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ιαγωνισµός ψηφιακής καινοτοµίας in uest

       εκίνησε ο νέος, ετήσιος διαγωνισµός ψηφιακής καινοτοµίας της Alpha Bank, in uest, µε στόχο τη διαµόρφωση του 

       µέλλοντος του χρηµατοπιστωτικού τοµέα υπό το πρίσµα των νέων ψηφιακών τεχνολογιών που αλλάζουν ήδη τα δεδοµένα 

στη λειτουργία των τραπεζών. 

Ο διαγωνισµός in uest θα διαρκέσει συνολικά τρεις µήνες και θα αναζητήσει καινοτόµες ιδέες και προτάσεις για τις 

χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες της νέας εποχής, αξιοποιώντας τις δυνατότητες της ψηφιακής τεχνολογίας. Ο διαγωνισµός 

θα βασίζεται σε µία πραγµατική πρόκληση ( uest) του τραπεζικού τοµέα, την οποία θα κληθούν να αντιµετωπίσουν οµάδες 

ή Startup/ intech εταιρίες καταθέτοντας την πρότασή τους µέσω της ιστοσελίδας . in uest.gr. Παράλληλα µε την ανάδειξη 

καινοτόµων προτάσεων, η Alpha Bank θα εξετάσει το ενδεχόµενο συνεργασιών αξιοποιώντας λύσεις που ανταποκρίνονται στις 

σύγχρονες ανάγκες της.

http://www.finquest.gr/
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Οι οµάδες που θα επιλεγούν, θα ενταχθούν σε ένα πρόγραµµα επιταχυντή (accelerator) διάρκειας έξι εβδοµάδων, κατά 

τη διάρκεια του οποίου θα έχουν την ευκαιρία να συµµετέχουν σε εξειδικευµένα σεµινάρια και να λάβουν καθοδήγηση 

(mentoring) από έµπειρα στελέχη της Τράπεζας και επαγγελµατίες του χώρου της καινοτοµίας. Στόχος είναι να καταστήσουν 

τις ιδέες τους περισσότερο προσαρµοσµένες στα δεδοµένα του τραπεζικού τοµέα, αλλά και πιο έτοιµες για υλοποίηση.

Στο τέλος οεµβρίου 2019, οι τελικές προτάσεις των οµάδων θα παρουσιασθούν σε ανοιχτή εκδήλωση, στην οποία και θα 

αναδειχθούν οι τρεις καλύτερες. Η Επιτροπή Αξιολόγησης θα αποτελείται τόσο από Στελέχη της Alpha Bank, όσο και από 

στελέχη επενδυτικών ή συµβουλευτικών εταιριών µε αναγνωρισµένη εµπειρία σε θέµατα καινοτοµίας, τεχνολογίας και 

ανάπτυξης νέων επιχειρηµατικών πρωτοβουλιών, εκπροσώπους ακαδηµα κών ιδρυµάτων και διακεκριµένους επαγγελµατίες 

στους τοµείς των Startup και intech. 
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Ο ντεταλµ νο  Γενικ  ιε ντή  και    τη   , αµιαν   α αλαµπίδη , 

δήλωσε  Μέσω του νέου διαγωνισµού in uest, δηµιουργούµε τις κατάλληλες συνθήκες για τη διαµόρφωση καινοτόµων 

ψηφιακών λύσεων και εφαρµογών, που θα επιταχύνουν τον ψηφιακό µετασχηµατισµό του τραπεζικού τοµέα, θα ενισχύσουν 

τη νεοφυή επιχειρηµατικότητα και το οικοσύστηµα των εταιριών intech και θα προβάλουν τις αξίες της δηµιουργικότητας, 

της οµαδικότητας και του υγιούς ανταγωνισµού. Ο διαγωνισµός in uest, παράλληλα µε την προώθηση της ψηφιακής 

καινοτοµίας στον σύγχρονο τραπεζικό χώρο, θα ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα της Alpha Bank και θα συµβάλει στη 

βελτίωση της εµπειρίας των Πελατών της .

Για να δείτε το  το  δια νισµο , πατήστε εδώ



H ΤΡΑΠΕ A

i3: Mentoring!

       εκίνησε η δεύτερη φάση του εσωτερικού διαγωνισµού καινοτοµίας και νέων ιδεών i3. Αµέσως µετά την πραγµατοποίηση 

       εκπαιδευτικού σεµιναρίου ( orkshop) προς τους 12 inalist της πρώτης φάσης, εγκαινιάστηκε η περίοδος του Mentoring, 

η οποία θα ολοκληρωθεί εντός του Οκτωβρίου 2019, συνολικής διάρκειας ενός µήνα. Μέσω του Mentoring, οι inalist θα 

λάβουν καθοδήγηση και συµβουλές, ώστε να αναπτύξουν και να εξελίξουν περαιτέρω την ιδέα τους, και, επιπλέον, θα 

βοηθηθούν ως προς το να προετοιµάσουν την παρουσίαση που θα κάνουν ενώπιον της κριτικής επιτροπής για την ανάδειξη 

των νικητών, σε σχετική εκδήλωση που θα διεξαχθεί στις 21 Οκτωβρίου 2019. 
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Οι µέντορες που θα καθοδηγήσουν τους διαγωνιζόµενους, κατά την περίοδο αυτή, είναι συνάδελφοι από διάφορες 

ιευθύνσεις της Τράπεζας οι οποίοι καλύπτουν ένα ιδιαίτερα ευρύ φάσµα γνωστικών αντικειµένων, ώστε να εξασφαλιστεί η 

πλέον ολοκληρωµένη κάλυψη των αναγκών των inalist. Σε κάθε διαγωνιζόµενο (άτοµο ή οµάδα) αντιστοιχούν δύο 

µέντορες, ενώ το σύνολο των µεντόρων θα είναι διαθέσιµο να παρέχει υποστήριξη και συµβουλευτική, όποτε χρειαστεί.

Οι 12 inalist ήδη εργάζονται πυρετωδώς εξελίσσοντας τις καινοτόµες προτάσεις τους υπό την επίβλεψη και καθοδήγηση 

των µεντόρων, µε το βλέµµα όλων στραµµένο στην τελική εκδήλωση. Παράλληλα, µέσω και του Mentoring, ενισχύεται 

ακόµα περισσότερο και η κουλτούρα καινοτοµίας καθώς και το πνεύµα της ανοιχτής και συνεχούς συνεργασίας οµάδων 

από διαφορετικούς χώρους της Alpha Bank. 
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Ενηµερωτική Ηµερίδα µε θέµα
ρηµατοοικονοµικά Εργαλεία για τη σύγχρονη επιχείρηση

      η ευτέρα, 9 Σεπτεµβρίου 2019, η Alpha Bank πραγµατοποίησε ενηµερωτική ηµερίδα στην ηφισιά, µε θέµα  
      ρηµατοοικονοµικά εργαλεία για τη σύγχρονη Επιχείρηση , απευθυνόµενη σε Πελάτες της ιεύθυνσης orporate Banking 
(πολυεθνικές επιχειρήσεις) που συνεργάζονται µε την Τράπεζα. 

Η Ηµερίδα εντάσσεται στον κύκλο ανάλογων ενηµερωτικών εκδηλώσεων και συναντήσεων µε Επιχειρήσεις που διοργανώνει η 
Τράπεζα, ανά τακτά χρονικά διαστήµατα, µε στόχο αφενός την ενίσχυση της συνεργασίας και της επικοινωνίας µε την 
επιχειρηµατική κοινότητα, αφετέρου την ενηµέρωση για το φάσµα προ όντων και υπηρεσιών της Alpha Bank που απευθύνονται 
στη σύγχρονη επιχείρηση.

Ο Εντεταλµένος ενικός ιευθυντής hie  Digital icer an  etail Banking ro ucts αµιανός Ι. αραλαµπίδης 
πραγµατοποίησε οµιλία µε θεµατολογία που αφορoύσε στον ψηφιακό µετασχηµατισµό της Τράπεζας, ενώ ο ιευθυντής της 
ιευθύνσεως ρηµατοοικονοµικών Προ όντων Αθανάσιος . Παυλίδης µίλησε για τα προ όντα και τις υπηρεσίες της Alpha Bank 

που απευθύνονται στη συγκεκριµένη πελατειακή οµάδα, εστιάζοντας ιδιαίτερα στα προ όντα και τις υπηρεσίες της Τράπεζας 
κινήσεως κεφαλαίων και cash management, στις επιλογές που παρέχονται για το διεθνές εµπόριο, στις λύσεις για την ταµειακή 
ρευστότητα της επιχείρησης και στα προ όντα διαχείρισης κινδύνου διεθνών αγορών.

Επίσης, στην Ηµερίδα, εκ µέρους της Τράπεζας, παρέστησαν οι Εντεταλµένοι ενικοί ιευθυντές, holesale Banking 
ωνσταντίνος Ρ. ορκοφίκης και ιαχειρίσεως ιαθεσίµων εώργιος . Μιχαλόπουλος.

Τ
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Επέτειος 25 ετών παρουσίας της Alpha Bank στη Ρουµανία

      το πλαίσιο της επετείου των 25 ετών παρουσίας της Alpha Bank στη Ρουµανία, η Τράπεζα πραγµατοποίησε τριήµερο 

      πρόγραµµα φιλοξενίας εκπροσώπων Τύπου από τη Ρουµανία στην Αθήνα.

ατά τη διάρκεια του προγράµµατος, πραγµατοποιήθηκε συνάντησή τους µε τα µέλη της ιοίκησης της Τράπεζας, επίσκεψη 

στους χώρους της οµισµατικής Συλλογής της Alpha Bank καθώς επίσης και στο Σούνιο, µε ξενάγηση στον αό του Ποσειδώνα.

Εκ µέρους της Alpha Bank omania, παρέστησαν ο Εκτελεστικός Πρόεδρος Sergiu prescu, o Executi e perations 

ice resi ent Ion Stan και η Senior ublic elations icer Elena Dobre. 

Σ
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ιεύθυνση Ανθρωπίνου υναµικού
Εφαρµογές H  στο Alpha Bank Intranet  έες υνατότητες

ια εί ιση αν τική  οµή
Με γνώµονα τη διαρκή βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών, η εφαρµογή ιαχείριση Οργανωτικής οµής, εµπλουτίστηκε 
µε νέες δυνατότητες για την υποστήριξη θεµάτων καθηµερινής λειτουργίας που διαπιστώθηκαν κατά την επικοινωνία της 
ιεύθυνσης Ανθρωπίνου υναµικού µε τους χρήστες της εφαρµογής, κατά το πρώτο διάστηµα παραγωγικής λειτουργίας της εφαρµογής.

