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 ΤΡΑΠΕ A

Το µήνυµα του ∆ιευθύνοντος Συµβούλου Βασίλειου Ε. άλτη

       ∆ιευθύνων Σύµβουλος της Τραπέζης Βασίλειος Ε. άλτης στο µήνυµά του προς το Προσωπικό του Οµίλου, ανέφερε 

       τα κατωτέρω

Στην αρχή µίας χρονιάς που συµπίπτει µε την επέτειο των 1 0 ετών από την ίδρυση της Τράπεζάς µας, αναλαµβάνω 

∆ιευθύνων Σύµβουλος µε χαρά, τιµή αλλά και επίγνωση της µεγάλης ευθύνης που αναλογεί στη θέση, έχοντας κύριο µέληµά 

µου τη σταθερή ανάπτυξη και εξέλιξη του Οµίλου της Alpha Bank.

εκινώντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κ. ∆ηµήτριο Μαντζούνη για την άνω των  ετών συνεισφορά του στην επιτυχή 

πορεία της Τράπεζας και την ουσιώδη συµβολή του στην ενδυνάµωσή της, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, στα 

οποία ηγήθηκε κάτω από δυσµενείς συνθήκες.

∆εν υπάρχει αµφιβολία ότι είναι αρκετές οι προκλήσεις, τις οποίες πρέπει να αντιµετωπίσουµε επιτυχώς, µε προσπάθεια 

ανάλογη των µεγάλων δυνατοτήτων µας. Ο τραπεζικός κλάδος παγκοσµίως διέρχεται περίοδο µεγάλων αλλαγών σε ένα 

ευµετάβλητο διεθνές περιβάλλον. Σε ό,τι αφορά στις ελληνικές τράπεζες, υπάρχει η προσδοκία από τους µετόχους, τους 

πελάτες και τις εποπτικές αρχές για ουσιαστική εξυγίανση των ισολογισµών, η οποία θα επιτρέ ει στις τράπεζες να στηρίξουν 

πιο ουσιαστικά την ανάκαµ η της ελληνικής οικονοµίας και τις αναπτυξιακές της προοπτικές, µετά από µία µακρά περίοδο 

προσαρµογής.

χουµε κάθε λόγο να αισιοδοξούµε για τη δυνατότητα της Alpha Bank να αντεπεξέλθει στις ανωτέρω προκλήσεις. Εχέγγυα 

επιτυχίας στο εγχείρηµά µας αποτελούν το ισχυρό αποτύπωµα της εταιρικής µας ταυτότητας στην ελληνική αγορά, τα υ ηλά 

κεφάλαιά µας, που δίνουν ευελιξία στην ανάλη η πρωτοβουλιών, και, κυρίως, το εξαιρετικό Προσωπικό. Η πρώτη µεγάλη 

πρόκληση που αντιµετωπίζουµε είναι η εξυγίανση του ισολογισµού, όπου απαιτείται σηµαντική µείωση των δανείων σε 

καθυστέρηση, λαµβάνοντας υπό η ότι σταδιακά δηµιουργούνται οι προ ποθέσεις για πιο αποτελεσµατικές δράσεις. Η δεύτερη 

µεγάλη µας πρόκληση είναι η ανάπτυξη των εργασιών. Πρέπει να επιδιώξουµε µε µεγαλύτερη έµφαση τη δηµιουργία αξίας για 

τους Πελάτες, αξιοποιώντας τα συγκριτικά µας πλεονεκτήµατα.

Ο
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ια να επιτύχουµε τους στόχους µας, θεωρώ απαραίτητο να είµαστε εξωστρεφείς σε ό,τι κάνουµε και να δουλεύουµε ως

οµάδα. α επιµείνω στο ΜΑ Ι, το οποίο εισήχθη ως έννοια το 19 6 από τον κ. ιάννη Κωστόπουλο. Παρά το πέρασµα τόσων

ετών, το µήνυµα αυτό εξακολουθεί να παραµένει ιδιαίτερα επίκαιρο, συµπυκνώνοντας το επιχειρηµατικό πνεύµα της Alpha Bank

και την ανθρώπινη διάσταση της πελατοκεντρικής της αντίλη ης, που θέλει την Τράπεζα δίπλα στον Πελάτη, ουσιαστικό αρωγό

στις ανάγκες του. Αναφέρεται επίσης στην αποτελεσµατική οµαδική προσπάθεια σε όλα τα επίπεδα ιεραρχίας, από τη ∆ιοίκηση

στο Κατάστηµα. Αυτοί είναι οι διαχρονικοί άξονες στους οποίους θα στηρίξουµε τις προσπάθειές µας, θέτοντάς τους σε νέες

βάσεις, όπου απαιτείται. Επιπλέον, θα επιδιώξουµε να γίνουµε πιο αποτελεσµατικοί στον τρόπο µε τον οποίο δουλεύουµε, µε

βελτιωµένες υποδοµές, αναβαθµισµένη εταιρική διακυβέρνηση και βέλτιστη διαχείριση των εσωτερικών διαδικασιών.

Οι προκλήσεις δηµιουργούν ευκαιρίες, στις οποίες θα είµαστε όλοι συµµέτοχοι. Είναι ιδιαίτερα σηµαντικό να υπάρξει 

ευθυγράµµιση σε ό,τι αφορά στους στόχους και τη στρατηγική σε όλα τα επίπεδα του Οµίλου και σε αυτό θα δώσω µεγάλη 

έµφαση, µαζί µε τα υπόλοιπα µέλη της ∆ιοίκησης, µε πρωτοβουλίες που θα αναλάβω κατά τους επόµενους µήνες, ώστε να έχω 

την ευκαιρία να ακούσω τα θέµατα που σας απασχολούν και τις ιδέες και προτάσεις σας για την επίλυσή τους. Η κινητοποίηση 

όλων των διαθέσιµων πόρων σε ένα περιβάλλον δηµιουργικής εξέλιξης και αξιοκρατίας είναι βασικός µοχλός για να πετύχουµε 

τους στόχους µας.

έλω να ευχαριστήσω από καρδιάς εσάς και τις οικογένειές σας για τη µεγάλη προσπάθεια που έχετε καταβάλει, ώστε η 

Τράπεζά µας να είναι σηµείο αναφοράς στο ελληνικό χρηµατοπιστωτικό σύστηµα, επίτευγµα για το οποίο πρέπει να είµαστε όλοι 

υπερήφανοι. Αυτή είναι η βάση για το νέο ξεκίνηµα που πραγµατοποιούµε τώρα ΜΑ Ι και σας καλώ να συνεργασθούµε µε 

όραµα, πίστη στις δυνατότητές µας και θετική διάθεση για νέες επιτυχίες και διακρίσεις.

Εύχοµαι καλή χρονιά, υγεία, πρόοδο και επιτυχίες σε εσάς και τις οικογένειές σας .
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Το µήνυµα του απερχοµένου ∆ιευθύνοντος Συµβούλου ∆ηµητρίου Π. Μαντζούνη

       ∆ηµήτριος Π. Μαντζούνης στο µήνυµά του προς το Προσωπικό του Οµίλου, επί τη λήξει του έτους, ανέφερε τα κατωτέρω

Τον Μάιο 2018, η Τράπεζα ολοκλήρωσε µε µεγάλη επιτυχία µία ακόµη σκηση Προσοµοιώσεως Ακραίων Καταστάσεων της 
Ευρωπα κής Κεντρικής Τραπέζης. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνει ότι η Alpha Bank διαθέτει την ισχυρότερη κεφαλαιακή βάση 
στο ελληνικό τραπεζικό σύστηµα. Η αύξηση των καταθέσεων αλλά και η µείωση της χρηµατοδοτήσεως από τον κτακτο 
Μηχανισµό Ρευστότητος της Τραπέζης της Ελλάδος βελτιώνουν την ρευστότητά µας και µας δίνουν την δυνατότητα να 
επιτύχουµε τους στρατηγικούς στόχους µας µέσω της εφαρµογής του σχεδίου για την µείωση των µη Εξυπηρετουµένων 
Ανοιγµάτων. Επίσης, σηµατοδοτεί την ικανότητα της Τραπέζης να συµβάλει στην ανάκαµ η της Οικονοµίας µε την περαιτέρω 
ενίσχυση της αναπτύξεως των ελληνικών επιχειρήσεων. Λόγω των εξαιρετικών επιδόσεών της στην σκηση Προσοµοιώσεως 
Ακραίων Καταστάσεων και επειδή σηµείωσε, για ένα ακόµη έτος, την υ ηλότερη λειτουργική κερδοφορία στον ελληνικό 
τραπεζικό τοµέα, η Alpha Bank αναδείχθηκε Καλύτερη Τράπεζα στην Ελλάδα  για το 2018, στο πλαίσιο των βραβείων 
A ards r ll n  2018  της διεθνούς οικονοµικής εκδόσεως ur n y .

Με σκοπό την περαιτέρω ενίσχυση του ισολογισµού, η Τράπεζα προέβη σε σειρά πρωτοβουλιών, τις οποίες εφήρµοσε 
επιτυχώς
 Την 2  Ιανουαρίου 2018, ολοκληρώθηκε µε επιτυχία η έκδοση καλυµµένης οµολογίας ύ ους Ευρώ 00 εκατ., 

 επιβεβαιώνοντας εκ νέου την ικανότητά της να πραγµατοποιήσει ανάλογες συναλλαγές.
 Στη διάρκεια του 2018, η Τράπεζα προχώρησε µε επιτυχία σε πωλήσεις χαρτοφυλακίων µη εξυπηρετουµένων δανείων 

συνολικού οφειλοµένου κεφαλαίου άνω των Ευρώ ,2 δισ. µέσω των συναλλαγών nus, r ury και up t r. Οι εν λόγω
συναλλαγές έχουν τριπλή θετική επίπτωση για την Τράπεζα σε επίπεδο χρηµατοοικονοµικού αποτελέσµατος, κεφαλαίων 
και ρευστότητος.

 Επιπροσθέτως, τον Ιούλιο η Alpha Bank, µαζί µε τις άλλες τρεις συστηµικές Τράπεζες, προέβη στην σύνα η συµφωνίας 
συνεργασίας µε την εξειδικευµένη διαχειρίστρια εταιρία δανείων d Bank .p.A, για την µείωση των Μη Εξυπηρετουµένων 
Ανοιγµάτων τους και για την προστασία της βιωσιµότητος των Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων.

Οι συµφωνίες που υπεγράφησαν από την Alpha Bank και την Alpha L as n  µε την Ευρωπα κή Τράπεζα Επενδύσεων, το 
Ευρωπα κό Ταµείο Επενδύσεων, την B  και το Εθνικό Ταµείο Επιχειρηµατικότητας και Ανάπτυξης, συνολικού ύ ους άνω των 
Ευρώ 00 εκατ., θα διευκολύνουν την στήριξη της ελληνικής επιχειρηµατικότητας.

Ο
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Κατά το 2018, συνεχίσθηκε η εξέλιξη και η εφαρµογή του τριετούς Σχεδίου ηφιακού Μετασχηµατισµού της Τραπέζης που 
ξεκίνησε το 201 , µε στόχο την περαιτέρω βελτίωση της της, µέσω ηφιακών υπηρεσιών και προ όντων υ ηλού επιπέδου.

Η Τράπεζα, για ακόµη ένα έτος, απέσπασε πλήθος σηµαντικών διακρίσεων, πέραν της προαναφερθείσης, που αναγνωρίζουν 
την ποιότητα των υπηρεσιών και των προ όντων που παρέχει στους Πελάτες της. Ενδεικτικά, η Alpha Bank βραβεύτηκε από το 

C για τις υπηρεσίες rad  nan  καθώς και από τις διεθνούς κύρους εκδόσεις r ss nal alth ana nt  και 
h  Bank r  για τις υπηρεσίες r at  Bank n . Επίσης η µετοχή της Τραπέζης διατήρησε την θέση της στον σηµαντικό 

χρηµατιστηριακό δείκτη C  Αναδυοµένων Αγορών.

Καθ  όλη την διάρκεια του έτους, συνεχίσαµε, µε την ίδια συνέπεια, την κοινωνική µας προσφορά. Κατόπιν σχετικής 
αξιολογήσεως που πραγµατοποιήθηκε τον Ιούνιο 2018, από τον ∆ιεθνή Οργανισµό , η Alpha Bank παραµένει στον 
χρηµατιστηριακό δείκτη αειφορίας nan al s t k han d r n  nd , ο οποίος αξιολογεί τις εισηγµένες 
εταιρίες ως προς την περιβαλλοντική και κοινωνική τους επίδοση. Κατά την φετινή αξιολόγηση, η Τράπεζα σηµείωσε σηµαντική 
βελτίωση στην επίδοσή της, επιβεβαιώνοντας, για ακόµη ένα έτος, την υ ηλή κοινωνική και περιβαλλοντική της ευαισθησία, 
παράλληλα µε την δυναµική επιχειρηµατική της δράση. Η Τράπεζα συνέχισε να υποστηρίζει ευπαθείς οµάδες του πληθυσµού και 
ενίσχυσε ιδρύµατα και φορείς που συνεισφέρουν µε το έργο τους στην υγεία, στην παιδεία, στον πολιτισµό, και στο περιβάλλον. 
Επίσης συνεχίσθηκαν τα προγράµµατα έρι βοηθείας , Μαζί, µε στόχο την υγεία , και Οι φθορές που πληγώνουν , ενώ 
ξεκίνησε το πρόγραµµα Μαζί, µε στόχο την παιδεία . ια ακόµη ένα έτος, µεγάλη και ουσιαστική ήταν η συµµετοχή των 
Εργαζοµένων της Τραπέζης σε εκδηλώσεις εθελοντικής αιµοδοσίας, κοινωνικής αλληλεγγύης και περιβαλλοντικής 
ευαισθησίας, οι οποίες πραγµατοποιήθηκαν σε όλες τις χώρες όπου έχει παρουσία ο µιλος.

Το καλοκαίρι 2018, η Τράπεζα ανταποκρίθηκε άµεσα στην ανάγκη ανθρωπιστικής προσφοράς στους συµπολίτες µας που 
επλήγησαν από τις πυρκα ές στις περιοχές της Ανατολικής και ∆υτικής Αττικής, µέσω των ενεργειών της Εταιρικής 
Υπευθυνότητας, ενώ παράλληλα, έλαβε σειρά εκτάκτων µέτρων και ρυθµίσεων για την στήριξη των Πελατών της που διαµένουν 
ή έχουν έδρα στις πληγείσες περιοχές.

Εκ µέρους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και της ενικής ∆ιευθύνσεως σας ευχαριστώ για την αφοσίωσή σας και την συµβολή 
σας στις επιτυχίες της Τραπέζης και σας εύχοµαι υγεία, δύναµη, πρόοδο και ευηµερία.

Εύχοµαι στον νέο ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, κύριο Βασίλειο άλτη, κάθε επιτυχία στο έργο που αναλαµβάνει ώστε η Τράπεζα να 
παραµείνει το σταθερό σηµείο αναφοράς στο ελληνικό χρηµατοπιστωτικό σύστηµα.

σον αφορά εµένα, θα ήθελα να σας εκφράσω την βαθιά µου ευγνωµοσύνη για όλα όσα σας οφείλω .
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Εκδήλωση για τη λήξη του έτους και απονοµή διακριτικών ετίας

     ην Πέµπτη, 20 ∆εκεµβρίου 2018, πραγµατοποιήθηκε γεύµα της Τραπέζης για τη λήξη του έτους, στον Φάρο  του
     Κέντρου Πολιτισµού δρυµα Σταύρος Νιάρχος.

Στην εκδήλωση παρευρέθησαν Μέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και της ενικής ∆ιευθύνσεως, ∆ιευθυντές ∆ιευθύνσεων 
καθώς και Στελέχη της Τραπέζης και των Εταιριών του Οµίλου.

Οι κ.κ. Βασίλειος . Ράπανος και ∆ηµήτριος Π. Μαντζούνης απένειµαν διακριτικά πολυετίας στους Εργαζοµένους, οι οποίοι το 
2018, συµπλήρωσαν  έτη υπηρεσίας στην Τράπεζα.

Ο κ. Ράπανος αφού καλωσόρισε τους παρευρεθέντες, απηύθυνε χαιρετισµό, κατά τον οποίο ανέφερε ότι η φετινή χρονιά 
βρίσκει την Τράπεζα λίγο διαφορετικά από τις προηγούµενες, καθώς τον περασµένο Ιούνιο στη ενική Συνέλευση, 
ο κ. Μαντζούνης, ο επί 1  περίπου έτη ∆ιευθύνων Σύµβουλος, αποφάσισε να ανακοινώσει την αποχώρησή του.   

Κατόπιν αυτού, δροµολογήθηκε η εκλογή του νέου ∆ιευθύνοντος Συµβούλου. Υπήρξαν τρεις εξαιρετικοί υπο ήφιοι συνάδελφοι 
µέσα από την Τράπεζα και το ∆ιοικητικό Συµβούλιο οµόφωνα προέβη στην επιλογή του νέου ∆ιευθύνοντος Συµβούλου, του 
Βασίλη άλτη. 

Ο κ. Ράπανος ευχαρίστησε τον κ. Μαντζούνη για την προσφορά του στην Τράπεζα, ο οποίος επί 6 χρόνια είναι στην 
Alpha Bank και µαζί µε τον Πρόεδρό µας, τον ιάννη Κωστόπουλο, ξεκίνησαν και διέγρα αν µία πολύ µακρά πορεία. 
Συγκεκριµένα, παρέλαβαν µία µικρή Τράπεζα, µε 0 Υπαλλήλους, όπως είχε πει ο ιάννης Κωστόπουλος όταν ανέλαβε, 
και έφτασε να είναι µία από τις µεγαλύτερες τράπεζες της χώρας, γεγονός για το οποίο είµαστε υπερήφανοι.  

Τέλος, ο κ. Ράπανος ευχαρίστησε και πάλι θερµά τον κ. Μαντζούνη για όλα όσα προσέφερε και του ευχήθηκε να συνεχίσει 
να είναι υγιής, να έχει δύναµη και να µας βοηθά όποτε τον χρειαζόµαστε. 

