2015, ολοκληρώθηκε η εκπαίδευση του Προσωπικού του δικτύου των Καταστηµάτων της
Τραπέζης στην αναβαθµισµένη έκδοση της εφαρµογής CMART.
Στον πίνακα που ακολουθεί, παρατίθενται αναλυτικά, ο βαθµός ικανοποιήσεως των εκπαιδευθέντων συνολικά και τα αντίστοιχα
ποσοστά συµµετοχής, βάσει της σχετικής αξιολογήσεως στη λήξη του Προγράµµατος.
Εκπαιδευτικ Πρ

ραµµα ενηµερ σεως Στελεχ ν και παλλήλων στο CM
αθµ ς
τοµα που
5
εκπαιδεύθηκαν Επί συν λου

α α Εφαρµο ή CM
1

CMART

2

CMART

3

CMART

4

CMART

5

∆ιευθυντής Καταστήµατος

%

4,24

511

51

4,30

188

202

4,0

228

230

ΠΙΚ

4,40

3

384

CMART

ΠΕΚ

4,40

144

154

4

CMART

ΠΙ

4,33

300

305

8

7

CMART

ΤΣ

4,25

153

154

8

CMART

ΠΕ

4,2

183

234

8

CMART

ΕΕ

4,20

281

3 1

8

4,20

11

11

100

4,40

12

12

100

2.380

2.5 3

3

10

∆ Α

πογραφές Καταστήµατος

AL HA RIME

ΟΙΠΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ (∆ιευθύνσεις Αναπτύξεως ersona an in και Επενδυτικών

3

Προϊόντων)

11 HEL

ES (∆ιεύθυνση ποστηρίξεως Προϊόντων ιανικής Τραπεζικής)

4,2

απόκλιση στους ΠΕ- ΕΕ οφείλεται σε ακυρώσεις λόγω των ειδικών συνθηκών.

<
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Στον ακόλουθο πίνακα, παρατίθενται τα ποσοστά συµµετοχής των εκπαιδευθέντων παλλήλων προερχοµένων από τη Citi an ,
βάσει των θέσεων εργασίας τους.
τοµα που
εκπαιδεύθηκαν Επί συν λου

α α CMART + CITIBANK
1

∆ΙΕ Θ ΝΤΕΣ Α

2

ΤΣ

3

ΠΙ

4

ΠΙ

ΠΟΓ ΑΦΕΣ

L
Σύνολο

Στον ανωτέρω πίνακα δεν εµφανίζεται αθµός αξιολογήσεως, καθώς το

%

41

42

98%

11

11

100%

52

58

90%

94

96

98%

198

207

96%

αποτελούσε ενότητα διδασκαλίας ευρύτερων Εκπαιδευτικών Προγραµµάτων.

Εκπαίδευση παλλήλων προερχοµένων απ τη Citi an
Στο τέλος Ιουνίου 2015, ολοκληρώθηκε η συστηµατική εκπαίδευση των συναδέλφων που προέρχονται από τη Citi an , η οποία
αφορούσε στην εκµάθηση των συστηµάτων και προϊόντων της Τραπέζης, βάσει της θέσεως εργασίας τους. Τα προγράµµατα είχαν
ξεκινήσει την 18 Μα ου 2015 και αφορούσαν στις θέσεις εργασίας των ∆ιευθυντών Καταστηµάτων, των ΠΙ o , των ΠΙ, των ΤΣ,
των Te ers και των Exe ti e ri ate an ers.
τοµα που
εκπαιδεύθηκαν Επί συν λου

α α CITIBANK
1

∆ΙΕ Θ ΝΤΕΣ Α

2

ΤΣ

3

ΠΙ

4

ΠΙ

ΠΟΓ ΑΦΕΣ

L

5

TELLERS

6

E ECUTI E RI ATE A

ERS
Σύνολο

<
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%

41

42

98%

11

11

100%

52

58

90%

94

96

98%

43

43

100%

11

11

100%

252

261

97%
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∆ιαχείριση Αιτηµάτων Πελατών στο περιβάλλον
των Περιορισµών στην Κίνηση Κεφαλαίων

Σ

το νέο θεσµικό πλαίσιο των περιορισµών στη µεταφορά

ιδιωτών και επιχειρήσεων, που πληρούν τα κριτήρια που έχει

κεφαλαίων στο εξωτερικό, όπως διαµορφώθηκε µε την

θέσει η πολιτεία στο πλαίσιο των περιορισµών στην κίνηση

από 28 Ιουνίου 2015 Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου,

κεφαλαίων. Τα όρια της ποεπιτροπής έχουν σταδιακά

η Τράπεζα έσπευσε να προσαρµόσει τα συστήµατα και τις

διευρυνθεί από το θεσµικό πλαίσιο, αυξανόµενα σταδιακά

διαδικασίες της µε τρόπο που να εξυπηρετεί άµεσα και φιλικά

από Ευρώ 3,4 εκατ. ηµερησίως στην έναρξη των εργασιών

τους Πελάτες της.

αυτής στα τρέχοντα επίπεδα των Ευρώ 0 εκατ. ανά

Αρχικώς και έως την 22 Ιουλίου 2015, τα αιτήµατα µεταφοράς

εβδοµάδα.

κεφαλαίων στο εξωτερικό από επιχειρήσεις και φυσικά

Επιπλέον του εγκριτικού της ρόλου, η ποεπιτροπή εισηγείται

πρόσωπα διοδεύονταν προς έγκριση µέσω κεντροποιηµένης

στην Επιτροπή του πουργείου Οικονοµικών για τα αιτήµατα που

διαδικασίας στην Επιτροπή Εγκρίσεως Τραπεζικών

υπερβαίνουν τη δική της εξουσιοδότηση, πάντα στο πλαίσιο των

Συναλλαγών που συστάθηκε στο Γενικό ογιστήριο του

κριτηρίων που έχουν θεσπισθεί. Έως τώρα, η ποεπιτροπή,

Κράτους υπό την αιγίδα του πουργείου Οικονοµικών.

πέραν των τακτικών ορίων αυτής, έχει εξασφαλίσει εγκρίσεις

Κατά αυτό το χρονικό διάστηµα και έως την 4 Σεπτεµβρίου

άνω των Ευρώ 100 εκατ.

2015, η Τράπεζα διαχειρίσθηκε περισσότερα από 2. 00

Κατά τις πρώτες σαράντα ηµέρες λειτουργίας της,

αιτήµατα µεταφοράς κεφαλαίων στο εξωτερικό µε αποδέκτη

η ποεπιτροπή ενέκρινε άνω των 10.000 αιτηµάτων για

την Επιτροπή, συνολικής αξίας πλέον των Ευρώ 00 εκατ.

µεταφορά κεφαλαίων, συνολικής αξίας Ευρώ 22 εκατ.,

Ειδικότερα, την 22 Ιουλίου 2015, κατόπιν σχετικής

ανταποκρινόµενη πλήρως στις ανάγκες των Πελατών.

εξουσιοδοτήσεως της Επιτροπής (ΦΕΚ Α 84

Επιπλέον και µε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας της

18. .2015),

συστάθηκαν οι Ειδικές ποεπιτροπές Εγκρίσεως Τραπεζικών

εξυπηρετήσεως της Πελατείας, την αυτοµατοποίηση της

Συναλλαγών των τραπεζών ( ΕΤΣ). Κατ εφαρµογή της νέας

διαδικασίας εγκρίσεως και την καλύτερη παρακολούθηση της

θεσµικής οδηγίας, η Τράπεζα προέβη στην άµεση σύσταση της

διεκπεραιώσεως των αιτηµάτων έως την πραγµατοποίησή τους,

ποεπιτροπής και των απαραίτητων οργάνων και διαδικασιών
για την υποστήριξη του έργου της.

η ποεπιτροπή εισηγήθηκε την υλοποίηση µηχανογραφικής
εφαρµογής διαχειρίσεως των αιτηµάτων αρµοδιότητας

Η ποεπιτροπή συνεδριάζει καθηµερινά και εγκρίνει, εντός
των ορίων ευθύνης της, όλα τα αιτήµατα των Πελατών της,

<

ποεπιτροπής και Επιτροπής, η οποία τέθηκε σε λειτουργία τη
∆ευτέρα,

16 / 47

>

Σεπτεµβρίου 2015.

Μαζί

H Τ ΑΠΕ Α

Η Χρυσή κάρτα A eri an Express® εκδόσεως Α p a an Χρυσός Χορηγός
του 10ου ∆ιεθνούς Τουρνουά o f Αe ean Air ines ro A

Η

A p a an ήταν, για ακόµη µία χρονιά, Χρυσός Χορηγός τoυ 10ου ∆ιεθνούς Τουρνουά o f Ae ean Air ines ro A µέσω της
Χρυσής κάρτας A eri an Express. Το Τουρνουά διεξήχθη στα δύο γήπεδα γκολφ διεθνών προδιαγραφώ τoυ συγκροτήµατος
Costa a arino στη Μεσσηνία, από την 1 έως την 20 Ιουνίου 2015, µε τn συµµετοχή 4 οµάδων και 25 παικτών από όλο τον
κόσµο.
Στην οµάδα o f της Τραπέζης συµµετείχαν οι κ.κ. Χρήστος αλασάκης, Νικόλαος Καραθανάσης, Ειρηνή Κραµπς και Κωνσταντίνος
Χριστόπουλος. Η οµάδα εφέτος πέτυχε το καλύτερο αποτέλεσµα σε οµαδική συµµετοχή κερδίζοντας δύο βραβεία, το ron e
i ision και το C osest to t e pin (La ies).