Η νέα έκδοση της εφαρµογής παρέχει πλέον στον ιευθυντή µεγαλύτερη ευελιξία ενσωµατώνοντας τις ακόλουθες δυνατότητες

• Επιµερισµός  των Λειτουργών µίας ή/και περισσότερων Ενοτήτων Εργασιών/ Τµηµάτων σε δύο και πλέον Μέλη της ιεύθυνσης. 
• ηµιουργία  σχέσεων αναφοράς µεταξύ των Λειτουργών, ακόµη και όταν είναι ενταγµένοι σε διαφορετικές 
      Ενότητες Εργασιών/Τµήµατα.
• Σηµειώσεις ιευθυντή . 

οσ ιν  ετα ολ  ον δ ν
• Η εφαρµογή Προσωρινές Μεταβολές Μονάδων, που αρχικά κάλυπτε τη διαχείριση των προσωρινών µεταβολών των Λειτουργών 
 των αταστηµάτων για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών, εµπλουτίστηκε και υποστηρίζει πλέον και τη διαχείριση των προσωρινών 
 µεταβολών των Λειτουργών των Περιφερειακών έντρων ιαχείρισης αθυστερήσεων Λιανικής Τραπεζικής.

H ιεύθυνση Ανθρωπίνου υναµικού συνεχίζει σταθερά την προσπάθειά της για τη διαρκή βελτίωση των υπηρεσιών και τον 
εκσυγχρονισµό των λειτουργιών.

<       10 / 47       >
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Μουσείο αρτονοµισµάτων Ιονικής Τραπέζης  έρκυρα

      ηµαντικό αριθµό επισκεπτών δέχτηκε κατά τους θερινούς µήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο το Μουσείο αρτονοµισµάτων 

      Ιονικής Τραπέζης στην έρκυρα. Συνολικά επισκέφτηκαν τη µόνιµη έκθεση 1. 1 άτοµα, ενώ υπήρξαν και οργανωµένες 

ξεναγήσεις σε Συλλόγους κατόπιν σχετικού αιτήµατος. Συγκεκριµένα, ξεναγήσεις πραγµατοποιήθηκαν στους συµµετέχοντες στο 

ερινό amp ερκυρα κού υµναστικού Συλλόγου  Αθλητικού Συλλόγου αποδίστριας, στο ερινό Σεµινάριο Ελληνικής λώσσας 

και Πολιτισµού του Ιονίου Πανεπιστηµίου, σε µέλη του έντρου ηµιουργικής Απασχόλησης assa empo  καθώς και σε µέλη των 

ίλων του Μουσείου της Πόλεως των Αθηνών.

Το Μουσείο αρτονοµισµάτων Ιονικής Τραπέζης στεγάζεται στον πρώτο όροφο του διατηρητέου κτηρίου, όπου λειτούργησε, το 

1 40, το πρώτο ατάστηµα της Ιονικής Τραπέζης στην έρκυρα.

Η Συλλογή του Μουσείου περιλαµβάνει τα χαρτονοµίσµατα που κυκλοφόρησαν καθ  όλη την ιστορία του νεωτέρου Ελληνικού 

ράτους  τραπεζογραµµάτια, κερµατικά γραµµάτια και σχετικό υλικό, και καλύπτει 1 0 έτη ιστορίας. Η επίσκεψη αρχίζει µε τα 

επαναστατικά Οµόλογα σε γρόσια της Προσωρινής ιοικήσεως της Ελλάδος που εκδόθηκαν το 1 22, και τον φοίνικα, που 

εξέδωσε ο Ιωάννης αποδίστριας, το 1 1, και ολοκληρώνεται µε τα τελευταία τραπεζογραµµάτια σε δραχµές, τα οποία 

αποσύρθηκαν το 2002 µε την έλευση του Ευρώ.

Σ

Στιγµιότυπα από την ξενάγηση των ίλων της Πόλεως των Αθηνών.
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ιεύθυνση Ανθρωπίνου υναµικού
Πάµε Μαζί ... στο M Mus  Μουσείο λεξ Μυλωνά

στην έκθεση ωρίς τίτλο ΙΙ. Ελληνική Μεταπολεµική Αφαίρεση  Τα ηρωικά χρόνια

      ην Πέµπτη, 19 Σεπτεµβρίου 2019, η ιεύθυνση Ανθρωπίνου υναµικού διοργάνωσε δύο ξεναγήσεις ειδικά για τους 

      Υπαλλήλους της Τράπεζας στην έκθεση  ωρίς τίτλο ΙΙ. Ελληνική Μεταπολεµική Αφαίρεση  Τα ηρωικά χρόνια , στο 

M Mus  Μουσείο λεξ Μυλωνά (πλατεία Ασωµάτων 5, ησείο). 

Οι ξεναγήσεις πραγµατοποιήθηκαν από τον συνεπιµελητή της κθεσης και ιστορικό τέχνης κ. ιάννη Μπόλη, o οποίος 

παρουσίασε έργα Ελλήνων ζωγράφων και γλυπτών από τα πρώτα χρόνια της εµφάνισης και βαθµιαίας καθιέρωσης του κινήµατος 

της Αφαίρεσης στην ελληνική τέχνη, από τη δεκαετία του 1950 έως και τα µέσα της δεκαετίας του 19 0. 

Στην κθεση παρουσιάζονται επτά έργα από τη Συλλογή ργων Τέχνης της Alpha Bank.

Οι συµµετέχοντες είχαν τη δυνατότητα να γνωρίσουν και τα υπόλοιπα εκθέµατα του µουσείου, στα οποία ξεναγήθηκαν 

από τις κ.κ. Ελένη οτσαρά και αίδρα ασιλειάδου, τα οποία αφορούν σε ένα αντιπροσωπευτικό έργο της καλλιτέχνιδος λεξ Μυλωνά 

καθώς και να µάθουν για τη ζωή της και για την ιστορία του µουσείου. 

Σε όλους τους συµµετέχοντες προσφέρθηκε ο κατάλογος που συνοδεύει την κθεση και είναι χορηγία της Alpha Bank. 

Τ
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Προσφορά από την Alpha Bank
των εκδόσεων Το αύπλιο  και Το αύπλιο των Περιηγητών
µε έκπτωση 40% καθ  όλη τη διάρκεια του Οκτωβρίου 2019

       Alpha Bank προσφέρει τις εκδόσεις ο α πλιο  και ο α πλιο τ ν ε ιη ητών  (δίγλωσση έκδοση) µε κπτ ση  

       καθ  όλη τη διάρκεια του Οκτωβρίου 2019.

Το αύπλιο, η γραφική αυτή πολιτεία του Μοριά, είναι µία πόλη 
γεµάτη ιστορικές µνήµες. Η συγγραφέας, από τις πρώτες 
Ελληνίδες αρχαιολόγους, ξεκινά την αφήγησή της από τους 
αρχαίους µύθους που σχετίζονται µε το αύπλιο και προχωρά 
στην παρουσίαση της ιστορίας του µέσα από την ανάλυση και την 
περιγραφή της αρχιτεκτονικής των µνηµείων και των κτηρίων της 
πόλης από την αρχαιότητα έως τις περιόδους της ενετοκρατίας 
και της Τουρκοκρατίας και τέλος, έως την εποχή του 
κλασικισµού, τον 19ο αιώνα, όταν το αύπλιο ανακηρύχτηκε 
πρώτη πρωτεύουσα του νεοελληνικού κράτους.

Στην κδοση αυτή ο αναγνώστης καλείται σε ένα διαχρονικό ταξίδι 
στην πόλη του αυπλίου και στην ευρύτερη περιοχή της µέσα από τα 
κείµενα και τα έργα των περιηγητών. ια το αύπλιο, που χάρη στις 
φυσικές οµορφιές και στην ιστορία του αποτελεί αγαπηµένο προορισµό 
των ταξιδιωτών από τον 1 ο αιώνα έως σήµερα, έχουν διασωθεί µία 
πλούσια σειρά χαρακτικών, αλλά και µεγάλος αριθµός πρωτότυπων 
ζωγραφικών έργων. Η ιστορικός τέχνης Αφροδίτη ούρια παρουσιάζει 
όψεις και πτυχές της εικονογραφίας και της ιστορίας της πόλης µέσω 
του πλούσιου εικονογραφικού υλικού που κοσµεί τις σελίδες του 
βιβλίου. Πρόκειται για χαρακτικά έργα, για υδατογραφίες και για 
ελαιογραφίες που ανήκουν σε ιδιωτικές συλλογές, καθώς και σε 
ελληνικά και σε γερµανικά µουσεία.

Σέµνη αρούζου
Αθήνα 1979
Εµπορική Τράπεζα της Ελλάδος
ιαστάσεις 2 ,5 x 2  εκ.

Σελίδες 21 , εικόνες 1 5
Ελληνικά

ιµή  ώ ,

Η

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να αποκτήσουν τις Εκδόσεις είτε επισκεπτόµενοι τον πολιτιστικό χώρο της Τράπεζας 
    (Σταδίου 40, Α Η Α) ή το ηλεκτρονικό κατάστηµα   

είτε κατόπιν παραγγελίας (τηλ.  210 2  24 5,  ).

ια οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία, µπορείτε να επικοινωνείτε µε τη ιβλιοθήκη της Alpha Bank στους αριθµούς 
τηλεφώνου  210 2  2440 και 210 2  244 .

Αφροδίτη ούρια
Αθήνα 2007
Εµπορική Τράπεζα της Ελλάδος
ιαστάσεις 2 ,5 x 2 ,5 εκ.

Σελίδες 21 , εικόνες 1 4
ίγλωσση έκδοση (ελληνικά, αγγλικά)

ISB  97 9 0 7059 1 5

ιµή  ώ ,

http://www.alphapolitismos.gr/eshop
mailto:infopolitismos@alpha.gr
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       ικηφόρος ρεττάκος, λληνας ποιητής, πεζογράφος, µεταφραστής και δοκιµιογράφος, 

       γεννήθηκε στις ροκεές της Λακωνίας, την 1 Ιανουαρίου 1912. Το 1929 εγκαταστάθηκε στην 

Αθήνα, προκειµένου να σπουδάσει, χωρίς ωστόσο να το κατορθώσει εξαιτίας των οικονοµικών 

προβληµάτων που αντιµετώπιζε η οικογένειά του. Ο εργασιακός του βίος υπήρξε ασταθής. 