Στη συνέχεια, έλαβε τον λόγο ο κ. Μαντζούνης, ο οποίος αφού καλωσόρισε και ευχαρίστησε τους παρευρεθέντες, έκανε µία 
σύντοµη αναφορά στην ιστορική διαδροµή της Alpha Bank από το 19  που ξεκίνησε να εργάζεται στην Τράπεζα έως σήµερα. 
Στη µακρά αυτή περίοδο, η κάθε δεκαετία είχε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της, όπως  συνδικαλισµός, ανάπτυξη ∆ικτύου 
Καταστηµάτων, καθιέρωση νέων χρηµατοοικονοµικών προ όντων, δηµιουργία εταιριών Οµίλου, εξαγορές, εξάπλωση στο 
εξωτερικό, κρίση. 

Τ
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Επίσης, εστίασε στον οικογενειακό χαρακτήρα της Τραπέζης, ο οποίος πλέον µπορεί να µην είναι τόσο εµφανής έπειτα από τις 
ανακεφαλαιοποιήσεις που έχουν πραγµατοποιηθεί, αλλά το χαρακτηριστικό που έχει παραµείνει αναλλοίωτο στο πέρασµα του 
χρόνου και που έχει οδηγήσει την Alpha Bank στην επιτυχία και στο να αποτελεί σταθερό σηµείο αναφοράς στο ελληνικό 
χρηµατοπιστωτικό σύστηµα είναι οι αρχές. πως κάθε οικογένεια θέτει κάποιες αρχές και βάσει αυτών αποφασίζει και 
πορεύεται, έτσι και η Alpha Bank έχει θέσει από την ίδρυσή της κάποιες αρχές που τις υπηρετεί απαρέγκλιτα.

Τέλος, αναφέρθηκε στη σηµασία του ρόλου του ∆ιευθύνοντος Συµβούλου της Τραπέζης και στη µεγάλη ευθύνη που αναλογεί 
σε αυτή τη θέση. Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος οφείλει να ενεργεί ως θεµατοφύλακας και να υπηρετεί, µε τον επωφελέστερο 
πάντοτε τρόπο, την επιχείρηση, διατηρώντας τις ισορροπίες και την οµόνοια, καλλιεργώντας παράλληλα το οµαδικό πνεύµα, 
µε στόχο να τη βελτιώσει, χωρίς να αλλοιώσει τις αρχές και τις αξίες της και να την παραδώσει, τουλάχιστον, όπως την 
παρέλαβε. Ακριβώς αυτό επεδίωξε και ο ίδιος κατά τη διάρκεια της θητείας του ως ∆ιευθύνων Σύµβουλος, όπως επεσήµανε, 
δηλαδή Τράπεζα παρέλαβε και Τράπεζα παραδίδει.  

Κλείνοντας την οµιλία του, ο κ. Μαντζούνης ευχαρίστησε, για ακόµη µία φορά, όλους για όσα έχουν προσφέρει στην Τράπεζα  
και στον ίδιο προσωπικά.
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Από αριστερά  ο Υποδιευθυντής της ∆ιευθύνσεως Λιανικής Πίστεως Ιωάννης Αθανασόπουλος, η ∆ιευθύντρια 
του Καταστήµατος Πλατείας Καρα σκάκη Ευανθία Παπαθανάση, ο ∆ιευθυντής του Καταστήµατος Αγίας Σοφίας 
Πειραιώς Κωνσταντίνος Βασιλόπουλος, ο Βασίλειος . Ράπανος, ο ∆ηµήτριος Π. Μαντζούνης, ο ∆ιευθυντής 
της ∆ιευθύνσεως Καταστηµάτων Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδος και Ιονίων Νήσων Εµµανουήλ Καλλούδης, 
η Μαρία Κουµάντου της ∆ιευθύνσεως Καταστηµάτων Νήσων Αιγαίου και Κρήτης, ο ∆ιευθυντής του 
Καταστήµατος Ορεστιάδος Αριστοτέλης ηλιασκόπουλος, ο n r r της ∆ιευθύνσεως Πίστεως 
Καθυστερήσεων h l sal  Bank n  Παναγιώτης Κοτζαστράτης και η Υπεύθυνη Πελατείας Επιχειρήσεων – 

n r ld του Καταστήµατος Στουρνάρα Ευγενία Μπαρούνη.
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∆ιεύθυνση Ανθρωπίνου ∆υναµικού
Μαζί  γιορτάσαµε τα ριστούγεννα

      Τράπεζα για τον εορτασµό των ριστουγέννων προσέφερε στα παιδιά των Υπαλλήλων την ευκαιρία να παρακολουθήσουν 
      θεατρικές παραστάσεις στην Αθήνα και στη εσσαλονίκη.

Συγκεκριµένα, στην Α ήνα, το Σάββατο, 8 ∆εκεµβρίου 2018, τα παιδιά παρακολούθησαν τις παραστάσεις  

 Η Παναγία των Παρισίων  στο έατρο Παλλάς και 
 Πρίγκιπας και Φτωχός , στο ισόγειο του κτηρίου  του Εθνικού εάτρου.

Την Κυριακή, 9 ∆εκεµβρίου 2018, παρακολούθησαν τις θεατρικές παραστάσεις   
 Το Σκλαβί  στο έατρο Πόρτα και
 Πρίγκιπας και Φτωχός , στο ισόγειο του κτηρίου  του Εθνικού εάτρου. 

Τέλος, το Σάββατο 1  ∆εκεµβρίου 2018, τα παιδιά των Υπαλλήλων παρακολούθησαν την παράσταση  
 Αλαντίν , στο έατρο Τέχνης Καρόλου Κουν. 

Αντιστοίχως, στη εσσαλονίκη, την Κυριακή, 16 ∆εκεµβρίου 2018, στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της 
Τραπέζης, παρακολούθησαν την παράσταση της Στέλλας Μιχαηλίδου Ιζαντόρα Ντακ  γεµίζοντας χαµόγελα και χαρούµενες 
φωνές το Μέγαρο Μουσικής εσσαλονίκης. 

Συνολικά, περισσότερα από 1.600 παιδιά µαζί µε κάποιο µέλος της οικογενείας τους 
παρακολούθησαν τις θεατρικές παραστάσεις στην Αθήνα και στη εσσαλονίκη.

Επιπλέον, σε όλα τα παιδιά των Υπαλλήλων, ηλικίας έως 6 ετών, προσφέρθηκαν εορταστικές 
δωροεπιταγές µε δυνατότητα εξαργυρώσεως τους σε επιλεγµένα καταστήµατα.

Η
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ριστουγεννιάτικη Εκδήλωση στη Στοά Νικολούδη
       η ∆ευτέρα, 1  ∆εκεµβρίου 2018, πραγµατοποιήθηκε χριστουγεννιάτικη εκδήλωση στη Στοά Νικολούδη, κατά τη διάρκεια 

      της οποίας οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να ανακαλύ ουν τα προ όντα και τις υπηρεσίες των 1  καταστηµάτων της 

Στοάς, να επωφεληθούν από τις ειδικές προσφορές τους καθώς και να γνωρίσουν τη Στοά. 

Επίσης, στην εκδήλωση συµµετείχε και ο ραδιοφωνικός σταθµός pp r, ο οποίος µετέδιδε ζωντανά το εορταστικό πρόγραµµά του.

Η προβολή της εκδηλώσεως πραγµατοποιήθηκε µέσω εντύπων και διαδικτυακών µέσων, ενώ υπήρξαν και εκτενείς αναφορές 

σε ραδιοφωνικές εκποµπές.

Τ
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Ηµερολόγιο έτους 2019 για το Προσωπικό του Οµίλου

       ο φετινό Ηµερολόγιο είναι αφιερωµένο στην έκθεση µε τίτλο Σπάνιες Εκδόσεις. Η Συλλογή της Alpha Bank  που διοργάνωσε 

       η Βιβλιοθήκη της Τραπέζης τον Απρίλιο 2018 και θα φιλοξενείται στον Εκθεσιακό ώρο του Κεντρικού Κτηρίου της Alpha Bank 

Πεσµαζόγλου 12 , καθ  όλη τη διάρκεια του έτους 2019.  

Η κθεση αποτελεί µία περιήγηση στην αρχαία, στη βυζαντινή και στη νεώτερη Ελλάδα µέσα από τη Συλλογή Σπάνιων Βιβλίων της 

Τραπέζης. Πρόκειται για µία σειρά σπάνιων εκδόσεων που περιλαµβάνουν έργα κλασικών συγγραφέων, τα οποία χρονολογούνται 

από τον 16ο έως και τον 19ο αιώνα, έργα Ευρωπαίων περιηγητών που διέτρεξαν τον ευρύτερο ελλαδικό χώρο από τον 1 ο έως 

και τον 19ο αιώνα, όπως επίσης και καλλιτεχνικές εκδόσεις εικονογραφηµένες από γνωστούς λληνες ζωγράφους και χαράκτες 

του 20ού αιώνα.

T
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Νέα Συµφωνία Συνεργασίας της Alpha Bank
και του Εθνικού Ταµείου Επιχειρηµατικότητας και Ανάπτυξης

      Alpha Bank, συνεπής στη δέσµευσή της για τη στήριξη της ελληνικής επιχειρηµατικότητας, υπέγρα ε τον ∆εκέµβριο 2018, νέα Συµφωνία 
      Συνεργασίας µε το Εθνικό Ταµείο Επιχειρηµατικότητας και Ανάπτυξης Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε. , προκειµένου να συγχρηµατοδοτήσει µε ευνο κούς 
όρους τις ανάγκες των ελληνικών Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων.

Η νέα ∆ράση ΕΠΙ ΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ  του ΤΕΠΙ  ΙΙ, συνολικού προ πολογισµού Ευρώ 91 ,  εκατ. Τράπεζες  Ευρώ 9,  εκατ. 
και ΤΕΠΙ  ΙΙ  Ευρώ 66,  εκατ.  αφορά συν-επένδυση κεφαλαίων µεταξύ Ταµείου και τραπεζών, µε αναλογία συµµετοχής στο κεφάλαιο εκάστης 
χρηµατοδοτήσεως 1 1,  και συγκεκριµένη γεωγραφική κατανοµή των πόρων εντός της ελληνικής επικράτειας.

Ειδικότερα, από τον Μάρτιο 2019, η Alpha Bank θα χορηγήσει κατ  ελάχιστον Ευρώ 2 0 εκατ. σε δάνεια προς τις επιλέξιµες 
Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις, παρέχοντας

 Προνοµιακό επιτόκιο, µειωµένο κατά 0  λόγω της άτοκης συµµετοχής του ΤΕΠΙ , πλέον εισφοράς του Ν.128/  για το 60  του κεφαλαίου . 

 Υ ηλό ποσό χρηµατοδοτήσεως, έως Ευρώ 1. 00.000 για επενδυτικά δάνεια και έως Ευρώ 00.000 για κεφάλαια κινήσεως 
αναπτυξιακού σκοπού.

 Ευελιξία αποπληρωµής, ανάλογα µε το συναλλακτικό κύκλωµα κάθε επιχειρήσεως.

Η έναρξη της νέας ∆ράσεως του ΤΕΠΙ  ΙΙ συµπίπτει χρονικά µε τη λήξη της υφισταµένης ∆ράσεως του ΤΕΠΙ  Ι Επιχειρηµατική 
Επανεκκίνηση - Ενδιάµεσο  την 28.2.2019 καταληκτική ηµεροµηνία υπογραφής δανειακών συµβάσεων , εξασφαλίζοντας τη συνεχή και 
απρόσκοπτη ροή ρευστότητας προς τις Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις.
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Η

Συµµετοχή της Alpha Bank σε σειρά συναντήσεων και διεθνών συνεδρίων

     ατά τον µήνα ∆εκέµβριο 2018, η ∆ιοίκηση της Τραπέζης καθώς και Στελέχη της ∆ιευθύνσεως Σχέσεων µε εσµικούς Επενδυτές και 
     Αναλυτές πραγµατοποίησαν σειρά συναντήσεων µε ξένους θεσµικούς επενδυτές, στο πλαίσιο συνεδρίων που διοργανώθηκαν στην Πράγα, 
στο Παρίσι και στο Λονδίνο από µεγάλους χρηµατοοικονοµικούς οργανισµούς και συγκεκριµένα, από την d  C , τη t  n ral , 
την Aut n us και την ld an a hs. Επίσης, συµµετείχε στο 20ο Cap tal L nk n st n r  ru , που διοργανώθηκε από την 
Cap tal L nk στη Νέα Υόρκη.

Οι εκπρόσωποι της Τραπέζης πραγµατοποίησαν συνολικά  συναντήσεις µε περισσότερες από 9 εταιρίες και 9  διαχειριστές κεφαλαίων. Οι συναντήσεις 
µε τους ξένους θεσµικούς επενδυτές επικεντρώθηκαν σε θέµατα που αφορούν στην επίτευξη των στόχων µειώσεως των µη εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων 
και στα σχέδια για περαιτέρω επιτάχυνση προς αυτή την κατεύθυνση καθώς και στις προοπτικές της κερδοφορίας της Τραπέζης.

Κ

...........................................................................................................................................................................................
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∆ιεθνής διάκριση της Τραπέζης

       Τράπεζα έλαβε την πέµπτη διεθνή διάκριση, µέσω ηφοφορίας, από τον 
       Οργανισµό European Society for Quality Research (ESQR) 
(http://www.esqr.org/en/  και συγκεκριµένα, στην κατηγορία B st ual ty 
L ad rsh p A ard 2018 .

Ο Οργανισµός  δραστηριοποιείται στην έρευνα, ανάλυση και ανάδειξη της 
ποιότητας στην επιχειρησιακή πρακτική, αναγορεύοντας τις καλύτερες πρακτικές 
εταιριών.

Σηµειώνεται ότι, η φετινή διάκριση αναγνωρίζει τα σηµαντικά επιτεύγµατα της 
Τραπέζης όσον αφορά στη βελτίωση της ποιότητας και στην εξέλιξη των παρεχοµένων υπηρεσιών προς τους Πελάτες και την 
κοινωνία, µε τη χρήση διεθνών και καινοτόµων πρακτικών.

Η τελετή βραβεύσεως πραγµατοποιήθηκε την 10 ∆εκεµβρίου 2018, στις Η.Π.Α., στο πλαίσιο συνεδρίου του Οργανισµού  
µε τη συµµετοχή των εταιριών, οι οποίες διακρίθηκαν µέσω ηφοφορίας, σε διάφορες κατηγορίες.

Εκ µέρους της Τραπέζης, το βραβείο παρέλαβε ο ∆ιευθυντής της ∆ιευθύνσεως Υποστηρικτικών Λειτουργιών εώργιος 
Σπυρόπουλος, στην ευθύνη του οποίου υπάγεται η στρατηγική διασφαλίσεως ποιότητας των λειτουργιών της Τραπέζης.

Η Τράπεζα έχει λάβει τις ακόλουθες διακρίσεις από τον Οργανισµό 

• 2015  Βραβείο στην κατηγορία “Quality Achievements Award”
• 2016  Βραβείο στην κατηγορία “European Award for Best Practices”
• 2016  Βραβείο στην κατηγορία “Quality Choice Prize”
• 2017  Βραβείο στην κατηγορία “International Diamond Prize for Excellence in Quality”
• 2018  Βραβείο στην κατηγορία “Best Quality Leadership Award 2018”
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∆ιάκριση της Τραπέζης στα Εθνικά Βραβεία Εξυπηρέτησης Πελατών
του Ελληνικού Ινστιτούτου Εξυπηρέτησης Πελατών

        ην Πέµπτη, 1  ∆εκεµβρίου 2018, πραγµατοποιήθηκε η 9η τελετή απονοµής των Εθνικών Βραβείων Εξυπηρέτησης Πελατών του 
       Ελληνικού Ινστιτούτου Εξυπηρέτησης Πελατών ΕΙΕΠ , στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

Τα Εθνικά Βραβεία Εξυπηρέτησης Πελατών αποτελούν έναν θεσµό, ο οποίος έχει στόχο τη διάδοση γνώσης µέσα στις εταιρίες και στην 
αγορά, την ανάδειξη βέλτιστων πρακτικών, τη σύνδεση µε την εκπαιδευτική διαδικασία των οργανισµών και την αναβάθµιση της 
εξυπηρετήσεως των πελατών.

Στην 9η τελετή απονοµής, το ΕΙΕΠ βράβευσε 11 εταιρίες, οργανισµούς και στελέχη που θέτουν την εξυπηρέτηση των πελατών ως 
προτεραιότητα. 

Η Alpha Bank διακρίθηκε στην κατηγορία Οµάδα της ρονιάς  Εξυπηρέτηση Πελατών Μεγάλος Οργανισµός , µε την Οµάδα των Cust r 
urn ys που συντονίζει η ∆ιεύθυνση ηφιακής Καινοτοµίας. Η Οµάδα των Cust r urn ys αποτελεί ένα επιτυχηµένο 

πολυσυµµετοχικό σχήµα συνεργασίας διαφόρων ∆ιευθύνσεων της Τραπέζης, οι οποίες εστιάζουν στον ανασχεδιασµό υφισταµένων, αλλά 
και στη δηµιουργία νέων καινοτόµων προ όντων και υπηρεσιών, που βελτιώνουν 
την εµπειρία του σύγχρονου πελάτη, αξιοποιώντας τις δυνατότητες και τα νέα 
κανάλια επαφής και επικοινωνίας που προσφέρει η ηφιακή Τεχνολογία.

Εκ µέρους της Τραπέζης, το βραβείο παρέλαβε ο ∆ιευθυντής της ∆ιευθύνσεως 
ηφιακής Καινοτοµίας Ιωάννης Παπακώστας.

Η εν λόγω βράβευση αποτελεί αναγνώριση του στρατηγικού προσανατολισµού 
της Τραπέζης στον θεσµό της Εξυπηρετήσεως, µέσω της αγαστής συνεργασίας 
της µε το ΕΙΕΠ και τις Εταιρίες - Μέλη του. Σηµειώνεται ότι η συστηµατική 
συµµετοχή της Τραπέζης στο σύνολο των δράσεων του ΕΙΕΠ έχει συµβάλει στην 
εξωστρέφεια και προβολή της, µε δυναµικό αποτύπωµα στο πεδίο της 
Εξυπηρετήσεως Πελατών.  

