
 
Τ   

1    1    Τεύχος 61

ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ
ΣΤΟ
ΕΠΙΚΕΝΤΡΟΕΠΙΚΕΝΤΡΟΕΠΙΚΕΝΤΡΟΕΠΙΚΕΝΤΡΟ
ΣΤΟ



ΠΕΡΙΕ ΟΜΕΝΑ

πεύθυνος Εκδόσεως: ∆ Ε  Ε  Ε
                                              Σταδίου 0

                                            102 52 Α ΗΝΑΙ
Τηλ.: 30 210 32  2 13,  30 210 32  2 35

a :  30 210 32  2 39
E mail: communication alpha. r

communication1 alpha. r
 

Σχεδιασµός  παραγωγή: D A.E.

10   2019  • Τεύχος 61

ΣΤΟ ΕΠΙ ΕΝΤΡΟ σελ. 3

Η ΤΡΑΠΕ Α
ιαγωνισµός ψηφιακής καινοτοµίας in uest by Alpha Bank: Ολοκλήρωση της α  φάσης

Συµµετοχή της Alpha Bank σε σειρά συναντήσεων και διεθνών συνεδρίων

Συµµετοχή της Alpha Bank στο διεθνές συνέδριο S B S 2019 

Εθνική Εβδοµάδα Εξυπηρέτησης Πελατών 12 Οκτωβρίου 2019

Η Alpha Bank διευκολύνει την κατάθεση ηλεκτρονικών αιτήσεων για την προστασία 

της κύριας κατοικίας των Πελατών της

Ενηµερωτική εκδήλωση Πελατών της ιεύθυνσης ri ate Bankin  στην Αθήνα

Ενηµερωτική εκδήλωση Πελατών της ιεύθυνσης Τραπεζικής Ιδιωτών και ersonal Bankin  

στη εσσαλονίκη

Πρόγραµµα Ενηµερωτικών Ηµερίδων µε θέµα “Ελληνική Επιχειρηµατικότητα: Προοπτικές, 

Προκλήσεις, Στρατηγική”

Το ri ate Bankin  της Alpha Bank ρυσός ορηγός τoυ 1 ου ιεθνούς Τουρνουά ol  

“Ae ean Airlines ro Am” 

Συµµετοχή της Alpha Bank στο Spetses mini arathon 2019

Συµµετοχή της Alpha Bank στη εωργική κθεση Μεσσαράς 2019

ιεύθυνση Ανθρωπίνου υναµικού: Συµµετοχή της ιεύθυνσης Ανθρωπίνου υναµικού στο 

A BA  areer orum και στο e eneration

ιεύθυνση Εκπαιδεύσεως: Τα σηµαντικότερα εκπαιδευτικά γεγονότα του Σεπτεµβρίου 2019
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ΠΟΛΙΤΙΣΤΙ Α

Επιστηµονική Συνάντηση των Ιστορικών Αρχείων της Alpha Bank και της Τράπεζας της Ελλάδος 

µε τίτλο “Πολιτική και ράτος στην Ελλάδα κατά τον 20ό και 21ο αιώνα”

ωρεά της Συλλογής ργων Τέχνης της Alpha Bank στη ιβλιοθήκη της 

Εθνικής Πινακοθήκης  Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτζου

Παρουσίαση της Ιστορίας του Νοµίσµατος στο 1ο ενικό Λύκειο Αίγινας 

από τη Νοµισµατική Συλλογή της Alpha Bank

ιεύθυνση Ανθρωπίνου υναµικού: Πάµε Μαζί  σε ξενάγηση στην Εθνική ιβλιοθήκη 

της Ελλάδος στο έντρο Πολιτισµού δρυµα Σταύρος Νιάρχος

ιεύθυνση Ανθρωπίνου υναµικού: Πάµε Μαζί  στο Μουσείο υκλαδικής Τέχνης 

στην έκθεση µε τίτλο: “Πικάσο και Αρχαιότητα. ραµµή και πηλός” 

Προσφορά από την Alpha Bank της έκδοσης “Το ελληνικό τραγούδι από το 1 21 έως 

τη δεκαετία του 1950” µε έκπτωση 0  καθ’ όλη τη διάρκεια του Νοεµβρίου 2019

Η ιβλιοθήκη της Alpha Bank: Παντελής Πρεβελάκης

δρυµα Ιωάννου . ωστοπούλου

δρυµα Ευσταθίας Ι. ωστοπούλου

<          Περιεχόµενα          >
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ΕΤΑΙΡEΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ
Alpha Bank yprus td

Alpha Bank Albania SHA

Ι ΤΥΟ ΤΕ ΝΗΣ

ιάννης Μόραλης

ΝΟΜΙΣΜΑΤΙ Η ΣΥΛΛΟ Η

Νοµός Τρικάλων

Τρίκκη

ΠΡΟΣ ΠΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕ AΣ

Μίνως Λεβής

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙ Α A ΙΕΡ ΜΑΤΑ

σελ. 50

σελ. 52

σελ. 47

σελ. 48

σελ. 44

Η Alpha Bank στην άσο µε τα προγράµµατα “Μαζί, µε στόχο την παιδεία” και 

“Νόµος Νοµίζω  Νόµισµα”

Αναβάθµιση της Alpha Bank από τον διεθνή οίκο αναλυτών S

ΕΤΑΙΡΙ Η ΟΙΝ ΝΙ Η ΕΥ ΥΝΗ

σελ. 41

σελ. 43

“Bonus partners day”

“Alpha Business Bankin . άνουµε πολλά για να κάνεις τη δουλειά σου απλά”

ΠΡΟ ΟΝΤΑ ΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
σελ. 38

σελ. 40

<          Περιεχόµενα          >
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Ολοκληρώθηκε ο πρώτος εσωτερικός διαγωνισµός ψηφιακής καινοτοµίας
της Alpha Bank i3 µε την ανάδειξη των µεγάλων νικητών

        ε ιδιαίτερη επιτυχία ολοκληρώθηκε ο πρώτος διαγωνισµός ψηφιακής καινοτοµίας της Alpha Bank i3 µε τη συµµετοχή του 

        Προσωπικού. Τη ευτέρα, 21 Οκτωβρίου 2019, πραγµατοποιήθηκε εκδήλωση για την ανάδειξη των νικητών εργαζοµένων, 

κατά την οποία οι 12 φιναλίστ παρουσίασαν τις ιδέες τους στην τελική τους µορφή, στην οποία κατέληξαν µε τη συνδροµή και των 

επιλεγµένων µεντόρων τους ενώπιον της κριτικής επιτροπής που συγκροτήθηκε από Στελέχη της ενικής ιεύθυνσης και 

ιευθυντές από πολλές ιευθύνσεις της Τράπεζας.

Το υψηλό επίπεδο όλων των παρουσιάσεων καθώς και το εύρος των ιδεών υπήρξε αποτέλεσµα της εντατικής εργασίας των 

διαγωνιζόµενων και της αποδοτικής συνεργασίας τους µε τους µέντορές τους και είναι ενδεικτικό των µεγάλων δυνατοτήτων του 

Προσωπικού της Τράπεζας, ως προς την καινοτόµο και δηµιουργική σκέψη.

Στην εκδήλωση απηύθυνε χαιρετισµό ο Αναπληρωτής ιευθύνων Σύµβουλος Σπύρος Ν. ιλάρετος, ο οποίος τόνισε τη σηµασία 

της έµπνευσης και της καινοτόµου σκέψης χωρίς περιορισµούς, προς την κατεύθυνση της διαρκούς βελτίωσης της Τράπεζας.

Από την πλευρά του ο Εντεταλµένος ενικός ιευθυντής αµιανός Ι. αραλαµπίδης παρουσίασε και ανέλυσε τα τρία δοµικά 

στοιχεία του διαγωνισµού, την έµπνευση, την καινοτοµία και την εφαρµογή, επισηµαίνοντας τη σηµασία τους στον ίδιο τον ψηφιακό 

µετασχηµατισµό της Τράπεζας.