Αναγκάστηκε να κάνει διάφορες περιστασιακές δουλειές, πολλές από αυτές χειρωνακτικές. Από το 

1947 εργάστηκε ως δηµοσιογράφος σε λογοτεχνικά περιοδικά της εποχής ( Ελεύθερα ράµµατα , 

Ελληνικά ρονικά , Επιθεώρηση Τέχνης  κ.ά.) και σε εφηµερίδες ( Ανεξάρτητος Τύπος , 

ηµοκρατικός Τύπος , αθηµερινά έα  κ.ά.). Το 19 4 νυµφεύθηκε την αλλιόπη Αποστολίδη και 

µαζί απέκτησαν δύο παιδιά. Το 1955 εξελέγη δηµοτικός σύµβουλος στον Πειραιά, ενώ την περίοδο 

της ικτατορίας (19 7 1974) έζησε αυτοεξόριστος στην Ελβετία και στη Σικελία. Το 19 4 

ανακηρύχτηκε επίτιµος πρόεδρος της Εταιρίας Ελλήνων Λογοτεχνών, το 19 7 µέλος της Ακαδηµίας Αθηνών και το 1991 επίτιµος 

διδάκτωρ του Τµήµατος ιλολογίας του Εθνικού και αποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών. Προτάθηκε τέσσερις φορές για το 

ραβείο όµπελ Λογοτεχνίας, ενώ τιµήθηκε τρεις φορές µε το Α  ρατικό ραβείο Ποιήσεως, το 1940, το 195  και το 19 2, και µε το 

ραβείο Ιδρύµατος ώστα και Ελένης Ουράνη της Ακαδηµίας Αθηνών το 197 . Απεβίωσε από καρδιακή προσβολή την 4 Αυγούστου 1991.

Ο ρεττάκος εµφανίστηκε στα γράµµατα το 1929 δηµοσιεύοντας τη συλλογή άτω από σκιές και φώτα  µε ποιήµατα που 

συνέγραψε όσο ήταν ακόµη µαθητής. Από το πλούσιο συγγραφικό του έργο ξεχωρίζουν οι ποιητικές συλλογές ατεβαίνοντας στη 

σιγή των αιώνων  (19 ), Η επιστολή του κύκνου  (19 7), Το ταξίδι του Αρχάγγελου  (19 ), Ηρωική συµφωνία  (1944), Ο 

Τα γετος και η σιωπή  (1949), Τα θολά ποτάµια  (1950), Ο χρόνος και το ποτάµι, 1952 195  (1957), Αυτοβιογραφία  (19 1), 

δή στον ήλιο  (1974), Το ποτάµι Μπυές και τα εφτά ελεγεία  (1975), Η φιλοσοφία των λουλουδιών  (19 ) και Συνάντηση µε 

τη θάλασσα  (1991), οι συγκεντρωτικές εκδόσεις Οι γκριµάτσες του ανθρώπου  (1940) και Οδοιπορία  Ποιήµατα 195 19 7  

(1972), η νουβέλα Το γυµνό παιδί  (19 9), η συλλογή διηγηµάτων Μπροστά στο ίδιο ποτάµι  (1972) κ.ά. Η ποίησή του διακρίνεται 

για τον ουµανιστικό της χαρακτήρα, καθώς και για τον έντονο λυρισµό. Ο ρεττάκος στο έργο του συχνά ταλαντεύεται µεταξύ της 

αισιοδοξίας και της απογοήτευσης, ενώ επηρεάζεται καθοριστικά από τα έντονα ιστορικά και κοινωνικά γεγονότα της εποχής του.

Η Συλλογή της ιβλιοθήκης της Alpha Bank περιλαµβάνει ικανό αριθµό έργων του ικηφόρου ρεττάκου, όπως ποιήµατα, πεζά κείµενα κ.ά. 

ατήστε εδώ ια να δείτε το  τίτλο

Η ιβλιοθήκη της Alpha Bank
ικηφόρος ρεττάκος

Ο

vrettakos.pdf
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δρυµα Ι. . ωστοπούλου

Aπό τη λυρική per ormance Forget Me Not  Μονή Ουρσουλινών, 
Αναστασία ότσαλη, ui o De la iis

        ετά από τέσσερα χρόνια συνεχούς δράσης στο νησί της ήνο , το οινωνώ  εισάγει φέτος τον θεµατικό κύκλο 

        Τέσσερα (συν ένα) στοιχεία , ο οποίος θα διαρκέσει ένα ολόκληρο χρόνο, έως το φθινόπωρο του 2020. Το οινωνώ  

δανείζεται τέσσερα στοιχεία, τη γη, τη φωτιά, το νερό και τον αέρα, συν ένα το στοιχείο του χρόνου, ως εναλλαγή των εποχών 

του έτους, αλλά και ως ανθρώπινη παρέµβαση στο φυσικό και πολιτισµικό τοπίο , προκειµένου να στρέψει το βλέµµα των 

συµµετεχόντων στην ιδιαίτερη ατµόσφαιρα και τα χαρακτηριστικά της Τήνου.  

ατά το 2019, το οινωνώ  εισήγαγε µία σειρά από ποικίλες δράσεις στο φυσικό τοπίο του νησιού, αλλά και σε κτήρια ιστορικής 

και αρχιτεκτονικής σηµασίας που αποτέλεσαν τις εναρκτήριες δράσεις του θεµατικού κύκλου Τέσσερα (συν ένα) στοιχεία  

στη ιοτεχνική Σχολή, στον ήπο της Συκιάς, τον ζωντανό χώρο του οινωνώ  στην Τήνο, στο ιστορικό κτήριο της µονής 

Ουρσουλινών, αλλά και σε τέσσερις θεµατικές διαδροµές στα µέσα µέρη του νησιού. 

Το οινωνώ  πραγµατοποιείται µε την υποστήριξη του Ιδρύµατος Ιωάννου . ωστοπούλου.

Μ
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δρυµα Ι. . ωστοπούλου

      ο ιεθνές εστιβάλ Σύγχρονου ορού Dance Days Chania πραγµατοποιήθηκε µε την υποστήριξη του Ιδρύµατος 
      Ιωάννου . ωστοπούλου, από τις 15 έως και τις 2  Ιουλίου 2019 στα ανι  για 9η συνεχή χρονιά. Με στόχο την 
εξωστρέφεια και την επικοινωνία µέσω της τέχνης του χορού, το εστιβάλ παρουσίασε ένα πλούσιο εκπαιδευτικό πρόγραµµα, 
αλλά και παραστάσεις, για όλες τις ηλικίες, διεθνούς εµβέλειας σε εσωτερικούς και υπαίθριους χώρους της πόλης, σε όλη τη 
διάρκεια της ηµέρας, µε 120 καλλιτέχνες, χορευτές, χορογράφους και µουσικούς από Ελλάδα, Μοζαµβίκη, ερµανία, Ισραήλ, 
Ελβετία, Ηνωµένο ασίλειο, Αυστρία, Ουγγαρία, Ιταλία, έλγιο. 

Το εστιβάλ έχοντας λάβει την πιστοποίηση E E abel 2019 2020 από τον ευρωπα κό οργανισµό E A και µε την υποστήριξη 
ιδρυµάτων, άλλων φορέων και πρεσβειών συνεχίζει σταθερά την πορεία του.

Τ
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δρυµα Ι. . ωστοπούλου

      ο ιεθνές εστιβάλ λασικής Μουσικής υκλάδων επέστρεψε για 15η χρονιά και φέτος τον Αύγουστο στο έατρο Απόλλων, 

      στην µο πολη, µε την αρωγή του Ιδρύµατος Ιωάννου . ωστοπούλου. αλλιτέχνες από όλο τον κόσµο παρουσίασαν, 

από τις 10 έως και τις 17 Αυγούστου 2019, έργα µπαρόκ, µουσικής δωµατίου και άριες από την περα, σε συµπαραγωγή µε την 

Εθνική Λυρική Σκηνή και συνεργασία µε την Περιφέρεια οτίου Αιγαίου, υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του ιάννου Μαργαζιώτη.

Τ
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δρυµα Ι. . ωστοπούλου

     ο ante Dance esti al παρουσιάστηκε, για τέταρτη χρονιά, µε την υποστήριξη του Πολιτιστικού Ιδρύµατος Ιονικής 

     Τράπεζας, από τις 27 έως τις 1 Ιουλίου 2019, στη κ ν ο, σε κλειστό θέατρο στην περιοχή Σαρακινάδο και σε υπαίθριους 

χώρους, όπως στην Πλατεία Σολωµού, και σε µία περιπατητική per ormance στα καντούνια του νησιού. 

ορευτικές οµάδες και per ormers από την Ελλάδα και το εξωτερικό συναντήθηκαν, για να δώσουν µηνύµατα, να συνυπάρξουν, 

να ταξιδέψουν το κοινό και να επικοινωνήσουν µαζί του µε τη δική τους γλώσσα, το σώµα.

Τ
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δρυµα Ι. . ωστοπούλουδρυµα Ι. . ωστοπούλου

      το πλαίσιο του 4 ου εστιβάλ ιβλίου, παρουσιάστηκε το Σάββατο, 7 Σεπτεµβρίου 2019 στην κατάµεστη σκηνή ιώργος Σεφέρης” 

      του αππείο  η δίγλωσση έκδοση του Ιδρύµατος Ιωάννου . ωστοπούλου και του οργανισµού Αναλόγιο Αναλόγιο 2005  

2017. ραµατική και σκηνική γραφή στην Ελλάδα , καθώς και το πρόγραµµα του ιεθνούς εστιβάλ Αναλόγιο 2019, που 

ενισχύεται επίσης από το δρυµα Ιωάννου . ωστοπούλου. 

Εκ µέρους του Ιδρύµατος µίλησε η Μένη Στρογγύλη, που είχε την ιδέα και τον συντονισµό της έκδοσης Αναλόγιο 2005 2017 , 

καθώς και την επιµέλεια του αγγλικού τόµου. Τοποθετήθηκαν επίσης, οι κ.κ Παύλος άβουρας, αθηγητής Τµήµατος Μουσικών 

Σπουδών Ε ΠΑ, Ηλίας αφάογλου, συγγραφέας, δηµοσιογράφος, Σµαρώ ώτσια, κριτικός θεάτρου. Παρευρέθηκαν 

πανεπιστηµιακοί, συγγραφείς, σκηνοθέτες, ηθοποιοί, συντελεστές, φίλοι και άνθρωποι του χώρου των ραµµάτων και των Τεχνών.

Σ
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χετε Bonus App  χετε αλοκαιρινό Bonus

      ο Πρόγραµµα Bonus πραγµατοποίησε νέα προωθητική ενέργεια τον Ιούλιο µε κύριο µήνυµα επικοινωνίας  ετε   

      ετε αλοκαι ιν  .