Τ

Στιγµιότυπο από την απονοµή του βραβείου.
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Πιστοποίηση της ∆ιευθύνσεως Εφαρµογών Πληροφορικής
κατά το Πρότυπο  9001 201

       ∆ιεύθυνση Εφαρµογών Πληροφορικής ανανέωσε την Πιστοποίηση του Συστήµατος ∆ιαχειρίσεως Ποιότητος που εφαρµόζει 
       ανελλιπώς από το 2006.

 Πιστοποίηση αφορούσε στον δεύτερο επανέλεγχο rt at n Aud t  του τριετούς κύκλου που ξεκίνησε µετά από την 
επιτυχή ανανέωση το 2016, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της αναβαθµισµένης εκδόσεως 9001 201 . 

Η επιθεώρηση πραγµατοποιήθηκε από τον έγκριτο και διεθνώς αναγνωρισµένο Φορέα Πιστοποιήσεως Bur au r tas και 
περιελάµβανε το σύνολο των δραστηριοτήτων της ∆ιευθύνσεως, ήτοι

 Σχεδιασµό, Ανάπτυξη και Ενσωµάτωση Εφαρµογών Πληροφορικής
 Συντήρηση Λογισµικού, ∆ιαχείριση Αλλαγών και Υποστήριξη νέων Εκδόσεων σε αγορασµένο λογισµικό.

Στο πλαίσιο αυτό, πραγµατοποιήθηκε δειγµατοληπτικός έλεγχος σε όλες τις ∆ιαδικασίες του Συστήµατος Ποιότητος, µέσω του 
οποίου, για το 2018, διεκπεραιώθησαν

 88 Μεγάλα ργα Πληροφορικής
 . 9 περιστατικά n d nts
 .66  αιτήµατα παροχής πληροφορήσεως
 . 1  αιτήµατα βελτιώσεων λειτουργικότητας υφισταµένου λογισµικού
 6. 6 δυναµικές αλλαγές.

Οι εξωτερικοί επιθεωρητές επιβεβαίωσαν τη συνεχή πρόοδο του Συστήµατος Ποιότητος που εφαρµόζεται από τη ∆ιεύθυνση. 
Επιπροσθέτως, αξίζει να αναφερθεί ότι, για πρώτη φορά, η Πιστοποίηση συνδυάσθηκε χρονικά µε τις αντίστοιχες των 
∆ιευθύνσεων ∆ιαχειρίσεως ργων και Συστηµάτων Πληροφορικής καθώς επίσης και µε την Πιστοποίηση κατά 

 20000-1 2011, µε στόχο τον καλύτερο συντονισµό των ∆ιευθύνσεων της Πληροφορικής, αλλά και την περαιτέρω 
βελτίωση των αντίστοιχων Συστηµάτων Ποιότητος. 

Με γνώµονα τη διαρκή βελτίωση της ποιότητος των υπηρεσιών Πληροφορικής, η ∆ιεύθυνση Εφαρµογών Πληροφορικής σε 
συνεργασία µε τις εµπλεκόµενες ∆ιευθύνσεις, στοχεύει, για το 2019, σε

 Πλήρη εναρµόνιση του Συστήµατος Ποιότητος µε τις κεντρικές πολιτικές ∆ιαχειρίσεως Κίνδυνου.
 Σύνδεση µε το Πλαίσιο Ασφαλείας Πληροφοριών µέσω κοινών διαδικασιών κατά το Πρότυπο  2 001
 Ενδυνάµωση των διαδικασιών εκπαιδεύσεως και διαχειρίσεως γνώσεως.

Η
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∆ιεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών
Πιστοποίηση του Συστήµατος ∆ιαχειρίσεως Ποιότητος κατά το διεθνές Πρότυπο  9001 201

       τοµέας Cust r r  p rat ns της ∆ιευθύνσεως Υποστηρικτικών Λειτουργιών έλαβε, για ενδέκατη συνεχή 

       χρονιά, θετική αξιολόγηση από τον έγκριτο και διεθνώς αναγνωρισµένο οίκο αξιολογήσεως Bur au r tas 

C rt at n ld n  A , στη ∆ιαχείριση Εργασιών Εξυπηρετήσεως Πελατών .

Το πλαίσιο εργασιών, το οποίο αξιολογήθηκε επιτυχώς, περιλαµβάνει τις ακόλουθες λειτουργίες

 την Ανάπτυξη και τη Βελτιστοποίηση Λειτουργικής Υποστηρίξεως

 τη ∆ιευθέτηση Υποθέσεων Πελατών και 

 τη ∆ιαχείριση Ειδικών Υποθέσεων Πελατών, µέσω της διαµεσολαβήσεως στην επίλυση ζητηµάτων που τους απασχολούν

µε την Τράπεζα.

Η εν λόγω αξιολόγηση πιστοποιεί την επιτυχή εφαρµογή του Συστήµατος ∆ιαχειρίσεως Ποιότητος  9001 201  και 

επιβεβαιώνει τη στρατηγική στόχευση της ∆ιευθύνσεως Υποστηρικτικών Λειτουργιών στη συστηµατική βελτίωση των 

εργασιών εξυπηρετήσεως Πελατών.

Ο
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∆ιεύθυνση C rp rat  nan

       ∆ιεύθυνση C rp rat  nan , η οποία παρέχει υπηρεσίες επενδυτικής τραπεζικής για περισσότερο από 0 έτη στον 
       µιλο, ολοκλήρωσε µε επιτυχία τις µεγαλύτερες συναλλαγές του 2018, στον τοµέα της ενέργειας και ειδικότερα

Συµβούλευσε τη ∆ΕΠΑ στην επιτυχή υλοποίηση τριών συναλλαγών στρατηγικής σηµασίας στις εταιρίες παροχής και διανοµής αερίου

 πώληση του 1  του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας Προµήθειας Αερίου εσσαλονίκης εσσαλίας Α.Ε. ΕΝΙ  µε τη 
 µεταβίβαση των αντίστοιχων µετοχών από τη ∆ΕΠΑ στην n  as  lu  .p.A. L  και την
 αγορά  του 9  του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡ ΕΙΑΣ και
 αγορά του 9  της εταιρίας ∆ΙΑΝΟΜΗ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΕ, αµφότερες αγορές µε τη µεταβίβαση των αντίστοιχων µετοχών 
από τη yal ut h h ll.

Επίσης, η οµάδα του C rp rat  nan  υποστήριξε ως ρηµατοοικονοµικός Σύµβουλος το ΤΑΙΠΕ∆ στην επιτυχή ολοκλήρωση 
ενός ακόµη σηµαντικού κεφαλαίου στο πρόγραµµα αξιοποιήσεως της περιουσίας του ελληνικού δηµοσίου, στη µεταβίβαση του 
66  του µετοχικού κεφαλαίου του ∆ΕΣΦΑ 1  για το Ταµείο και  για τα ΕΛΠΕ  στην κοινοπραξία L A n r y 
n rastru tur  ld n s .A. έναντι συνολικού τιµήµατος Ευρώ  εκατ.  κοινοπραξία που αποτελεί τον νέο µέτοχο του 
∆ΕΣΦΑ απαρτίζεται από τους µεγαλύτερους Ευρωπαίους ∆ιαχειριστές Συστηµάτων Φυσικού 
Αερίου, τις εταιρίες na  .p.A., na ás nt rna nal .L. . και lu ys .A.

Παράλληλα, στον τοµέα κεφαλαιαγοράς, η οµάδα του C rp rat  nan  συντόνισε, σε 
συνεργασία µε τη ∆ιεύθυνση ρηµατοοικονοµικών Προ όντων και σχήµα λοιπών αναδόχων, 
τις συναλλαγές εκδόσεως εταιρικών οµολόγων των εταιριών ΕΚ ΤΕΡΝΑ και C AL, οι οποίες 
ολοκληρώθηκαν µε µεγάλη επιτυχία συγκεντρώνοντας συνολικά κεφάλαια Ευρώ 210 εκατ., 
ενώ η συνολική ζήτηση ανήλθε σε Ευρώ 600 εκατ. περίπου. 

έλος, συνέχισε να υποστηρίζει τους Πελάτες της σε συναλλαγές αυξήσεως µετοχικού 
κεφαλαίου, αλλά και δηµοσίων προτάσεων, όπως είναι της ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. και της 

C A B  A B , παρέχοντας υπηρεσίες υ ηλής ποιότητας και συµβάλλοντας στην 
ταχεία ολοκλήρωση των συναλλαγών. 

Η
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Ενηµερωτικές εκδηλώσεις Πελατών της ∆ιευθύνσεως Private Banking

      την Τετάρτη, 21 Νοεµβρίου 2018, πραγµατοποιήθηκε ενηµερωτική εκδήλωση Πελατών της ∆ιευθύνσεως Private 

      Banking, στο Ηράκλειο της Κρήτης, από τον επενδυτικό οίκο BNP Paribas. Ο ∆ιευθυντής της ∆ιευθύνσεως Private 

Banking Εµµανουήλ Αρζινός πραγµατοποίησε σύντοµη οµιλία και ακολούθησε παρουσίαση από τον ∆ιευθυντή της 

∆ιευθύνσεως Επενδυτικών Χαρτοφυλακίων Παναγιώτη Ρεµούνδο µε θέµα: “Επενδύοντας σήµερα στις ευκαιρίες του αύριο” 

καθώς και από την κυρία Σοφία ∆ηµοπούλου, Head of Distribution Sales Greece, BNP Paribas Asset Management.  

Στην εκδήλωση παρευρέθησαν η ∆ιευθύντρια της ∆ιευθύνσεως Καταστηµάτων Νήσων Αιγαίου και Κρήτης 

Μαρία Παπαγεωργίου, η ∆ιευθύντρια της ∆ιευθύνσεως Τραπεζικής Ιδιωτών και Personal Banking Ευαγγελία Χατζηδάκη, 

∆ιευθυντές καθώς και Στελέχη των τοπικών Καταστηµάτων.  

Την Τετάρτη, 12 ∆εκεµβρίου 2018, πραγµατοποιήθηκε χριστουγεννιάτικη εκδήλωση για Πελάτες της ∆ιευθύνσεως 

Private Banking στο Κέντρο Alpha Private Bank Κηφισιάς.

Στην εκδήλωση, ο ∆ιευθυντής της ∆ιευθύνσεως Private Banking Εµµανουήλ Αρζινός και ο ∆ιευθυντής του Κέντρου 

Alpha Private Bank Κηφισιάς Βίκτωρ Αρτεµιάδης πραγµατοποίησαν σύντοµες οµιλίες. Στην εκδήλωση παρευρέθησαν 

επίσης, η ∆ιευθύντρια της ∆ιευθύνσεως Τραπεζικής Ιδιωτών και Personal Banking Ευαγγελία Χατζηδάκη, ο ∆ιευθυντής της 

∆ιευθύνσεως Επενδυτικών Χαρτοφυλακίων Παναγιώτης Ρεµούνδος καθώς και Στελέχη της ∆ιευθύνσεως Private Banking 

και ∆ιευθυντές Καταστηµάτων. 

Τ
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Ενηµερωτική εκδήλωση Πελατών της ∆ιευθύνσεως Τραπεζικής Ιδιωτών
και rs nal Bank n  στην Κρήτη

      ην Πέµπτη, 22 Νοεµβρίου 2018, πραγµατοποιήθηκε ενηµερωτική εκδήλωση Πελατών της ∆ιευθύνσεως Τραπεζικής 

      Ιδιωτών και rs nal Bank n , στο ράκλειο της ρήτης. Ο Εντεταλµένος ενικός ∆ιευθυντής r at  and 

n st nt Bank n  Ιωάννης Μ. Εµίρης πραγµατοποίησε σύντοµη οµιλία και ακολούθησε παρουσίαση από τον Αντιπρόεδρο 

και ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο της Alpha Ass t ana nt Α.Ε.∆.Α.Κ. Κίµωνα ∆. Βολίκα και τον ∆ιευθυντή της ∆ιευθύνσεως 

Επενδυτικών αρτοφυλακίων Παναγιώτη Ρεµούνδο µε θέµα  Επενδυτική Στρατηγική 2018  Ισορροπώντας στη νέα 

πραγµατικότητα . 

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε µε την οµιλία της ∆ιευθύντριας της ∆ιευθύνσεως Τραπεζικής Ιδιωτών και rs nal Bank n  

Ευαγγελίας ατζηδάκη. 

Στην εκδήλωση παρέστησαν η ∆ιευθύντρια της ∆ιευθύνσεως Καταστηµάτων Νήσων Αιγαίου και Κρήτης Μαρία Παπαγεωργίου, 

ο ∆ιευθυντής της ∆ιευθύνσεως r at  Bank n  Εµµανουήλ Αρζινός, ο ενικός ∆ιευθυντής της Alpha Ass t ana nt 

Α.Ε.∆.Α.Κ. Νικόλαος Καραθανάσης καθώς και Στελέχη των τοπικών Καταστηµάτων.  

Τ
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Ενηµερωτική εκδήλωση Πελατών
των Επιχειρηµατικών Κέντρων της Τραπέζης στην Πάτρα

      η ∆ευτέρα,  ∆εκεµβρίου 2018, η ∆ιεύθυνση ρηµατοοικονοµικών Προ όντων της Τραπέζης πραγµατοποίησε 
      ενηµερωτική εκδήλωση για τους Πελάτες των Επιχειρηµατικών Κέντρων της Alpha Bank στην Πάτρα, µε θέµα  
Σύγχρονη Επιχείρηση – Σύγχρονη Τράπεζα  ∆ιεθνείς Αγορές - Κίνηση Κεφαλαίων - ∆ιεθνές Εµπόριο .

Κατά τη διάρκεια της παρουσιάσεως, οι Πελάτες ενηµερώθηκαν για τις υπηρεσίες και τα προ όντα που προσφέρει η 
Τράπεζα στους Επιχειρηµατικούς Πελάτες της για την υποστήριξη του συναλλακτικού τους κύκλου, εστιάζοντας ιδιαίτερα στις 
υπηρεσίες και τα προ όντα Κινήσεως Κεφαλαίων, ∆ιεθνούς Εµπορίου και rad  nan , ∆ιεθνών Αγορών καθώς και στα 
ηλεκτρονικά µέσα που τους παρέχει για την εκτέλεση των τραπεζικών τους εργασιών.

Ο Εντεταλµένος ενικός ∆ιευθυντής ∆ιαχειρίσεως ∆ιαθεσίµων εώργιος Β. Μιχαλόπουλος πραγµατοποίησε σύντοµη οµιλία 
και ακολούθησε παρουσίαση για τα προ όντα και τις υπηρεσίες της Τραπέζης από τον ∆ιευθυντή της ∆ιευθύνσεως 
ρηµατοοικονοµικών Προ όντων Αθανάσιο Παυλίδη και τους Υποδιευθυντές της αυτής ∆ιευθύνσεως Αθανάσιο ολέβα, 

Αδαµαντία Πελέκη και εώργιο Μαρκου ζο. 

Στην εκδήλωση παρευρέθησαν ο ∆ιευθυντής της ∆ιευθύνσεως Καταστηµάτων Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδος και Ιονίων 
Νήσων Εµµανουήλ Καλλούδης, ο Υποδιευθυντής της ∆ιευθύνσεως Επιχειρηµατικών Κέντρων ρυσόστοµος Κάτσης, ο 
∆ιευθυντής του Επιχειρηµατικού Κέντρου Αττικής Ι εοφάνης Μαλκογεώργος µαζί µε Στελέχη του αυτού Επιχειρηµατικού 
Κέντρου καθώς και ∆ιευθυντές και Στελέχη των τοπικών Καταστηµάτων.

Τ
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Πρόγραµµα Ενηµερωτικών Ηµερίδων µε θέµα Ελληνική Επιχειρηµατικότητα
Προοπτικές, Προκλήσεις, Στρατηγική

       η ∆ευτέρα, 26 Νοεµβρίου 2018, η Alpha Bank πραγµατοποίησε ενηµερωτική ηµερίδα στην Κηφισιά, µε θέµα Ελληνική 

      Επι ειρηµατικότητα  Προοπτικές, Προκλήσεις, Στρατη ική , στην οποία συµµετείχαν εκπρόσωποι Μικρών 

Επιχειρήσεων και Ελεύθερων Επαγγελµατιών.

Εκ µέρους της Τραπέζης, παρέστησαν ο Εντεταλµένος ενικός ∆ιευθυντής ∆ικτύου Καταστηµάτων Ελλάδος Ισίδωρος Πάσσας, ο 

Εντεταλµένος ενικός ∆ιευθυντής ∆ιαχειρίσεως ∆ιαθεσίµων εώργιος Μιχαλόπουλος, ο ∆ιευθυντής της ∆ιευθύνσεως 

ρηµατοοικονοµικών Προ όντων Αθανάσιος Παυλίδης, ο ∆ιευθυντής της ∆ιευθύνσεως Καταστηµάτων Αττικής και Ανατολικής 

Στερεάς Ελλάδος εώργιος Ραπανάκης, ο ∆ιευθυντής της ∆ιευθύνσεως Τραπεζικής Μικρών Επιχειρήσεων Σπυρίδων 

Ρεντετάκος, η ∆ιευθύντρια της ∆ιευθύνσεως Λιανικής Πίστεως Αικατερίνη Μιχαλοπούλου, Υποδιευθυντές ∆ιευθύνσεων της 

Τραπέζης, Στελέχη της ∆ιευθύνσεως ark t n  και ∆ηµοσίων Σχέσεων, οι ∆ιευθυντές καθώς και Στελέχη Καταστηµάτων.    
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Στόχος της Ηµερίδος ήταν η ενδυνάµωση των σταθερών και µακροχρόνιων σχέσεων συνεργασίας µε Μικρές Επιχειρήσεις, 

καθώς οι εκπρόσωποί τους είχαν την ευκαιρία να ενηµερωθούν από τα αρµόδια Στελέχη της Τραπέζης και να ανταλλάξουν 

από εις µαζί τους για όλα τα επίκαιρα θέµατα. Στην Ηµερίδα οµιλητές ήταν ο Εντεταλµένος ενικός ∆ιευθυντής ∆ικτύου 

Καταστηµάτων Ελλάδος Ισίδωρος Πάσσας, ο ∆ιευθυντής της ∆ιευθύνσεως Καταστηµάτων Αττικής και Ανατολικής Στερεάς 

Ελλάδος εώργιος Ραπανάκης και ο ∆ιευθυντής της ∆ιευθύνσεως Τραπεζικής Μικρών Επιχειρήσεων Σπυρίδων Ρεντετάκος.