Τέλος, ο ωνσταντίνος α τσας από τη ιεύθυνση ηφιακού Μετασχηµατισµού και αινοτοµίας αναφέρθηκε στο πνεύµα 

συνεργασίας που διέκρινε τον διαγωνισµό σε όλες τις φάσεις του, καθώς συνάδελφοι από  διαφορετικές ιευθύνσεις 

συµµετείχαν στην αρχική αξιολόγηση των ιδεών, ενώ σηµαντική ήταν και η συµβολή των µεντόρων στη φάση της µορφοποίησης 

των ιδεών και των παρουσιάσεων. Τέλος, ανέλυσε τη διαδικασία της αξιολόγησης των διαγωνιζόµενων από την κριτική επιτροπή.

M
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Οι διαγωνιζόµενοι αξιολογήθηκαν από την επιτροπή βάσει συ κεκριµ νων κριτηρίων: της καινοτοµίας της ιδ ας τους, 

της εφαρµο ής της στην πρά η, του οφ λους ια την ράπε α ή ια τους ελάτες και, τέλος, βάσει της ίδιας της 

παρουσίασής τους, το κατά πόσον πέτυχαν να µεταδώσουν τους βασικούς άξονες της ιδέας τους στο κοινό.

Στην πρώτη ση αναδείχθηκε η οµάδα των σµήνης Γαλανοπο λου, ∆ήµητρας Γκίκα και αράλαµπου Γκιουλή από 

τη ιεύθυνση Ανθρωπίνου υναµικού, µε την πρότασή τους να αφορά στον σχεδιασµό εφαρµογής που θα απευθύνεται σε 

παιδιά (ηλικίας 12 ετών) και εφήβους (ηλικίας 13 1  ετών), η οποία θα διατίθεται δωρεάν µέσω κινητού και tablet, µε 

στόχο τη χρηµατοοικονοµική εκπαίδευση και τελικά την καθιέρωση της Alpha Bank ως Τράπεζας 1ης επιλογής. 

Τη δε τερη ση κατέκτησε ο Ελευ ριος ιµιτ ής από το ατάστηµα Ηροδότου, µε την ιδέα του να αφορά µία κάρτα 

γονικού ελέγχου που θα χρησιµοποιεί ο έφηβος και θα µπορεί να κάνει ελεγχόµενες συναλλαγές, ένα προϊόν το οποίο θα 

µπορεί να απαλλάξει τους ανήλικους από τις επισφάλειες του να χρησιµοποιούν τις κάρτες των γονέων τους και από την 

επικινδυνότητα του να έχουν µετρητά στην καθηµερινότητα τους. Στην τρίτη ση αναδείχθηκε η οµάδα των 

Γαρουφαλλιάς αρίας εοδωροπο λου, ριστίνας ελεµίδου και αντελή ατ ηκωνσταντίνου από τα 

αταστήµατα αρσάλων και Πτολεµα δας. Η πρότασή τους αφορούσε έναν ηφιακό οηθό Οικονοµικής ιαχείρισης, µία 

υπηρεσία που εµπλουτίζει το υφιστάµενο yAlpha eb του Πελάτη, βοηθώντας στον προγραµµατισµό και στη διαχείριση των 

οικονοµικών του.

Η επιτυχής διεξαγωγή και η µεγάλη ανταπόκριση αυτού του φετινού πρώτου i3, έθεσαν τις βάσεις ώστε ο διαγωνισµός να 

επαναληφθεί και του χρόνου. Η ιεύθυνση ηφιακού Μετασχηµατισµού και αινοτοµίας, ως διοργανωτής του ιαγωνισµού, 

ξεκινά ήδη να προετοιµάζεται για το i3 της επόµενης χρονιάς.
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Στιγµιότυπα από την εκδήλωση.
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H οµάδα των µεντόρων του διαγωνισµού. H οµάδα που έλαβε το 1ο βραβείο.

H οµάδα που έλαβε το 3ο βραβείο.Ο Ελευθέριος Σιµιτζής που έλαβε το 2ο βραβείο.



H ΤΡΑΠΕ A

ιαγωνισµός ψηφιακής καινοτοµίας in uest by Alpha Bank
Ολοκλήρωση της α  φάσης

       πρώτη φάση του διαγωνισµού in uest by Alpha Bank ολοκληρώθηκε και ξεκίνησε ήδη η δεύτερη. Η ανταπόκριση από

       το οικοσύστηµα των νεοφυών επιχειρήσεων υπήρξε ιδιαίτερα θετική, καθώς περισσότερες από 0 οµάδες, από 12 

διαφορετικές χώρες υπέβαλαν συµµετοχή. Οι ιδέες που υποβλήθηκαν αφορούσαν σε εφαρµογές οι οποίες εισηγούνται νέες 

ψηφιακές τεχνολογίες ή τη βελτίωση των ήδη διαθέσιµων, προς την κατεύθυνση της βελτίωσης της εµπειρίας του Πελάτη. 

Οι  οµάδες που προκρίθηκαν, κατόπιν αξιολόγησής τους από επιτροπή της Τράπεζας είναι οι ακόλουθες:

 uadible

 uant lare

 Humanblock

 S uarede

• WHORU

 ra ma o  

 Bit e us

Η δεύτερη φάση, στην οποία εισήλθαν οι inalist είναι ο Επιταχυντής (Accelerator). Σε αυτό το στάδιο, διάρκειας ενός µήνα, οι 

οµάδες θα έχουν την ευκαιρία να συµµετέχουν σε εξειδικευµένα σεµινάρια, έχοντας πρόσβαση στα A s της Alpha Bank, και να 

λάβουν καθοδήγηση (mentorin   coachin ) από έµπειρα στελέχη της Τράπεζας και επαγγελµατίες του χώρου της καινοτοµίας 

και της αγοράς συνολικά. Στόχος είναι να καταστήσουν τις ιδέες τους περισσότερο ώριµες και εφαρµόσιµες στα πραγµατικά 

δεδοµένα του τραπεζικού τοµέα. 

Η

<         / 53       >
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Στιγµιότυπα από το bootcamp µε το οποίο εγκαινιάστηκε η β’ φάση του διαγωνισµού.
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Συµµετοχή της Alpha Bank
σε σειρά συναντήσεων και διεθνών συνεδρίων

       ατά τον µήνα Σεπτέµβριο 2019, η ιοίκηση της Τράπεζας καθώς και Στελέχη της ιεύθυνσης Σχέσεων µε εσµικούς

       Επενδυτές και Αναλυτές πραγµατοποίησαν σειρά συναντήσεων µε ξένους θεσµικούς επενδυτές, στο πλαίσιο συνεδρίων 

που διοργανώθηκαν στο Λονδίνο, στη Νέα Υόρκη και στη οστώνη από µεγάλους χρηµατοοικονοµικούς οργανισµούς και 

συγκεκριµένα, από την oldman Sachs, την HSB , την iti και την Bank o  America errill ynch. Επίσης, συµµετείχε στο 

1 ο “Annual reek oadsho ”, που διοργανώθηκε από το ρηµατιστήριο Αθηνών στο Λονδίνο.

Οι εκπρόσωποι της Τράπεζας πραγµατοποίησαν συνολικά 5 συναντήσεις µε περισσότερους από  διαχειριστές κεφαλαίων 

από  διεθνείς εταιρείες επενδύσεων. Οι συναντήσεις µε τους ξένους θεσµικούς επενδυτές επικεντρώθηκαν σε θέµατα που 

αφορούν στις προοπτικές της Ελληνικής Οικονοµίας, στην πρόοδο που έχει επιτευχθεί στη διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων 

ανοιγµάτων και στα σχέδια για περαιτέρω επιτάχυνση, στο πλαίσιο του αναµενόµενου Επιχειρησιακού Σχεδίου της Τράπεζας, 

το οποίο πρόκειται να ανακοινωθεί έως το τέλος του έτους.