Η ενέργεια αφορούσε ιδιώτες κατόχους πιστωτικών και χρεωστικών καρτών Bonus, οι οποίοι είτε ήταν ήδη χρήστες της εφαρµογής 

Bonus app είτε θα την κατέβαζαν κατά τη διάρκεια της ενέργειας.

Ειδικότερα, οι Πελάτες που πραγµατοποιούσαν οποιαδήποτε αγορά τους µε κάρτες Bonus στις συνεργαζόµενες µε το Πρόγραµµα 

επιχειρήσεις, λάµβαναν αυτόµατα µέρος σε κλή ση ια πε ισσ τε ε  απ   δ οεπιτα  

Τ
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Τις δωροεπιταγές πρόσφεραν οι συνεργάτες του Προγράµµατος Bonus και συγκεκριµένα

1. Attica  1 δωροεπιταγή των Ευρώ 100 

2. τσ ολο   2 δωροεπιταγές των Ευρώ 50 

.   1 δωροεπιταγή των Ευρώ 50 

4. BP  1 δωροεπιταγή των Ευρώ 100 

5.   1 δωροεπιταγή των Ευρώ 100 

. HONDOS CENTER  1 δωροεπιταγή των Ευρώ 100  

7. AXA  17 δωροεπιταγές των Ευρώ 100

. IKEA  20 δωροεπιταγές των Ευρώ 20 

9. Anastasiadis Optica  200 δωροεπιταγές των Ευρώ 20  

10. Funky Buddha  10 δωροεπιταγές των Ευρώ 20

11. NAVY & GREEN  10 δωροεπιταγές των Ευρώ 20 

12. TGI Fridays  10 δωροεπιταγές των Ευρώ 20 

1 . EYE - Q  10 δωροεπιταγές των Ευρώ 20 

14. Pizza Hut  10 δωροεπιταγές των Ευρώ 20  

15. Advance Pharmacies  10 δωροεπιταγές των Ευρώ 10 

1 .   10 δωροεπιταγές των Ευρώ 20 

17. SEPHORA  10 δωροεπιταγές των Ευρώ 20  

1 . MINOAN  5 εισιτήρια µετ  επιστροφής για δύο άτοµα σε δίκλινη καµπίνα

ι νικητές της κλήρωσης λάµβαναν ενηµέρωση για το δώρο που κέρδισαν, τη στιγµή της συναλλαγής τους, µέσω της απόδειξης του 

S καθώς και µέσω SMS µηνύµατος στο κινητό τους τηλέφωνο.

Η ενέργεια γνωστοποιήθηκε στους Πελάτες µέσω διαδικτύoυ, του Bonus App, των µηνιαίων εκκαθαριστικών των λογαριασµών της 

κάρτας τους καθώς και µε την αποστολή µηνύµατος iber.
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θινοπωρινές αγορές µε την κάρτα A init  Mastercar

       ε στόχο την ενίσχυση της χρήσης της κάρτας A init  Mastercar  για αγορές στα φυσικά, αλλά και στα ηλεκτρονικά 

       καταστήµατα του Οµίλου In itex, σχεδιάστηκε ένας φθινοπωρινός διαγωνισµός. Συγκεκριµένα, οι κάτοχοι της κάρτας A init  

Mastercar  οι οποίοι πραγµατοποίησαν αγορές στα 7 bran s του Οµίλου Ιn itex ( ara, ull Bear, Bershka, sho, Stra i arius, 

Massimo Dutti, ara Home) από 1 έως και 0 Σεπτεµβρίου 2019, κέρδισαν 2,5% Affinity euros σε όλες τις αγορές τους και 

συµµετείχαν αυτόµατα σε κλήρωση που ανέδειξε 5 νικητές, οι οποίοι θα απολαύσουν να τ ιήµε ο ε ε ία  ια  τοµα 

στο      στον α νασσ .

Η ενέργεια γνωστοποιήθηκε στους Πελάτες µέσα από τον περιοδικό Τύπο, το διαδίκτυο, τα µηνιαία εκκαθαριστικά των λογαριασµών 

τους, το .alpha.gr/car s καθώς και προωθητικά υλικά στο δίκτυο καταστηµάτων του οµίλου In itex.

M
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ήστε µια ανεκτίµητη εµπειρία µε την κάρτα σας Alpha Bank Mastercar

       ι κάρτες Alpha Bank Mastercar  δίνουν τη δυνατότητα στους Πελάτες να ζήσουν µία ανεκτίµητη εµπειρία. Συγκεκριµένα, οι 

       Πελάτες που θα πραγµατοποιήσουν τις αγορές τους µε οποιαδήποτε πιστωτική κάρτα Mastercar  εκδόσεως Alpha Bank 

(Alpha Bank Bonus Mastercar , ρυσή Alpha Bank Bonus Mastercar , latinum Bonus Mastercar , o a one Bonus Mastercar , 

A init  Mastercar  και Energ  Mastercar ) απ   επτεµ ίο    κτ ίο  , συµµετέχουν αυτόµατα σε κλήρωση, 

που θα αναδείξει 2 νικητές που θα κερδίσουν από να π ο ο τα ίδι ια  τοµα στη α κη, τον εκ µ ιο 

Το έπαθλο περιλαµβάνει

 Αεροπορικά εισιτήρια µετ  επιστροφής για Αθήνα  έα Υόρκη και µεταφορές από/προς το αεροδρόµιο

 ιαµονή σε ξενοδοχείο 5  στη έα Υόρκη

 Ταξιδιωτική ασφάλιση για τους νικητές και τους συνοδούς τους από και προς Αθήνα κατά τα επιλεγέντα δροµολόγια

 Παρακολούθηση της παράστασης Ο αρυοθραύστης  στο Da i  H och heatre.

Η προσφορά ισχύει για συνολικές αγορές αξίας Ευρώ 100 και άνω ανά κάρτα, κατά το χρονικό διάστηµα από 15 Σεπτεµβρίου έως 

1 Οκτωβρίου 2019.

Η ενέργεια γνωστοποιήθηκε στους Πελάτες µέσα από τα µηνιαία εκκαθαριστικά των λογαριασµών τους, την αποστολή µηνυµάτων iber 

και SMS, ne sletter καθώς και το .alpha.gr/car s.

O
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http://www.alpha.gr/cards
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Η Alpha Bank υιοθετεί τις έξι Αρχές Υπεύθυνης Τραπεζικής των Ηνωµένων Εθνών

      Alpha Bank συµµετέχει ενεργά στην παγκόσµια προσπάθεια δηµιουργίας ενός βιώσιµου µέλλοντος για την οικονοµία και τον 

      πλανήτη, προσυπογράφοντας, ως Founding Signatory, τις ι  πε νη  απε ική  που διαµορφώθηκαν µέσω 

της διεθνούς πρωτοβουλίας των Ηνωµένων Εθνών E  I ( nite  ations En ironment rogram inance Initiati e), κατόπιν 

διαβούλευσης µε την παγκόσµια τραπεζική κοινότητα.

Mε τις Αρχές Υπεύθυνης Τραπεζικής του E  I, οι οποίες παρουσιάστηκαν επίσηµα στις 22 Σεπτεµβρίου 2019, στο πλαίσιο της 

ενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, τίθεται ένα ενιαίο πλαίσιο πε νη  και αειφ ο  τ απε ική  που καλύπτει όλο το φάσµα 

των τραπεζικών δραστηριοτήτων.

H
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Ειδικότερα, µε την υπογραφή των έξι Αρχών Υπεύθυνης Τραπεζικής, οι τράπεζες αναλαµβάνουν τη δέσµευση

 α ε αµµί ο ν τις επιχειρηµατικές τους στρατηγικές µε την ανάγκη επίτευξης των στόχων της κοινωνίας, όπως αυτοί 

 εκφράζονται στους Στόχους ιώσιµης Ανάπτυξης των Ηνωµένων Εθνών, στη Συµφωνία του Παρισιού για την λιµατική Αλλαγή 

 και στο εκάστοτε ισχύον θεσµικό πλαίσιο σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.  

 α ενισχύουν διαρκώς τη θετική τους επίδ αση στην κοινωνία και το περιβάλλον, περιορίζοντας παράλληλα τυχόν κινδύνους 

 και αρνητικές συνέπειες από τη συνολική λειτουργία τους.

 α εργάζονται µε υπευθυνότητα, µαζί µε τους πελ τε  τους, προκειµένου να ενθαρρύνεται η υιοθέτηση αειφόρων πρακτικών 

 και να προωθούνται οικονοµικές δραστηριότητες που δηµιουργούν ευηµερία για τη σηµερινή και τις επόµενες γενιές.

 α διαβουλεύονται και να συνεργάζονται υπεύθυνα µε όλα τα ενδιαφε µενα µ η, συµβάλλοντας στην επίτευξη των 

 κοινωνικών στόχων.

 α εφαρµόζουν στην πράξη τη δέσµευσή τους στις Αρχές αυτές, µέσα από την αποτελεσµατική εται ική διακ νηση και τη 

 δηµιουργία κουλτούρας Υπεύθυνης Τραπεζικής.

 α επανεξετάζουν σε τακτική βάση τον βαθµό ενσωµάτωσης των Αρχών στη λειτουργία τους και να ενηµερώνουν µε 

 διαφ νεια για τις επιπτώσεις των δραστηριοτήτων τους και για τη συνεισφορά τους στην επίτευξη των κοινωνικών στόχων. 

Ο ιε ν ν µ ο λο  τη    ασίλειο   λτη , δήλωσε  

Στην Alpha Bank εφαρµόζουµε ήδη µία σειρά πολιτικών και βέλτιστων πρακτικών Εταιρικής Υπευθυνότητας, µε στόχο την 

προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης µέσα από όλους τους τοµείς της καθηµερινής µας λειτουργίας. Με την υιοθέτηση των έξι 

Αρχών Υπεύθυνης Τραπεζικής του E  I, στο οποίο είµαστε µέλος από το 2004, επιβεβαιώνουµε έµπρακτα τη δέσµευσή µας για 

τη δηµιουργία ενός βιώσιµου τραπεζικού συστήµατος και εντείνουµε τη συλλογική µας προσπάθεια προς αυτήν την κατεύθυνση, 

αυξάνοντας το θετικό µας αποτύπωµα στην κοινωνία και το περιβάλλον, αξιοποιώντας νέες επιχειρηµατικές ευκαιρίες και 

δηµιουργώντας αξία για όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη . 
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H Alpha Bank παραµένει στον χρηµατιστηριακό δείκτη αειφορίας
inancial imes Stock Exchange4 oo  Emerging In ex
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       Alpha Bank, κατόπιν σχετικής αξιολόγησης που πραγµατοποιήθηκε από τον ιεθνή Οργανισµό

       SE, παραµένει στον χρηµατιστηριακό δείκτη αειφορίας inancial imes Stock Exchange4 oo

( SE4 D) Emerging In ex, ο οποίος αξιολογεί τις εισηγµένες εταιρίες ως προς την 

περιβαλλοντική και κοινωνική τους επίδοση.