Η θεµατολογία επικεντρώθηκε στην παρουσίαση των βέλτιστων επιχειρηµατικών πρακτικών που συµβάλλουν στην υγιή 

ανάπτυξη και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων. Επισηµάνθηκε µεταξύ άλλων ότι τα νέα προ όντα, τα 

καινούρια n pts και οι τεχνολογικές καινοτοµίες, όπως και η έµφαση σε υπηρεσίες προστιθέµενης αξίας, η επένδυση 

στο ανθρώπινο δυναµικό και ο εξορθολογισµός των δαπανών µπορούν να αποτελέσουν κύρια στοιχεία στον σχεδιασµό της 

επόµενης ηµέρας για τις Μικρές Επιχειρήσεις. 

Στη νέα ηφιακή εποχή που διανύουµε, την οποία χαρακτηρίζει η µετάβαση από την οικονοµία των υπηρεσιών στην 

οικονοµία των εµπειριών, οι Μικρές Επιχειρήσεις καλούνται να ενσωµατώσουν τις νέες δυνατότητες που προσφέρει η 

ηφιακή τεχνολογία στον τρόπο λειτουργίας τους, προκειµένου να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητά τους. Ισχυρή 

πρόκληση παραµένει η ενίσχυση των εξαγωγών καθώς και η αύξηση της προστιθέµενης αξίας των παραγοµένων 

προ όντων και προσφεροµένων υπηρεσιών, µε έµφαση σε κλάδους που εµφανίζουν ισχυρά εγγενή πλεονεκτήµατα για 

περαιτέρω ανάπτυξη, όπως ο τουρισµός και όλες οι υπηρεσίες που συνδέονται µε αυτόν , ο αγροδιατροφικός τοµέας, η 

µεταποίηση που εντάσσεται σε διεθνείς αλυσίδες αξίας κ.λπ.

Επίσης, παρουσιάσθηκε η πρωτοβουλία της Τραπέζης για τη στήριξη των επιχειρήσεων που εκπροσωπούν όλους τους 

ανωτέρω τοµείς, µέσω των Σύγχρονων Αναπτυξιακών ρηµατοδοτικών Εργαλείων ΤΕΠΙ   - Επιχειρηµατική 

Επανεκκίνηση-Ενδιάµεσο, C , nn n, ΕΣΠΑ κ.λπ. Η Alpha Bank αξιοποιώντας τα εν λόγω Προγράµµατα, παρέχει 

χρηµατοδότηση µε ευνο κούς όρους για τη στήριξη των παραγωγικών δυνάµεων της ελληνικής επιχειρηµατικότητας, 

συµβάλλοντας ουσιαστικά και αποτελεσµατικά στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και τη βιώσιµη ανάπτυξη. 
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      ην Τετάρτη, 16 Ιανουαρίου 2019, ξεκίνησε µε επιτυχία και µεγάλη ανταπόκριση από τους Υπαλλήλους της Τραπέζης, 
      ο 2ος Κύκλος Εσωτερικών Μαθηµάτων Alpha Πολιτισµός  που πραγµατοποιεί η ∆ιεύθυνση Ανθρωπίνου ∆υναµικού 
σε συνεργασία µε τη Συλλογή ργων Τέχνης, τη Νοµισµατική Συλλογή και το Ιστορικό Αρχείο της Τραπέζης.

Ο Κύκλος περιλαµβάνει τρεις ενότητες και κάθε ενότητα περιλαµβάνει τέσσερα µαθήµατα, τα οποία θα πραγµατοποιούνται 
µία φορά τον µήνα, στην Αίθουσα Εκπαιδευτικών Προγραµµάτων της Τραπέζης.

Τ

      ∆ιεύθυνση Ανθρωπίνου ∆υναµικού συνεχίζοντας σταθερά την προσπάθεια για τη βελτίωση των παρεχοµένων υπηρεσιών 
      και τον εκσυγχρονισµό των λειτουργιών, σχεδίασε και έθεσε σε λειτουργία δύο νέες εφαρµογές για την υποστήριξη του 

ιευ υντού  ε ουσιοδοτηµένου ρήστη στην καθηµερινή εργασία

ια είριση ρ ανωτικής οµής  και Στοι εία Ερ αζοµένου .

Οι δύο νέες εφαρµογές είναι διαθέσιµες στο εσωτερικό δίκτυο επικοινωνίας της Τραπέζης, Alpha Bank ntran t, εµπλουτίζοντας 
το ήδη υπάρχον χαρτοφυλάκιο  εφαρµογών . 

Ειδικότερα
Η εφαρµογή ια είριση ρ ανωτικής οµής  παρέχει στον ∆ιευθυντή τη δυνατότητα να διαχειρίζεται την οργανωτική δοµή 
της Μονάδος του, σύµφωνα µε τον ισχύοντα Κανονισµό Λειτουργίας και την τρέχουσα Σύνθεση του Προσωπικού.

Η εφαρµογή Στοι εία Ερ αζοµένου  παρέχει στον ∆ιευθυντή επίκαιρη πληροφόρηση 
σχετικά µε τα στοιχεία γνώσεων και επαγγελµατικής πορείας στην Τράπεζα, του 
Προσωπικού της Μονάδος ή/ και των Μονάδων εποπτείας του.

Μέσω των νέων εφαρµογών  
•  επιτυγχάνεται η αµεσότητα στην ενηµέρωση και στην επικαιροποίηση των υπηρεσιακών 
    δεδοµένων
  αξιοποιούνται η τεχνολογία και τα συστήµατα της Τραπέζης και
  εξοικονοµείται χρόνος και πόροι κατά την εκτέλεση της καθηµερινής εργασίας.

Η

∆ιεύθυνση Ανθρωπίνου ∆υναµικού
Πάµε Μαζί  να παρακολουθήσουµε τον 2ο Κύκλο Μαθηµάτων Alpha Πολιτισµός  

Νέες Εφαρµογές στο Alpha Bank ntran t 

∆ιαχείριση Οργανωτικής ∆οµής  και Στοιχεία Εργαζοµένου

...........................................................................................................................................................................................



 ΤΡΑΠΕ A

<       24 / 62      >

∆ιεύθυνση Εκπαιδεύσεως
Τα σηµαντικότερα εκπαιδευτικά γεγονότα των µηνών Νοεµβρίου και ∆εκεµβρίου 2018

      ατά τους µήνες Νοέµβριο και ∆εκέµβριο 2018, στα Εκπαιδευτικά Κέντρα της Τραπέζης πραγµατοποιήθηκαν 0 εκπαιδευτικά 
      προγράµµατα, στα οποία συµµετείχαν 1.8 9 άτοµα.

Τα κυριότερα προγράµµατα που διεξήχθησαν εντός Τραπέζης, παρουσιάζονται στον ακόλουθο Πίνακα

K

Ε ΑΤ Α Ε ΠΑ Ε Τ  Π Α ΑΤ
Τραπεζική Τεχνική  Καθυστερήσεις

  Σύµβουλοι ΥΠΙ ld – Βασικό

  Μέλη ∆ιευθύνσεως Καταστήµατος και Εύπορη πελατεία

  Νέοι ΥΠΙ

  ΥΠΙ και Στέγη

  ΥΠΙ και Καταναλωτικά

  ΥΠΙ και Ασφαλιστικά

  ΥΠΕ και Ασφαλιστικά

  Εφαρµογές Εταιρικών Πράξεων

  νώση Πελάτη n  y ur Cust r

  Υπεύθυνος A L - r n

Προγράµµατα 

∆ιοικητικής και Ασφαλείας  Τεχνικές παρουσιάσεων

   and tr ss ana nt

  Συνεργασία και Οµαδικότητα

  Αποτελεσµατικές συναντήσεις

  Πυρασφάλεια
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Η εκπαιδευτική δράση που ξεχώρισε ήταν το πρόγραµµα ΠΕ   ασικό , το οποίο ζητήθηκε από τη ∆ιεύθυνση 

Τραπεζικής Μικρών Επιχειρήσεων και σχεδιάσθηκε σε συνεργασία µε τα Στελέχη της αυτής ∆ιευθύνσεως, τους µόνιµους 

Εκπαιδευτές καθώς και µε εξωτερικό συνεργάτη. Κατά τον µήνα ∆εκέµβριο, πραγµατοποιήθηκε πιλοτικά η εκπαίδευση του 

πρώτου τµήµατος µε 1  συµµετέχοντες, ενώ κατά το 2019 θα κληθούν να το παρακολουθήσουν όλοι οι ΥΠΕ ld του 

∆ικτύου Καταστηµάτων. Το Πρόγραµµα διεξάγεται σε δύο φάσεις, διάρκειας πέντε και δύο ηµερών, αντιστοίχως. 

Α  µέρος διάρκειας πέντε συνεχόµενων ηµερών  µε τις ακόλουθες βασικές θεµατικές ενότητες

 νώση των προκλήσεων λειτουργίας των µικρών επιχειρήσεων και κατανόηση του ρόλου της Τραπέζης και του 

 Υπευθύνου Πελατείας των ld Επιχειρήσεων στην αντιµετώπιση αυτών των προκλήσεων

 Ανάπτυξη κατάλληλων δεξιοτήτων για την αποτελεσµατική οργάνωση της καθηµερινότητας, τον προγραµµατισµό και την 

 ιεράρχηση προτεραιοτήτων, ώστε να γίνεται ευκολότερη η εστίαση σε θέµατα στρατηγικής σηµασίας για τον ΥΠΕ ld

 Ανάλυση του οικονοµικού εντύπου Ε  και άντληση πληροφοριακών στοιχείων που συνθέτουν το προφίλ της επιχειρήσεως

 Ενισχυόµενα Αναπτυξιακά Προγράµµατα

 Κατανόηση της σηµασίας της τεχνολογίας στον ρόλο και την εικόνα του ΥΠΕ ld, προσέγγιση και εξυπηρέτηση του 

 Πελάτη και η εικόνα της Τραπέζης προς τις επιχειρήσεις.

 µέρος διάρκειας δύο ηµερών , το οποίο πραγµατοποιείται σε χρονικό διάστηµα τριών έως τεσσάρων εβδοµάδων µετά 

από την ολοκλήρωση του Α  µέρους, µε τις ακόλουθες βασικές θεµατικές ενότητες  

 Παρουσίαση από κάθε εκπαιδευόµενο της εµπειρίας του από την πρακτική εφαρµογή όσων διδάχθηκε στο Α  µέρος 

 Τεχνικές επιρροής στη διαπραγµάτευση. 

ια την περαιτέρω ενίσχυση του εν λόγω εκπαιδευτικού προγράµµατος δηµιουργήθηκε το νέο µάθηµα -l arn n  

  , η ολοκλήρωση του οποίου αποτελεί προαπαιτούµενο για την παρακολούθηση του προγράµµατος 

ΥΠΕ ld – Βασικό .
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Εσωτερικές Πιστοποιήσεις  Ερ ασίες αταστηµάτων

Την 1  ∆εκεµβρίου 2018, πραγµατοποιήθηκαν οι εξετάσεις β  εξαµήνου των Εσωτερικών Πιστοποιήσεων της Τραπέζης. 
Η συµµετοχή ήταν, για ακόµη µία φορά, µεγάλη, καθώς  άτοµα εξετάσθηκαν για 00 Πιστοποιητικά ορισµένα άτοµα 
εξετάσθηκαν για περισσότερα του ενός Πιστοποιητικά , ενώ το µέσο ποσοστό επιτυχίας ανήλθε στο 0, .

Η εικόνα των αποτελεσµάτων, ανά Πιστοποιητικό, παρατίθεται στον Πίνακα που ακολουθεί

Εσωτερικές Πιστοποιήσεις
201  Ε Ε Σ

Πιστοποιητικό Ε ετασ έντες  Επιτυ όντες Ποσοστό
   Επιτυ ίας
Ν ΣΗ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ  7 19 0,

ΣΥΝΑΛΛΑ ΕΣ 1  2 1 7 ,
ΣΥΝΑΛΛΑ ΕΣ 2    7 ,00
ΕΛΕ ΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑ Ν ΑΠΟ ΕΣΗ ΕΡ ΑΣΙΑΣ ΥΛΕ  12  ,
ΕΡ ΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛ ΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΕ Σ    97,1
ΕΡ ΑΣΙΕΣ ΣΤΕ ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΕ Σ  9 6 7 , 7
ΚΑΤΑ ΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΕΣ ΕΡ ΑΣΙΕΣ ΥΠΙ  27 17 62,96
ΚΑΤΑ ΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΕΣ ΕΡ ΑΣΙΕΣ L     0,00
ΤΡΑΠΕ ΟΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡ ΑΣΙΕΣ Ι∆Ι Τ Ν  6 2 , 9
ΤΡΑΠΕ ΟΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡ ΑΣΙΕΣ ΕΠΙ ΕΙΡΗΣΕ Ν  2  20 6,96
ΚΑ ΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ  21 1  66,67
Ε ΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ  1  12 66,67
ΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ   26 7 ,79

Α ΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΙΠΣΡΑ Η  2  17 70,
ΕΝΕ ΥΕΣ ΠΙΣΤ ΣΕΙΣ  16  1,2
ΕΡ ΑΣΙΕΣ ΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΕ Σ ΕΠΙ ΕΙΡΗΣΕ Ν  29 19 6 , 2
Σύνολο Πιστοποιητικ ν 71  70,70
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Ε ωτερικές Πιστοποιήσεις  Επενδυτικά

Την 10 και την 11 Νοεµβρίου 2018, πραγµατοποιήθηκαν οι εξετάσεις στην παροχή επενδυτικών υπηρεσιών της ΤτΕ. Η 

Τράπεζα, για ακόµη µία χρονιά, είχε πολύ σηµαντική συµµετοχή και ικανοποιητικά ποσοστά επιτυχίας. Παράλληλα, 1  Στελέχη 

ανανέωσαν την ισχύ των Πιστοποιητικών τους µε έτος κτήσεως 2011. 

Επιπλέον, το 2018 σηµατοδοτήθηκε από τον εµπλουτισµό από την Επιτροπή των Εξετάσεων της τραπέζης ερωτήσεων για τα 

Ειδικά έµατα α2 .

<       2  / 62      >



 ΤΡΑΠΕ A

<       28 / 62      >

Σεµινάριο Επιµόρ ωσης

σον αφορά στην ανανέωση της ισχύος των Πιστοποιητικών, αρχής γενοµένης µε αυτά µε έτος κτήσεως 2012, η διαδικασία 
θα γίνεται πλέον µέσω Σεµιναρίου Επιµόρφωσης , σύµφωνα µε την ορολογία της Τραπέζης της Ελλάδος, και εξετάσεων στο 
Νοµοθετικό Πλαίσιο λειτουργίας της Κεφαλαιαγοράς. Το Σεµινάριο διεξάγεται υπό την ευθύνη του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου 
Αθηνών και υπό την εποπτεία της ΤτΕ. 

Ο νέος αυτός τρόπος ανανεώσεως της ισχύος των Πιστοποιητικών παρέχει τα ακόλουθα πλεονεκτήµατα  

Η προετοιµασία γίνεται µέσω παρακολουθήσεως εγκεκριµένου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και την Τράπεζα της Ελλάδος 
µαθήµατος -l arn n  µε τις ακόλουθες λεπτοµέρειες

Το -l arn n  µάθηµα Νοµοθετικό Πλαίσιο Κεφαλαιαγοράς - Σεµινάριο Επιµόρφωσης α1-δ  είναι διαθέσιµο σε 2 ωρη βάση, 
διαρθρώνεται σε επτά ενότητες, περιλαµβάνει συνολικά 0 ασκήσεις κατανοήσεως δέκα ερωτήσεις ανά θεµατική ενότητα  και 
απαιτούνται  

 1. πλοήγηση σε όλες τις ενότητες και ορθή απάντηση σε ποσοστό 60  κατ  ελάχιστο, σε όλες τις επιµέρους ασκήσεις στο 
  τέλος της κάθε ενότητας, για να θεωρηθεί ολοκληρωµένη χωρίς περιορισµό επαναλή εων
 2. ελάχιστη συνολική διάρκεια παρακολουθήσεως του µαθήµατος 1  ώρες 
 . ιδιαίτερη προσοχή στα σηµεία των αλλαγών του ΝΠ, όπου αναγράφεται η ένδειξη Σηµαντική Ρύθµιση- Επισήµανση. 
  Σηµειώνεται ότι το µάθηµα συνοδεύεται και από Λεξικό ρων για µεγαλύτερη εµβάθυνση.

Το µάθηµα θεωρείται ολοκληρωµένο επιτυχώς, εφόσον καλυφθούν και οι δύο πρώτες από τις ανωτέρω προ ποθέσεις.

σοι συµµετέχοντες ολοκλήρωσαν τα ανωτέρω, εκλήθησαν σε γραπτές διά ζώσης εξετάσεις υπό την επίβλε η και την ευθύνη 
της Επιστηµονικής Υπευθύνου του Προγράµµατος, Καθηγήτριας του ΟΠΑ. Συνολικά πραγµατοποιήθηκαν τέσσερις εξεταστικές 
στην Αθήνα και τη εσσαλονίκη, όπου συµµετείχαν 1  άτοµα, εκ των οποίων 12  ήταν επιτυχόντες, µε το ποσοστό επιτυχίας 
να ανέρχεται στο 91 .