Η ποδιευθύντρια της ∆ιευθύνσεως Mar etin και ∆ηµοσίων Σχέσεων
Ελένη Στεργίου απονέµει το βραβείο στη δεύτερη καλύτερη οµάδα µε
τους κ.κ. Θέµη Γκίνη, Νίκο Κούλη, Γιάννη Κρητικό και Γιάννη Παράσχη.

Ο Πρόεδρος της Ae ean και Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του 10ου Ae ean Air ines
ro A κ. Θεόδωρος ασιλάκης και ο Πρόεδρος και CE της ΤΕΜΕΣ Α.Ε. κ. Αχιλλέας
Κωνσταντακόπουλος απονέµουν το βραβείο στον νικητή του τουρνουά κ. a e Roos από τη
Νότιο Αφρική.

Η Ειρήνη Κραµπς παραλαµβάνει το βραβείο
nes Co rse C osest to
t e in (La ies) από τους κ.κ. γγελο Μπασινά και ∆ηµήτρη
Κατσουράνη.

<

Οι κ.κ. Κώστας Παπαδηµητρίου και ασίλης ∆ηµητριάδης (βετεράνος ποδοσφαιριστής και
Tea Mana er της AE ) βραβεύουν την οµάδα της A p a an µε το έπαθλο της πρώτης
οµάδος στην κατηγορία
nes Co rse ron e i ision .
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Η Θερινή Ακαδηµία Ολυµπίας
στον Εκθεσιακό Πολιτιστικό Χώρο της Τραπέζης στο Ναύπλιο

Σ

τον Εκθεσιακό Πολιτιστικό Χώρο της Τραπέζης στο Ναύπλιο, κατά το χρονικό διάστηµα από την 13 έως την 23 Ιουλίου 2015,
φιλοξενήθηκε το πρόγραµµα σεµιναρίων Θερινή Ακαδηµία Ολυµπίας , µε αντικείµενο τις πολιτικές επιστήµες, τις διεθνείς σχέσεις
και τη φιλοσοφία της ιστορίας.
˛
Πρόκειται για ένα δεκαήµερο πρόγραµµα που απευθύνεται αποκλειστικώς σε µεταπτυχιακούς φοιτητές από όλο τον κόσµο και
διοργανώνεται στην Ελλάδα τα τελευταία δώδεκα χρόνια, µε έδρα έως το 2014 την αρχαία Ολυµπία.
Στα σεµινάρια δίδαξαν καθηγητές από τα Πανεπιστήµια: a e Uni ersit , eor eto n Uni ersit (Η.Π.Α.), Uni ersit of St An re s,
Uni ersit of S effie (Μ. ρεταννία), Πανεπιστήµιο Αθηνών, Πάντειο Πανεπιστήµιο και από τη Ναυτική Ακαδηµία των Ηνωµένων
Πολιτειών (Unite States a a A a e ), καθώς και εισηγητές από την Teneo Inte i en e (Η.Π.Α.), το Ελληνικό δρυµα Ευρωπαϊκής &
Εξωτερικής Πολιτικής και την Ευρωπαϊκή Εταιρεία ∆ιεθνών Σπουδών (E ropean Internationa St ies Asso iation Ελβετία).
Οι εργασίες του προγράµµατος ξεκίνησαν µε µία σύντοµη οµιλία του ∆ιευθυντού της Γραµµατείας ∆ιοικητικού Συµβουλίου Γεωργίου Π.
Τριανταφυλλίδη προς τους παρευρισκοµένους.
Παράλληλα, εκτός από τα καθηµερινά σεµινάρια, οργανώθηκαν για τους συµµετέχοντες
επισκέ εις στους αρχαιολογικούς χώρους των Μυκηνών και του Ασκληπιείου της
Επιδαύρου, ενώ τους δόθηκε και η δυνατότητα να παρακολουθήσουν την παράσταση
Αίας του Σοφοκλέους την 18 Ιουλίου 2015, στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. Επιπλέον,
στο πλαίσιο του προγράµµατος, την Κυριακή 1 Ιουλίου 2015, διεξήχθη ανοικτή
συζήτηση στον χώρο του ουλευτικού στο Ναύπλιο µε τίτλο ree e & E rope:
ere
next µε οµιλητές τέσσερις καθηγητές του σεµιναρίου και µε τη συµµετοχή του κοινού.
˛

<
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Τα νέα της ιβλιοθήκης της Τραπέζης
Συλλο ή της

ι λιοθήκης εµπλουτίσθηκε µε νέους τίτλους

Ο εµπλουτισµός της Συλλογής της ιβλιοθήκης της Τραπέζης συνεχίζεται µέσω δωρεών καθώς και µέσω της αγοράς βιβλίων
ποικίλου περιεχοµένου. Κατά το πρώτο εξάµηνο του τρέχοντος έτους στη Συλλογή προσετέθησαν 1. 8 τίτλοι παλαιότερων
και νέων εκδόσεων (πατήστε ε ώ ια να δείτε τον κατ λο ο
∆ωρε Εκδ σεων
Στο πλαίσιο της κοινωνικής προσφοράς που πραγµατοποιείται από την A p a an επί σειρά ετών, η ιβλιοθήκη προέβη σε
δωρεά 1.

Εκδόσεων της Τραπέζης σε δηµόσιες και ακαδηµαϊκές βιβλιοθήκες, σε πολιτιστικά ιδρύµατα, καθώς και σε

Μονάδες της Τραπέζης για την κάλυ η επιχειρηµατικών αναγκών. Με πλήρη επίγνωση του σηµαντικού έργου που επιτελούν
οι δηµόσιες βιβλιοθήκες ως προς την πνευµατική καλλιέργεια των πολιτών, η Τράπεζα συνέχισε το πρόγραµµα δωρεάς των
Εκδόσεών της σε µία σειρά από ιβλιοθήκες, όπως η Χατζοπούλειος ∆ηµοτική ιβλιοθήκη Πόρου, η ∆ηµόσια Κεντρική
ιβλιοθήκη Γρεβενών και η αϊκή ιβλιοθήκη Καλαµάτας. Επίσης, ενισχύθηκαν οι ιβλιοθήκες της Ελληνικής έσχης ιβλίου
και του Πολιτιστικού Συλλόγου Η Μυρτιά .
Προσφορ Εκδ σεων
Η Τράπεζα προσφέρει τις εκδόσεις “ ιαννούλης
or

και “ anno lis

αλεπ ς

ωή και το έρ ο του ,

alepas sa vie et son oe vre µε έκπτωση 40
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anno lis

alepas

is i e and

καθ όλη τη διάρκεια του Οκτωβρίου 2015.
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ιαννούλης

αλεπ ς

Yannoulis Halepas:

Yannoulis Halepas:

His Life and Work

sa vie et son oeuvre

Μαρίνος Καλλιγάς

Marinos Kalligas

Marinos Kalligas

Εµπορική Τράπεζα της Ελλάδος

Translated by Brian de Jongh

Tra

Αθήναι 1

Commercial Bank of Greece

Banque Commerciale de Grèce

At ens 1

At

ωή και το έρ ο του

2

∆ιαστάσεις 28,5 x 23 εκ.
σελίδες 2 4

3

i ensions 28.5 x 23

it par eor es appas
nes 1

2

i ensions 28.5 x 23

2 4 pa es

2 4 pa es

Αγγλικά

Γαλλικά

Ελληνικά

ιµή Ευρ

1 , 0

ιµή Ευρ

1 , 0

ιµή Ευρ

1 , 0

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να αποκτήσουν τις Εκδόσεις είτε επισκεπτόµενοι τον πολιτιστικό χώρο της Τραπέζης
“

P

Π

Σ

Α (Σταδίου 40, ΑΘΗΝΑΙ) είτε κατόπιν παραγγελίας (τηλ.: 210 32 24 5,

e

ai : infopolitismos@alpha.gr).
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Προσφορά της εκδόσεως
Φώτης Κόντογλου. ωγράφος

H

A p a an , µε αφορµή τη συµπλήρωση 50 ετών από τον θάνατο του Φώτη Κόντογλου, προέβη στην ανατύπωση της εκδόσεως
“

της

ντο λου

ω ρ φος (1

1), την οποία υπογράφει o Νίκος ίας, οµότιµος σήµερα καθηγητής Ιστορίας της Τέχνης του

Πανεπιστηµίου Αθηνών. Η εν λόγω Έκδοση προσφέρεται µε έκπτωση 0 , ήτοι Ευρ
Ευρ

5, για το ευρύ κοινό και µε έκπτωση 0 , ήτοι

0, για το Προσωπικό της Τραπέζης καθ όλη τη διάρκεια του έτους 2015.