K
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Συµµετοχή της Alpha Bank στο διεθνές συνέδριο S B S 2019 

       Τράπεζα, στο πλαίσιο της διερεύνησης επιλογών και της βελτίωσης του φάσµατος των υπηρεσιών και των προϊόντων της 

        καθώς και της βελτίωσης της λειτουργικής τεχνολογίας της και της ανάπτυξης διατραπεζικών συνεργασιών, συµµετείχε 

στο ετήσιο διεθνές συνέδριο S B S που πραγµατοποιήθηκε τον Σεπτέµβριο, στο Λονδίνο. Πρόκειται για ένα από τα µεγαλύτερα 

συνέδρια στον χώρο των τραπεζικών εργασιών που αφορά στην τραπεζική τεχνολογία και προϊόντα. 

Το S B S, θεωρείται το πιο σηµαντικό γεγονός της εκάστοτε χρονιάς για ενηµέρωση, δικτύωση και έναρξη διατραπεζικών 

συµφωνιών στους επιχειρησιακούς χώρους των:

 ayments ( ίνηση εφαλαίων  Σχέσεις Τραπεζών)

 rade (Εργασίες ιεθνούς Εµπορίου  Εφοδιαστική Αλυσίδα  ρηµατοδότηση Εµπορίου)

 ash ana ement ( ρηµατοοικονοµική ιαχείριση)

 Securities ( ινητές Αξίες  ρεόγραφα)

 e ulatory En ironment ( ανονιστικά Πλαίσια  υβερνοασφάλεια). 

έτος, συµµετείχαν περισσότεροι από 10.000 σύνεδροι και περισσότερες από 200 εταιρείες (τράπεζες, intech, εταιρείες 

παροχής συστηµάτων πληρωµών, εµπορίου και κυβερνοασφάλειας). Την Τράπεζα εκπροσώπησαν Στελέχη από τους χώρους 

της πληροφορικής, των σχέσεων τραπεζών, της ανάπτυξης χρηµατοοικονοµικών προϊόντων, των υποστηρικτικών υπηρεσιών και 

της κυβερνοασφάλειας.

H
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ατά τη διάρκεια του συνεδρίου πραγµατοποιήθηκε σειρά συναντήσεων, προκειµένου τα Στελέχη να ενηµερωθούν για τις 

εξελίξεις που πραγµατοποιούνται στον τοµέα των συστηµάτων πληρωµών, του εµπορίου και της κυβερνοασφάλειας, µε 

στόχο την εναρµόνιση των εργασιών της Τράπεζας µε τις νέες εξελίξεις και γνώµονα την καλύτερη εξυπηρέτηση του 

Πελάτη. ιοργανώθηκαν συναντήσεις µε εκπροσώπους ανταποκριτών τραπεζών, προκειµένου αυτοί να ενηµερωθούν για 

τις εξελίξεις στη χώρα και στην Τράπεζα, µε σκοπό τη θέσπιση/αύξηση ορίων, βελτίωση τιµολόγησης παρεχόµενων 

υπηρεσιών και την ενίσχυση της συνεργασίας στους τοµείς πληρωµών, εµπορίου και διατραπεζικών συναλλαγών. 

Στο πλαίσιο του συνεδρίου, την Τρίτη, 2  Σεπτεµβρίου 2019, πραγµατοποιήθηκε ηµερίδα, µε θέµα “The new era of the 

Greek Financial Sector”.

Εκ µέρους της Τράπεζας στην ηµερίδα συµµετείχαν ως οµιλητές ο Εντεταλµένος ενικός ιευθυντής ri ate and n estment 

Bankin  Ιωάννης Μ. Εµίρης, ο Εντεταλµένος ενικός ιευθυντής  hie  Di ital icer and etail Bankin  roducts 

αµιανός Ι. αραλαµπίδης και ο ιευθυντής της ιεύθυνσης Οικονοµικών Μελετών Παναγιώτης απόπουλος.
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Εθνική Εβδοµάδα Εξυπηρέτησης Πελατών 12 Οκτωβρίου 2019

        Alpha Bank συµµετείχε και φέτος, µε µία σειρά ενεργειών, στην Εθνική Εβδοµάδα Εξυπηρέτησης Πελατών, που 

        πραγµατοποιήθηκε από τις  έως τις 12 Οκτωβρίου 2019, υπό την αιγίδα του Ελληνικού Ινστιτούτου Εξυπηρέτησης 

Πελατών (ΕΙΕΠ). 

Ειδικότερα:

αι φέτος, Γιορτάσαµε µε τους ελάτες µας

Οι Πελάτες που υπέβαλαν αίτηση για το προϊόν   ρο εσµιακή µε , κατά το χρονικό διάστηµα από 

τις  έως τις 1  Οκτωβρίου 2019, επιβραβεύτηκαν για την εµπιστοσύνη τους στην Τράπεζα µε 20  περισσ τερους  

π ντους. 

αι φέτος, ιµήσαµε υνερ άτες και υναδ λφους

Η Τράπεζα διοργάνωσε εκδήλωση µε θέµα  ρ λος της εσίας και η ανα και τητα του ετασ ηµατισµο  και 

της αινοτοµίας στον εσµ  της Ε υπηρ τησης  και κεντρικό οµιλητή τη E  της εταιρείας eople or Business ( B),

κυρία Ρεβέκκα Πιτσίκα, παρουσία συνεργατών και συναδέλφων.

H
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Στιγµιότυπα από την εκδήλωση για τους συνεργάτες και τους συναδέλφους.
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Η Alpha Bank διευκολύνει την κατάθεση ηλεκτρονικών αιτήσεων
για την προστασία της κύριας κατοικίας των Πελατών της
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       Alpha Bank, µε γνώµονα την εξεύρεση βιώσιµων λύσεων για την οµαλή αποπληρωµή των οφειλών των Πελατών της, 

      διευκολ νει µπρακτα τη διαδικασία κατάθεσης των αιτήσεών τους, στην ηλεκτρονική πλατφόρµα που δηµιουργήθηκε 

από την Ειδική ραµµατεία ιαχείρισης Ιδιωτικού ρέους (Ε. . .Ι. ) στο πλαίσιο του Νόµου 05/2019, µε στόχο την 

προστασία της κ ριας κατοικίας των δανειοληπτών από την αναγκαστική ρευστοποίηση.

Συγκεκριµένα, η ράπε α ενηµερώνει προσωπικά, µ σω 20.000 επιστολών, τους δυνητικά επιλ ιµους ελάτες 

της, για τα βασικά χαρακτηριστικά του προγράµµατος ρύθµισης που προσφέρει ο νέος Νόµος, µε τη συµµετοχή του ηµοσίου, 

προσκαλώντας τους παράλληλα να υποβάλουν σχετική αίτηση µέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρµας της Ε. . .Ι. , που είναι 

διαθέσιµη στην ιστοσελίδα .keyd. o . r.

Με σκοπό την πρακτική κα οδή ηση και υποστήρι η των Πελατών της που επιθυµούν να καταθέσουν ηλεκτρονική αίτηση, η 

Alpha Bank δηµιούργησε µία ε ειδικευµ νη πηρεσία ηλεφωνικής ποστήρι ης µέσω της οποίας παρέχονται 

πληροφορίες για τη χρήση της πλατφόρµας. Παράλληλα, σε 3  αταστήµατα του ∆ικτ ου της   σε λη την 

Ελλάδα λειτουρ ο ν Ειδικά ηµεία Επικοινωνίας, όπου εξειδικευµένα Στελέχη παρέχουν πρακτικές οδηγίες στους 

ενδιαφερόµενους Πελάτες για την ολοκλήρωση και τελική υποβολή της αίτησής τους.

Επιπλέον, η Alpha Bank θα αναστέλλει τη διεν ρ εια πλειστηριασµών για όσους οφειλέτες βρίσκονται σε στάδιο υποβολής 

αίτησης στην πλατφόρµα και πληρούν τα βασικά κριτήρια που θέτει ο Νόµος. Η αναστολή θα παραµένει σε ισχύ έως ότου 

ολοκληρωθεί η υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης και πριν αξιολογηθεί η επιλεξιµότητα του Πελάτη µέσω της προβλεπόµενης 

ηλεκτρονικής διαδικασίας.