 Σεµινάριο Επιµόρ ωσης  Παλαιός τρόπος 

Προετοιµασία  -l arn n  Τάξη

λη Μόνον οι αλλαγές της τελευταίας ετίας  λη η νοµοθεσία 

ιάρκεια ε ετάσεως 60  60

Πλή ος ερωτήσεων 0 0

άση επιτυ ίας 60  ήτοι 18 σωστές απαντήσεις 0  ήτοι 28 σωστές απαντήσεις
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Ε ωτερικές Πιστοποιήσεις  Ασ αλιστικά

Κατά το 2018, 1.808 άτοµα κάτοχοι Πιστοποιητικού έως και το 201 , 9  άτοµα κάτοχοι Πιστοποιητικού το 201 , 6 άτοµα 
κάτοχοι Πιστοποιητικού το 2016  και 8 άτοµα κάτοχοι Πιστοποιητικού το 201  συµµετείχαν στη διαδικασία 
Επανεκπαιδεύσεως και Επαναπιστοποιήσεως νώσεων Αντ ασφαλιστικών ∆ιαµεσολαβητών, συµµορφούµενοι µε την 
Πράξη /21.11.201  της ΤτΕ.

Ειδικότερα, οι συµµετέχοντες παρακολούθησαν ειδικά εγκεκριµένα από την ΤτΕ µαθήµατα, µέσω  Bas d ra n n , που 
αφορούσαν σε τρεις διαφορετικούς τοµείς  Τοµέας Α - Προ όντα, Τοµέας - εσµικό Πλαίσιο Ιδιωτικής Ασφαλίσεως ΠΙΑ  
και Τοµέας - Πελάτης και Πώληση Π Π .

Στο τέλος της εκπαιδεύσεως διεξήχθησαν εξετάσεις, µε τελευταία εξεταστική του έτους τον ∆εκέµβριο 2018. Η διαδικασία θα 
συνεχισθεί µε νέα µαθήµατα το 2019, έτος κατά το οποίο ολοκληρώνεται και η πρώτη πενταετία υποχρεωτικής 
επαναπιστοποιήσεως και στους συµµετέχοντες θα προστεθούν και όσοι έλαβαν την Πιστοποίησή τους το 2018.

 201  Συµµετο ές  Συµµετο ές   ΕΠ Τ Σ
 άτο οι έως και το 201  Επιτυ όντες Ε ετασ έντες ΣΕ Σ
 Προγράµµατα Ασφαλίσεως
 ωής-Συνδεδεµένο
 Ban assuran  1.9 9 1.9  100
 Προγράµµατα Ασφαλίσεως
 ωής- η Συνδεδεµένο
 Ban assuran   6  82
 ΠΙΑ 1   9
 ΠΙΑ 2 1.896 1.90  100
 ΠΙΑ  1 1 100
 ΠΙΑ  1.9  1.9 1 100
 Π Π 1 2 .612 .669 99



 ΤΡΑΠΕ A

<       30 / 62      >

 201  Συµµετο ές  Συµµετο ές   ΕΠ Τ Σ
 άτο οι 201  Επιτυ όντες Ε ετασ έντες ΣΕ Σ
 Προγράµµατα Ασφαλίσεως
 ωής- η Συνδεδεµένο
 Bancassurance 102 104 98%
 ΠΙΑ 2 1 1 100
 ΠΙΑ  96 9  99
 Π Π  102 102 100

 Σύνολο 301 304 99

 201  Συµµετο ές  Συµµετο ές   ΕΠ Τ Σ
 άτο οι 2016 Επιτυ όντες Ε ετασ έντες ΣΕ Σ
 Προγράµµατα Ασφαλίσεως
 ωής- η Συνδεδεµένο
 Bancassurance 54 54 100%
 ΠΙΑ 1 2 2 100
 ΠΙΑ 2  2 8
 Π Π 1 2 1 1 100%
 Π Π  52 52 100%
 Σύνολο 1  161 9

 201  Συµµετο ές  Συµµετο ές   ΕΠ Τ Σ
 άτο οι 2017 Επιτυ όντες Ε ετασ έντες ΣΕ Σ
 Προγράµµατα Ασφαλίσεως
 ωής-Συνδεδεµένο
 Ban assuran  86 8  99
 ΠΙΑ 1  9 9
 Π Π 1 2 85 85 100%
 Σύνολο 2 6 2 1 9



 ΤΡΑΠΕ Α • ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ

Εγκαίνια της εκθέσεως Η Συλλογή της Alpha Bank. Ελληνική Τέχνη
από το 1960 έως σήµερα  στη εσσαλονίκη

      η ∆ευτέρα, 10 ∆εκεµβρίου 2018, πραγµατοποιήθηκαν τα εγκαίνια της εκθέσεως 
     Η Συλλογή της Alpha Bank. Ελληνική Τέχνη από το 1960 έως σήµερα , στα οποία 
παρευρέθησαν Πελάτες της Τραπέζης, τα Μέλη της ενικής ∆ιευθύνσεως Βασίλειος Ε. 

άλτης, ∆ηµήτριος Π. Μαντζούνης, εώργιος Κ. Αρώνης, Πηνελόπη Ε. Κονιδάρη, 
Κωνσταντίνος Ρ. ∆ορκοφίκης, Ιωάνννης Μ. Εµίρης και Ισίδωρος Σ. Πάσσας, καθώς και 
∆ιευθυντές και Υποδιευθυντές ∆ιευθύνσεων της Τραπέζης.
Η κθεση, που περιλαµβάνει σηµαντικά έργα τέχνης από τη Συλλογή ργων Τέχνης της 
Alpha Bank, διοργανώθηκε σε συνεργασία µε τον Μητροπολιτικό Οργανισµό Μουσείων 
Εικαστικών Τεχνών εσσαλονίκης ΜΟΜus , στην Αποθήκη Β1 στο λιµάνι της εσσαλονίκης 
και θα διαρκέσει έως την 2  Φεβρουαρίου 2019.
Στην κθεση παρουσιάζονται 1 έργα που σκιαγραφούν την εξέλιξη της καλλιτεχνικής 

δηµιουργίας των τελευταίων έξι δεκαετιών και φιλοτεχνήθηκαν από διακεκριµένους 
λληνες καλλιτέχνες, συγκεκριµένα τους  Β. Κανιάρη, Κ. Κουλεντιανό, Παύλο, 

Ν. Κεσσανλή, Τάκη, όδωρο, . Ρωµανού, Λ. Σαµαρά, . α τη, . Καρά, 
Β. Σκυλάκο, . Στάµο, Κ. Τσόκλη, Ν. κόλαντα, . κολφίνο, Ρ. Παπασπύρου, 
∆. Περδικίδη, . Λαζόγκα, . Κουνέλλη, . Ρόρρη, Α. Στασινοπούλου, Σ. Αντωνάκο, 
. Μπουτέα, Ι. Μολφέση, ∆. Αληθεινό, . Τότσικα, Α. εωργίου, Ν. Αλεξίου, 

Ε. Ηλιοπούλου, Λ. Παπακωνσταντίνου, Μ. Αρφαρά, Μ. ιάκα, . Λάππα, Μ. άρο, 
Α. υχούλη, Ε. κόνου, Μ. Κάσση, Μ. ιαννακάκη, Τ. Μαντζαβίνο και . αδούλη. 
Η κθεση συµπληρώνει, κατά κάποιον τρόπο, την παλαιότερη έκθεση, µε τίτλο 
Η Συλλογή της Αlpha Bank. Ελληνική τέχνη από το 1920 έως σήµερα , που 

φιλοξενήθηκε το 2006, στο Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Κύριος 
στόχος της είναι να αναδείξει τη νέα εικόνα της Συλλογής της Alpha Bank, η οποία 
εµπλουτίσθηκε µε σηµαντικά αποκτήµατα κατά την τελευταία δεκαετία. Τα έργα αυτά,
τα οποία παρουσιάζονται, για πρώτη φορά, ως έργα της Συλλογής της Τραπέζης, 
ενισχύουν την ενότητα των σύγχρονων έργων και υπογραµµίζουν την ελληνική 
δηµιουργία από το 1960 έως σήµερα. Συνεχής είναι η αναζήτηση έργων, στο πλαίσιο 
της Συλλογής, που θα δώσουν µία όσο το δυνατόν πληρέστερη εικόνα, στο µέλλον, 
σχετικά µε τις δεκαετίες αυτές.

T
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 Επιµελήτρια της Συλλογής ργων Τέχνης
της Αlpha Bank Ειρήνη Οράτη.



 ΤΡΑΠΕ Α • ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ

<       32 / 62      >

Εκπαιδευτικά σεµινάρια από τη Συλλογή ργων Τέχνης της Τραπέζης

      υνεχίζονται, για δεύτερη χρονιά, τα εκπαιδευτικά σεµινάρια που πραγµατοποιεί η Συλλογή ργων Τέχνης της Τραπέζης, 
      τα οποία απευθύνονται σε µεταπτυχιακούς φοιτητές του Τοµέα Ιστορίας της Τέχνης του Πανεπιστηµίου Αθηνών.

Στόχος του προγράµµατος, που έχει τίτλο Εικαστικές τέχνες στην Ελλάδα του 21ου αιώνα , είναι η πιο εξειδικευµένη θεωρητική 
παιδεία των σπουδαστών, µέσα από έναν κύκλο οκτώ µηνιαίων σεµιναρίων, που πραγµατοποιούνται στην Αίθουσα 
Εκπαιδευτικών Προγραµµάτων της Τραπέζης επί της οδού Πανεπιστηµίου 1.

Οι διδάσκοντες είναι θεωρητικοί και επαγγελµατίες από τον χώρο της ιστορίας της τέχνης, αλλά και της αγοράς της τέχνης στην 
Ελλάδα, ενώ σκοπός των σεµιναρίων είναι η ενηµέρωση από φορείς και ιδρύµατα που δραστηριοποιούνται στον χώρο των 
εικαστικών τεχνών σήµερα, η παρουσίαση και η ανάλυση της µείζονος εκθεσιακής δραστηριότητας και ο διάλογος µε έµπειρους 
παράγοντες από την αγορά έργων τέχνης. Στα δίωρα µαθήµατα, που έχουν τη µορφή σεµιναρίου, συντελείται πιο εύκολα 
η µετάβαση των φοιτητών από τη θεωρία στην πράξη, καθώς οι διαλέξεις πραγµατοποιούνται από επαγγελµατίες του χώρου.

Το πρώτο σεµινάριο µε θέµα  Οι πρωταγωνιστές στη σκηνή  της σύγχρονης τέχνης , πραγµατοποιήθηκε την Τρίτη, 1  Νοεµβρίου 
2018 από την Επιµελήτρια της Συλλογής ργων Τέχνης της Τραπέζης Ειρήνη Οράτη, ενώ το δεύτερο, διεξήχθη την Τρίτη, 
18 ∆εκεµβρίου 2018, µε οµιλητή τον κ. Αλέξη Κανιάρη, διευθυντή της εταιρίας , µε θέµα  Η εικόνα της αγοράς τέχνης και 
των εξελίξεών της . 

Ο δεύτερος κύκλος των σεµιναρίων θα ολοκληρωθεί τον Ιούνιο 2019. 

Σ
 Ειρήνη Οράτη. Ο Αλέξης Κανιάρης.
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Σεµινάριο νοµισµατικής για φοιτητές
του Πανεπιστηµίου του Σύδνε  στη Νοµισµατική Συλλογή της Τραπέζης
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       ην Τετάρτη, 16 Ιανουαρίου 2019, 2 φοιτητές της Αρχαιολογίας από το Πανεπιστήµιο του Σύδνε  στην Αυστραλία, 

      συνοδευόµενοι από τον Καθηγητή τους hard l s επισκέφθηκαν τη Νοµισµατική Συλλογή της Alpha Bank, στο πλαίσιο 

εκπαιδευτικού προγράµµατος, που διοργάνωσε το Αυστραλιανό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Αθηνών, και παρακολούθησαν 

σεµινάριο αρχαίας νοµισµατικής. 

Κατά την επίσκε ή τους, οι φοιτητές ενηµερώθηκαν για την ιστορία της Νοµισµατικής Συλλογής της Τραπέζης, την εφεύρεση και 

την εξέλιξη του νοµίσµατος και στη συνέχεια, εξοικειώθηκαν µε τον τρόπο κατασκευής των αρχαίων νοµισµάτων και έκο αν  

οι ίδιοι το δικό τους νόµισµα . Στην επίσκε η ήταν παρών και ο ∆ιευθυντής του Αυστραλιανού Ινστιτούτου, κ. Σταύρος Πασπαλάς.

Τ

Η Επιµελήτρια της Νοµισµατικής Συλλογής της 
Alpha Bank ∆ρ ∆ήµητρα Τσαγκάρη.
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Η Alpha Bank υποστηρίζει τη Βιβλιοθήκη της Εθνικής Πινακοθήκης

       συνεργασία της Συλλογής ργων Τέχνης της Τραπέζης µε την Εθνική Πινακοθήκη - Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτζου διαρκεί 
       περισσότερα από είκοσι χρόνια, κατά τα οποία οι δύο φορείς ανέπτυξαν µία αδιάλειπτη, ουσιαστική πολιτιστική σχέση. Στο 
πλαίσιο αυτό, έχουν γίνει πολλοί δανεισµοί έργων της Συλλογής για τις ανάγκες εκθέσεων της Εθνικής Πινακοθήκης, αλλά και 
δανεισµοί έργων της Εθνικής Πινακοθήκης προς τη Συλλογή, για εκθέσεις που πραγµατοποιήθηκαν στην Αθήνα και στον 
Εκθεσιακό Πολιτιστικό ώρο της Alpha Bank στο Ναύπλιο. 

Παράλληλα, υπάρχει µία συνεχής αλληλο ποστήριξη και ενηµέρωση σε ερευνητικό επίπεδο, µε την ανταλλαγή αρχειακού και 
βιβλιογραφικού υλικού για τη διευκόλυνση της επιστηµονικής τεκµηριώσεως και των δύο Συλλογών, ενώ η Τράπεζα υποστηρίζει 
και τις εργασίες του Τµήµατος Συντήρησης της Πινακοθήκης. Επιπλέον, η Alpha Bank ήταν και εξακολουθεί να είναι ένας από 
τους αρωγούς της Εθνικής Πινακοθήκης στη διοργάνωση µεγάλων εκθέσεων Ελλήνων καλλιτεχνών.

Το 2018, η Τράπεζα ανέλαβε την υποστήριξη της Βιβλιοθήκης της Εθνικής Πινακοθήκης, ενισχύοντας τις εργασίες για τη 
συντήρηση των πολύτιµων τόµων των παλαιότερων ελληνικών περιοδικών τέχνης που χρονολογούνται από τα τέλη του 19ου 
αιώνα. Πολλές από τις σειρές των περιοδικών αυτών υπάρχουν σε φυσική µορφή µόνο στη συγκεκριµένη Βιβλιοθήκη. ως το 
τέλος του 2018, συντηρήθηκαν τόµοι των περιοδικών Παναθήναια, Εστία, Καλλιτέχνης, Επιθεώρηση Τέχνης, υγός και Εικαστικά 
καθώς και σηµαντικά βιβλία ιστορίας της ελληνικής τέχνης και µονογραφίες Ελλήνων καλλιτεχνών. Τόσο τα περιοδικά, όσο και 
τα βιβλία αυτά αποτελούν απαραίτητα βοηθήµατα για τους φοιτητές και τους ερευνητές της νεοελληνικής τέχνης και η καλή τους 
κατάσταση είναι αναγκαία. ια τον σκοπό αυτό, η ενίσχυση της Βιβλιοθήκης θα συνεχισθεί και τα επόµενα έτη. 

Η
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Π ΕΤΑ
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ενάγηση στη Βιβλιοθήκη της Alpha Bank και 
στην κθεση Σπάνιων Εκδόσεων από τη Συλλογή της

      η ∆ευτέρα,  ∆εκεµβρίου 2018, η Βιβλιοθήκη της Alpha Bank πραγµατοποίησε ξενάγηση στις εγκαταστάσεις της για τους 
      Φίλους της Εθνικής Βιβλιοθήκης, καθώς και στην έκθεση Σπάνιες Εκδόσεις. Η Συλλογή της Alpha Bank  που παρουσιάζεται 
στον Εκθεσιακό ώρο του Κεντρικού Κτηρίου της Τραπέζης.

Η Συλλογή Σπάνιων Βιβλίων της Alpha Bank αποτελείται από µία σειρά εκδόσεων που περιλαµβάνουν έργα κλασικών 
συγγραφέων αρχαίων Ελλήνων, Βυζαντινών, Ρωµαίων και άλλων ξένων συγγραφέων  τα οποία χρονολογούνται από τον 
16ο έως και τον 19ο αιώνα, έργα Ευρωπαίων περιηγητών που διέτρεξαν τον ευρύτερο ελλαδικό χώρο από τον 1 ο έως και 
τον 19ο αιώνα, όπως επίσης και καλλιτεχνικές εκδόσεις εικονογραφηµένες από γνωστούς λληνες ζωγράφους και χαράκτες 
του 20ού αιώνα.

Στην ξενάγηση, έγινε επίσης αναφορά στην ιστορία της Βιβλιοθήκης, στις σηµαντικές ποικίλου περιεχοµένου εκδόσεις που διαθέτει 
η Συλλογή της καθώς και στις δράσεις της.

Τ
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Η Alpha Bank χορηγός της συναυλίας
της Φιλαρµονικής Ορχήστρας του Λονδίνου
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       ην Πέµπτη, 1  ∆εκεµβρίου 2018, η Τράπεζα πραγµατοποίησε εκδήλωση Πελατών, στο πλαίσιο της χορηγίας της συναυλίας 

       της Φιλαρµονικής Ορχήστρας του Λονδίνου, µίας από τις δέκα καλύτερες του κόσµου, υπό τη διεύθυνση του αρχιµουσικού 

Σερ Ρότζερ Νόρρινγκτον στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

Στην εκδήλωση παρέστησαν 100 περίπου προσκεκληµένοι από τον επιχειρηµατικό και οικονοµικό κόσµο καθώς επίσης, Μέλη της 

∆ιοικήσεως και Στελέχη της Τραπέζης.