Η SE ussell, παγκόσµιας εµβέλειας πάροχος χρηµατιστηριακών δεικτών, πιστοποιεί ότι 

η Alpha Bank αξιολογήθηκε από ανεξάρτητο φορέα σύµφωνα µε τα κριτήρια SE4 oo  και 

διαπιστώθηκε ότι πληροί τις προ ποθέσεις, ώστε η µετοχή της να συµπεριληφθεί σε αυτές της 

Σειράς εικτών SE4 oo .

Η Σειρά εικτών SE4 oo  δηµιουργήθηκε από την SE ussell (επωνυµία της κοινοπραξίας 

µεταξύ της SE International imite  και της rank ussell ompan )  και µετρά την επίδοση των εταιριών ως προς την εφαρµογή 

σηµαντικών πρακτικών στους τοµείς του Περιβάλλοντος, της οινωνίας και της ιακυβέρνησης (Environmental-Social-Governance

-ESG). Οι είκτες SE4 oo  χρησιµοποιούνται από πολλούς φορείς της αγοράς για τη δηµιουργία και αξιολόγηση κοινωνικά 

υπεύθυνων επενδυτικών κεφαλαίων και άλλων προ όντων.

Η
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Πιστοποίηση του Συστήµατος Περιβαλλοντικής ιαχείρισης της Alpha Bank
κατά IS  14001 2015

       Τράπεζα έλαβε πιστοποίηση για το Σύστηµα Περιβαλλοντικής ιαχείρισης που εφαρµόζει, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του

       διεθνούς προτύπου E  IS  14001 2015.

Η αξιολόγηση πραγµατοποιήθηκε από τον ανεξάρτητο ορέα Πιστοποιήσεων  A S IA HE AS, ο οποίος πιστοποίησε ότι οι 

διαδικασίες για τη διαχείριση και εφαρµογή του Συστήµατος Περιβαλλοντικής ιαχείρισης συµµορφώνονται µε το εν λόγω πρότυπο.

ια τις ανάγκες λήψης της πιστοποίησης, πραγµατοποιήθηκε επιθεώρηση (δειγµατοληπτικός έλεγχος) σε αταστήµατα της Τράπεζας 

στην Αττική, τη εσσαλονίκη, τη Λάρισα, και την όρινθο καθώς και σε τήρια της ιοικήσεως στην Αθήνα και τη εσσαλονίκη.

Το Σύστηµα Περιβαλλοντικής ιαχείρισης συνιστά το πλαίσιο για την παρακολούθηση, διαχείριση και βελτίωση των 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τις δραστηριότητες της Τράπεζας (π.χ. κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και η συνακόλουθη 

έκλυση ρυπαντικών φορτίων, η διαχείριση των ψυκτικών υγρών στα συστήµατα κλιµατισµού, η χρήση εντύπων και χαρτιού, η χρήση 

µελανοδοχείων και τόνερ, η κατανάλωση νερού, η κατανάλωση καυσίµων από τις επαγγελµατικές µετακινήσεις και οι 

συνακόλουθες εκποµπές 2 κ.λπ.).

Η λήψη της πιστοποίησης είναι αποτέλεσµα της συνεργασίας των ιευθύνσεων Προµηθειών, Περιουσίας και Ασφαλείας, 

Marketing και ηµοσίων Σχέσεων  Εταιρική οινωνική Ευθύνη, Οργανώσεως  ιαχείριση Πιστοποιήσεων ιεθνών Προτύπων 

Οµίλου, Πολιτικής και Ελέγχου Πιστωτικού ινδύνου, Σύνθετων ρηµατοδοτήσεων, αρτών και ρηµατοδοτήσεων Ιδιωτών, 

οµικής Υποστηρίξεως Εργασιών και Εκπαιδεύσεως.

Η
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Το πρόγραµµα Μαζί µε τα παιδιά στο Μουσείο και στο έατρο
δίπλα στην ιβωτό του όσµου

       το πλαίσιο του προγράµµατος Εταιρικής Υπευθυνότητας Μαζί µε τα Παιδιά στο Μουσείο και στο έατρο , η Τράπεζα 

       προσκάλεσε 20 παιδιά από την ιβωτό του όσµου για να παρακολουθήσουν το εργαστήρι ινηµατογράφου 

Ο έξυπνος θεατής  του Athens International hil ren s ilm esti al. 

Τα παιδιά, µε την αρωγή Στελεχών της Εταιρικής οινωνικής Ευθύνης της Τράπεζας, χωρίστηκαν σε δύο ηλικιακές οµάδες και 

συµµετείχαν σε ειδικά διαµορφωµένο εργαστήρι κινηµατογράφου, ενώ παράλληλα παρακολούθησαν και ταινίες µικρού µήκους, 

ανάλογα µε την ηλικία τους. Σκοπός της εκπαιδευτικής δράσης ήταν να µυηθούν τα παιδιά µε δηµιουργικό τρόπο στον 

κινηµατογράφο, µέσα από διαδραστικά παιχνίδια. 

Η ιβωτός του όσµου είναι Εθελοντικός Μη ερδοσκοπικός Οργανισµός Ειδικής Μέριµνας και Προστασίας Μητέρας και Παιδιού. 

ραστηριοποιείται και απευθύνεται πρώτα και κύρια στα µικρά απροστάτευτα παιδιά, τα περισσότερα από µονογονε κές οικογένειες, 

αλλά και πολλά χωρίς γονείς, που βιώνουν δύσκολες συνθήκες, όπως παραµέληση, εγκατάλειψη, έλλειψη ιατρικής φροντίδας.

Σ
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Το πρόγραµµα Οι φθορές που πληγώνουν  στη εσσαλονίκη

       το πλαίσιο του προγράµµατος Οι φθορές που πληγώνουν , πραγµατοποιήθηκαν εργασίες καθαρισµού στον 

       ήπο το  πο ε µατινο  λιο , στη α α αλία τη  εσσαλονίκη . Ο ήπος βρίσκεται στη συνέχεια και σχεδόν 

απέναντι από τις Οµπρέλες , το διάσηµο γλυπτό του ιώργου ογγολόπουλου. Στον ήπο του Απογευµατινού λιου, όπως προδίδει 

και το όνοµά του, ο επισκέπτης  περιπατητής µπορεί να θαυµάσει τον ήλιο, τη θάλασσα και τον ουρανό της εσσαλονίκης.

Η αναπλασµένη και ανανεωµένη έα Παραλία εσσαλονίκης, µήκους ,5 χιλιοµέτρων, διαθέτει ποδηλατόδροµο καθώς και 

πολλά θεµατικά πάρκα και αποτελεί πόλο έλξης τόσο για τους κατοίκους, όσο και για τους επισκέπτες της πόλης.

Σ
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Συλλογή σχολικών ειδών από την Alpha Bank

       χολικά είδη για την υποστήριξη παιδιών που φιλοξενούνται σε Ιδρύµατα συγκέντρωσαν Εργαζόµενοι της Alpha Bank σε 
      δύο εκδηλώσεις κοινωνικής προσφοράς, που πραγµατοποιήθηκαν στην Αθήνα και στη εσσαλονίκη, την Τετάρτη, 4 και την 
Πέµπτη, 5 Σεπτεµβρίου 2019, στο πλαίσιο των ενεργειών Εταιρικής Υπευθυνότητας της Τράπεζας. 

Συγκεκριµένα, στην ήνα, τα σχολικά είδη που προσέφεραν οι Εργαζόµενοι, παραδόθηκαν στα αιδικ  ι   η  
από την οµάδα της Εταιρικής οινωνικής Ευθύνης και Εθελοντές από το Προσωπικό της Τράπεζας. Στην εκδήλωση συµµετείχε και 
ο διε νή  παίκτη  το  µπ σκετ νσταντίνο  σα τσα ή , ο οποίος υπέγραψε µπάλες καλαθοσφαίρισης που προσφέρθηκαν 
ως αναµνηστικό δώρο και ευχήθηκε στα παιδιά καλή σχολική χρονιά.

Σ

Στη εσσαλονίκη, τα σχολικά είδη που προσέφεραν οι Εργαζόµενοι, παραδόθηκαν από τα Στελέχη της Εταιρικής οινωνικής Ευθύνης 
και τους Εθελοντές της Τράπεζας στα αιδικ  ι   λα ια ίο , παρουσία της λ µπιονίκη ννα  ο ακ κη, η οποία 
ευχήθηκε στα παιδιά και υπέγραψε τις αθλητικές µπλούζες που τους προσφέρθηκαν ως δώρο.

Επιπλέον, η Τράπεζα προσέφερε στα παιδιά σχολικά είδη που προµηθεύτηκε από το µη κερδοσκοπικό σωµατείο SA E A E  S S.
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Η Τράπεζα υποστηρίζει την πρωτοβουλία του ΣΕ
για την ενίσχυση της περιφερειακής ανάπτυξης

      ατά τη θερινή περίοδο, σηµειώθηκαν εκτεταµένες πυρκαγιές σε δασική έκταση στους 

      πρόποδες του Υµηττού.

Η Τράπεζα, συναισθανόµενη τη δυσκολία του έργου των πυροσβεστών και την ανάγκη 

για την αδιάλειπτη παρουσία τους στο µέτωπο των πυρκαγιών, υποστήριξε το 

Πυροσβεστικό Σώµα µε παροχή σίτισης στους πυροσβέστες, οι οποίοι χρειάστηκε να 

παραµείνουν σε επιφυλακή στα διαφορετικά µέτωπα των πυρκαγιών.

Η Τράπεζα αρωγός του Πυροσβεστικού Σώµατος 
στην προσπάθεια αναχαίτισης των πυρκαγιών στον Υµηττό

       Alpha Bank υποστηρίζει ως χορηγός την πρωτοβουλία του Συνδέσµου Επιχειρήσεων και ιοµηχανιών (ΣΕ ) για την ενίσχυση 

       των θεσµικών συνεργασιών, µε στόχο την ενδυνάµωση της περιφερειακής ανάπτυξης και επιχειρηµατικότητας στη χώρα µας.

Στο πλαίσιο της χορηγίας, πραγµατοποιήθηκε στην οµοτηνή, ενηµερωτική εκδήλωση µε θέµα  Αλλαγές και εξελίξεις στη 

λειτουργία των επιχειρήσεων της Ανατολικής Μακεδονίας και ράκης , όπου συµµετείχε ως οµιλητής ο ιευθυντής της 

ιεύθυνσης Τραπεζικής Μικρών Επιχειρήσεων Σπυρίδων Ρεντετάκος.  