Τέλος, η Alpha Bank εξακολουθεί να προσφέρει ιδιαίτερα ευνο κά προ ράµµατα ρ µισης σε Πελάτες της που επιθυµούν 

να διευθετήσουν τις δανειακές τους υποχρεώσεις προς την Τράπεζα, µε στόχο τη δηµιουργία µακροπρόθεσµων σχέσεων 

συνεργασίας µαζί τους.

H

http://www.keyd.gov.gr
simeia-epikoinonias.pdf
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Ενηµερωτική εκδήλωση Πελατών της ιεύθυνσης ri ate Bankin  στην Αθήνα

      η ευτέρα,  Οκτωβρίου 2019, πραγµατοποιήθηκε ενηµερωτική εκδήλωση Πελατών της ιεύθυνσης ri ate Bankin , στο 

      έντρο Πολιτισµού δρυµα Σταύρος Νιάρχος.

Ο Εντεταλµένος ενικός ιευθυντής ri ate and n estment Bankin  Ιωάννης Μ. Εµίρης πραγµατοποίησε σύντοµη οµιλία, ενώ 

ακολούθησε παρουσίαση µε θέµα “Προβλήµατα στη δηµοκρατία, σήµερα” από τον αθηγητή του Τµήµατος Πολιτικής Επιστήµης 

και ιεθνών Σχέσεων του Πανεπιστηµίου της Οξφόρδης κ. Στάθη αλύβα. Επίσης, οι προσκεκληµένοι απηύθυναν ερωτήσεις 

στον κ. αλύβα αναφορικά µε ζητήµατα πολιτικής, οικονοµικών, διεθνών σχέσεων κ.λπ.

Εκ µέρους της Τράπεζας, στην εκδήλωση παρέστησαν ο ιευθύνων Σύµβουλος ασίλειος Ε. άλτης, ο Αναπληρωτής 

ιευθύνων Σύµβουλος etail and holesale Bankin  εώργιος . Αρώνης, ο Εντεταλµένος ενικός ιευθυντής ώντας . 

Αυλωνίτης καθώς επίσης, ιευθυντές και Στελέχη των ιευθύνσεων ri ate Bankin , Επενδυτικών αρτοφυλακίων, arketin  

και ηµοσίων Σχέσεων, Τραπεζικής Ιδιωτών και ersonal Bankin  και αταστηµάτων Αττικής και Ανατολικής Στερεάς Ελλάδος.

T
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Ενηµερωτική εκδήλωση Πελατών της ιεύθυνσης Τραπεζικής Ιδιωτών
και ersonal Bankin  στη εσσαλονίκη

       ην Τετάρτη, 1  Σεπτεµβρίου 2019, πραγµατοποιήθηκε ενηµερωτική εκδήλωση Πελατών της ιεύθυνσης Τραπεζικής 

       Ιδιωτών και ersonal Bankin  στη εσσαλονίκη.

Ο Εντεταλµένος ενικός ιευθυντής ri ate and n estment Bankin  Ιωάννης Μ. Εµίρης πραγµατοποίησε σύντοµη οµιλία και 

ακολούθησε παρουσίαση από τον ιευθυντή της ιεύθυνσης Επενδυτικών αρτοφυλακίων Παναγιώτη Ρεµούνδο και τον 

ιευθυντή της ιεύθυνσης Επενδύσεων της Alpha Asset ana ement Α.Ε. .Α. . ρήστο Μποσόλη µε θέµα “Οι αγορές στην 

εποχή των χαµηλών επιτοκίων”.  Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε µε την οµιλία της ιευθύντριας της ιεύθυνσης Τραπεζικής 

Ιδιωτών και ersonal Bankin  Ευαγγελίας ατζηδάκη.

T
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Πρόγραµµα Ενηµερωτικών Ηµερίδων µε θέµα
“Ελληνική Επιχειρηµατικότητα: Προοπτικές, Προκλήσεις, Στρατηγική”

<       17 / 53       >

      ην Τετάρτη, 25 Σεπτεµβρίου 2019, η Alpha Bank πραγµατοποίησε 

      ηµερίδα µε θέµα Ελληνική Επι ειρηµατικ τητα  
ροοπτικ ς, ροκλήσεις, τρατη ική , στον λο, η οποία 

εντάσσεται στον κύκλο ανάλογων εκδηλώσεων και συναντήσεων 

που διοργανώνονται σε τακτά χρονικά διαστήµατα, για τη στήριξη 

της ελληνικής επιχειρηµατικότητας.

Στην Ηµερίδα οµιλητές ήταν ο ιευθυντής της ιεύθυνσης 

αταστηµάτων εντρικής και ορείου Ελλάδος ηµήτριος αριζάνης 

και ο ιευθυντής της ιεύθυνσης Τραπεζικής Μικρών Επιχειρήσεων Σπυρίδων Ρεντετάκος. Οι οµιλίες τους επικεντρώθηκαν στην 

παρουσίαση των βέλτιστων επιχειρηµατικών πρακτικών και τάσεων που συµβάλλουν σε υγιή επιχειρηµατική δράση και ενίσχυση 

της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων. Οι επιχειρήσεις µέσα από τη διαφοροποίηση, την καινοτοµία, την επένδυση σε νέες 

τεχνολογίες και διεθνώς εµπορεύσιµα προϊόντα και υπηρεσίες καθώς και µε έµφαση στο brandin , µπορούν να διατηρήσουν 

βιώσιµους ρυθµούς ανάπτυξης, αντιµετωπίζοντας τις επιχειρηµατικές προκλήσεις του οικονοµικού περιβάλλοντος.

Επίσης, επισηµάνθηκε ο στρατηγικός προσανατολισµός της Alpha Bank για τη στήριξη της δυναµικής ανάπτυξης και των 

επενδύσεων στην Ελλάδα, µέσω νέων χρηµατοδοτήσεων σε αποδοτικά επενδυτικά έργα και µέσω ενός διευρυµένου συνόλου 

υπηρεσιών προστιθέµενης αξίας για τη διευκόλυνση και την ανάπτυξη των Πελατών της, µε την αξιοπιστία και την ασφάλεια της 

Τράπεζας. Τέλος, παρουσιάσθηκαν όλα τα Σύγχρονα Αναπτυξιακά ρηµατοδοτικά Εργαλεία που αξιοποιεί η Τράπεζα σε 

συνεργασία µε αξιόπιστους ελληνικούς και ευρωπαϊκούς φορείς, για την παροχή ρευστότητας στις επιχειρήσεις, εξασφαλίζοντας 

µειωµένο επιτόκιο και παροχή εγγυήσεων.

Εκ µέρους της Τράπεζας, στην Ηµερίδα παρέστησαν ο Υποδιευθυντής της ιεύθυνσης Επιχειρηµατικών έντρων ηµήτριος 

Μπουσµπούκης, ο ιευθυντής του Επιχειρηµατικού έντρου εσσαλίας Σεραφείµ αλαντζής, οι Υποδιευθυντές των ιευθύνσεων 

Τραπεζικής Μικρών Επιχειρήσεων και αταστηµάτων εντρικής και ορείου Ελλάδος, Στελέχη των ιευθύνσεων arketin  και 

ηµοσίων Σχέσεων και Τραπεζικής Μικρών Επιχειρήσεων καθώς και οι ιευθυντές και Στελέχη των τοπικών αταστηµάτων. 

T
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Το ri ate Bankin  της Alpha Bank ρυσός ορηγός
τoυ 1 ου ιεθνούς Τουρνουά ol  “Ae ean Airlines ro Am” 
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      ο ri ate Bankin  της Alpha Bank ήταν ρυσός ορηγός του 1 ου ιεθνούς Τουρνουά ol  “Ae ean Airlines ro Am”, 

      που διεξήχθη στα δύο γήπεδα γκολφ διεθνών προδιαγραφών του συγκροτήµατος osta a arino στη Μεσσηνία, από τις 

1  έως τις 21 Σεπτεµβρίου 2019, µε τn συµµετοχή 2 οµάδων και 2  παικτών από 2  χώρες.

Την Τράπεζα εκπροσώπησαν ο Εντεταλµένος ενικός ιευθυντής ri ate and n estment Bankin  Ιωάννης Μ. Εµίρης και 

ο ιευθυντής της ιεύθυνσης ri ate Bankin  Εµµανουήλ Αρζινός, ενώ παρευρέθησαν ως προσκεκληµένοι Πελάτες 

της Τράπεζας.