ίκος ίας
lp a an , Αθήναι 015
Α ανατύπωση
∆ιαστάσεις 30 x 24 εκ., σελ. 540, εικόνες 458
Ελληνικά
IS

8 18 50 2 12 4

Ο Φώτης Κόντογλου, ένας από τους σηµαντικότερους Έλληνες ζωγράφους και αγιογράφους, ανέδειξε µέσα από τα κείµενα και τις
διδαχές, αλλά κυρίως µέσα από το έργο του την αισθητική αξία της βυζαντινής τέχνης και υποστήριξε τη συνέχειά της και τη
σηµασία της στη διαµόρφωση της σύγχρονης ελληνικής ζωγραφικής.
Στο βιβλίο παρουσιάζονται και αναλύονται τα µεγάλα εικονογραφικά σύνολα που ιστόρησε σε εκκλησίες σε όλη την Ελλάδα, οι
φορητές εικόνες, η κοσµική ζωγραφική, καθώς και οι εικονογραφήσεις βιβλίων.
Ο Νίκος ίας αποτυπώνει µε επιστηµονική ακρίβεια τη δηµιουργική πορεία του καλλιτέχνη και την καταλυτική του επιρροή στους
περισσότερους ζωγράφους της Γενιάς του 30, αλλά και την εν γένει συµβολή του στην ελληνική τέχνη του 20ού αιώνα.
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να αποκτήσουν την Έκδοση είτε επισκεπτόµενοι τον πολιτιστικό χώρο της Τραπέζης “ALPHA BANK –
Π

Σ

Α (Σταδίου 40, ΑΘΗΝΑΙ) είτε κατόπιν παραγγελίας (τηλ.: 210 32 24 5, e
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Παρουσίαση του Μουσείου Χαρτονοµισµάτων Ιονικής Τραπέζης
στην έκθεση Εικονικός Κόσµος Ιονίων Νήσων

H

έκθεση Εικονικός Κόσµος Ιονίων Νήσων , την οποία διοργάνωσε το Τµήµα Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστηµίου,
παρουσιάσθηκε για πρώτη φορά από την

έως την 30 Ιουλίου 2015, στην Αίθουσα Τέχνης της Πινακοθήκης του ∆ήµου

Κερκυραίων.
Στην Έκθεση πραγµατοποιήθηκαν οπτικές προβολές εικονικού κόσµου µε εναλλασσόµενες θεµατικές ενότητες σχετικές µε τον
πολιτισµό και τη φυσική οµορφιά των Ιονίων Νήσων. Από την Κέρκυρα προβλήθηκε, µεταξύ άλλων, και το Μουσείο
Χαρτονοµισµάτων Ιονικής Τραπέζης, το οποίο διαθέτει µία εξαιρετική Συλλογή Χαρτονοµισµάτων του νεώτερου Ελληνικού
Κράτους.
Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιµες στην ιστοσελίδα www.iivw.di.ionio.gr.

<
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Η A p a an υποστήριξε τους Πελάτες της
κατά τη διάρκεια της Τραπεζικής Αργίας

Η

A p a an , κατά τη διάρκεια της Τραπεζικής Αργίας, υποστήριξε έµπρακτα και
ουσιαστικά το καταναλωτικό κοινό διευκολύνοντας και διασφαλίζοντας µε κάθε

τρόπο τις τραπεζικές συναλλαγές.
Με στόχο την οµαλή εξυπηρέτηση των Πελατών, λειτούργησαν 3 2 Καταστήµατα της
Τραπέζης, ενώ πραγµατοποιήθηκαν αναλή εις από 1.100 ΑΤΜ. Εκδόθηκαν άµεσα,
πλήθος νέων χρεωστικών καρτών και κωδικοί συνδροµών εναλλακτικών δικτύων για
την κάλυ η των καθηµερινών αναγκών, όπως αναλή εις µετρητών, αγορές και
ηλεκτρονικές συναλλαγές 24 ώρες το 24ωρο.
Επιπλέον, λειτούργησε ειδική τηλεφωνική γραµµή αποκλειστικά για τους Πελάτες που
µισθώνουν Θυρίδες Θησαυροφυλακίου, προκειµένου να κλείσουν ραντεβού για την
επίσκε ή τους, µε την παύση της Τραπεζικής Αργίας.
Για τις υπηρεσίες που προσέφερε η Τράπεζα κατά τη διάρκεια της Τραπεζικής Αργίας,
πραγµατοποιήθηκαν διαφηµιστικές εκστρατείες µέσω Τύπου και διαδικτύου.

<
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Μ Ap a
S
Το µόνο τερµατικό για όλες τις κάρτες και όλους τους επαγγελµατίες

Η

A p a an , ο µεγαλύτερος αποδέκτης καρτών στην Ελλάδα (A
irer), παρέχει στις επιχειρήσεις και στους ελεύθερους
επαγγελµατίες ολοκληρωµένες λύσεις για την πραγµατοποίηση συναλλαγών µε κάρτες και είναι η µ νη ρ πε α που
ε υπηρετεί λα τα µε λα ∆ιεθνή Συστήµατα Πληρωµ ν (A eri an Express®, iners C , isa, MasterCar ®, Union a και
is o er).
Στο πλαίσιο αυτό, κατά την περίοδο Αυγούστου Σεπτεµβρίου 2015, πραγµατοποιήθηκε διαφηµιστικό πρόγραµµα, για την προβολή της
υπηρεσίας παροχής τερµατικών τελευταίας τεχνολογίας Conta t ess M A p a
S προς τις επιχειρήσεις και ελεύθερους
επαγγελµατίες.
Η επικοινωνία πραγµατοποιήθηκε µέσω τηλεοράσεως, Τύπου και διαδικτύου, µε κύριο µήνυµα: “∆εν υπ ρχει µία κ ρτα ια
λους, αλλ υπ ρχει ένα τερµατικ ια λες τις κ ρτες και λους τους επα ελµατίες
H αίτηση για ενοικίαση ή αγορά τερµατικού µπορεί να υποβληθεί είτε ηλεκτρονικά στο www.alpha.gr/myalphapos είτε στο
πλησιέστερο Κατάστηµα A p a an .

Για να δείτε την τηλεοπτική διαφήµιση, πατ στε ε ώ.
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Enter Bonus American Express®:
Ο τραπεζικός σας λογαριασµός
σε µία κάρτα που τα έχει όλα

Κ

ατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου, η επικοινωνία του
Προγράµµατος Επιβραβεύσεως on s εστίασε στην προβολή της

κάρτας Enter Bonus American Express και τις δυνατότητες που
προσέφερε στο καταναλωτικό κοινό. Με κύριο µήνυµα επικοινωνίας:
“

τραπε ικ ς σας λο αριασµ ς σε µία κ ρτα που τα έχει
λα δόθηκε έµφαση στα πλεονεκτήµατα της κάρτας και

συγκεκριµένα, στη δυνατότητα για:
αναλή εις,
αγορές και πληρωµές µε χρέωση του τραπεζικού λογαριασµού
του Πελάτη καθώς και
στην άµεση ενηµέρωση στο κινητό του µέσω της υπηρεσίας
A p a a erts,
στην τεχνολογία ανέπαφων συναλλαγών onta t ess που διαθέτει
και φυσικά, στην Επιβράβευση on s που προσφέρει.
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>

άτοκες δόσεις:
Η έξυπνη λύση για την εξόφληση
οφειλών προς το ∆ηµόσιο

Γ

ια την προβολή της δυνατότητας πληρωµής των
οφειλών προς το ∆ηµόσιο σε έως άτοκες
δόσεις, πραγµατοποιήθηκε διαφηµιστικό πρόγραµµα
κατά την περίοδο του Αυγούστου 2015.
Ειδικότερα, οι οφειλέτες µπορούν να επωφεληθούν
χρησιµοποιώντας τις κάρτες εκδόσεως της Τραπέζης,
µέσω των εξής υπηρεσιών: A p a e an in ,
A p ap one an in , A p a Mo i e an in ή
απευθυνόµενοι στα Καταστήµατα της Τραπέζης.
Η σχετική επικοινωνία πραγµατοποιήθηκε µέσω Τύπου
και διαδικτύου, µε κύριο µήνυµα: Ε οφλήστε έ υπνα
τις οφειλές σας προς το ∆ηµ σιο σε έως
τοκες δ σεις
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Νέα αναβαθµισµένη υπηρεσία A p a Mo i e an in