Η

....................................................................................................................................................................................
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ωνσταντίνος Ρωµανίδης
α ασσο α α

Λάδι σε µουσαµά 54 x 4 εκ.

ατ στηµα οστολίο  

       υτόνοµο ζωγραφικό είδος, ήδη από τον δέκατο έκτο αιώνα στην Ευρώπη, η θαλασσογραφία, η αποτύπωση δηλαδή της 

      θάλασσας και του κόσµου που την περιβάλλει, γνώρισε ιδιαίτερη ανάπτυξη και στην Ελλάδα, µετά τα µέσα του δέκατου ένατου 

αιώνα. αλλιτέχνες, οι οποίοι αναδείχθηκαν σε κορυφαίους του είδους, όπως ο ωνσταντίνος ολανάκης ή ο ασίλειος ατζής, 

επιδόθηκαν µε επιτυχία σε απεικονίσεις λιµανιών, σκηνές ψαράδικης και ναυτικής ζωής, αλλά και στην απόδοση διαφόρων 

τύπων πλοίων.

Μαθητής του ολανάκη, ο ωνσταντίνος Ρωµανίδης ακολούθησε πιστά το παράδειγµα του δασκάλου του τόσο στην αυστηρότητα 

και τον απόλυτο έλεγχο της σύνθεσης, όσο και στον συγκρατηµένο, επιµεληµένο χρωµατισµό που ορισµένες φορές αγγίζει, όπως 

σηµειώνει ο ιστορικός τέχνης και ειδικός στο genre της θαλασσογραφίας Μ. λάχος, τα όρια της εκζήτησης.

Α
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Το έργο της Συλλογής ργων Τέχνης της Alpha Bank, το οποίο χρονολογικά θα πρέπει, ίσως, να τοποθετηθεί στις αρχές του 

εικοστού αιώνα, είναι ενδεικτικό της µετατόπισης του ενδιαφέροντος του ζωγράφου από την ενδελεχή περιγραφή της 

πραγµατικότητας στην απόδοση ενός αισθήµατος, µίας ατµόσφαιρας. 

Ο Ρωµανίδης απλουστεύει τη σύνθεση χωρίζοντας το ζωγραφικό πεδίο σε δύο σχεδόν ισοµερή τµήµατα που περικλείουν τον 

ουρανό και τη θάλασσα. να µικρό κοµµάτι στεριάς που ξεπροβάλλει δειλά στα αριστερά διαρρηγνύει τη µονοτονία και 

ενεργοποιεί τη σύνθεση. Στο βάθος δεξιά, µέσα στην ατµοσφαιρική αχλή, µόλις διακρίνεται η φόρµα ενός ιστιοφόρου. πως ήδη 

σηµειώθηκε, ο καλλιτέχνης δεν αναλώνεται στη λεπτοµερειακή καταγραφή του σκάφους, αλλά µάλλον επιδιώκει, κατά τα 

ιµπρεσιονιστικά πρότυπα, να µεταδώσει αυτούσια τη συγκίνηση, τον ψυχικό κραδασµό που το συγκεκριµένο τοπίο δηµιουργεί στον 

ίδιο. Πρόκειται, στην περίπτωση αυτή, για µία συναισθηµατική ερµηνεία του θαλάσσιου χώρου, παρά για µία ξηρή, πραγµατιστική 

καταγραφή. Ο λυρισµός και η αισθαντικότητα του Ρωµανίδη ασφαλώς δικαιώνουν την προσπάθεια αυτή και κατατάσσουν το έργο 

στα σηµαντικά δείγµατα θαλασσογραφίας που βρίσκονται στη Συλλογή της Τράπεζας.

ωνσταντίνος Ρωµανίδης
α ασσο α α

Λάδι σε µουσαµά 54 x 4 εκ.
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ΣΤΑ ΤΙ ΟΣ Ρ ΜΑ Ι ΗΣ
(Αθήνα 1 4 1972)

ΙΟ ΡΑ Ι Ο ΣΗΜΕΙ ΜΑ 

      ο δασε σ ο ο ε ο  α  ε  µε α  ου  ι ο Λ α  σ α ο ο α ά  αι 

ε ιο ο  α α ο ο σε α  ο ά ου  α α ι ο  ο µου  ου  σ ο µ ο  α εδο α  

αι  ε ου ι ο ε α  ε ισσ ε α α  δια σια σ σα

εµα ι ά ο  α ασ σε υ  ο ο ο αι ιδια ε α  α ασσο α α  σ  ο ο α αι δ µιο σε µε ι ά α  

α α ε α α  α ι ε ι  α α  ου   ο   ε ο ο α ου  µ ο ε  α ο ο ε ε  α άµεσα 

σ ου  ιασ ε  ε  ιου  συ α µ ου ιµ εσιο ισ ι ο  ιδι µα ο  σι  αυ  α ιε ε α  ου  

ε ι ου   ο  ου ο ά ου

Σ
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άδρο στο ατάστηµα Σερρών ( 10) και στο ατάστηµα λωρίνης ( 55)

       Αλέξανδρος  ( 2  π. .), που δίκαια ονοµάστηκε Μέγας και έχει αποκτήσει µυθολογική υπόσταση, ήταν γιος του

       ιλίππου  και της Ολυµπιάδας. Από νωρίς έτυχε επιµεληµένης ανατροφής, καθώς ένας από τους δασκάλους του 

υπήρξε και ο Αριστοτέλης. Σε ηλικία είκοσι ετών, ο Αλέξανδρος διαδέχτηκε τον πατέρα του στον µακεδονικό θρόνο. Με 

αστραπιαίες ενέργειες, εδραίωσε την εξουσία του στη Μακεδονία και σε ολόκληρη την Ελλάδα, που είχε ξεσηκωθεί µετά 

από τη δολοφονία του ιλίππου, πιθανόν µε περσική υποκίνηση. Ανέλαβε µε ενθουσιασµό την ηγεσία της πανελλήνιας 

Ο

οµός Σερρών  οµός λώρινας
(Αλέξανδρος  ο Μέγας)
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εκστρατείας που του ανέθεσε η ορινθιακή Συµµαχία, και την άνοιξη του 4 π. . ξεκίνησε από την Πέλλα κατευθυνόµενος 

προς τον Ελλήσποντο, για να απελευθερώσει τις ελληνικές πόλεις της Μικράς Ασίας. Με τον στρατό του προήλασε ως τη 

ακτριανή και τη Σογδιανή, όπου νυµφεύτηκε τη Ρωξάνη, κόρη τοπικού ηγεµόνα, µε την οποία απέκτησε έναν γιο, τον 

Αλέξανδρο , και µετά, πορεύτηκε προς την Ινδία. ατέλαβε τα Τάξιλα, συµµάχησε µε τον τοπικό ηγεµόνα και νίκησε τον 

βασιλιά Πώρο στη µάχη του Υδάσπη, την τελευταία µεγάλη του µάχη. Λίγο αργότερα, ο στρατός του εξεγέρθηκε, αναγκάζοντάς 

τον, για πρώτη και µοναδική φορά στη ζωή του, να υποχωρήσει και να πάρει τον δρόµο του γυρισµού, µέσω της ερήµου της 

εδρωσίας. Την άνοιξη του 2  π. ., έφτασε στη αβυλώνα, την οποία προόριζε για νέα του πρωτεύουσα. αφνικά όµως, 

ύστερα από ένα συµπόσιο, ο Αλέξανδρος αρρώστησε και µέσα σε δέκα ηµέρες απεβίωσε, στις 1  Ιουνίου 2  π. .

Η νοµισµατοκοπία του Μεγάλου Αλεξάνδρου είναι η πιο πλούσια βασιλική νοµισµατοκοπία της αρχαιότητας. Περί το  π. ., 

υιοθέτησε την ιδέα της οικουµενικότητας και προχώρησε σε µία µεγάλη, για το µακεδονικό νόµισµα, µεταρρύθµιση, θέτοντας 

σε κυκλοφορία αργυρά τετράδραχµα, τα οποία προσάρµοσε στον ευρύτατα αποδεκτό αττικό σταθµητικό κανόνα. Τα 

τετράδραχµά του απεικονίζουν την κεφαλή του Ηρακλή, γενάρχη των Μακεδόνων, και τον ένθρονο Ολύµπιο και Πανελλήνιο 

ία. Η µεγάλη στρατολόγηση µισθοφόρων και η χρηµατοδότηση των στρατιωτικών επιχειρήσεων, είχαν ως αποτέλεσµα την 

τεράστια και συνεχή κοπή νοµισµάτων, η οποία γινόταν χάρη στα τεράστια αποθέµατα χρυσού και αργύρου που βρήκε στα 

βασιλικά θησαυροφυλάκια της Περσέπολης. Είκοσι έξι νοµισµατοκοπεία, στην Ελλάδα και στη Μικρά Ασία, εργάζονταν 

ασταµάτητα για να πληρωθούν όλοι οι στρατιώτες. Τα αλεξάνδρεια τετράδραχµα  έγιναν το διεθνές συναλλακτικό µέσο της 

αρχαιότητας και συνέχισαν να κόβονται επί δύο αιώνες µετά από τον θάνατο του Μακεδόνα βασιλιά.
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ωνσταντίνος . αβιτσιάνος
(1878-1951)

 ργο εόδωρου ρόσου (1919 199 )
Λάδι σε µουσαµά 4 x 5  εκ. 

Συλλογή ργων Τέχνης της ουλής των Ελλήνων

εδ ο  το  ιοικητικο  µ ο λίο  τη  µπο ική  πε α  τη  λλ δο  απ  το   το 

Ο ωνσταντίνος αβιτσιάνος, γεννήθηκε στην έρκυρα, το 1 7  και υπήρξε γόνος επιφανούς οικογένειας του νησιού. Τις 
γυµνασιακές του σπουδές τις ολοκλήρωσε στη γενέτειρά του και στη συνέχεια, γράφτηκε στη οµική Σχολή του Πανεπιστηµίου 
Αθηνών, όπου αναγορεύτηκε διδάκτωρ. 

Μετά το τέλος των σπουδών του, το 1901, ασχολήθηκε επαγγελµατικά µε τη δικηγορία στο Πρωτοδικείο έρκυρας. ρήγορα όµως 
εγκατέλειψε τη δικηγορία και εισήλθε στο δικαστικό σώµα, από το οποίο παραιτήθηκε δύο χρόνια αργότερα (1907), για να 
πραγµατοποιήσει µεταπτυχιακές σπουδές στις κοινωνικές επιστήµες στην Ιταλία και τη αλλία.