Στην οµάδα ol  της Τράπεζας συµµετείχαν οι κ.κ. Andrea ani, Νικόλαος αραθανάσης, Ειρήνη ραµπς και Παντελής 

Τσούγιας. Η οµάδα φέτος κατέκτησε την 2η θέση ανάµεσα σε 2 οµάδες.

T
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Συµµετοχή της Alpha Bank στο Spetses mini arathon 2019

       Alpha Bank ήταν ορηγός του Spetses ini arathon, του µεγαλύτερου multisport e ent στην Ελλάδα, που 

       πραγµατοποιήθηκε από τις  έως τις  Οκτωβρίου 2019, στις Σπέτσες.

Στο πλαίσιο της χορηγίας, η Τράπεζα είχε παρουσία στον χώρο µε περίπτερο, όπου αθλητές και επισκέπτες ενηµερώνονταν για 

το armin ay, τον πιο εξελιγµένο τρόπο πληρωµών, που δίνει τη δυνατότητα στους κατόχους των καρτών isa της Αlpha Bank 

να πραγµατοποιούν εύκολα και µε ασφάλεια, ανέπαφες συναλλαγές σε contactless τερµατικά µε το “έξυπνο” ρολόι armin.

Εκ µέρους της Τράπεζας, στην εκδήλωση παρέστησαν ο ιευθυντής του αταστήµατος Σπετσών ρίστος απούλας καθώς και 

τα Στελέχη των ιευθύνσεων arketin  και ηµοσίων Σχέσεων και αρτών και ρηµατοδοτήσεων Ιδιωτών, εώργιος Μόσχος 

και Ιωάννα αρύδη, αντίστοιχα.

H
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Συµµετοχή της Alpha Bank στη εωργική κθεση Μεσσαράς 2019

       Τράπεζα συµµετείχε στη 1 η εωργική κθεση Μεσσαράς, η οποία πραγµατοποιήθηκε από τις 2  έως τις 29 Σεπτεµβρίου 

       2019 στους ωρούς του ήµου αιστού και διοργανώθηκε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίµων και του Ελληνικού Οργανισµού Τουρισµού (ΕΟΤ).

Σκοπός της κθεσης ήταν η ενηµέρωση του κοινού για προϊόντα και υπηρεσίες που αφορούν στον πρωτογενή τοµέα και 

συµβάλλουν στην ενίσχυση της παραγωγικότητας των αγροτικών εκµεταλλεύσεων. 

ια τη στήριξη και ανάπτυξη του πρωτογενούς τοµέα, η Υποδιευθύντρια της ιεύθυνσης Τραπεζικής Μικρών Επιχειρήσεων 

Ευφροσύνη ανίκα, ανέλυσε το σχέδιο δράσης της Alpha Bank και παρουσίασε τη σειρά “Alpha Αγροτική Επιχειρηµατικότητα”, η 

οποία περιλαµβάνει εξειδικευµένα προϊόντα και χρηµατοδοτικά εργαλεία που καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες του επιχειρηµατία 

αγρότη, αλλά και των επιχειρήσεων που συµπληρώνουν την αλυσίδα αξίας της αγροτικής παραγωγής.

Η Τράπεζα είχε συµµετοχή µε περίπτερο, όπου Στελέχη της ιεύθυνσης Τραπεζικής Μικρών Επιχειρήσεων καθώς και των 

αταστηµάτων του Νοµού Ηρακλείου, ενηµέρωναν το κοινό για τη σειρά “Alpha Αγροτική Επιχειρηµατικότητα”.

H
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ιεύθυνση Ανθρωπίνου υναµικού
Συµµετοχή της ιεύθυνσης Ανθρωπίνου υναµικού

στο A BA  areer orum και στο e eneration

       ιεύθυνση Ανθρωπίνου υναµικού συµµετείχε και φέτος, στις 1  Σεπτεµβρίου 2019, στο 2 ο   του 

          .

Πρωταρχικός σκοπός της συµµετοχής υπήρξε η διατήρηση της συνεργασίας µε τον εν λόγω εκπαιδευτικό φορέα, προκειµένου 

για την επαφή της Τράπεζας µε µεταπτυχιακούς φοιτητές που επιθυµούν να εισέλθουν στην αγορά εργασίας και δη στον 

τραπεζικό κλάδο, η αναγνώριση πιθανών “ταλέντων” για την κάλυψη µελλοντικών αναγκών καθώς και η ενίσχυση της εταιρικής 

φήµης. Οι φοιτητές έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον µιλο Alpha Bank, µε έµφαση στους επιχειρησιακούς τοµείς orporate 

Bankin , ιαχείρισης Πιστωτικού ινδύνου και Επενδυτικής Τραπεζικής.

Η ιεύθυνση Ανθρωπίνου υναµικού συµµετείχε επίσης στο  και συγκεκριµένα, στο i e Assessment enter, 

στις 3 Οκτωβρίου 2019, µε σκοπό την επιλογή και ένταξη νέων υποψηφίων στο Πρόγραµµα. Το e eneration αποτελεί δράση 

του lobal Shapers Athens Hub και στοχεύει στην καταπολέµηση της νεανικής ανεργίας στην Ελλάδα µέσα από την 

προσέλκυση, ανάδειξη και προώθηση νέων και ταλαντούχων πτυχιούχων.

Συνολικά, αξίζει να σηµειωθεί ότι η παρουσία της Τράπεζας και στις δύο εκδηλώσεις ήταν ιδιαίτερα σηµαντική για τη δηµιουργία 

σχέσης εµπιστοσύνης και αµφίδροµης ωφέλειας µακροπρόθεσµα µε την αγορά εργασίας.

H

<       21 / 53       >



H ΤΡΑΠΕ A

ιεύθυνση Εκπαιδεύσεως
Τα σηµαντικότερα εκπαιδευτικά γεγονότα του Σεπτεµβρίου 2019

ατά τον µήνα Σεπτέµβριο, στο Εκπαιδευτικό έντρο της Τράπεζας ξεκίνησαν τα Εκπαιδευτικά Προγράµµατα του β’ εξαµήνου 

2019, τα οποία εστιάζουν στην κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών των Λειτουργών που θα λάβουν µέρος στις εξετάσεις για 

τις Εξωτερικές και τις Εσωτερικές Πιστοποιήσεις κατά τους µήνες Νοέµβριο και εκέµβριο, αντίστοιχα. 

Στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες του Σεπτεµβρίου 2019, σηµαίνουσα θέση είχε, επίσης, η αποφοίτηση µίας ακόµη σειράς 

Στελεχών από το n House aster ro ramme που διεξάγεται ανελλιπώς από το ακαδηµαϊκό έτος 2010 2011. 

Ειδικότερα, τον Σεπτέµβριο, πραγµατοποιήθηκαν τα ακόλουθα Εκπαιδευτικά Προγράµµατα:

ρο ράµµατα ραπε ικής ε νικής, ∆ιοικητικής και ρηµατοοικονοµικής
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Ε Γ  Ε ∆Ε  Γ
Τραπεζική Τεχνική  νώση Πελάτη

  ΥΠΙ και Στέγη

  ellers Ευρώ

  ellers Ν

  ellers Προχωρηµένο

  αθυστερήσεις

  ΥΠΕ old ( ασικό)

  Λογιστική για Επιχειρηµατικά έντρα

  Υπεύθυνος A Siron

Προχωρηµένη 

ρηµατοοικονοµική  ρηµατοοικονοµική Ακινήτων

  ρηµατοοικονοµική ανάλυση (προχωρηµένη)
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ελετή αποφοίτησης της ης σειράς του Εσωτερικο  εταπτυ ιακο  ρο ράµµατος

οµισµατική  ρηµατοοικονοµική  ραπε ική

Τον Σεπτέµβριο 2019, ολοκληρώθηκε η 9η σειρά του n House aster ro ramme, που πραγµατοποιείται σε συνεργασία µε 

το Εθνικό και αποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών (Ε ΠΑ) και διεξήχθη στο Εκπαιδευτικό έντρο από τους αθηγητές του ΑΕΙ.  