Γ

νωρίστε καλύτερα την ανανεωµένη υπηρεσία για έξυπνα κινητά τηλέφωνα Alpha Mobile Banking, µε τη λιτή σχεδίαση στα
πρότυπα του νέου A p a e an in Ιδιωτών, την εύκολη πλοήγηση και το πλήρες λειτουργικό µενού.
H νέα εφαρµογή είναι διαθέσιµη στους Πελάτες του A p a e an in , για να ενηµερώνονται και να πραγµατοποιούν µε ασφάλεια τις
συναλλαγές τους, όπου κι αν βρίσκονται.
Από την πρώτη κιόλας οθόνη, ακόµη και χωρίς την εισα ω ή κωδικ ν, o χρήστης µπορεί να αξιοποιήσει τις έξυπνες λειτουργίες
της εφαρµογής και να:
ενηµερωθεί ια τους on s π ντους των καρτών εκδόσεως A p a an ,
υπολο ίσει τον αριθµ
Α των λογαριασµών του και να τον αποστέλλει µέσω e ai s s ή να τον αποθηκεύει στη
συσκευή του τηλεφώνου του,
εντοπίσει τα πλησιέστερα αταστήµατα, Α
ή ΑΣ του ∆ικτύου της Τραπέζης,
επικοινωνήσει εύκολα και ρή ορα µε την ρ πε α για εξυπηρέτηση, ερωτήµατα, υποδείξεις, σχόλια ή τυχόν παράπονα.
ε την εισα ω ή κωδικ ν, ο χρήστης µεταφέρεται στη νέα πλατφόρµα της ανανεωµένης o i e εφαρµογής, η οποία σχεδιάσθηκε,
για να κάνει την πλοήγηση απλή και όλες τις λειτουργίες εύκολα προσβάσιµες.
Τι καινούριο ανακαλύπτει ο χρήστης στη νέα εφαρµογή:
έα αρχική σελίδα “ΕΠ Σ Π Σ , όπου εµφανίζεται πλήρης εικόνα του χαρτοφυλακίου και των προϊόντων του Πελάτη
καθώς και γραφική απεικόνιση των υπολοίπων λογαριασµών, καρτών, δανείων και των επενδύσεών του
µεση πρ σ αση σε υπ λοιπα και πληροφορίες για τις κινήσεις κάθε λογαριασµού, κάρτας, δανείου, των επενδύσεών
του, αλλά και πρόσβαση στα ηλεκτρονικά του αντίγραφα
Περισσ τερες επιλο ές Π
και εργαλείο γρήγορης αναζητήσεως, για τον εύκολο εντοπισµό των πληρωµών,
προκειµένου να βρίσκει αµέσως αυτή που επιθυµεί
Αποθήκευση των συναλλα ν στα Α απηµένα, για να κερδίζει χρόνο κάθε επόµενη φορά που θα εισέρχεται στην
εφαρµογή
Εύκολη και απλή πραγµατοποίηση κ θε Ε Α
ΑΣ στον χρόνο που επιθυµεί, σε λογαριασµό A p a an ή άλλης
τραπέζης, εντός ή εκτός Ελλάδος
Αποθήκευση αντι ρ φου συναλλα ής και αποστολή του µέσω e ai
Ενηµέρωση ια χρήσιµες ανακοιν σεις από την Τράπεζα.
Η νέα υπηρεσία υποστηρίζεται από λειτουργικά συστήµατα i S (έκδοση και άνω) και An roi (έκδοση 4.0.4 και άνω), ενώ σε
περίπτωση που ο χρήστης διαθέτει in o s one, µπορεί να χρησιµοποιεί την προηγούµενη έκδοση της εφαρµογής.
Κατεβάστε σήµερα, την εφαρµογή και αποκτήστε και εσείς πρόσβαση σε χρήσιµες υπηρεσίες και
εργαλεία από το κινητό σας.
Περισσ τερες πληροφορίες είναι διαθέσιµες στην ανασχεδιασµένη pre login σελίδα των
Εναλλακτικ ν ∆ικτύων https://www.alpha.gr/e-banking/.
<
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Μεγάλος ∆ιαγωνισµός
MasterCard®

Η

A p a an υποστηρίζει, για ακόµη µία φορά, την επιτυχηµένη προωθητική
ενέργεια της MasterCar , στο πλαίσιο της χορηγίας της στο UE A

C a pions Lea

e, προσφέροντας τη µοναδική ευκαιρία σε παιδιά να

συνοδεύσουν τους αγαπηµένους τους ποδοσφαιριστές στο γήπεδο
Ειδικότερα, διοργανώνεται ∆ιαγωνισµός για τους κατόχους καρτών MasterCar
και 22 τυχεροί θα κερδίσουν από ένα διπλό εισιτήριο για να παρακολουθήσουν
ζωντανά τον αγώνα

pia os C

ina o την 4.11.2015 και

παράλληλα, θα έχουν την ευκαιρία να δουν το παιδί τους να συνοδεύει τους
αγαπηµένους του παίκτες στον αγωνιστικό χώρο, ενώ 50 τυχεροί θα κερδίσουν
από ένα αναµνηστικό δώρο.
Οι κάτοχοι καρτών MasterCar εκδόσεως A p a an συµµετέχουν αυτόµατα
στην κλήρωση για τα δώρα του ∆ιαγωνισµού:
µε 1 συµµετοχή ια κ θε α ορ α ίας νω των Ευρ
µε

0 και

συµµετοχές ια κ θε νέα έκδοση κ ρτας MasterCard

Ισχύει για το χρονικό διάστηµα από 1. .2015 έως 15.10.2015.
ια περισσότερες πληρο ορίες σχετι ά µε τους όρους συµµετοχ ς, επισ ε θείτε την ιστοσελί α
www.alpha.gr/cards.
Για να δείτε τη διαφηµιστική προβολή στο διαδίκτυο, πατ στε ε ώ.
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Απολογισµός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2014

Η
RI

A p a an , το έτος 200 , προέβη, για πρώτη φορά, στη δηµιουργία Απολογισµού Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης ως
ανεξάρτητη έκδοση. Από το 2008, ο Απολογισµός καταρτίζεται σύµφωνα µε τις κατευθυντήριες οδηγίες του διεθνούς προτύπου
3.

Στο πλαίσιο των προσπαθειών για συνεχή βελτίωση του περιεχοµένου του, η Τράπεζα έθεσε ως στόχο τη σύνταξη του Απολογισµού
Ε.Κ.Ε. 2014 σύµφωνα µε την επικαιροποιηµένη έκδοση του προτύπου RI ( 4). Σε συνέχεια συναντήσεων για τη συλλογή
στοιχείων που απαιτούνται από πολλές ∆ιευθύνσεις της Τραπέζης και µετά από σχετικό έλεγχο της εταιρίας Ernst & o n (E ),
η Τράπεζα κρίθηκε ότι πληροί τις απαιτήσεις της

επιλο ής “ n accordance Core

<
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Ακολούθως, παρουσιάζονται τα σηµαντικότερα σηµεία του Απολογισµού Ε.Κ.Ε. 2014:

Μαζί για την Αγορά

Η εταιρία ανέπτυξε τα προϊόντα lp a Πρ σινες ύσεις
Πρ σινη

Ενερ ειακ Σπίτι και

ετακίνηση

Τα “Ευέλικτα Προ ρ µµατα Συµ ολαιακής Επιχειρηµατικ τητας στηρίζουν την ανάπτυξη του
πρωτογενούς τοµέα
Η Μονάδα Project Finance διοργάνωσε, µε µεγάλη επιτυχία, δύο κοινοπρακτικές χρηµατοδοτήσεις
έργων Σ.∆.Ι.Τ. για την κατασκευή και την τεχνική διαχείριση 22 δηµοσίων σχολείων στην Αττική,
τα οποία βραβεύθηκαν από το διεθνούς κύρους περιοδικό
- Πρ

Μαζί για τους
Ανθρώπους µας

ραµµα ε αρ υρ σεως

or

inan e ως

ea of t e ear

on s π ντων για ενίσχυση κοινωφελών ιδρυµάτων.

Συνέχιση εσωτερικού µεταπτυχιακού προ ρ µµατος σε συνεργασία µε το Εθνικό και
Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών
Αποταµιευτικό πρόγραµµα οµαδικής ασφαλίσεως
Συµµετοχή στην “ ρα της ης

Μαζί για το
Περιβάλλον

Περιορισµός του περι αλλοντικού αποτυπ µατος
Συµµετοχή σε εξ αποστάσεως προγράµµατα (e earnin και

e trainin )

Συνέχιση αντικαταστάσεως πετρελαίου µε φυσικ αέριο για θέρµανση στα κτήρια
Στις περιβαλλοντικές εκδηλώσεις, συµµετείχαν συνολικά

Εθελοντές από το Προσωπικό της

Τραπέζης και µέλη των οικογενειών τους.
Το καλοκαίρι του 2014, η A p a an προέβη στη δηµιουργία και στην οργάνωση του κοινωνικού
προγράµµατος “Μαζί, µε στόχο την υγεία”

Μαζί για την
Κοινωνία

Συνεχίσθηκε µε επιτυχία το πρόγραµµα “ ι φθορές που πλη

νουν

Το 2014, το Προσωπικό της Τραπέζης συµµετείχε σε 0 εθελοντικές εκδηλώσεις αιµοδοσίας,
κοινωνικής αλληλεγγύης και περιβαλλοντικής ευαισθησίας
-

µέρα Εθελοντισµού Οµίλου A p a an ( χ ρες, περισσ τεροι απ 1 00 Eθελοντές
<
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∆ωρεά εξοπλισµού στην Ένωση Αστυνοµικών Φθιώτιδος

Η

Τράπεζα αναγνωρίζοντας την προσφορά της
Αστυνοµίας στο κοινωνικό σύνολο, αλλά και τις

αντίξοες συνθήκες που καλείται καθηµερινά να
αντιµετωπίσει, στάθηκε αρωγός της Ενώσεως
Αστυνοµικών παλλήλων Φθιώτιδος µε τη δωρεά
κρανών στην Οµάδα ∆Ι.ΑΣ.
Στο πλαίσιο αυτό, πραγµατοποιήθηκε ειδική τελετή στη
αµία, όπου η A p a an τιµήθηκε µε αναµνηστική
πλακέτα, την οποία παρέδωσε ο Πρόεδρος της Ενώσεως
Αστυνοµικών παλλήλων Φθιώτιδος, παστυνόµος
κ. Αργύριος Μαυράκης, στον ∆ιευθυντή του Καταστήµατος
Οδού Θερµοπυλών αµίας, ∆ηµήτριο Πλατιά.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