Τ
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Προσφορά από την Alpha Bank της εκδόσεως 
“Ταξιδιωτικές Σηµειώσεις από τα Ιόνια Νησιά, την Ελλάδα, τη Μικρά Ασία 

και την Τουρκία στα 1835” µε έκπτωση 40% καθ’ όλη τη διάρκεια 
του Φεβρουαρίου 2019

       Alpha Bank προσφέρει τη δίτοµη έκδοση “Ταξιδιωτικές Σηµειώσεις από τα Ιόνια Νησιά, την Ελλάδα, τη Μικρά Ασία 
      και την Τουρκία στα 1835” µε έκπτωση 40% καθ’ όλη τη διάρκεια του Φεβρουαρίου 2019.

Βλαδίµηρος Νταβίντωφ
Αθήναι 2004
Εµπορική Τράπεζα της Ελλάδος
Τόµος Α΄ (Κείµενο): ∆ιαστάσεις 29 x22,5 εκ.
Σελίδες 352, εικόνες 56
Ελληνικά
ISBN 960-7059-14-Χ
Τόµος Β΄ (Άτλας): ∆ιαστάσεις 29 x 40 εκ.
Σελίδες 192, πίνακες 87
Ελληνικά
ISBN 960-7059-13-1

Τιµή:  Ευρώ 42,00

Η

Στον πρώτο τόµο, ο Βλαδίµηρος Νταβίντωφ (1809-1882), Ρώσος νοµοµαθής αλλά και λόγιος, καταγράφει τα µνηµεία και τα 
µέρη που επισκέφθηκε κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του το 1835 στην Ελλάδα και στη Μικρά Ασία και µιλά για την οµορφιά των 
τόπων και για την αγνότητα των ανθρώπων. Παράλληλα, πραγµατεύεται τη νεώτερη ιστορία και την οργάνωση του νέου 
Ελληνικού Κράτους καθώς και την κατάσταση που επικρατούσε στην ευρύτερη περιοχή της Βαλκανικής Χερσονήσου και της Μικράς Ασίας. 
Στον δεύτερο τόµο, εκτός από τις 44 λιθογραφίες µε θέµατα τους τόπους και τα µνηµεία από τις περιηγήσεις του, 
περιλαµβάνονται και οι υδατογραφίες στις οποίες βασίσθηκαν οι λιθογραφίες, έργα που σήµερα ανήκουν στο Κρατικό Μουσείο 
Καλών Τεχνών Πούσκιν στη Μόσχα.

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να αποκτήσουν την Έκδοση είτε επισκεπτόµενοι τον πολιτιστικό χώρο της Τραπέζης
“ALPHA BANK – ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ” (Σταδίου 40, ΑΘΗΝΑΙ) ή το ηλεκτρονικό κατάστηµα (e-shop) www.alphapolitismos.gr/eshop 
είτε κατόπιν παραγγελίας (τηλ.: 210 326 2465, e-mail: infopolitismos@alpha.gr).

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία, µπορείτε να επικοινωνείτε µε τη Βιβλιοθήκη της Alpha Bank στους αριθµούς 
τηλεφώνου: 210 326 2440 και 210 326 2446.

http://www.alphapolitismos.gr/eshop
mailto:infopolitismos@alpha.gr
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       Εµµανουήλ Ρο δης, σηµαντικός λογοτέχνης και δοκιµιογράφος, γεννήθηκε την 28 Ιουνίου 18 6, στην Ερµούπολη της Σύρου 

       και ήταν υιός του ∆ηµητρίου Ρο δη και της Κορνηλίας Ροδοκανάκη, µε καταγωγή από τη ίο. Το 18 1 η οικογένειά του 

εγκαταστάθηκε στην Ιταλία λόγω του διορισµού του πατέρα του σε µεγάλο εµπορικό οίκο της εποχής και αργότερα ως ενικού 

Προξένου της Ελλάδος. Σε ηλικία 1  ετών ο Ρο δης επέστρε ε στην Ερµούπολη, όπου φοίτησε εσωτερικός στο ελληνοαµερικανικό 

λύκειο του ρήστου Ευαγγελίδη. Το 18 , µετά την αποφοίτησή του, µετακόµισε στο Βερολίνο, όπου παρακολούθησε µαθήµατα 

φιλολογίας και φιλοσοφίας και παράλληλα ακολούθησε θεραπεία για το πρόβληµα βαρηκο ας που τον ταλαιπωρούσε από την 

παιδική του ηλικία έως και το τέλος της ζωής του. Το 18  µετέβη στη Βρα λα για να εργασθεί στον εµπορικό οίκο του θείου του, 

αλλά σύντοµα ξεκίνησε την ενασχόλησή του µε τα γράµµατα και το 1862 εγκαταστάθηκε µόνιµα στην Αθήνα.

Τα επόµενα έτη συνεργάσθηκε µε τις γαλλόφωνες εφηµερίδες  L  nd p ndan  ll n u   και  La r  , στην οποία έγινε 

διευθυντής το 18 0. Από το 18  και για ένα διάστηµα 18 µηνών εξέδιδε το εβδοµαδιαίο σατιρικό περιοδικό Ασµοδαίος . 

Το 18 8 διορίσθηκε έφορος και διευθυντής στην Εθνική Βιβλιοθήκη, ενώ συνέχισε το λογοτεχνικό του έργο και τη συνεργασία 

του µε πολλά λογοτεχνικά περιοδικά και εφηµερίδες της εποχής, όπου δηµοσίευσε διηγήµατα και κριτικά άρθρα. Απεβίωσε στην 

Αθήνα την  Ιανουαρίου 190 , σε ηλικία 68 ετών.  

Ο

Η Βιβλιοθήκη της Τραπέζης
Εµµανουήλ Ρο δης



 ΤΡΑΠΕ Α • ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ
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Ο Ρο δης ξεκίνησε την ενασχόλησή του µε τα γράµµατα µε τη µετάφραση του Οδοιπορικού  του Σατωβριάνδου, η οποία εξεδόθη 

το 1860. Το 1866 κυκλοφόρησε το µυθιστόρηµα µε τίτλο Η Πάπισσα Ιωάννα , το οποίο σατιρίζει την περίοδο του Μεσαίωνα και 

τα κακώς κείµενα της Ρωµαιοκαθολικής Εκκλησίας και, παρόλο που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, κατάφερε να καταξιώσει τον 

Ρο δη ως συγγραφέα, ενώ είναι το µοναδικό ελληνικό έργο του 19ου αιώνα που εξακολουθεί να µεταφράζεται σε πολλές γλώσσες 

και να έχει απήχηση στο διεθνές αναγνωστικό κοινό. Τα επόµενα έτη δηµοσίευσε κυρίως διηγήµατα, τα περισσότερα των οποίων 

βασίζονται σε προσωπικά του βιώµατα και οι ιστορίες τους διαδραµατίζονται στην Αθήνα ή στην Ερµούπολη. Σε όλα γίνεται εµφανής 

η κριτική διάθεση του συγγραφέα σε κοινωνικά και σε πολιτικά ζητήµατα, ενώ το σύνολο του έργου του χαρακτηρίζεται από σατιρικό 

και ειρωνικό ύφος που ο Ρο δης επιτυγχάνει µε τον συνδυασµό αταίριαστων λέξεων και εννοιών. Στο γλωσσικό ζήτηµα υποστήριξε 

τη χρήση της δηµοτικής γλώσσας στη λογοτεχνία, αν και ο ίδιος έγρα ε στην καθαρεύουσα και πρότεινε τη σταδιακή απλοποίησή 

της και τον εµπλουτισµό της δηµοτικής, ώστε να υπάρξει µία ενιαία λογοτεχνική γλώσσα. Το έργο του καλύπτει ποικίλα λογοτεχνικά 

είδη, όπως µυθιστορήµατα, διηγήµατα, κριτικές µελέτες, µεταφράσεις και χρονογραφήµατα, ενώ ο ίδιος θεωρείται από τους πιο 

οξυδερκείς λληνες κριτικούς, καθώς διέκρινε τη φθορά του Αθηνα κού Ροµαντισµού και ενίσχυσε τις ανανεωτικές προσπάθειες 

στην ποίηση και στη λογοτεχνία.

Η Συλλογή της Βιβλιοθήκης της Τραπέζης περιλαµβάνει ικανό αριθµό έργων του Εµµανουήλ Ρο δη, όπως διηγήµατα, µυθιστορήµατα, 

µελέτες κ.ά. 

Πατήστε εδ , ια να δείτε τους τίτλους.

roidis.pdf
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Ίδρυµα Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου

      πό την 22 έως την 30 Νοεµβρίου 2018, πραγµατοποιήθηκε µε επιτυχία τo διεθνές φεστιβάλ σύγχρονης τέχνης MIRfestival. 

Το Φεστιβάλ, που γιόρτασε τα δέκα χρόνια λειτουργίας του υπό τη διεύθυνση της Χριστιάνας Γαλανοπούλου, φιλοξένησε µοναδικές 

καλλιτεχνικές δηµιουργίες, ελληνικές και ξένες, και αποτέλεσε, για µία ακόµη φορά, πόλο έλξεως για το αθηναϊκό κοινό. Μέσω 

δε των επίσηµων και ανεπίσηµων ευρωπαϊκών δικτύων στα οποία συµµετέχει, πολλοί Ευρωπαίοι καλλιτεχνικοί διευθυντές και 

προγραµµατιστές θεάτρων και φεστιβάλ παρακολούθησαν τις παραστάσεις του MIRfestival 2018. Μεταξύ αυτών περιλαµβάνονταν 

και παγκόσµιες πρεµιέρες ελληνικών παραγωγών, κάποιες από τις οποίες είναι συµπαραγωγές του MIR.

Το Φεστιβάλ, που ενισχύεται από το Ίδρυµα Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου, δανείζεται το όνοµά του από τον διαστηµικό σταθµό MIR 

και φιλοδοξεί να είναι ένας ανοιχτός χώρος συναντήσεως, ανταλλαγής και δηµιουργικής σκέψεως για τους καλλιτέχνες και για 

τους θεατές, αλλά και µία πλατφόρµα αναδείξεως της σύγχρονης καλλιτεχνικής δηµιουργίας. Λόγω της ταυτότητας και του 

περιεχοµένου του, αλλά και λόγω της σχέσεώς του µε την Αθήνα και την ανερχόµενη καλλιτεχνική σκηνή της, το MIRfestival είναι 

ένα µοναδικό φεστιβάλ στο πολιτιστικό τοπίο της πόλεως (www.mirfestival.gr).

Α

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ

http://www.mirfestival.gr/
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δρυµα Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου

      η ∆ευτέρα, 10 ∆εκεµβρίου 2018, διεξήχθη στο Βυζαντινό και ριστιανικό Μουσείο, ηµερίδα αφιερωµένη στον Φώτη 
      Κόντογλου µε τίτλο Φώτης Κόντογλου  Νέες προσεγγίσεις του έργου του . Την ίδια ηµέρα, µε το τέλος της ηµερίδος, 
παρουσιάσθηκε και ο κατάλογος της αναδροµικής εκθέσεως Φωτίου Κόντογλου Κυδωνιέως. Φαντασία και χειρ , ο οποίος 
εκδόθηκε µε την ευγενική υποστήριξη του Ιδρύµατος Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου. 

Στον κατάλογο εµπεριέχονται κείµενα των αρχιτεκτόνων, επιµελητών και συντηρητών του Βυζαντινού και ριστιανικού Μουσείου, 
αναφορικά µε τον σχεδιασµό της Εκθέσεως, τα έργα που εκτέθηκαν, πολλά από αυτά άγνωστα µέχρι σήµερα, καθώς και κείµενο 
που αφορά στο Αρχείο Φώτη Κόντογλου, το οποίο δωρήθηκε στο Μουσείο, το 201 , από τους εγγονούς του καλλιτέχνη 
Παναγιώτη και Φώτη Μαρτίνο. 

Τον κατάλογο παρουσίασε ο τ. Καθηγητής Βυζαντινής Αρχαιολογίας στο Πανεπιστήµιο Κύπρου κ. ∆ηµήτρης Τριανταφυλλόπουλος, 
ενώ απηύθυναν χαιρετισµό η ∆ιευθύντρια του Βυζαντινού και ριστιανικού Μουσείου, κυρία Αικατερίνη Π. ∆ελλαπόρτα και 
ο ∆ιευθυντής του Ιδρύµατος Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου κτωρ Π. Βερύκιος.

Τ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ



ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟΕΠΙΚΕΝΤΡΟΕΠΙΚΕΝΤΡΟΕΠΙΚΕΝΤΡΟ
ΣΤΟ

Μαζί µε τα παιδιά στο Μουσείο και στο έατρο

      ια τέταρτη συνεχή χρονιά, µέσω του προγράµµατος Εταιρικής Υπευθυνότητας της Τραπέζης Μαζί µε τα παιδιά στο Μουσείο 

      και στο έατρο , περισσότερα από 100 παιδιά που φιλοξενούνται σε επτά ιδρύµατα παρακολούθησαν και φέτος τα 

ριστούγεννα, θεατρικές παραστάσεις και συµµετείχαν σε χριστουγεννιάτικες δράσεις στην Αθήνα και στη εσσαλονίκη.

Στην Α ήνα, την Κυριακή, 16 ∆εκεµβρίου 2018, παιδιά από το αµό ελο του Παιδιού, το ύρειο Παιδικό δρυµα και το 

σωµατείο ι ίλοι του Παιδιού  παρακολούθησαν τη θεατρική παράσταση ΠΙΝΟΚΙΟ  στο έατρο του έου όσµου. 

Στη εσσαλονίκη, την Παρασκευή, 1  ∆εκεµβρίου 2018, παιδιά από το Ελληνικό Παιδικό ωριό στο ίλυρο, το 

ρ ανοτρο είο ηλέων έλισσα , το Παιδικό ωριό  στο Πλα ιάρι και το αµό ελο του Παιδιού συµµετείχαν σε 

χριστουγεννιάτικες δράσεις στην Αµερικανική εωρ ική Σ ολή µε θέµα Μύρισε ριστούγεννα .

Με την ευκαιρία των εκδηλώσεων, εθελοντές από το Προσωπικό της Τραπέζης µοίρασαν στα παιδιά χριστουγεννιάτικα δώρα.

Από το 2015 που ξεκίνησε το πρόγραµµα αζί µε τα παιδιά στο ουσείο και στο έατρο , περισσότερα από 600 

παιδιά που φιλοξενούνται σε Ιδρύµατα έχουν παρακολουθήσει θεατρικές παραστάσεις και ξεναγήσεις σε µουσεία. 
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ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟΕΠΙΚΕΝΤΡΟΕΠΙΚΕΝΤΡΟΕΠΙΚΕΝΤΡΟ
ΣΤΟ

ήνα
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ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟΕΠΙΚΕΝΤΡΟΕΠΙΚΕΝΤΡΟΕΠΙΚΕΝΤΡΟ
ΣΤΟ
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εσσαλονίκη



ΠΡΟ ΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Από αριστερά  ο Λουκάς Λουκόπουλος και η Μαρία
Ραπάνη της ∆ιευθύνσεως Καρτών και 
ρηµατοδοτήσεων Ιδιωτών κατά την απονοµή του 

βραβείου για την υπηρεσία Alpha ur  .

∆ιακρίσεις της Alpha Bank για την εφαρµογή l p app και 
την υπηρεσία Alpha ur  
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       Τράπεζα έλαβε τρεις σηµαντικές διακρίσεις στον διαγωνισµό - lut n a ards 

       2019, ο οποίος πραγµατοποιήθηκε την 12 ∆εκεµβρίου 2018. Συγκεκριµένα, 

η εφαρµογή l p app, η πρώτη εφαρµογή κινητού τηλεφώνου l  app  στον 

ελληνικό τραπεζικό χώρο για την έκδοση κάρτας, αποκλειστικά ηλεκτρονικά, διακρίθηκε 

µε δύο βραβεία, ένα χρυσό και ένα αργυρό, ενώ η αναβαθµισµένη υπηρεσία Alpha ur  , 

η οποία παρέχει επιπλέον ασφάλεια στις nl n  συναλλαγές καρτών, έλαβε αργυρό βραβείο.  

Επίσης, η εφαρµογή l p app διακρίθηκε και στα Εθνικά Βραβεία Εξυπηρέτησης 

Πελατών, σε εκδήλωση που πραγµατοποιήθηκε την 1  ∆εκεµβρίου 2018.

Αναλυτικότερα, η Alpha Bank έλαβε τα ακόλουθα βραβεία    

 Gold στην κατηγορία Digital Innovation για το bleep app - lut n a ards 2019

 Silver στην κατηγορία Mobile app για το bleep app - lut n a ards 2019

 Silver στην κατηγορία Technical Innovation για την υπηρεσία Alpha Secure Web

 - lut n a ards 2019

 ραβείο στην κατηγορία µάδα της ρονιάς  Ε υπηρέτηση Πελατ ν

 ε άλος ρ ανισµός  για το bleep app Εθνικά Βραβεία Εξυπηρέτησης Πελατών .

H



ΠΡΟ ΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Νέο Προσωπικό ∆άνειο Alpha Μέτρον ριστον µε Εξασφάλιση Μετρητών

H        Alpha Bank, µε σκοπό την παροχή σύγχρονων χρηµατοδοτικών λύσεων προς τους Πελάτες της, δηµιούργησε το νέο προσωπικό

       δάνειο Alpha Μέτρον ριστον µε Εξασφάλιση Μετρητών.

Το νέο προ όν απευθύνεται σε Πελάτες που τηρούν τις καταθέσεις τους στην Τράπεζα, οι οποίοι µπορούν µε ευνο κούς όρους 

χρηµατοδοτήσεως να καλύ ουν µία προσωπική/καταναλωτική τους ανάγκη, ενώ παράλληλα διατηρούν και αξιοποιούν τις 

αποταµιεύσεις τους στην Τράπεζα.

Το Alpha Μέτρον ριστον µε Εξασφάλιση Μετρητών παρέχεται για κάλυ η προσωπικών/καταναλωτικών αναγκών έως του ποσού των 

Ευρώ 100.000 µε ευνο κό κυµαινόµενο επιτόκιο, αφού ο Πελάτης προς εξασφάλιση του δανείου παρέχει µέρος των αποταµιεύσεών 

του σε ποσοστό 10  του ποσού του δανείου, ενώ παράλληλα παρέχεται δυνατότητα περιόδου χάριτος έως και 12 µήνες, µε 

καταβολή µόνο των αναλογούντων τόκων.   