Επηρεασµένος από τα ευρωπα κά διανοητικά ρεύµατα της εποχής, επέστρεψε στην Ελλάδα και ασχολήθηκε ενεργά µε την πολιτική 
δράση. Υπήρξε από τα ιδρυτικά µέλη του Εκπαιδευτικού Οµίλου και όταν εισήλθε ο Ελευθέριος ενιζέλος στην πολιτική σκηνή της 
Ελλάδας, υπήρξε ένας από τους συνιδρυτές  του όµµατος των ιλελευθέρων (1910). 

Εξελέγη βουλευτής έρκυρας στις εκλογές του Αυγούστου του 1910 και του οεµβρίου του 1910 και διορίστηκε γραµµατέας στην 
επιτροπή της ουλής για την αναθεώρηση του Συντάγµατος. Επανεξελέγη εκ νέου βουλευτής στις εκλογές του 1912, Μα ου 1915, 
192  και 192 . Στη διάρκεια της µακράς κοινοβουλευτικής του θητείας, εκλέχτηκε δύο φορές Πρόεδρος της ουλής. Την πρώτη, 
στη συνεδρίαση της 2 Οκτωβρίου 1912 και τη δεύτερη, στη συνεδρίαση της  Αυγούστου 1915. 
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ατά την περίοδο της δικτατορίας του εόδωρου Πάγκαλου, το 1925 192 , αρνήθηκε την πρόταση του λληνα στρατιωτικού για την 
ανάληψη της πρωθυπουργίας της χώρας. Το 192  συµµετείχε σε µία από τις τελευταίες πρωθυπουργικές θητείες του ενιζέλου, ως 
υπουργός Εσωτερικών. Στη θέση αυτή παρέµεινε λιγότερο από ένα χρόνο, καθώς η διαφωνία του µε την οικονοµική πολιτική που 
ακολουθούσε η υβέρνηση των ιλελευθέρων τον οδήγησε σε παραίτηση.

Με την αποχώρησή του από την κυβέρνηση, προχώρησε στην ίδρυση δικού του κόµµατος µε την επωνυµία Πολιτική Προοδευτική 
νωση. Στις εκλογές του 19 2 συνεργάστηκε µε τον εώργιο αφαντάρη, αλλά δεν κατόρθωσε να εκλεγεί. Το 19  διορίστηκε 

αριστίνδην γερουσιαστής. Μετά την κήρυξη της δικτατορίας της 4 Αυγούστου 19  κλήθηκε να µετάσχει στην κυβέρνηση Μεταξά, 
αναλαµβάνοντας καθήκοντα Αντιπρόεδρου του υπουργικού συµβουλίου, υπουργού Οικονοµικών και προσωρινά υπουργού Εθνικής 
Οικονοµίας. Παραιτήθηκε λίγους µήνες αργότερα, διαφωνώντας µε την οικονοµική πολιτική του Ιωάννη Μεταξά.

Το 1941 ανέλαβε τη διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας, αρχικά ως ιευθύνων Σύµβουλος και στη συνέχεια ως Συνδιοικητής, εκλεγµένος 
από τους Μετόχους. Επίσης, τον Μάιο του ίδιου έτους εξελέγη Πρόεδρος της Εµπορικής Τράπεζας, θέση στην οποία παρέµεινε µέχρι 
τις 1  εβρουαρίου 194 , οπότε και υπέβαλε την παραίτησή του. ατά τη διάρκεια του Πολέµου, διακρίθηκε για τη σθεναρή του 
αντίσταση απέναντι στις απαιτήσεις γερµανικών και ιταλικών οµίλων για παραχώρηση περιουσιακών στοιχείων της Τράπεζας.     

Πέραν της ενασχόλησής του µε τα πολιτικά πράγµατα, άφησε σηµαντικό συγγραφικό έργο. Το 1929 δηµοσίευσε τη µελέτη Αρχεία Εθνικών 
Ευεργετών , το 1947 τις Αναµνήσεις εκ της ιστορικής διαφωνίας βασιλέως ωνσταντίνου και Ελευθερίου ενιζέλου, 1914 1922  και το 
194  το πόνηµα Η χρεωκοπία του κεφαλαιοκρατισµού και του σοσιαλισµού και το νεοφιλελεύθερον οικονοµικόν σύστηµα . 

Απεβίωσε στην Αθήνα το 1951.
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Εικόνα από την έκδοση
. ούκουνας, Οι λληνες πολιτικοί

Ιστορικό ιογραφικό Λεξικό,  192 1949
Αθήναι, 201
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Alpha easing
        ιευθύνων Σύµβουλος της Alpha easing Α.Ε. .Μ., Ανδρέας Παναγιώτης . Μαντζούνης, ανέλαβε καθήκοντα 

        Αντιπροέδρου της νωσης Ελληνικών Εταιρειών ρηµατοδοτικής Μίσθωσης (Ε.Ε.Ε. .Μ.) από τις 0 Μα ου 2019. Από 

τον Απρίλιο 2014 είναι µέλος, ενώ από τις 2  οεµβρίου 2017 µέλος της τριµελούς ιοικούσας Επιτροπής της.

Η νωση Ελληνικών Εταιρειών ρηµατοδοτικής Μίσθωσης είναι νοµικό πρόσωπο µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, το οποίο 

ιδρύθηκε το 19 9 και είναι µέλος της EASE E, της νωσης που αντιπροσωπεύει τον ευρωπα κό κλάδο της 

χρηµατοδοτικής µίσθωσης και ενοικίασης αυτοκινήτων. Σκοπός της είναι η διάδοση, προαγωγή, επέκταση και ανάπτυξη του 

θεσµού της χρηµατοδοτικής µίσθωσης στην Ελλάδα, η εξέταση και επίλυση των προβληµάτων που ενδιαφέρουν τα µέλη της 

και η κοινή εκπροσώπηση των µελών της στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Alpha Asset Management Α.Ε. .Α. .
        Υποδιευθύντρια της ιεύθυνσης Μετοχικών Επενδύσεων της Alpha Asset Management Α.Ε. .Α. ., ιολέτα Σπυροπούλου, 

        ανέλαβε καθήκοντα Αντιπροέδρου της Ελληνικής νωσης A ( A Societ  reece) από τις 1  Ιουλίου 2019.

Η Ελληνική νωση A είναι το επίσηµα αναγνωρισµένο µέλος του A Ιnstitute στην Ελλάδα σε σύνολο 150 αντίστοιχων 

Ενώσεων σε όλο τον κόσµο. Η Ελληνική νωση A απαρτίζεται από στελέχη που δραστηριοποιούνται στον χώρο των 

επενδύσεων και των χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών. Είναι µία µη κερδοσκοπική νωση, µε στόχο να συµβάλει στην 

ανάπτυξη των γνώσεων και δεξιοτήτων των επαγγελµατιών της ελληνικής κεφαλαιαγοράς και να προαγάγει το ύψιστο επίπεδο 

επαγγελµατισµού, ευσυνειδησίας και ακεραιότητας, σύµφωνα µε τον κώδικα δεοντολογίας του A Institute.

H

...........................................................................................................................................................................................
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Alpha Bank prus t
Η Alpha Bank prus t  υποστηρικτής 

του 12ου Συνεδρίου Εταιρικής οινωνικής Ευθύνης

        Τράπεζα υποστήριξε και φέτος, ως ένας εκ των ορηγών, το Συνέδριο Εταιρικής οινωνικής Ευθύνης, το οποίο 

        πραγµατοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Hilton ark, στη Λευκωσία. 

Το θέµα του φετινού, 12ου Συνεδρίου, ήταν  Οι κυπριακές επιχειρήσεις  πρωταγωνιστές των στόχων βιώσιµης ανάπτυξης  

και κατά τη διάρκειά του, έλαβε χώρα απονοµή ραβείων αλών Πρακτικών Εταιρικής οινωνικής Ευθύνης και ιωσιµότητας. 

Οι οµιλητές, καταξιωµένοι γνώστες της αγοράς και ειδικοί στον χώρο της Εταιρικής οινωνικής Ευθύνης, ανέλυσαν τους 

τρόπους επίτευξης των 17 Στόχων ιώσιµης Ανάπτυξης καθώς και τις πρακτικές εκείνες που συνδυάζουν την κερδοφορία 

και την ανταγωνιστικότητα µε τη βιώσιµη ανάπτυξη και την ισχυρή σχέση µε το καταναλωτικό κοινό. 

Στο Συνέδριο, το οποίο ήταν ανοικτό προς όλο το επιχειρηµατικό κοινό, έδωσαν το παρόν δεκάδες ανώτατα και ανώτερα 

στελέχη επιχειρήσεων και οργανισµών της ύπρου καθώς επίσης και Στελέχη και συνεργάτες της Τράπεζας.

Η
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Alpha Bank prus t
Πρόγραµµα Επιστροφής Μετρητών ASHBA  % στα Πρατήρια ενζίνης σε όλη την ύπρο

       ον Αύγουστο, ξεκίνησε διαφηµιστική προβολή του Προγράµµατος Επιστροφής Μετρητών ASHBA  και συγκεκριµένα, 

       % σε οποιοδήποτε Πρατήριο ενζίνης σε όλη την ύπρο. Ειδικότερα, από την 1 Αυγούστου έως και την 0 Σεπτεµβρίου 

2019, για ΟΛΕΣ τις αγορές σε Πρατήρια ενζίνης στην ύπρο, η ρυσή και η Ασηµένια Alpha Bank isa καθώς και η 

Alpha Bank ASHBA  Master ar , επέστρεφαν % µετρητά στις κάρτες των Πελατών. 

Η διαφηµιστική εκστρατεία πραγµατοποιήθηκε µέσω τηλεόρασης, ραδιοφώνου και διαδικτύου.

Για να δείτε την τηλεοπτική διαφήµιση, πατήστε εδώ.

Τ



ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ

<       42 / 47       >

       Alpha Bank omania και η nion a  International, θυγατρική της hina nion a , ένα από τα µεγαλύτερα συστήµατα 

       πληρωµών παγκοσµίως, ανακοίνωσαν την έναρξη της αποδοχής των καρτών της nion a  στο δίκτυο ΑΤΜ της Alpha Bank 

omania. άσει της συµφωνίας, οι κάρτες nion a  γίνονται δεκτές στο σύνολο του δικτύου ΑΤΜ της Alpha Bank omania 

εντός της χώρας. Στη διάρκεια των τελευταίων ετών, η Ρουµανία κατέστη προορισµός ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για ινέζους 

επιχειρηµατίες και τουρίστες και η νέα αυτή συνεργασία θα διευκολύνει τις χρηµατοοικονοµικές συναλλαγές, προσφέροντας 

πολλαπλά οφέλη στους κατόχους καρτών nion a . 