H Τράπεζα υποστηρικτής του 21ου ∆ιεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαµάτας

Η

A p a an ήταν υποστηρικτής του 21ου ∆ιεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαµάτας, το οποίο
πραγµατοποιήθηκε από την 1 έως την 24 Ιουλίου 2015, αναδεικνύοντας ξεχωριστές πτυχές

της σύγχρονης ελληνικής και διεθνούς χορευτικής δηµιουργίας, του διαλόγου για τις παραστατικές
τέχνες, την εξειδικευµένη εκπαίδευση, αλλά προσφέροντας και την απόλαυση του χορού που αφορά
όλους επαγγελµατίες, σπουδαστές, ερασιτέχνες και κοινό.
Το Φεστιβάλ Χορού Καλαµάτας, εδώ και είκοσι ένα έτη, συµβάλλει αδιαλείπτως στην καλλιτεχνική
ζωή του τόπου και είναι ένα διεθνώς αναγνωρισµένο ευρωπαϊκό φεστιβάλ. Επίτευγµα πολιτιστικής
αποκεντρώσεως, έχει χαρακτηρισθεί πρότυπο και έχει επαινεθεί επανειληµµένως για την
παραδειγµατική λειτουργία του και τη σταθερή πορεία του, προσηλωµένο στις αρχές και τους στόχους
που έχει θέσει.

<
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ΜΑΤΑ • ∆ΙΚΤ Ο ΤΕΧΝΗΣ

Α. Τάσσος
Κορµοί ∆έντρων, 1 82
υλογραφία τοίχου
Μελάνι σε πολύπτυχο από ξύλο σφενδάµνου 5,5 x 3,5 µ.

Κατάστηµα Εγνατίας, Θεσσαλονίκη, Ιούνιος 2015

Η

ανάθεση της δηµιουργίας ενός έργου τέχνης ειδικά για κάθε νέο µεγάλο Κατάστηµα αποτελούσε πάγια πρακτική της
Τραπέζης ήδη από το 1 1. Το συγκεκριµένο έργο ανατέθηκε από την Τράπεζα Πίστεως στον χαράκτη Α. Τάσσο και
φιλοτεχνήθηκε το 1 82 για το ισόγειο του νεότευκτου τότε κτηρίου της οδού Εγνατίας όπου λειτουργούσε το οµώνυµο Κατάστηµα.
Σύµφωνα µε τη µαρτυρία του ίδιου του καλλιτέχνη, ...οι κάθετες κολώνες της ανατολικής πλευράς και η τεράστια οριζόντια του
παταριού, µου έδωσαν τη βασική ιδέα της σύνθεσης κι έτσι ξεκίνησε η σχεδίαση σε µικρό σχήµα. Μετά την πρώτη χάραξη σχεδίασα
πολλές φορές τις κάθετες γραµµές µου και σιγά σιγά παρουσιάστηκε ένα δάσος κι αυτό έµεινε ως το τέλος το θέµα µου .
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ΜΑΤΑ • ∆ΙΚΤ Ο ΤΕΧΝΗΣ

Η θεµατική του δέντρου ήταν προσφιλής στον χαράκτη και τον είχε απασχολήσει και παλαιότερα, κατά την περίοδο 1

1

4.

Έργα όπως Τα δέντρα µε καρφιά (1

(1

4)

0) αλλά κυρίως Τα ξερά δέντρα (1

2) και Τα ξερά δέντρα θ ανθίσουν Α και

εµφανίζουν ποικίλες συγγένειες µε το πολύπτυχο της A p a an και αποδεικνύουν ότι το λιτό δωρικό σχήµα του δέντρου αλλά
και ο πλούσιος συµβολισµός του εναρµονίζονται απολύτως µε το εικαστικό όραµα του Τάσσου.
Το έργο, το οποίο απλώνεται σε δώδεκα (12) ξυλογραφικές πλάκες, είναι χαραγµένο µε καλέµι και αποτελεί µία από τις
µεγαλύτερες ξυλογραφίες τοίχου του καλλιτέχνη. Ενδεικτικό του µεγέθους και της δυσκολίας επεξεργασίας του είναι το γεγονός
ότι ο Τάσσος εργάσθηκε εντατικά περισσότερο από δύο έτη για τη σύνθεση αυτή, ενώ χρησιµοποιήθηκαν συνολικά πάνω από 3,5
κυβικά µέτρα ξύλου. Αναγνωρίσιµα στοιχεία του ύφους του χαράκτη, όπως η αυστηρά δοµηµένη σύνθεση και η απαράµιλλη
εκφραστικότητα του υλικού, εντοπίζονται και στην παρούσα σύνθεση, την οποία ο καλλιτέχνης χαρακτηρίζει ως ξυλογραφία
δουλεµένη µε όλους τους κανόνες της µεσαιωνικής δεοντολογίας, τόσο στο βάθος της χάραξης όσο και στην εξασφάλιση των
όρων για µια άρτια εντύπωση .
Αξίζει να σηµειωθεί ότι στη Συλλογή Έργων Τέχνης της Τραπέζης ανήκουν επίσης η µακέτα του έργου, διαστάσεων 100 x 4 εκ.,
καθώς και ένα προσφάτως αποκτηθέν προσχέδιο µε µελάνι.

Α. Τάσσος, Κορµοί ∆έντρων, 1 82.

Ανάρτηση του έργου στο Κατάστηµα Εγνατίας,
παρουσία του χαράκτη.

<
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Προσχέδιο µε µελάνι, 28 x 18 εκ.,
Συλλογή Έργων Τέχνης A p a an .
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ΜΑΤΑ • ∆ΙΚΤ Ο ΤΕΧΝΗΣ

ΙΟΓ ΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙ ΜΑ

Α. ΤΑΣΣΟΣ
(Αναστάσιος Αλεβίζος)

Σπούδασε στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών
(1930-1939) ζωγραφική µε δασκάλους τους Θωµά

( ευκοχώρα Μεσσηνίας 1 14
Αθήναι 1 85)

Θωµόπουλο, Ουµβέρτο Αργυρό και Κωστή
Παρθένη, και χαρακτική µε τον Γιάννη Κεφαλληνό.
Επιδόθηκε αποκλειστικά στη χαρακτική και
ειδικότερα στην ξυλογραφία. Αντλεί τη
θεµατογραφία του, στην οποία διακρίνονται πάντοτε
στοιχεία κοινωνικής ευαισθησίας, από το ελληνικό
τοπίο, τους ανθρώπους της υπαίθρου και τη ζωή
στην πόλη. Ασχολήθηκε επίσης µε τις γραφικές
τέχνες (εικονογράφηση βιβλίων και λευκωµάτων,
αφίσες, έντυπα, γραµµατόσηµα κ.λπ.), ενώ
θεωρείται ένας από τους κορυφαίους Έλληνες
χαράκτες της µεταπολεµικής εποχής.

<
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ΜΑΤΑ •

MIΣΜΑΤ Ν ΙΣΤΟ ΙΑ

Νοµός ρτης

Κάδρο στο Κατάστηµα ρτης (410).

H

Αµβρακία (σηµερινή ρτα) ιδρύθηκε ως αποικία της Κορίνθου κατά το δεύτερο µισό του ου αιώνα π.Χ. στον δρόµο που οδηγεί
από τη νότιο Ελλάδα προς την πειρο. Στην ιστορική της πορεία υπήρξε σύµµαχος άλλοτε των Αθηναίων και άλλοτε των

Κορινθίων. Το 342 π.Χ. εγκαταστάθηκε στην πόλη µακεδονική φρουρά, ενώ σαράντα τέσσερα έτη αργότερα, η Αµβρακία έγινε η
πρωτεύουσα του βασιλείου του Πύρρου, βασιλέως της Ηπείρου.
Η Αµβρακία, όπως όλες οι αποικίες της Κορίνθου, από τις αρχές του 5ου αιώνα π.Χ. έθεσε σε κυκλοφορία αργυρούς στατήρες µε τους
τύπους των νοµισµάτων της µητροπόλεως: Πήγασος Κεφαλή Αθηνάς. Μετά τα µέσα όµως του 3ου αιώνα π.Χ. κόπηκαν νοµίσµατα µε
νέους εικονογραφικούς τύπους, οι οποίοι δεν σχετίζονται πλέον µε την Κόρινθο. Οι νέοι τύποι πηγάζουν από τη θρησκευτική παράδοση
της ίδιας της πόλεως. Οι αργυρές υποδιαιρέσεις φέρουν στην εµπρόσθια ό η την κεφαλή της ∆ιώνης, συζύγου του ∆ωδωναίου ∆ιός,
θεού προστάτη του ηπειρωτικού βασιλείου. Στην οπίσθια ό η, απεικονίζεται ο οβελίσκος του Απόλλωνος ο βαίτυλος του θεού, ένα
κοµµάτι βράχου µε λατρευτική σηµασία , εκατέρωθεν του οποίου χαράσσονται τα γράµµατα Α και Μ, τα αρχικά του ονόµατος ΑΜ

ΑΚΙΑ.