Επιπλέον, οι Πελάτες µέσω του νέου προ όντος µπορούν να καλύ ουν και µία έκτακτη ή πρόσκαιρη ανάγκη τους, αποπληρώνοντας 

πρόωρα το δάνειο, ανά πάσα στιγµή, χωρίς επιβάρυνση.  

Τέλος, στο πλαίσιο βελτιώσεως της ανταγωνιστικότητας του συνόλου των προ όντων καταναλωτική πίστεως, η Τράπεζα προχώρησε στον 

ανασχεδιασµό των παρεχοµένων λύσεων, προσφέροντας στους Πελάτες της προ όντα µε ευνο κούς όρους χρηµατοδοτήσεως για την 

κάλυ η των προσωπικών/καταναλωτικών τους αναγκών, όπως αγορά ειδών εξοπλισµού κατοικίας, εκπαιδευτικές ανάγκες κ.λπ.

ριστουγεννιάτικη προσφορά του Προγράµµατος B nus

Σ        το πλαίσιο των εορταστικών προσφορών του Προγράµµατος B nus, κατά τον µήνα ∆εκέµβριο, προβλήθηκε µέσω ραδιοφώνου 

       η προσφορά του Μεγάλου Συνεργάτη του Προγράµµατος, nd s C nt r. Συγκεκριµένα, οι κάτοχοι των καρτών B nus 

εκδόσεως Alpha Bank που πραγµατοποιούσαν τις αγορές τους µε τις εν λόγω κάρτες, έως την  Ιανουαρίου 2019, κέρδιζαν 

10 B nus πόντους για κάθε 1 Ευρώ αγορών. Παράλληλα, µπορούσαν να επωφεληθούν και από την προσφορά που ισχύει καθ  όλη 

τη διάρκεια του έτους και να κερδίσουν το 20  επί της αξίας των αγορών τους εξαργυρώνοντας B nus πόντους.

ια να ακούσετε το ραδιο ωνικό µήνυµα, πατήστε εδ .
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ριστουγεννιάτικη προσφορά των καρτών A n ty ast r ard®

       ατά την περίοδο των εορτών, οι κάτοχοι των καρτών A n ty ast r ard που πραγµατοποιούσαν τις αγορές τους στα φυσικά 

       καταστήµατα του Οµίλου nd t  A A, A A , B A, , LL  B A , A  , από την 1 έως την

21 ∆εκεµβρίου 2018, επωφελούνταν από διπλάσια επιβράβευση σε A n ty ur s. Επιπλέον, 0 τυχεροί κέρδισαν, µέσω 

κληρώσεως, από µία δωροεπιταγή ara αξίας Ευρώ 100.

 ενέργεια προβλήθηκε µέσω τηλεοράσεως, ραδιοφώνου, Τύπου, µέσω του Portal των Καρτών της Alpha Bank, των µηνιαίων 

Αντιγράφων των Λογαριασµών των καρτών, της αποστολής ενηµερωτικού  καθώς και προωθητικού υλικού εντός των 

καταστηµάτων του Οµίλου nd t . 

Κ

https://www.alpha.gr/el/idiotes/kartes/nea-karton/affinity-euros-xristougenna


ΠΡΟ ΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ολοκλήρωση της προωθητικής ενέργειας της κάρτας l p

       λοκληρώθηκε η προωθητική ενέργεια της κάρτας l p, 
       σύµφωνα µε την οποία οι συµµετέχοντες, εκδίδοντας µία 
κάρτα l p και πραγµατοποιώντας τις αγορές τους µε την εν 
λόγω κάρτα, κατά το χρονικό διάστηµα από την 10 Οκτωβρίου 
έως την  Νοεµβρίου 2018, συµµετείχαν αυτοµάτως σε 
διαγωνισµό για ένα ταξίδι στην sn yland ar s®.
Η µεγάλη νικήτρια του διαγωνισµού, κυρία Ροδοθέα Κοσικίδου, 
που αναδείχθηκε µέσω κληρώσεως, ταξίδε ε µε την 
οικογένειά της στο Παρίσι, όπου συµµετείχε στις εορταστικές 
εκδηλώσεις για τα 90α γενέθλια του k y και επιστρέφοντας, µοιράσθηκε µαζί µας τη µοναδική 
εµπειρία τους.
ια περισσότερες πληρο ορίες, πατήστε εδ .

O

Ταξίδι επιβραβεύσεως Στελεχών Alpha Bank

       ατά τον µήνα Νοέµβριο, πραγµατοποιήθηκε, σε συνεργασία 
       µε την Α Α Ασφαλιστική, ταξίδι επιβραβεύσεως Στελεχών 
Ban assuran  στο lat s s rt, στην Αράχωβα.  

α θέλαµε να συγχαρούµε όλους τους συµµετέχοντες στο ταξίδι 
καθώς και τα υπόλοιπα Στελέχη των Καταστηµάτων για την 
εξαιρετική προσπάθεια που καταβάλλουν καθηµερινά. 

Η συστηµατική και µεθοδική δουλειά που γίνεται σήµερα από όλα 
τα Καταστήµατα, αποτελεί τον βασικό παράγοντα της τωρινής, 
αλλά και της µελλοντικής επιτυχίας µας.

Κ

...........................................................................................................................................................................................
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 νικήτρια του διαγωνισµού
αριστερά .

https://www.alpha.gr/el/idiotes/kartes/nea-karton/bleep-xrisimopoiiste-tis-kartes-sas-bleep-kai-kerdiste-ena-taksidi-sti-disneyland


ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝ ΝΙΚΗ ΕΥ ΥΝΗ

Η Alpha Bank υποστηρικτής των δράσεων του ∆ιεθνούς Ινστιτούτου
για την Κυβερνοασφάλεια

        Τράπεζα υποστηρίζει, µε χορηγία της, τις δράσεις του ∆ιεθνούς Ινστιτούτου για την Κυβερνοασφάλεια Cy r ur ty nt rnat nal 

        nst tut . Σκοπός του Ινστιτούτου είναι η ενηµέρωση, η εκπαίδευση, η έµπρακτη ενεργοποίηση των πολιτών σε θέµατα νέων 

τεχνολογιών και διαδικτύου, ασφαλούς χρήσεως του διαδικτύου, χειρισµού διαδικτυακών προγραµµάτων και προγραµµάτων ηλεκτρονικού 

υπολογιστή καθώς και η προστασία του κοινού και κυρίως των ευπαθών οµάδων, όπως παιδιών και ηλικιωµένων, από κινδύνους που 

αφορούν στο ∆ιαδίκτυο π.χ. κακόβουλα λογισµικά, ιοί, διαδικτυακός εκφοβισµός , µέσα από διαδικτυακές ενηµερώσεις, ∆ελτία Τύπου στα 

ΜΜΕ, εκδηλώσεις, συνέδρια και άλλες δράσεις.  

Η

Η Τράπεζα στηρίζει το έργο του Πυροσβεστικού Σώµατος

        Τράπεζα, αναγνωρίζοντας την προσφορά των Υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώµατος στο κοινωνικό σύνολο καθώς και τις 

        δύσκολες συνθήκες που το Προσωπικό του καλείται καθηµερινά να αντιµετωπίσει, προέβη σε δωρεά 2.000 πυροσβεστικ ν 
κραν ν.

Συγκεκριµένα, παρεδόθησαν 1.000 κράνη ασφαλείας και 1.000 κράνη δασοπυροσβέσεως µε γυαλιά.

Η

...........................................................................................................................................................................................
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ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝ ΝΙΚΗ ΕΥ ΥΝΗ

Μάζεµα της Ελιάς

        Alpha Bank, για ακόµη µία χρονιά, διοργάνωσε σε συνεργασία µε τη Φιλοδασική νωση Αθηνών, περιβαλλοντική εκδήλωση για τη 
        συγκοµιδή της ελιάς, στον ελαιώνα που βρίσκεται στην περιοχή του Αισθητικού ∆άσους της Καισαριανής. 

Εθελοντές από το Προσωπικό της Τραπέζης συµµετείχαν µαζί µε τις οικογένειές τους στην εν λόγω εκδήλωση, ενώ τα παιδιά είχαν την 
ευκαιρία να συµµετάσχουν σε εκπαιδευτικό παιχνίδι µε θέµα την ελιά, υπό την καθοδήγηση εξειδικευµένων παιδαγωγών.

Σηµειώνεται ότι το ελαιόλαδο που συλλέχθηκε, απεστάλη ως δωρεά σε Ιδρύµατα κατά την περίοδο των εορτών των ριστουγέννων και 
της Πρωτοχρονιάς.

Η
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Το πρόγραµµα Οι φθορές που πληγώνουν  στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος
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       ο πρόγραµµα Εταιρικής Υπευθυνότητας της Τραπέζης Οι φθορές που πληγώνουν , συνέχισε το έργο του µε τον καθαρισµό και την 
       αποκατάσταση των φθορών του Βαλλιανείου Μεγάρου, του ιστορικού κτηρίου της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος.  

Το Πρόγραµµα ξεκίνησε το 201 , µε στόχο την αποκατάσταση των φθορών σε εµβληµατικά κτήρια σε κεντρικές πόλεις της χώρας Αθήνα, 
εσσαλονίκη, Ναύπλιο . Από την έναρξή του έως σήµερα, έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες αποκαταστάσεως σε 2 ιστορικά κτήρια και µνηµεία. 

Τ

Η Alpha Bank χορηγός της εκθέσεως 
Ηρακλής. ρως ∆ιαχρονικός και Αιώνιος  στο Νοµισµατικό Μουσείο

        ην Παρασκευή, 28 ∆εκεµβρίου 2018, εγκαινιάσθηκε στο Νοµισµατικό Μουσείο, η έκθεση 
       Ηρακλής. ρως ∆ιαχρονικός και Αιώνιος , η οποία θα διαρκέσει έως την 1 Οκτωβρίου 2019.
Η κθεση διαρθρώνεται σε τέσσερις θεµατικές ενότητες και αποσκοπεί, κυρίως µέσω των νοµισµατικών 
παραστάσεων, στην παρουσίαση και στην ανάλυση των διαφόρων εικονογραφικών µορφών της πολυδιάστατης 
προσωπικότητας του θεού-ήρωος, µε συγκεκριµένα γνωρίσµατα και χαρακτηριστικά, η απόδοση των οποίων 
διαφοροποιείται ανάλογα µε την περιοχή και τις αισθητικές αντιλή εις της κάθε περιόδου. Τριακόσιες σαράντα έξι 
αρχαιότητες, οι περισσότερες από τις οποίες παρουσιάζονται για πρώτη φορά στο κοινό, συνοµιλούν µε δεκαεννέα 
ζωγραφικά έργα του διεθνώς αναγνωρισµένου εικαστικού Παύλου Σάµιου, Καθηγητού της Ανωτάτης Σχολής 
Καλών Τεχνών, που αντλούν την έµπνευσή τους από τον Ηρακλή και τους θλους του, µέσα από µία λιτή και 
εµπνευσµένη µουσειογραφική προσέγγιση του ιάννη Μετζικώφ.
Η κθεση συνοδεύεται από επιστηµονικό κατάλογο, αφιερωµένο στη µνήµη της διαπρεπούς νοµισµατολόγου 
Βάσως Πέννα.
Η κθεση και η έκδοση του καταλόγου πραγµατοποιήθηκαν µε την υποστήριξη της Τραπέζης.

...........................................................................................................................................................................................

Τ



ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝ ΝΙΚΗ ΕΥ ΥΝΗ

 Τράπεζα αρωγός στο έργο της 
Ελληνικής Εταιρίας Περιβάλλοντος και Πολιτισµού

       Τράπεζα ανέλαβε χορηγός του 1 ου Πανοράµατος Οικολογικών Ταινιών µε τίτλο Παράθυρα στον Πλανήτη  που διοργανώθηκε από

       την Ελληνική Εταιρία Περιβάλλοντος και Πολιτισµού. 

Κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ, προβλήθηκαν σηµαντικές ταινίες, ελληνικές και ξένες, καθώς και ντοκιµαντέρ µε θέµα το περιβάλλον, την 

οικολο ία και τον πολιτισµό. Η διοργάνωση περιελάµβανε ειδικά αφιερώµατα, ενώ κατά τη διάρκεια των προβολών πραγµατοποιήθηκαν 

θεµατικές συζητήσεις και παρουσιάσεις µε τη συµµετοχή διακεκριµένων επιστηµόνων και δηµοσιογράφων, µέσω των οποίων το κοινό είχε 

τη δυνατότητα να ενηµερωθεί, αλλά και να ευαισθητοποιηθεί συγχρόνως σε επίκαιρα θέµατα περιβάλλοντος.

Κάθε χρόνο το Πανόραµα Οικολογικών Ταινιών ταξιδεύει σε διάφορα µέρη της Ελλάδος µέσω της συνεργασίας µε ∆ήµους, Πολιτιστικά 

Σωµατεία, Σχολεία και Πανεπιστήµια. 

Η
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ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΑΦΙΕΡ ΜΑΤΑ • ∆ΙΚΤΥΟ ΤΕ ΝΗΣ

λκης Πιερράκος
   τον ρ µο , 199

Λάδι σε µουσαµά 9  εκ.

ατάστηµα Αι άλεω 1 1

      ε έργα µε έντονα εξπρεσιονιστικά στοιχεία, ο λκης Πιερράκος επιδεικνύει µία πρωτόγνωρη ικανότητα στην ανάδειξη 
      του χρώµατος σαν το βασικό, κυρίαρχο στοιχείο της ζωγραφικής του. δη από το τέλος της δεκαετίας του 19 0 
εγκαταλείπει την παραστατική ζωγραφική, αντλεί όµως πάντα τα θέµατά του από την πραγµατικότητα. 

Στις προσπάθειές του µετά από το 19 0, η ζωγραφική του κινείται στο κλίµα του αφηρηµένου εξπρεσιονισµού, µε έµφαση 
στις µεγάλες επιφάνειες και στις τονισµένες αντιθέσεις, ενώ ο ενεργητικός και επεκτατικός χαρακτήρας του χώρου 
αποτελεί ένα ακόµη ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του έργου του.

Το πληθωρικό γυναικείο γυµνό σαν αγαπηµένο θέµα, κυριαρχεί στη ζωγραφική του, χωρίς καµµία προσπάθεια 
ωραιοποιήσεως, όπως, για παράδειγµα, στον πίνακα µε τίτλο    τον ρ µο , ο οποίος ανήκει στη Συλλογή 
ργων Τέχνης της Τραπέζης.

Σ
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ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΑΦΙΕΡ ΜΑΤΑ • ∆ΙΚΤΥΟ ΤΕ ΝΗΣ

ΑΛΚΗΣ ΠΙΕΡΡΑΚΟΣ
εσσαλονίκη 1920 - 

Ναύπακτος 201

ΒΙΟ ΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙ ΜΑ 

      ούδα ε ω ρα ική την  της α ιλείας 
19 8-19 2  και τη ν εια, τη      
και τη       το  Λονδίνο   
το 19  ε κατα τ ηκε το Παρί ι, αλλ  ν  αρο ία ε 
το ρ ο το  και την Ελλ δα  ι ίνακ ς το  αρακτηρί ονται 
α  δ ναµικ  τοι εία, ως το εκρηκτικ  ρ µα, ο  
α λ νεται ε µε λα τµήµατα της ω ρα ικής ε ι νειας, 
και το ίαιο διο

Η γυµνή γυναικεία µορφή στα αριστερά, συνιστά το κεντρικό σηµείο της συνθέσεως. Είναι σχεδιασµένη µε δυνατά περιγράµµατα, 
έντονα χρώµατα, παραµορφώσεις και δυνατούς καµπυλωµένους όγκους. Η εξπρεσιονιστική ποιότητα της µορφής αντιπαρατίθεται 
σε πιο αφηρηµένα µοτίβα που κατακλύζουν το υπόλοιπο του πίνακα, και, κυρίως, στη µονοχρωµατική ανδρική φιγούρα στα δεξιά. 

Σ
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λκης Πιερράκος
   τον ρ µο , 199

Λάδι σε µουσαµά 9  εκ.
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ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΑΦΙΕΡ ΜΑΤΑ • ΣΜΑΤ  ΣΥΛΛΟ Η

Κάδρο στο Κατάστηµα Καλαµάτας 00

        Μεσσηνία, η ακαρία, κατά τον Παυσανία, λόγω της ευφορίας της περιοχής, προσήλκυσε από νωρίς το ενδιαφέρον των

        Σπαρτιατών. Από τον 8ο αιώνα π. ., άρχισαν οι διαµάχες µεταξύ των δύο λαών, που οδήγησαν στους λεγόµενους 

Μεσσηνιακούς πολέµους. Μετά το πέρας του  Μεσσηνιακού Πολέµου 6 -  π. . , οι Σπαρτιάτες µετέτρε αν τους Μεσσηνίους 

σε είλωτες, ενώ ορισµένοι εγκαταστάθηκαν στη Ναύπακτο. Κατά τη διάρκεια του Πελοποννησιακού πολέµου, οι Μεσσήνιοι 

εκδιώχθηκαν από τη Ναύπακτο και κατέφυγαν στη άγκλη της Σικελίας, η οποία τότε µετονοµάσθηκε σε Μεσσήνη σηµερινή 

ss na . Το 1 π. ., οι ηβαίοι, µετά από τη νίκη τους στα Λεύκτρα, επέτρε αν την επάνοδο των Μεσσηνίων στην πατρίδα τους. 

Ο Επαµεινώνδας µάλιστα διαµόρφωσε το νέο κράτος ιδρύοντας την πρωτεύουσα Μεσσήνη, το 69 π. ., στους πρόποδες του 

όρους Ιθώµη. Η πόλη πήρε το όνοµά της από τη βασίλισσα Μεσσήνη, κόρη του παλαιού βασιλέως του ργους, Τρίοπα. Η επίβλε η 

των έργων για την ανοικοδόµησή της ανατέθηκε στον Αργείο στρατηγό Επιτέλη, ενώ οι δαπάνες καλύφθηκαν από τα λάφυρα της 

εκστρατείας στη Λακωνία. 