χοντας µέχρι σήµερα εκδώσει περισσότερες από επτά δισεκατοµµύρια κάρτες παγκοσµίως, η nion a  αποτελεί τον οργανισµό 

καρτών πληρωµής µε τη µεγαλύτερη βάση κατόχων καρτών του κόσµου. Παράλληλα, το παγκόσµιο δίκτυό της εκτείνεται σε 

174 χώρες και περιοχές, ενώ καλύπτει 52 εκατ. εµπορικούς εταίρους και περισσότερα από 2,  εκατ. ΑΤΜ παγκοσµίως.

Η

Alpha Bank omania
Η Alpha Bank omania πρώτη ρουµανική τράπεζα

που κάνει δεκτές τις κάρτες nion a  στα ΑΤΜ της
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Alpha Bank omania
Η Alpha Bank omania πρώτη αποδέκτρια τράπεζα στην Ευρώπη που εγκαινιάζει την υπηρεσία

Instant Mone  Back για τις κάρτες ISA και Mastercar ®

       Alpha Bank omania ολοκλήρωσε µε επιτυχία την πιστοποίησή της για τις συναλλαγές ISA Direct και Mastercar  Mone

      Sen  και ενεργοποίησε την υπηρεσία Instant Mone  Back για την eMA .ro, την κορυφαία εταιρία λιανικών πωλήσεων µέσω 

διαδικτύου της Ρουµανίας. 

Η υπηρεσία Instant Mone  Back απευθύνεται σε διαδικτυακούς εµπόρους και επιτρέπει την αποστολή των επιστροφών (re un s) 

στον λογαριασµό του κατόχου της κάρτας χρησιµοποιώντας τις πλατφόρµες Mone  Sen  και ISA Direct, ώστε να παρέχεται 

στον πελάτη µία εναλλακτική υπηρεσία που είναι ταχύτερη από την υφιστάµενη διαδικασία επιστροφών. 

Με τη νέα αυτή υπηρεσία, οι πελάτες που πραγµατοποιούν πληρωµές µέσω διαδικτύου χρησιµοποιώντας µία κάρτα που είναι 

αποθηκευµένη στο σύστηµα, θα λαµβάνουν εντός 0 λεπτών την αξία των επιστρεφόµενων προ όντων, στο πλαίσιο της 

πολιτικής επιστροφών εντός 0 ηµερών, την οποία εφαρµόζει η eMA .

Η υλοποίηση έγινε δυνατή χάρη στη συνεργασία της Τράπεζας µε την εταιρία χρηµατοοικονοµικής τεχνολογίας a  καθώς και 

στην υποστήριξη των δύο συστηµάτων πληρωµών. Η ISA υποστήριξε την πρωτοβουλία µε την παροχή τεχνογνωσίας από άλλες 

αγορές και η Mastercar  ενέκρινε ένα ειδικό πιλοτικό έργο για τη συγκεκριµένη περίπτωση σε τέσσερις ευρωπα κές χώρες.

Η
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Alpha Bank omania
Η Alpha Bank omania παρουσίασε τη νέα χρεωστική κάρτα Alpha ar  isa ol

       Alpha Bank omania παρουσίασε την νέα κάρτα Alpha ar  isa ol , µία χρεωστική κάρτα υψηλού κύρους που 

       προσφέρει µοναδικά προνόµια, όπως

• ωρεάν πρόσβαση στις αίθουσες αναµονής επιβατών διακεκριµένης θέσης στα τοπικά αεροδρόµια lu , imisoara και 

 Henri oan a

• Πρόσβαση στην υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών ol  ine, που λειτουργεί 24 ώρες την ηµέρα, 7 ηµέρες την εβδοµάδα

• Ταξιδιωτική ασφάλιση για ταξίδια στο εξωτερικό

• Πρόσβαση στην πλατφόρµα Air e un , µέσω της οποίας οι κάτοχοι της κάρτας µπορούν να αξιώσουν αποζηµίωση µέχρι 

 του ποσού των Ευρώ 50 σε περίπτωση καθυστερήσεων στις πτήσεις τους

• Πρόσβαση στα ξενοδοχεία isa uxur  Hotels, συλλογή ξενοδοχείων πολυτελείας που προσφέρουν προνόµια όπως I  

 καθεστώς πελάτη, εκπτώσεις, αναβάθµιση κατηγορίας δωµατίου, αναχώρηση αργότερα από τον προγραµµατισµένο χρόνο κ.λπ.

• Πρόσβαση στην πλατφόρµα Bi room, µία από τις µεγαλύτερες πλατφόρµες που συγκεντρώνουν προσφορές ξενοδοχείων 

 διεθνώς, η οποία προσφέρει στους κατόχους της κάρτας εκπτώσεις µέχρι και 25% καθώς και άλλα προνόµια (άφιξη 

 νωρίτερα από τον προγραµµατισµένο χρόνο, δωρεάν πρωινό κ.λπ.).

• Η κάρτα Alpha ar  isa ol  απευθύνεται αποκλειστικά στους πελάτες ol  ersonal Banking της Alpha Bank omania.

H
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Alpha Bank omania
Εγκαίνια της Iulius o n imisoara

       ι εταιρίες Iulius (Ρουµανία) και Atterbur  ( . Αφρική) εγκαινίασαν το ολοκληρωµένο έργο ανάπτυξης ακινήτων και αστικής 

       αναγέννησης Iulius o n, στην Τιµισοάρα της Ρουµανίας, που αντιπροσωπεύει συνολική επένδυση ύψους Ευρώ 44  

εκατ., τη µεγαλύτερη επένδυση στην περιοχή. 

Η Iulius o n αποτελεί το σηµαντικότερο έργο ανάπτυξης ακινήτων που εγκαινιάστηκε φέτος, στη ρουµανική αγορά. 

Προσφέρει τη µεγαλύτερη συγκέντρωση καταστηµάτων λιανικής εκτός ουκουρεστίου (450 καταστήµατα συνολικής επιφάνειας 

120.000 τ.µ.) και τη µεγαλύτερη επιφάνεια γραφείων πρώτης κατηγορίας στη περιοχή (άνω των 100.000 τ.µ.).

Ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος  holesale της Alpha Bank omania Περικλής ούλγαρης, ο οποίος ήταν παρών στα εγκαίνια, 

δήλωσε  Τα πάντα αλλάζουν γύρω µας. Στην Alpha Bank omania, είµαστε γνωστοί για τη διαρκή καινοτόµο προσέγγιση και 

τις πρωτότυπες ιδέες µας, στο πλευρό των επιχειρηµατικών µας εταίρων. Η επένδυση για την ανάπτυξη του κτηρίου γραφείων 

B , που είναι µέρος του έργου της Iulius o n, αποτελεί µία τέτοια σύµπραξη. ο έργο αυτό υποστηρίζει τον 

επαναπροσδιορισµό του νέου, εστιάζοντας διαρκώς στην ολιστική βελτίωση της ζωής της πόλης.

Ο
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Alpha Bank omania
Συµµετοχή της Alpha Bank omania

στο Euromone  / E B  o ere  Bon  ongress 2019

      τις 11 και 12 Σεπτεµβρίου 2019, πραγµατοποιήθηκε στο Μόναχο, το ετήσιο συνέδριο Euromone  / E B  o ere  Bon

      ongress 2019 , το οποίο παρακολούθησαν περισσότεροι από 1.100 αντιπρόσωποι από περισσότερες από 5 χώρες.

Το φετινό συνέδριο εστίασε στην υλοποίηση και τις επιπτώσεις της νέας ευρωπα κής Οδηγίας για τα καλυµµένα οµόλογα, 

τη συνεχιζόµενη ανάπτυξη των πράσινων  καλυµµένων οµολόγων καθώς και στα θέµατα που προκύπτουν από τις αυξανόµενα 

αρνητικές αποδόσεις.

Η Alpha Bank omania συµµετείχε στο συνέδριο για πρώτη φορά, µε την ιδιότητα της πρώτης τράπεζας στην αγορά τις 

Ρουµανίας, η οποία προέβη σε έκδοση καλυµµένων οµολόγων ύψους Ευρώ 200 εκατ., τον Μάιο του 2019.

Ο ενικός ιευθυντής International et ork της Alpha Bank και Εκτελεστικός Πρόεδρος της Alpha Bank omania Sergiu 

prescu συµµετείχε ως οµιλητής στη συνεδρία µε θέµα  Εναρµόνιση και νέες δικαιοδοσίες , µαζί µε εκπροσώπους των 

Barcla s, AB  AM , Moo s In estor Ser ice και SMB . Ο κ. prescu παρουσίασε την εµπειρία της Alpha Bank omania 

ως πρώτης εκδότριας τράπεζας στη νέα αυτή αγορά και ανέλυσε τις προκλήσεις και της ευκαιρίες για τη ρουµανική αγορά από 

την ενσωµάτωση της νέας Οδηγίας για τα καλυµµένα οµόλογα στο εθνικό δίκαιο της χώρας.

Σ
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        Alpha Bank Albania SHA πραγµατοποίησε διαφηµιστική προβολή για την προσφορά επιστροφής µετρητών ύψους 10% για 

       αγορές στην υπεραγορά DIY Megatek, εµπορικό εταίρο του Προγράµµατος Bonus. Η προσφορά ίσχυε για όλες τις αγορές που 

πραγµατοποιήθηκαν στην DIY Megatek µε τη χρήση των καρτών American Express κατά τη διάρκεια του Σεπτεµβρίου 2019.

        Alpha Bank Albania SHA ξεκίνησε διαφηµιστική προβολή που παρουσιάζει 

       τα κύρια οφέλη των καταναλωτικών δανείων χωρίς εξασφαλίσεις, τα οποία 

αφορούν στην παροχή χρηµατοδότησης µέχρι του ποσού των 2.000.000 Λεκ 

Αλβανίας (Ευρώ 17.000 περίπου) χωρίς εξασφάλιση και µέχρι του ποσού των 

500.000 Λεκ Αλβανίας (Ευρώ 4.200 περίπου) χωρίς εγγυητή. Επιπλέον, για τους 

πελάτες που θα υποβάλουν αίτηση για τα δάνεια αυτά µέχρι το τέλος Οκτωβρίου, 

θα ισχύσει µηδενικό κόστος εκταµίευσης. 

H

H

Alpha Bank Albania SHA
Προσφορά των καρτών American Express®

Μηδενικό κόστος εκταµίευσης

για τα καταναλωτικά δάνεια χωρίς εξασφαλίσεις
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