Ο Απόλλων λατρευόταν στην πόλη ως Απόλλων Σωτήρ και ο ναός του δέσποζε στον δηµόσιο χώρο της Αµβρακίας, σε µικρή απόσταση
από το θέατρο.

<
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∆ιάκριση της A p a ποστηρικτικών Εργασιών

Η

A p a ποστηρικτικών Εργασιών επελέγη ως µία από τις
υ ιέστερα αναπτυσσ µενες ελληνικές εταιρίες (The Most
A ire Enterprises in ree e) και διακρίθηκε στα βραβεία Diamonds of
the Greek Economy 2015. Τα βραβεία διοργανώθηκαν από την A ti e
siness
is in και απενεµήθησαν σε εκδήλωση που
πραγµατοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Μεγάλη ρεταννία .
Η επιχειρηµατική βράβευση αποδεικνύει έµπρακτα τη συνεχιζόµενη
δέσµευση της Εταιρίας στην παροχή υπηρεσιών πληροφορικής υ ηλού
επιπέδου και την επίτευξη υ ηλής κερδοφορίας.
Η A p a ποστηρικτικών Εργασιών ιδρύθηκε το 200 και είναι 100
θυγατρική Εταιρία του Οµίλου A p a an . Αποτελεί τον κύριο πάροχο
υπηρεσιών πληροφορικής για τις Εταιρίες του Οµίλου στο εξωτερικό και την Ελλάδα. Η Εταιρία στελεχώνεται από άρτια
καταρτισµένο τεχνικό και διοικητικό Προσωπικό και προσφέρει σύγχρονες υποδοµές ata entre υ ηλής διαθεσιµότητας. Είναι από
τις πρώτες εταιρίες στην Ελλάδα που πιστοποιήθηκε για την εφαρµογή Συστήµατος ∆ιαχειρίσεως πηρεσιών Πληροφορικής
σύµφωνα µε το διεθνές πρότυπο IS 20000 1:2011 καθώς και Συστήµατος ∆ιαχειρίσεως Επιχειρησιακής Συνέχειας σύµφωνα µε
το διεθνές πρότυπο IS 22301:2012.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

A p a an C pr s Lt

Κ

ατά τον µήνα Ιούλιο 2015, πραγµατοποιήθηκε εταιρική προβολή της Τραπέζης µέσω
καταχωρίσεων στον τοπικό Τύπο, µε κύριο µήνυµα:

εµπιστοσύνης και σταθερ σηµείο αναφορ ς

<
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A p a an C pr s Lt
A p a Σπουδαστικό ∆άνειο

Κ

ατά τη θερινή περίοδο, πραγµατοποιήθηκε προβολή εκστρατείας για το Alpha
Σπουδαστικ ∆ νειο, το οποίο προσφέρεται για την κάλυ η των φοιτητικών εξόδων µε

ευνοϊκούς όρους, συµπεριλαµβανοµένων των διδάκτρων και των εξόδων διαβιώσεως.
Η διαφηµιστική εκστρατεία πραγµατοποιήθηκε µέσω τηλεοράσεως, ραδιοφώνου καθώς και
επιλεγµένων διαδικτυακών τόπων.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

A p a Προθεσµιακή µε Μίλια

Π

ερί το τέλος Ιουλίου 2015, ξεκίνησε διαφηµιστική εκστρατεία µε στόχο την
επαναπροώθηση της προθεσµιακής καταθέσεως lp a Προθεσµιακή µε

ίλια Η διαφηµιστική εκστρατεία πραγµατοποιήθηκε µέσω τηλεοράσεως,
ραδιοφώνου και επιλεγµένων διαδικτυακών τόπων. Η A p a Προθεσµιακή µε Μίλια
είναι µία 12µηνη προθεσµιακή κατάθεση, µε τριµηνιαία αυτόµατη ανανέωση καθώς
και δικαίωµα ολικής αναλή εως χωρίς χρέωση στη λήξη κάθε τριµηνιαίας περιόδου.
Η κατάθεση είναι συνδεδεµένη µε την πιστωτική κάρτα Ae ean isa και επιβραβεύει
τους καταθέτες όχι µόνο µε ελκυστικές αποδόσεις, αλλά και µε Μίλια, τα οποία
µπορούν να εξαργυρωθούν σύµφωνα µε το Πρόγραµµα Πιστότητας Mi es
της Ae ean.

<
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A p a an C pr s Lt
Καλοκαιρινή Προσφορά Ae ean isa ∆ιπλά Μίλια

Κ

ατά τον µήνα Αύγουστο 2015, πραγµατοποιήθηκε διαφηµιστική εκστρατεία για την
αλοκαιρινή Προσφορ

egean isa

∆ιπλ

ίλια, σύµφωνα µε την οποία,

από την 1 έως και την 31 Αυγούστου 2015, όλοι οι κάτοχοι των καρτών Ae ean isa κέρδιζαν
διπλά µίλια µε τη χρήση της κάρτας τους για αγορές οπουδήποτε στην Κύπρο και το εξωτερικό.
Η διαφηµιστική εκστρατεία πραγµατοποιήθηκε µέσω τηλεοράσεως, ραδιοφώνου καθώς και
επιλεγµένων διαδικτυακών τόπων.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Η A p a an C pr s Lt

H

Εργοδότης Ισότητας
A p a an C pr s Lt έχει πιστοποιηθεί από τον αρµόδιο
Εθνικό Φορέα Πιστοποιήσεως ως “Ερ οδ της σ τητας ,

µία επιτυχία που επιβεβαιώνει τη δέσµευση της Τραπέζης για την
προώθηση της ισότητας των φύλων στο εργασιακό περιβάλλον.
Το σχετικό Πιστοποιητικό παρέλαβε ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος της
Τραπέζης Γεώργιος Γεωργίου, από την πουργό Εργασίας, Πρόνοιας
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κυρία έτα Αιµιλιανίδου,
σε τελετή που πραγµατοποιήθηκε για τον σκοπό αυτό. Η Τράπεζα
υλοποίησε το Μοντέλο Πιστοποιήσεως Επιχειρήσεων για την
Εφαρµογή Καλών Πρακτικών για την Ισότητα των Φύλων στο
Εργασιακό Περιβάλλον, στο πλαίσιο του Έργου ∆ράσεις για Μείωση
του Χάσµατος Αµοιβών µεταξύ Ανδρών και Γυναικών , το οποίο

Ο κ. Γεωργίου κατά την παραλαβή του βραβείου.

συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και την
Κυπριακή ∆ηµοκρατία.

<
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A p a an C pr s Lt
Η A p a an C pr s Lt χορηγός του 8ου Συνεδρίου Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Η

Τράπεζα ήταν και εφέτος, ένας εκ των χορηγών του ου Συνεδρίου Εταιρικής

οινωνικής Ευθύνης, το οποίο

πραγµατοποιήθηκε την 8 Ιουλίου 2015, στο ξενοδοχείο Hi ton ar , στη ευκωσία. Στόχος του Συνεδρίου ήταν η

ενηµέρωση των εταιριών αναφορικά µε τον στρατηγικό σχεδιασµό Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Καινοτοµία της εφετινής
διοργανώσεως ήταν η παρουσία του διεθνούς φήµης οµιλητή E

i espie, ο οποίος πραγµατοποίησε οµιλία µε θέµα:

Πώς η εταιρία σου µπορεί να γίνει κοινωνικά πιο υπεύθυνη το 2015 . Στο Συνέδριο παρευρέθησαν Στελέχη, Πελάτες και
συνεργάτες της Τραπέζης.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Η A p a an C pr s Lt υποστήριξε το 1 ο Πανηγύρι Χαράς και Προσφοράς

H

Τράπεζα υποστήριξε και εφέτος το 1 ο Πανη ύρι

αρ ς και Προσφορ ς, που διοργανώνεται κάθε χρόνο από τον

Παγκύπριο Σύνδεσµο για παιδιά µε καρκίνο και συναφείς παθήσεις, “ένα νειρο µία ευχή

Το Πανηγύρι

πραγµατοποιήθηκε στο Πάρκο Αγίου ∆ηµητρίου, στη ευκωσία, και περιελάµβανε δραστηριότητες και παιχνίδια για τα παιδιά.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Η A p a an C pr s Lt υποστηρικτής της Συναυλίας Αλληλεγγύης

H

Τράπεζα, στο πλαίσιο της υποστηρίξεως που παρέχει στο Πανεπιστήµιο Κύπρου, αλλά και στους νέους γενικότερα, στήριξε
τη “Συναυλία Αλληλε

ύης , την οποία διοργάνωσε το Σωµατείο Ευηµερίας Φοιτητών του Πανεπιστηµίου, µε σκοπό την

οικονοµική ενίσχυση των απόρων φοιτητών του.
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A p a an Ro ania
Συµµετοχή της A p a an Ro ania στον Αγώνα ∆ρόµου Εταιριών

Η οµάδα της A p a an Ro ania κατά την τελετή απονοµής των επάθλων.