Οι 22 συµµετέχοντες, αφού παρακολούθησαν την προβλεπόµενη σειρά των µαθηµάτων, πέρασαν µε επιτυχία τις σχετικές 

εξετάσεις. Ο µέσος όρος βαθµολογίας των Υπαλλήλων  φοιτητών µας ήταν ,02 µε άριστα το 10. Σηµειώνεται δε, πως η 

πρωτεύσασα έλαβε βαθµολογία µεγαλύτερη του ,5, αριστεύοντας. 

ια την απόκτηση του ιστοποιητικο  πουδών εταπτυ ιακο  Επιπ δου οι συµµετέχοντες συνέταξαν σύµφωνα µε τον 

ανονισµό Σπουδών  και διπλωµατικές εργασίες. Οι εργασίες αυτές έγιναν αποδεκτές από τους εποπτεύοντες αθηγητές κκ. 

Παναγιώτη Αλεξάκη και Νικόλαο Μυλωνά.

Την Παρασκευή, 20 Σεπτεµβρίου 2019, πραγµατοποιήθηκε στο Αµφιθέατρο του Εκπαιδευτικού έντρου ενώπιον ακροατηρίου η 

τελετή αποφοίτησης µε παρουσίαση των διπλωµατικών εργασιών από τους συγγραφείς και σχολιασµό τους από τους 

αθηγητές.
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Στην εκδήλωση παρευρέθησαν οι ιευθυντές και οι Υποδιευθυντές των Μονάδων προέλευσης των 22 µεταπτυχιακών 

Υπαλλήλων της Τράπεζας, οι ιευθυντές των ιευθύνσεων που τα θέµατα των διπλωµατικών εργασιών ενέπιπταν στα πεδία 

ενδιαφέροντός τους καθώς και συγγενικά τους πρόσωπα.

Η εκδήλωση ξεκίνησε µε οµιλία του ιευθυντή της ιεύθυνσης Εκπαιδεύσεως Εµµανουήλ αραλαµπίδη, ο οποίος αναφέρθηκε 

στη σηµασία της ολοκλήρωσης της 9ης σειράς και στο γεγονός πως ήδη διεξάγεται και η 10η σειρά του Προγράµµατος.

Στη συνέχεια, πραγµατοποιήθηκε η παρουσίαση των διπλωµατικών εργασιών και ακολούθησε σχολιασµός καθώς και ένας 

σύντοµος απολογισµός της 9ης σειράς του Εσωτερικού Μεταπτυχιακού Προγράµµατος από τους δύο εποπτεύοντες αθηγητές.

Στη λήξη του σχολιασµού, οι εποπτεύοντες αθηγητές παρέδωσαν σε κάθε αποφοιτήσαντα φάκελο του Ε ΠΑ µε το 

Πιστοποιητικό και την Αναλυτική αθµολογία.

Η πρωτεύσασα Αγγελική εξάκη.
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Επίσης δόθηκε, τιµής ένεκεν, σε κάθε Μεταπτυχιακό φοιτητή από το Τµήµα ιβλιοθήκης της ραµµατείας ιοικητικού 

Συµβουλίου το αναµνηστικό συλλεκτικό Λεύκωµα “ ικοδοµικ  ετρά ωνο 1 .  παρουσία της   στο κ ντρο 

της ήνας  του . ιλιππίδη.

Περισσότερες πληροφορίες για το σωτερικό εταπτυχιακό Πρόγραµµα καθώς και τα κείµενα των ιπλωµατικών ργασιών 

είναι διαθέσιµα στην ενότητα της ιεύθυνσης κπαιδεύσεως στο Alpha Bank Intranet. πίσης, σηµειώνεται ότι αντίτυπα των 

ιπλωµατικών ργασιών έχουν σταλεί στο Τµήµα ιβλιοθήκης της Τράπεζας.

    λοκλήρωση α  κ κλου

Ολοκληρώθηκε ο α  κύκλος του εξειδικευµένου εκπαιδευτικού προγράµµατος    που σχεδίασε και 

υλοποίησε η ιεύθυνση Εκπαιδεύσεως σε συνεργασία µε το Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών (ΟΠΑ), κατόπιν σχετικού 

αιτήµατος που υποβλήθηκε από τη ιεύθυνση Εφαρµογών Πληροφορικής για την κάλυψη επιχειρησιακών αναγκών. 

Το Πρόγραµµα είχε διάρκεια 119 ώρες, ήταν διαρθρωµένο σε 1  ηµερήσιες εκπαιδεύσεις και διήρκεσε από τον εβρουάριο 

έως και τον Σεπτέµβριο 2019.

Η τελική επιλογή των υποψηφίων έγινε από το Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών αναλόγως των τυπικών προσόντων τους, αλλά 

και µέσω ατοµικής συνέντευξης. 

Συνολικά 10 άτοµα παρακολούθησαν την κατεύθυνση ΙΤ και 11 άτοµα την κατεύθυνση Business.

Το Πρόγραµµα πρόκειται να επαναληφθεί, καθώς εκδηλώθηκε ενδιαφέρον και από άλλες ιευθύνσεις της Τράπεζας.

https://alphabankintranet.alphasso.gr/ekpaideysews/Pages/in_house_master.aspx
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Επιστηµονική Συνάντηση των Ιστορικών Αρχείων
της Alpha Bank και της Τράπεζας της Ελλάδος

µε τίτλο “Πολιτική και ράτος στην Ελλάδα κατά τον 20ό και 21ο αιώνα”

        ε εξαιρετική επιτυχία πραγµατοποιήθηκε, από τις 3 έως και τις 5 Οκτωβρίου 2019, επιστηµονική συνάντηση µε θέµα: 

        “Πολιτική και ράτος στην Ελλάδα τον 20ό και 21ο αιώνα”. Τη συνάντηση διοργάνωσε το Ιστορικό Αρχείο της Alpha Bank σε 

συνεργασία µε το Ιστορικό Αρχείο της Τράπεζας της Ελλάδος, στον Εκθεσιακό και Πολιτιστικό ώρο της Alpha Bank στο Ναύπλιο.

Την επιστηµονική ευθύνη της συνάντησης είχαν ο Οµότιµος αθηγητής του Παντείου Πανεπιστηµίου, κ. ιάννης ούλγαρης, ο 

αθηγητής του Εθνικού και αποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών και Σύµβουλος ιοίκησης της Alpha Bank, ώστας ωστής και 

ο ιευθυντής Ερευνών του έντρου Ερεύνης Ιστορίας του Νεώτερου Ελληνισµού της Ακαδηµίας Αθηνών, κ. Σωτήρης Ριζάς.

Στόχος της συνάντησης ήταν να συζητηθούν και να προταθούν τρόποι αντιµετώπισης των αδυναµιών της ελληνικής ιστοριογραφίας, 

η οποία, παρά τον διαρκή εµπλουτισµό της µε νέες έρευνες, χρησιµοποιεί ξεπερασµένα παραδείγµατα στα ζητήµατα του κράτους. 

γινε εποµένως µία προσπάθεια να εναρµονιστεί η συζήτηση για τον ρόλο του κράτους στην Ελλάδα µε τις αντίστοιχες έρευνες που 

πραγµατοποιούνται διεθνώς.

Τις εργασίες της επιστηµονικής συνάντησης άνοιξε ο Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου της Alpha Bank και Τακτικό Μέλος της 

Ακαδηµίας Αθηνών, αθηγητής κ. ασίλειος . Ράπανος. Παρουσιάστηκαν περισσότερες από 30 επιστηµονικές εισηγήσεις και 

συµµετείχαν στη συνάντηση 0 επιστήµονες, που εκπροσωπούσαν σχεδόν κάθε πεδίο των κοινωνικών επιστηµών, ιστορικοί, 

οικονοµολόγοι, πολιτικοί επιστήµονες, κοινωνιολόγοι, διεθνολόγοι, από εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύµατα τόσο της Ελλάδας, 

όσο και του εξωτερικού. 