Νοµός Μεσσηνίας
Μεσσήνη
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ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΑΦΙΕΡ ΜΑΤΑ • ΣΜΑΤ  ΣΥΛΛΟ Η

Η Μεσσήνη είναι µία από τις σηµαντικότερες σε µέγεθος, µορφή και διατήρηση, πόλεις της αρχαιότητας. Αµέσως µετά από την 

ίδρυση της πόλεως, άρχισε η έκδοση αργυρών και χάλκινων νοµισµάτων. Μεγάλη παραγωγή σηµειώθηκε τον 2ο αιώνα π. ., όταν 

κυκλοφόρησαν τα αργυρά τετράδραχµα µε την κεφαλή της θεάς της γεωργίας, ∆ήµητρος, στην εµπρόσθια ό η, ο ναός της οποίας 

βρισκόταν εντός των ορίων της πόλεως. Στην οπίσθια ό η, απεικονίζεται ο ευς Ιθωµάτας, ο προστάτης θεός, το ιερό του οποίου 

βρισκόταν στην υ ηλότερη κορυφή της Ιθώµης, εκεί όπου σήµερα είναι η µονή Βουλκάνου. Προς τιµήν του θεού µάλιστα διεξήγοντο 

και αγώνες, τα Ιθωµαία. Στο ιερό του ∆ιός Ιθωµάτα υπήρχε το λατρευτικό άγαλµα του θεού, έργο του Αργείου γλύπτη Αλκέτα, το 

οποίο απεικονίζεται στα νοµίσµατα των Μεσσηνίων. Ο θεός φέρει στο δεξί χέρι κεραυνό και στο αριστερό ένα σκήπτρο και αετό. 

Αριστερά αναγράφεται το εθνικό ΜΕΣΣΑΝΙ Ν.

Οι συστηµατικές ανασκαφές στην αρχαία Μεσσήνη έφεραν στο φως ολόκληρη την αρχαία πόλη. η διεύθυνση των ανασκαφών έχει 

αναλάβει ο Καθηγητής κ. Πέτρος έµελης και µε την υποστήριξη του Ιδρύµατος Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου, από το 198  έως 

σήµερα, έχει πραγµατοποιηθεί η αναστήλωση οκτώ µνηµείων του αρχαιολογικού χώρου.

Ο αρχαιολογικός χώρος της αρχαίας Μεσσήνης.

.........................................................................................................................................................................................
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ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΑΦΙΕΡ ΜΑΤΑ • ΠΡΟΣ ΠΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕ ΗΣ

Μιχαήλ Ι. Πολίτης
(1858-1927)

ργο Αγλα ας Παππά 190 -198
Λάδι σε µουσαµά 8,   8,  εκ.

Συλλογή Alpha Bank

Αντιπρόεδρος, Εντεταλµένος Σύµβουλος και µετέπειτα Πρόεδρος της Εµπορικής Τραπέζης της Ελλάδος από την 
ίδρυσή της, το 1907, έως το 1926. 

εννήθηκε στο Ναύπλιο, την πρώτη πρωτεύουσα του Ελληνικού Βασιλείου, το 18 8. Η καταγωγή του ήταν από το Λεωνίδιο Κυνουρίας 
και πατέρας του υπήρξε ο Ιωάννης Πολίτης, διακεκριµένος δικηγόρος της πόλεως του Ναυπλίου. Ο Μιχαήλ Πολίτης ολοκλήρωσε τις 
εγκύκλιες σπουδές του στη γενέτειρά του και κατόπιν, εγγράφεται στη Νοµική Σχολή του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Αποκτά το πτυχίο του 
το 1880 και στη συνέχεια, µεταβαίνει στο εξωτερικό και συγκεκριµένα, στο Παρίσι, στην Ελβετία και στο Βέλγιο, προκειµένου να 
συνεχίσει τις νοµικές σπουδές του. 

Με την επιστροφή του στην Ελλάδα, εγκαθίσταται στο Ναύπλιο και ξεκινά άµεσα την ενασχόλησή του µε τη δικηγορία. Το 1886 
αναλαµβάνει, σε συνεργασία µε τον Σπ. ιαννόπουλο, την έκδοση του νοµικού εντύπου Ε ι τηµονική Ε ηµερίς. Ο βίος της εφηµερίδος 
υπήρξε µάλλον βραχύς, παρά το γεγονός ότι ο Μιχαήλ Πολίτης εξακολουθεί να ασκεί το δικηγορικό επάγγελµα στο Ναύπλιο, 
τουλάχιστον έως το 1892. Το ίδιο έτος εισέρχεται στην πολιτική ζωή της χώρας, καθώς εκλέγεται βουλευτής Κυνουρίας µε το 
Νεωτεριστικόν  κόµµα του αριλάου Τρικούπη. Η εκλογική ήττα του Τρικούπη το 189  και ο θάνατός του το επόµενο έτος, σήµαναν 

και το τέλος της πολιτικής του δράσεως.
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Στα χρόνια που ακολουθούν, ο Μιχαήλ Πολίτης εγκαταλείπει τη δικηγορία και στρέφεται σχεδόν εξολοκλήρου σε επιχειρηµατικές 
δραστηριότητες. δη από τα µέσα της δεκαετίας του 1890, αναλαµβάνει τη γενική διεύθυνση της Ανωνύµου Υφαντουργικής Εταιρείας 
Το Φάληρον , µίας από τις µεγαλύτερες κλωστο φαντουργικές εταιρίες της εποχής µε έδρα τον Πειραιά. Το 190  αναλαµβάνει 

πρωτοβουλία για τη σύσταση της Εταιρίας Ελληνικών Πρατηρίων, µε τον φιλόδοξο σκοπό της συστηµατικής και µεθοδικής διαδόσεως 
και καταναλώσεως των διαφόρων της Ελλάδος προ όντων, διά της οργανώσεως Ελληνικών Πρατηρίων εν τω εξωτερικώ . στόσο, η 
διάρκεια ζωής της δεν υπερέβη τα τρία χρόνια. 

Κατά την ίδια περίοδο, ο Μιχαήλ Πολίτης διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στην ίδρυση του Συνδέσµου Ελλήνων Βιοµηχάνων και 
Βιοτεχνών Σ.Ε.Β.Β.  και υπήρξε ο πρώτος Πρόεδρός του Ιανουάριος 190 -Φεβρουάριος 1908 . Η συνεισφορά του συνεχίζεται και 
τα επόµενα χρόνια, καθώς συµµετέχει στις εργασίες του Α  Συνεδρίου εωργίας, Βιοµηχανίας και Εµπορίου 1908 , στην επιτροπή 
συντάξεως του ∆ελτίου της Βιοµηχανικής και Εµπορικής Ακαδηµίας 1909-1910  και στην επιτροπή συντάξεως του νοµοσχεδίου 
περί ελέγχου των ανωνύµων εταιρειών  1910 .

Τον Νοέµβριο του 190 , µε την ίδρυση της Εµπορικής Τραπέζης, που αποτέλεσε µετεξέλιξη της Τραπέζης Εµπεδοκλέους, 
ο Μιχαήλ Πολίτης αναλαµβάνει τη θέση του Αντιπροέδρου του ∆ιοικητικού της Συµβουλίου και του Εντεταλµένου Συµβούλου. 
Από το 191  γίνεται Πρόεδρος της Εµπορικής Τραπέζης, θέση στην οποία παραµένει έως το 1926.

λα αυτά τα χρόνια, ο Μιχαήλ Πολίτης επεκτείνει τη δράση του και σε άλλους τοµείς της ελληνικής οικονοµίας. Από το 1908 
συµµετέχει στη διοίκηση της Εθνικής Ατµοπλο ας της Ελλάδος, που είχε ιδρυθεί από τους αδελφούς Εµπειρίκους. Επίσης, από το 
191 , συµµετέχει στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο των Σιδηροδρόµων Πειραιώς - Αθηνών - Πελοποννήσου Σ.Π.ΑΠ.  µε την ιδιότητα του 
Συµβούλου αρχικώς και του Προέδρου στη συνέχεια. Απεβίωσε στην Αθήνα, το 192 .
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Μιχαήλ Ι. Πολίτης 
Εικόνα από το Πανελλήνιον Λεύκωµα Εκατονταετηρίδος, 1821-1921

Τόµος , Οικονοµολογικά, Αθήναι 1921



ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ

Alpha Υποστηρικτικών Εργασιών
Νέες Πιστοποιήσεις της Alpha Υποστηρικτικών Εργασιών

        Alpha Υποστηρικτικών Εργασιών ολοκλήρωσε επιτυχώς τη διαδικασία λή εως των ακόλουθων διεθνών πιστοποιήσεων από 

        αναγνωρισµένο φορέα πιστοποιήσεως

  Ι  1 001 201  για την εφαρµογή Συστήµατος Περιβαλλοντικής ∆ιαχειρίσεως και 

  Ι  001 2018 για την εφαρµογή Συστήµατος ∆ιαχειρίσεως Υγείας και Ασφαλείας στην Εργασία µία από τις πρώτες πανευρωπα κά .

Η Εταιρία αξιολόγησε τις επιπτώσεις που προκύπτουν από τη λειτουργία της στο περιβάλλον και, αναλόγως µε τη σπουδαιότητά τους, 

προχώρησε στη λή η µέτρων για την παρακολούθηση και τον περιορισµό τους. ια την ανταπόκριση σε έκτακτα περιστατικά, 

κατεγράφησαν σχέδια αντιδράσεως και πραγµατοποιήθηκε εκπαίδευση του Προσωπικού.

Παράλληλα, η Εταιρία προέβη στην εκτίµηση κινδύνων υγείας και ασφαλείας στην εργασία, αποτύπωσε τους κινδύνους που απειλούν το 

Προσωπικό και αξιολόγησε τη σηµαντικότητά τους. Κατεγράφησαν οδηγίες για την ασφαλή εργασία καθώς και διαδικασίες για τον 

χειρισµό εργατικών ατυχηµάτων. Τέλος, πραγµατοποιήθηκαν ασκήσεις εκκενώσεως των εγκαταστάσεων. 

Η επιτυχής επιθεώρηση πιστοποιήσεως αποδεικνύει την αποτελεσµατική εφαρµογή των Συστηµάτων ∆ιαχειρίσεως, τη συµµόρφωση µε το 

σχετικό νοµικό και κανονιστικό πλαίσιο και υπογραµµίζει την περιβαλλοντική συνείδηση καθώς και την ευαισθητοποίηση της Εταιρίας στη 

διασφάλιση της υγείας του Προσωπικού της.

Η Alpha Υποστηρικτικών Εργασιών ιδρύθηκε το 200  και είναι 100  θυγατρική εταιρία του Οµίλου Alpha Bank. Αποτελεί τον κύριο 

πάροχο υπηρεσιών πληροφορικής για τις Εταιρίες του Οµίλου στο εξωτερικό και στην Ελλάδα. Η Εταιρία στελεχώνεται από άρτια 

καταρτισµένο τεχνικό και διοικητικό προσωπικό και προσφέρει σύγχρονες µηχανογραφικές υποδοµές υ ηλής διαθεσιµότητας. χει ήδη 

πιστοποιηθεί σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα  20000-1,  2 001,  22 01,  9001, B  10012 και Bur au r tas hn al 

tandard r lat d t  p rs nal data pr t t n.

Η
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Alpha Bank Cyprus Ltd
Κοινωνική προσφορά της Alpha Bank Cyprus Ltd κατά την περίοδο των εορτών

        Alpha Bank Cyprus Ltd συνέχισε την κοινωνική της προσφορά και φέτος τα
        ριστούγεννα, στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Τραπέζης. 
Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια της εορταστικής περιόδου των ριστουγέννων και της 
Πρωτοχρονιάς, αντί για ευχετήριες κάρτες και δώρα, η Τράπεζα ενίσχυσε 
κοινωφελή ιδρύµατα, φιλανθρωπικούς οργανισµούς και φορείς που υποστηρίζουν 
οικογένειες και άτοµα που ευρίσκονται σε ανάγκη, σε όλες τις επαρχίες της Κύπρου. 
Παράλληλα, η Τράπεζα υποστήριξε Σχολικές Εφορίες και Συνδέσµους ονέων 
σχολείων της Κύπρου, για την ενίσχυση των µαθητών που ευρίσκονται σε ανάγκη. 
Η Alpha Bank ανταποκρίνεται εµπράκτως στις ανάγκες της κυπριακής κοινωνίας και 
ευρίσκεται δίπλα στις ευπαθείς κοινωνικές οµάδες, συµβάλλοντας µε συνέπεια και 
υπευθυνότητα στη στήριξη της κοινωνίας.

H

Η Τράπεζα υποστηρικτής του 6ου Cyprus Bank n  ru

H

...........................................................................................................................................................................................
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        Alpha Bank Cyprus Ltd ήταν ένας εκ των υποστηρικτών του 6ου Cyprus Bank n  ru , το οποίο πραγµατοποιήθηκε την 
        Τετάρτη,  ∆εκεµβρίου 2018, στη Λευκωσία. 

Το Cyprus Bank n  ru  αποτελεί τη µεγαλύτερη ετήσια συνάντηση τραπεζιτών και άλλων βασικών παραγόντων του κυπριακού 
χρηµατοπιστωτικού κόσµου. Οι σύνεδροι είχαν την ευκαιρία να ενηµερωθούν για το παρελθόν, το παρόν και το µέλλον του 
τραπεζικού τοµέα καθώς και για τις καινοτόµες τεχνολογίες, τάσεις, αλλά και ιδέες που έρχονται να αλλάξουν το τραπεζικό 
σκηνικό, έτσι όπως είναι διαµορφωµένο σήµερα. 

Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος της Alpha Bank Cyprus Ltd Κωνσταντίνος Κουτεντάκης αναφέρθηκε στο µέλλον του τραπεζικού τοµέα 
στην Κύπρο, στο πλαίσιο συζητήσεως σε πάνελ όπου συµµετείχαν υ ηλόβαθµα στελέχη και ∆ιευθύνοντες Σύµβουλοι των 
µεγαλύτερων τοπικών τραπεζών. 
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Alpha Bank Cyprus Ltd
Η Alpha Bank Cyprus Ltd Μέγας ορηγός του ου r ss nal r s ru

        Τράπεζα ήταν Μέγας ορηγός του ου r ss nal r s ru , το οποίο πραγµατοποιήθηκε την Τετάρτη, 21 Νοεµβρίου 2018,

        στη Λευκωσία. 

Το Συνέδριο απευθυνόταν σε λογιστικά και δικηγορικά γραφεία, στον τραπεζικό τοµέα, σε επενδυτικές εταιρίες και εταιρίες διαχειρίσεως 

περιουσίας, καθώς και σε αρµόδιες υπηρεσίες του δηµοσίου τοµέα. 

Στόχος του Συνεδρίου ήταν η ενηµέρωση για τις τελευταίες εξελίξεις στον τοµέα των Επαγγελµατικών Υπηρεσιών στην Κύπρο καθώς και 

για τις αναπτυξιακές προοπτικές που σχετίζονται τόσο µε τον συγκεκριµένο τοµέα, όσο και µε την Εθνική Οικονοµία γενικότερα. 

 ∆ιευθύνων Σύµβουλος της Alpha Bank Cyprus Ltd Κωνσταντίνος Κουτεντάκης, κατά τη διάρκεια οµιλίας του στο Συνέδριο, 

αναφέρθηκε ειδικότερα στο µέλλον του τραπεζικού τοµέα, τονίζοντας ότι η αλµατώδης εξέλιξη της ηφιακής τεχνολογίας έχει αλλάξει 

οριστικά τα παραδοσιακά τραπεζικά µοντέλα σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Η επιτυχής προσαρµογή των τραπεζών στην ηφιακή εποχή, 

όπως επεσήµανε ο κ. Κουτεντάκης, εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από την ικανότητά τους να ανταποκριθούν στις νέες ανάγκες των 

Πελατών τους, αξιοποιώντας τις ευκαιρίες που προσφέρει η τεχνολογία και υιοθετώντας πιο ευέλικτους και αποδοτικούς τρόπους 

λειτουργίας.
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        Alpha Bank Cyprus Ltd υποστήριξε και φέτος το Συνέδριο Ταµείων
        Προνοίας και Ταµείων Συντάξεων, που πραγµατοποιήθηκε την Τετάρτη, 
28 Νοεµβρίου 2018, στη Λευκωσία. 

Το 9ο Συνταξιοδοτικό Φόρουµ εστίασε στις αναδιαρθρώσεις, στα πολιτικά 
συστήµατα καθώς και στις επενδυτικές πολιτικές και στρατηγικές που 
παρουσιάζονται και αφορούν τόσο στο κυπριακό σύστηµα συνταξιοδοτήσεως, 
όσο και στη διεθνή πραγµατικότητα. 

Στο Συνέδριο παρευρέθησαν στελέχη ∆ιαχειριστικών Επιτροπών Ταµείων 
Προνοίας και Συντάξεων, διαχειριστές κεφαλαίων, τραπεζικοί οργανισµοί, 
λογιστές, δικηγόροι, εσωτερικοί και εξωτερικοί ελεγκτές καθώς επίσης, 
Στελέχη και Πελάτες της Τραπέζης.

H

        Alpha Bank Cyprus Ltd βραβεύθηκε από τον Επιχειρηµατικό Σύνδεσµο 

        Κύπρου - Ελλάδος για την επιτυχή δράση της στην αγορά της Κύπρου 

και τη διαχρονική συνεισφορά της στην ανάπτυξη των επιχειρηµατικών 

σχέσεων Κύπρου – Ελλάδος.

Εκ µέρους της Τραπέζης, το βραβείο παρέλαβε ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος 

Κωνσταντίνος Κουτεντάκης από τον Πρόεδρο της Βουλής κ. ∆ηµήτρη 

Συλλούρη, παρουσία του Πρέσβεως της Ελλάδος κ. Ηλία Φωτόπουλου. 

H

Alpha Bank Cyprus Ltd
Η Τράπεζα χορηγός του 9ου Συνταξιοδοτικού Φόρουµ

Βράβευση της Alpha Bank Cyprus Ltd  από τον Επιχειρηµατικό Σύνδεσµο Κύπρου - Ελλάδος
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