45 Εργαζόµενοι της A p a an Ro ania συµµετείχαν στον Αγώνα ∆ρόµου Εταιριών , µε αποτέλεσµα η Τράπεζα να καταταγεί
στην τρίτη θέση βάσει του αριθµού συµµετεχόντων.
Πρόκειται για αθλητική διοργάνωση µε σκοπό την προώθηση του υγιεινού τρόπου ζωής µέσω του τζόγκινγκ.
Η εφετινή διοργάνωση συγκέντρωσε περισσότερους από 550 συµµετέχοντες και περιελάµβανε δύο αγώνες δρόµου, ατοµικό
και οµαδικό, οι οποίοι πραγµατοποιήθηκαν σε προκαθορισµένη διαδροµή µήκους χιλιοµέτρων, µέσα σε ένα από τα
µεγαλύτερα πάρκα του ουκουρεστίου.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

A p a Rapi

H

A p a an Ro ania εγκαινίασε επαναληπτική διαφηµιστική εκστρατεία για
το καταναλωτικό προϊόν A p a Rapi , εστιάζοντας στο ανταγωνιστικό
επιτόκιό του και στην άµεση και ακριβή ενηµέρωση του Πελάτη σχετικά µε την
έγκριση του δανείου.
Σηµειώνεται ότι η ενηµέρωση για το µέγιστο ποσό του δανείου, το οποίο µπορεί
να λάβει ο Πελάτης καθώς και η σχετική έγκριση της Τραπέζης, λαµβάνουν χώρα
εντός 24 µόνον ωρών από τη στιγµή της υποβολής των απαραίτητων
δικαιολογητικών.
<

39 / 47

>

Μαζί

ΕΤΑΙ ΙΕΣ ΟΜΙ Ο

A p a an Ro ania
Προώθηση των υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Τραπεζικής

K

ατά τον µήνα Αύγουστο, η A p a an Ro ania εγκαινίασε προωθητική ενέργεια για
τις υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Τραπεζικής, µε κύριο στόχο την προσέλκυση των Πελατών

που δεν χρησιµοποιούν την πηρεσία για την πληρωµή λογαριασµών επιχειρήσεων κοινής
ωφελείας. Με κύριο µήνυµα επικοινωνίας: “Help save the planet by using Online
Banking services!”, οι Πελάτες ενθαρρύνονται να αποφεύγουν την εκτύπωση των
αντιγράφων των τραπεζικών τους λογαριασµών καθώς και των λογαριασµών ∆ΕΚΟ,
συµβάλλοντας, κατ αυτόν τον τρόπο, στην προστασία του περιβάλλοντος.
Η προωθητική ενέργεια πραγµατοποιήθηκε µέσω προβολής της πηρεσίας στην ιστοσελίδα
της Τραπέζης καθώς και της αποστολής σχετικών ηλεκτρονικών µηνυµάτων σε Πελάτες.
Επιπλέον, στο πλαίσιο της ενέργειας, διετίθεντο για τους Πελάτες οικολογικά δώρα, που
µπορούσαν να κερδίσουν µέσω κληρώσεως.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

A p a an Sr i a a. .
Η A p a an Sr i a a. . υποστηρικτής
του φιλανθρωπικού τουρνουά τέννις Spin

een

H

Τράπεζα ήταν Χορηγός του τουρνουά τέννις Spin
een , που έλαβε χώρα στο ελιγράδι. Πρόκειται για ετήσια αθλητική
εκδήλωση, η οποία απευθύνεται σε γυναίκες και διοργανώνεται από το 2010, ενώ µε την πάροδο των ετών έχει αποκτήσει
σηµαντική φήµη µεταξύ των αθλητών του τέννις.
Η εφετινή διοργάνωση είχε σαφή ανθρωπιστικό χαρακτήρα. Τα χρήµατα που συγκεντρώθηκαν από τα εισιτήρια και τις δωρεές
διετέθησαν για την υποστήριξη του έργου της Ενώσεως για τη θεραπεία και την υποστήριξη γυναικών µε καρκίνο του µαστού, µε
την επωνυµία Let s e to et er .

<
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Alpha Bank Srbija a.d.
Νύχτα Μουσείων

Σ

το πλαίσιο της δωδεκάτης, κατά σειρά, ετήσιας διοργανώσεως της Νύχτας Μουσείων , µίας από τις σηµαντικότερες
πολιτιστικές εκδηλώσεις στη Σερβία, το Κεντρικό Κτήριο της A p a an Sr i a a. . άνοιξε τις πύλες του και υποδέχθηκε

2.000 επισκέπτες. Η Τράπεζα ήταν χορηγός αυτής της µοναδικής εκδηλώσεως για πέµπτη συνεχή χρονιά, ενώ εφέτος
φιλοξένησε, για δεύτερη συνεχή χρονιά, πολλούς θαυµαστές της Τέχνης και του Πολιτισµού.
Οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να δουν κορυφαία δείγµατα του στιλ art e o στη Σερβία καθώς και το µεγαλοπρεπές
εσωτερικό του Κτηρίου, το οποίο είναι διακοσµηµένο µε πίνακες των µεγαλυτέρων Σέρβων ζωγράφων. Στην κεντρική
αίθουσα του Κτηρίου, όπου δεσπόζει ένας εντυπωσιακός γυάλινος θόλος µε παράθυρα µε την τεχνική της υαλογραφίας
(βιτρό), παρουσιάσθηκε µία συλλογή φωτογραφιών που απεικονίζουν λεπτοµέρειες της προσό εως του µνηµειακού αυτού
Κτηρίου, που βρίσκεται στην καρδιά του ελιγραδίου.

<
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A p a an Sr i a a. .
Προώθηση της υπηρεσίας

H

ati La o

υπηρεσία Easy Pay µετονοµάσθηκε στην τοπική γλώσσα σε Plati Lako,
µε στόχο να προσεγγίσει περισσότερο τους Πελάτες της και να τονώσει τη χρήση

της. Πρόκειται για υπηρεσία, η οποία επιτρέπει στους Πελάτες να προβούν, µε εύκολο
τρόπο, στην πληρωµή µηνιαίων λογαριασµών τρίτων, µέσω των πιστωτικών καρτών
τους.
Επιπλέον, προκειµένου να δοθούν κίνητρα στους Πελάτες, ώστε να χρησιµοποιήσουν
τις πιστωτικές τους κάρτες, εγκαινιάσθηκε σχετική προωθητική ενέργεια, η οποία
προσέφερε 0
Eas

επιτόκιο για όλες τις συναλλαγές, που πραγµατοποιήθηκαν µέσω

a , από την 1 Ιουλίου έως και την 30 Σεπτεµβρίου 2015. Η προσφορά

περιελάµβανε πληρωµές µηνιαίων λογαριασµών όπως ενοικίου, ηλεκτρικού
ρεύµατος, τηλεφώνου, διαδικτύου και λοιπών υποχρεώσεων.
Η υπηρεσία προωθήθηκε µέσω εντύπου υλικού εντός των Καταστηµάτων της
Τραπέζης, ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ( ire t

ai ), ATM, καθώς και της ιστοσελίδας της A p a an Sr i a a. .

<
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A p a an Sr i a a. .
A p a Cas Loans

Α

πό την 20 Ιουνίου έως και την 20 Αυγούστου 2015, πραγµατοποιήθηκε διαφηµιστική εκστρατεία
για τα προϊόντα A p a Cas Loans.

Η A p a an Sr i a a. . σχεδίασε την εκστρατεία αυτή, µε στόχο να διαφοροποιηθεί από τον
ανταγωνισµό και να τονώσει τις πωλήσεις των προϊόντων αυτών.
Η διαφηµιστική εκστρατεία βασίσθηκε στην κύρια ανταγωνιστική προϊοντική προσφορά, που είναι
το ιδιαίτερα χαµηλό επιτόκιο, το οποίο ανταποκρίνεται σε κάθε προ πολογισµό. Επιπλέον,
η προσφορά ενισχύθηκε µε την παροχή δωρεάν ταξιδιωτικής ασφαλίσεως σε όλους τους
Πελάτες των προϊόντων A p a Cas Loans, κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου.
Η προβολή της ενέργειας πραγµατοποιήθηκε µέσω Τύπου, ραδιοφώνου, διαδικτύου, υπαιθρίων
διαφηµίσεων και εντύπου υλικού στα Καταστήµατα.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

A p a an A ania SHA
Εθελοντική Αιµοδοσία 2015

Τ

ην 10 Ιουνίου 2015, οι Εργαζόµενοι της A p a an A ania SHA προέβησαν, για πέµπτη συνεχή χρονιά, σε εθελοντική
αιµοδοσία, ανταποκρινόµενοι σε σχετικό αίτηµα του Ερυθρού Σταυρού της Αλβανίας. Η αιµοδοσία έλαβε χώρα στο Κεντρικό

Κτήριο της Τραπέζης.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Η A p a an A ania SHA αρωγός
του Ιδρύµατος Μητέρας και Παιδιού

Τ

ην 14 Ιουλίου 2015, ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος της A p a an A ania SHA
Περικλής ∆ρούγκας πραγµατοποίησε επίσκε η στο Μαιευτήριο

M reteres a era in , στο πλαίσιο της υποστηρίξεως του Ιδρύµατος για την
αγορά ειδικού ακτινογράφου για νεογνά.
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A p a an A ania SHA
Η A p a an A ania SHA υποστηρικτής του πουργείου Παιδείας