Επιστηµονική εισήγηση επίσης πραγµατοποίησαν ο αθηγητής ώστας ωστής και η Ανδροµάχη εοδωροπούλου από το 

Ιστορικό Αρχείο της Alpha Bank.

Η Τράπεζα παρείχε στους συµµετέχοντες ένα ολοκληρωµένο πρόγραµµα φιλοξενίας, το οποίο διοργάνωσε η ιεύθυνση arketin  

και ηµοσίων Σχέσεων  ηµόσιες Σχέσεις και Εκδηλώσεις.
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Εκ µέρους της Alpha Bank, στο Συνέδριο παρέστησαν η Υποδιευθύντρια της ιεύθυνσης arketin  και ηµοσίων Σχέσεων, 

Ελένη Στεργίου και η Νάταλι Σαρηγιαννίδη της αυτής ιεύθυνσης. Την Τράπεζα της Ελλάδος εκπροσώπησαν ο ιευθυντής του 

έντρου Πολιτισµού, ρευνας και Τεκµηρίωσης, κ. Παναγιώτης Παναγάκης, ο Επιστηµονικός Υπεύθυνος του Ιστορικού Αρχείου, 

κ. Ανδρέας ακριδής και η Προϊσταµένη του Ιστορικού Αρχείου, κυρία Αντιγόνη ασιλοπούλου. 
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ωρεά της Συλλογής ργων Τέχνης της Alpha Bank
στη ιβλιοθήκη της Εθνικής Πινακοθήκης  Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτζου

        συνεργασία της Συλλογής ργων Τέχνης της Τράπεζας µε την Εθνική Πινακοθήκη  Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτζου µετρά 

        περισσότερο από είκοσι χρόνια. ατά τη διάρκεια αυτών των ετών, 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. Παράλληλα, υπάρχει µία συνεχής 

αλληλο ποστήριξη και ενηµέρωση σε ερευνητικό επίπεδο, µε την ανταλλαγή αρχειακού και βιβλιογραφικού υλικού για τη 

διευκόλυνση της επιστηµονικής τεκµηρίωσης των δύο Συλλογών, ενώ η Τράπεζα ήταν και εξακολουθεί να είναι ένας από τους 

αρωγούς της Εθνικής Πινακοθήκης στη διοργάνωση µεγάλων εκθέσεων Ελλήνων καλλιτεχνών.

Το 201 , η Alpha Bank ανέλαβε την υποστήριξη της ιβλιοθήκης της Εθνικής Πινακοθήκης, ενισχύοντας τις εργασίες για τη 

συντήρηση τόµων των παλαιότερων ελληνικών εκδόσεων και περιοδικών τέχνης που χρονολογούνται από τα τέλη του 19ου αιώνα. 

oν κτώβριο 2019, η Συλλογή ργων Τέχνης της Τράπεζας πραγµατοποίησε δωρεά προς τη ιβλιοθήκη σηµαντικών 

ξενόγλωσσων εκδόσεων τέχνης και καταλόγων µεγάλων πρόσφατων εκθέσεων από το εξωτερικό, προκειµένου να µη διακοπεί η 

ενηµέρωση των µελετητών σε θέµατα παγκόσµιας βιβλιογραφίας της ιστορίας της τέχνης.

H
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Παρουσίαση της Ιστορίας του Νοµίσµατος στο 1ο ενικό Λύκειο Αίγινας
από τη Νοµισµατική Συλλογή της Alpha Bank

      η ευτέρα,  Οκτωβρίου 2019, η Επιµελήτρια της Νοµισµατικής Συλλογής της Τράπεζας, ρ ήµητρα Τσαγκάρη, επισκέφτηκε 

      το 1ο ενικό Λύκειο Αίγινας, µετά από πρόσκληση που απηύθυνε ο ιευθυντής, κ. Ιωάννης Πούντος, προκειµένου να 

παρουσιάσει στους µαθητές την ιστορία του νοµίσµατος, στο πλαίσιο προγράµµατος πολιτιστικής εκπαίδευσης του σχολείου. 

ατά τη διάρκεια της παρουσίασης, οι µαθητές γνώρισαν την πορεία του µέσου συναλλαγής στον ελλαδικό χώρο, από την 

εµφάνισή του έως την έλευση του Ευρώ. δειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη νοµισµατική κυκλοφορία του Νεότερου Ελληνικού 

ράτους και ανέπτυξαν ιστορικά θέµατα που σχετίζονται µε τη σχολική διδακτική ύλη. Αναλυτικά παρουσιάστηκε η νοµισµατική 

ιστορία τη Αίγινας, του πρώτου νοµισµατοκοπείου του κυρίως ελλαδικού χώρου κατά την αρχαιότητα, αλλά και πρώτου 

νοµισµατοκοπείου του Ελληνικού ράτους, στη νεότερη ιστορία.

ατά την επίσκεψη στο 1ο ενικό Λύκειο Αίγινας, η Τράπεζα πρόσφερε επιλεγµένες εκδόσεις της Νοµισµατικής Συλλογής της για 

τον εµπλουτισµό της ιβλιοθήκης του σχολείου, ένα κάδρο µε το αρχαίο νόµισµα της Αίγινας, κατόπιν σχετικού αιτήµατος, καθώς 

και ένα πιστό αντίγραφο του αρχαίου νοµίσµατος.

Την παρουσίαση παρακολούθησαν 150 µαθητές της Α  και της  τάξης του Λυκείου και οκτώ καθηγητές τους.

T
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ιεύθυνση Ανθρωπίνου υναµικού
Πάµε Μαζί  σε ξενάγηση στην Εθνική ιβλιοθήκη της Ελλάδος

στο έντρο Πολιτισµού δρυµα Σταύρος Νιάρχος

      ην Πέµπτη, 2  Σεπτεµβρίου 2019, πραγµατοποιήθηκε για το Προσωπικό της Τράπεζας, η τέταρτη κατά σειρά ειδική ξενάγηση

      στην Εθνική ιβλιοθήκη της Ελλάδος, στο έντρο Πολιτισµού δρυµα Σταύρος Νιάρχος, από τον κύριο ρηγόριο 

ρυσοστοµίδη, βιβλιοθηκονόµο πληροφόρησης.

ατά τη διάρκεια της ξενάγησης, οι συµµετέχοντες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν την ιστορία της Εθνικής ιβλιοθήκης από την 

αρχή της λειτουργίας της έως και τη µετεγκατάστασή της στο ΠΙΣΝ καθώς και τη µετάβασή της στη νέα ψηφιακή εποχή, τις 

ψηφιακές συλλογές και το ηλεκτρονικό αναγνωστήριο. εναγήθηκαν στους χώρους της Ε Ε, στις ειδικές συλλογές, στο 

αναγνωστήριο χειρογράφων καθώς και στο εργαστήριο συντήρησης χειρογράφων. 

T
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ιεύθυνση Ανθρωπίνου υναµικού
Πάµε Μαζί  στο Μουσείο υκλαδικής Τέχνης στην έκθεση µε τίτλο:

“Πικάσο και Αρχαιότητα. ραµµή και πηλός” 

      ην Πέµπτη, 3 Οκτωβρίου 2019, πραγµατοποιήθηκαν δύο ειδικές ξεναγήσεις για το Προσωπικό της Τράπεζας στην έκθεση 

      µε τίτλο: “Πικάσο και Αρχαιότητα. ραµµή και πηλός” από την κυρία Μεταξία Ρούτση και την κυρία Μαριέττα υπριωτάκη από 

το Μουσείο υκλαδικής Τέχνης.

Οι συµµετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ξεναγηθούν σε µία σπάνια και πρωτότυπη έκθεση, όπου κεραµικά και σχέδια του Πικάσο 

“συνοµιλούν” µε αρχαία έργα, δηµιουργώντας έναν “ εϊκό ιάλογο” µεταξύ της αρχαίας ελληνικής και της µοντέρνας τέχνης.