H

Τράπεζα υποστήριξε την κθεση

νείρων και δε ν,

η οποία διοργανώθηκε από το πουργείο Παιδείας της

Αλβανίας, µε σκοπό την προώθηση της νεανικής
επιχειρηµατικότητας.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

A p a i s Rea i o

T

ην 10 Ιουλίου 2015, εγκαινιάσθηκε διαφηµιστική εκστρατεία για το καταναλωτικό
προϊόν A p a i s Rea i o . Τα κύρια χαρακτηριστικά του προϊόντος είναι το

σταθερό επιτόκιο σε συνδυασµό µε προκαθορισµένη περίοδο αποπληρωµής.
Ειδικότερα, το δάνειο διατίθεται σε Le και σε Ευρώ, το επιτόκιο είναι

και το

µέγιστο ποσό του δανείου για ένα έτος ανέρχεται σε Ευρώ 1.000, για 2 έτη σε Ευρώ
2.000 και για τρία έτη σε Ευρώ 3.000, αντιστοίχως δε, και σε Le .
Με κύριο µήνυµα επικοινωνίας: “ ring o r dreams o t o t e dra er , η
προβολή του προϊόντος πραγµατοποιήθηκε µέσω τηλεοράσεως, ραδιοφώνου, Τύπου,
επιλεγµένων διαδικτυακών τόπων, υπαιθρίων διαφηµίσεων και υλικών εντός των
Καταστηµάτων.
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A p a an A ania SHA
Καλοκαιρινή προσφορά από τις κάρτες A eri an Express®

T

ην 24 Ιουλίου 2015, εγκαινιάσθηκε προωθητική ενέργεια των
καρτών A eri an Express σε ξενοδοχεία και εστιατόρια της

Νοτίου Αλβανίας. Ειδικότερα, η προσφορά αφορούσε σε επιστροφή
10

επί της αξίας των αγορών σε επιλεγµένους εµπορικούς

συνεργάτες στη Νότια Αλβανία, η οποία εµφανιζόταν στον λογαριασµό
της κάρτας του Πελάτη.
Η προβολή της ενέργειας πραγµατοποιήθηκε µέσω προωθητικού
υλικού στους εµπορικούς συνεργάτες, a e oo και προβολής στα
Αντίγραφα των ογαριασµών των καρτών A eri an Express.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Προθεσµιακή Κατάθεση A p a S i e

T

ην 8 Aυγούστου 2015, εγκαινιάσθηκε διαφηµιστική εκστρατεία για την Προθεσµιακή
Κατάθεση A p a S i e . Τα χαρακτηριστικά του προϊόντος περιλαµβάνουν επιτόκιο 0, 5

και τριµηνιαίες περιόδους εκτοκισµού, οι οποίες ανανεώνονται αυτόµατα τρεις φορές µετά από
το αρχικό άνοιγµα της Προθεσµιακής Καταθέσεως, για συνολικό χρονικό διάστηµα ενός έτους.
Με κύριο µήνυµα επικοινωνίας: Win 4 times in a row with Alpha Smile!”, η προβολή
πραγµατοποιήθηκε µέσω ραδιοφώνου, Τύπου, επιλεγµένων διαδικτυακών τόπων και εντύπου
υλικού στα Καταστήµατα.

<

45 / 47

>

Μαζί

ΕΤΑΙ ΙΕΣ ΟΜΙ Ο

A p a an A ania SHA
Πρόγραµµα επιστροφής µε τη χρήση καρτών A eri an Express® στα καταστήµατα E TU

T

ην 15 Αυγούστου 2015, εγκαινιάσθηκε προωθητική ενέργεια του προγράµµατος επιστροφής µε τη
χρήση καρτών A eri an Express για την πραγµατοποίηση αγορών στα καταστήµατα της αλυσίδας
ηλεκτρονικών ειδών E TU , στην Αλβανία.
Με κύριο µήνυµα επικοινωνίας: “Use your cards from Alpha Bank at Neptun and benefit 10%
cashback”, η προβολή της ενέργειας πραγµατοποιήθηκε µέσω των Αντιγράφων των ογαριασµών των
κατόχων καρτών A eri an Express, της ιστοσελίδας της A p a an A ania SHA, της αποστολής SMS
στους Πελάτες, του a e oo καθώς και της αποστολής e ne s etter από την αλυσίδα E TU προς
τους πελάτες της.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

A p a an a. . S op e
επιστροφή από την αγορά καυσίµων στα πρατήρια ΟΚΤΑ µε τις κάρτες A eri an Express®

O

ι κάτοχοι καρτών A eri an Express έχουν την ευκαιρία να λαµβάνουν
επιστροφή επί της αξίας της αγοράς καυσίµων
στα πρατήρια ΟΚΤΑ. Πρόκειται για µία νέα προσφορά της A p a an a. . S op e και της
TA A S op e (µέλος του
Οµίλου Ελληνικά Πετρέλαια), που εντάσσεται στο πλαίσιο της µακρόχρονης επιτυχηµένης συνεργασίας τους.
Η συνολική επιστροφή για την αγορά καυσίµων στη διάρκεια κάθε
µήνα είναι διαθέσιµη στον λογαριασµό της κάρτας κατά τον επόµενο
µήνα. Σηµειώνεται δε, ότι το µέγιστο µηνιαίο συνολικό ποσό
επιστροφής από την αγορά καυσίµων ΟΚΤΑ ανέρχεται σε Ευρώ 5.
Η προσφορά ισχύει στο πλαίσιο του προγράµµατος o r on s ,
το οποίο αποτελεί καινοτόµο πρόγραµµα για τη χώρα και προσφέρει
σηµαντικά οφέλη στους κατόχους των καρτών A eri an Express.
Η προβολή της προσφοράς πραγµατοποιήθηκε µέσω σχετικού
διαφηµιστικού υλικού στα πρατήρια καυσίµων ΟΚΤΑ.
<
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Μαζί

ME MIA MATIA

Η Τράπεζα ανέλαβε χορηγός του 10ου Ευρωπαϊκού

Η Τράπεζα ήταν χορηγός του 5ου ∆ιεθνούς Συνεδρίου

Θερινού Σχολείου σε θέµατα Ανακτήσεως

µε θέµα “Environmental Management, Engineer-

Πληροφορίας, το οποίο διοργανώθηκε από το Εθνικό

ing, Planning and Economics (Cemepe & Secotox

Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Αναπτύξεως και

Conference)”, που διοργανώθηκε από την Πολυτεχνική

συγκεκριµένα, από την Οµάδα Γνώσης, Πολυµέσων και

Σχολή, του Τµήµατος Μηχανικών Χωροταξίας,

Κοινωνικών ∆ικτύων του Ινστιτούτου Πληροφορικής και

Πολεοδοµίας και Περιφερειακής Αναπτύξεως του

Τηλεπικοινωνιών, και έλαβε χώρα από την 31 Αυγούστου

Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας και πραγµατοποιήθηκε από την

έως την 4 Σεπτεµβρίου 2015, στο Συνεδριακό Κέντρο του

14 Ιουνίου έως την 18 Ιουνίου 2015.

ΕΚΕΤΑ στη Θεσσαλονίκη.
Στο Συνέδριο παρουσιάσθηκαν θέµατα του χώρου της

Στο Συνέδριο παρουσιάσθηκαν επίκαιρες επιστηµονικές

πληροφορικής από όλον τον κόσµο, όπως η εξόρυξη

έρευνες και εργασίες από ειδικούς επιστήµονες σε

δεδοµένων από κοινωνικά δίκτυα, η ανάλυση πολυµέσων

θέµατα περιβαλλοντικής διαχειρίσεως. Ειδικότερα,

και η διασφάλιση της εγκυρότητας της πληροφορίας.

συζητήθηκαν θέµατα που αφορούσαν στην αειφόρο
ανάπτυξη, τη διαχείριση υδατικών πόρων, την ανάλυση
και προστασία οικοσυστηµάτων, την οικονοµική του

Η Τράπεζα ήταν χορηγός του συνεδρίου µε τίτλο:

περιβάλλοντος, την οικοτοξικολογία, την περιβαλλοντική

“Growing on Ethics / Last Call to Action for Europe

νοµοθεσία και πολιτική κ.ά. Μεταξύ των οµιλητών του

2020” που διοργάνωσε το Ελληνικό ∆ίκτυο για την

συνεδρίου ήταν και ο διακεκριµένος Καθηγητής Φυσικής

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (CSR HELLAS), την Τετάρτη,

στο Πανεπιστήµιο Texas Α & Μ, U.S.A., ∆ηµήτρης

23 Σεπτεµβρίου 2015. Το συνέδριο παρακολούθησαν

Νανόπουλος, Πρόεδρος της Ακαδηµίας Αθηνών.

περισσότεροι από 250 σύνεδροι από τον επιχειρηµατικό
κόσµο της Ελλάδος και του εξωτερικού. Στόχος του ήταν
να καλέσει τις ελληνικές επιχειρήσεις να ανταποκριθούν
στις δεσµεύσεις της Ευρωπαϊκής ∆ιακηρύξεως για την
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (Enterprise 2020 Manifesto).
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