T
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Προσφορά από την Alpha Bank της έκδοσης 
“Το ελληνικό τραγούδι από το 1 21 έως τη δεκαετία του 1950” 

µε έκπτωση 0  καθ’ όλη τη διάρκεια του Νοεµβρίου 2019

       Alpha Bank προσφέρει την έκδοση ο ελληνικ  τρα ο δι απ  το 1 21 ως τη δεκαετία του 1 0  µε κπτωση 0  

       καθ’ όλη τη διάρκεια του Νοεµβρίου 2019.

Το βιβλίο αποτελεί καρπό πολύχρονης έρευνας του εθνοµουσικολόγου Λάµπρου Λιάβα για την ιστορική και λειτουργική 

εξέλιξη του ελληνικού τραγουδιού από την Επανάσταση του 1 21 έως και τη δεκαετία του 1950. Ο συγγραφέας καταγράφει 

την πορεία του ελληνικού τραγουδιού σε σχέση µε τα ιστορικά γεγονότα και τις κοινωνικές συνθήκες κάθε εποχής. 

Ανατρέχοντας σε αρχειακές πηγές και αξιοποιώντας ένα πλούσιο εικονογραφικό υλικό, το οποίο προέρχεται από το Ελληνικό 

Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (Ε.Λ.Ι.Α.), καθώς και από άλλα ιδιωτικά και δηµόσια αρχεία, αναδεικνύει µε λόγο γλαφυρό 

και τεκµηριωµένο τα επιµέρους µουσικά είδη και τους δηµιουργούς τους και µας δίνει την ευκαιρία να περιηγηθούµε στα 

µουσικά µονοπάτια της νεότερης ελληνικής ιστορίας.

Η

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να αποκτήσουν την κδοση είτε επισκεπτόµενοι τον πολιτιστικό χώρο της Τράπεζας 
    (Σταδίου 0, Α ΗΝΑ) ή το ηλεκτρονικό κατάστηµα  . .  

είτε κατόπιν παραγγελίας (τηλ.: 210 32  2 5,  . ).

ια οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία, µπορείτε να επικοινωνείτε µε τη ιβλιοθήκη της Alpha Bank στους αριθµούς 
τηλεφώνου: 210 32  2 0 και 210 32  2 .

Λάµπρος Λιάβας
Αθήνα 2009
Εµπορική Τράπεζα της Ελλάδος
ιαστάσεις 29,5  23,5 εκ.

Σελίδες 3 3, εικόνες 3
Ελληνικά
SB  9 9 0 059 20

ιµή  Ευρώ 30,00

http://www.alphapolitismos.gr/eshop
mailto:infopolitismos@alpha.gr
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Η ιβλιοθήκη της Alpha Bank
Παντελής Πρεβελάκης

       Παντελής Πρεβελάκης, από τους σηµαντικότερους εκπροσώπους της λογοτεχνικής ενιάς του ’30, 
       ήταν πεζογράφος, ποιητής, θεατρικός συγγραφέας, µεταφραστής, δοκιµιογράφος και 
ιστορικός της τέχνης. εννήθηκε στο Ρέθυµνο το 1909. Σπούδασε στη Νοµική και στη ιλοσοφική 
Σχολή του Πανεπιστηµίου Αθηνών και συνέχισε τη µετεκπαίδευσή του στο Παρίσι. Το 192  γνώρισε 
τον Νίκο αζαντζάκη, µε τον οποίο συνδέθηκε µε µακρόχρονη φιλία. Εργάστηκε ως διευθυντής στη 
ιεύθυνση αλών Τεχνών του Υπουργείου Παιδείας από το 193  έως το 19 1. Τον Οκτώβριο του 

193  διορίστηκε καθηγητής στη ραµατική Σχολή του Εθνικού εάτρου, ενώ από το 1939 έως το 
19  διετέλεσε τακτικός καθηγητής της Ιστορίας και Επιστήµης της Τέχνης στην Ανωτάτη Σχολή 

αλών Τεχνών. Το 19  εξελέγη µέλος του Μορφωτικού Ιδρύµατος Εθνικής Τραπέζης. λαβε πολλές τιµές και διακρίσεις, µεταξύ 
αυτών το Α´ ρατικό ραβείο Μυθιστορήµατος το 19 0 για τον “ λιο του θανάτου” και το 19  για τον “ ρτο των αγγέλων”. Το 19  
βραβεύτηκε µε το Αριστείο ραµµάτων της Ακαδηµίας Αθηνών και έγινε τακτικό µέλος της. Απεβίωσε στην Αθήνα στις 15 Μαρτίου 19 .

Στα γράµµατα εµφανίστηκε το 192  µε το µονόπρακτο θεατρικό έργο “Ο µίµος” και το µακροσκελές επικό ποίηµα “Στρατιώτες”, που 
αναφέρεται στους ρητικούς στρατιώτες που πολέµησαν στη Μικρασιατική Εκστρατεία. Το ποιητικό του έργο περιλαµβάνει τις 
συλλογές “Η γυµνή ποίηση” (1939), “Η πιο γυµνή ποίηση” (19 1), “Τα ποιήµατα του Π. Πρεβελάκη (1933 19 5)” (19 9) και το 
λυρικό έπος “Ο νέος Ερωτόκριτος” (19 3). Η στροφή του στην πεζογραφία συντελέστηκε µε το “ ρονικό µιας πολιτείας” (193 ), το 
οποίο έγινε εξαιρετικά δηµοφιλές και µεταφράστηκε σε αρκετές ξένες γλώσσες. Ακολούθησαν τα έργα “Ο θάνατος του Μέδικου” 
(1939), “Παντέρµη ρήτη. ρονικό του σηκωµού του ‘ ” (19 5), η τριλογία “  ρητικός” “Το δέντρο” (19 ), “Η πρώτη λευτεριά” 
(19 9), “Η πολιτεία” (1950) , “Ο ήλιος του θανάτου” (1959), “Η κεφαλή της Μέδουσας. να έτος µαθητείας στον αιώνα µου” (19 3), 
“Ο άρτος των αγγέλων. Περιπέτεια στην Ιθάκη” (19 ) κ.ά. Από τη θεατρική του παραγωγή ξεχωρίζουν η τριλογία “Η αρρώστια του 
αιώνα” “Το ιερό σφάγιο” (1952), “Τα χέρια του ζωντανού εού” (1955), “Ο Λάζαρος” (195 )  και τα δράµατα “Το ηφαίστειο” (19 2) 
και “Το χέρι του σκοτωµένου” (19 1). Ανάµεσα στις µελέτες του συγκαταλέγονται οι εκδόσεις “ οµήνικος εοτοκόπουλος” (1930), 
“Ο κρέκο στη Ρώµη” (19 1), “Ο ποιητής και το ποίηµα της Οδύσσειας” (195 ) και “Ο ποιητής ιάννης Ρίτσος. Συνολική θεώρηση του 
έργου του” (19 1). Το 19 5 εξέδωσε τα “Τετρακόσια γράµµατα του αζαντζάκη στον Πρεβελάκη”. Επίσης, ασχολήθηκε µε 
µεταφράσεις θεατρικών έργων και άλλων κειµένων. Στο έργο του Πρεβελάκη, ποιητικό και πεζογραφικό, κυριαρχούν η εµπλοκή της 
ιστορικής και της λογοτεχνικής πραγµατικότητας και η προσήλωση σε µεγάλα υπαρξιακά προβλήµατα του ανθρώπου.

Η Συλλογή της ιβλιοθήκης της Τράπεζας περιλαµβάνει ικανό αριθµό έργων του Παντελή Πρεβελάκη, µυθιστορήµατα, µελέτες κ.ά. 

ατήστε εδώ ια να δείτε τους τίτλους.

Ο
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δρυµα Ιωάννου . ωστοπούλου

      ο εκπαιδευτικό πρόγραµµα του Ιδρύµατος Ιωάννου . ωστοπούλου και του Πανελληνίου Συνδέσµου Αιθουσών Τέχνης, στο 
      πλαίσιο της Art Athina 2019 µε θέµα τη διαδροµή του έργου τέχνης ολοκληρώθηκε µε παρουσίαση/οµιλία στο πλαίσιο των 
AA alks 2019, τη ευτέρα, 1  Σεπτεµβρίου 2019, στο άππειο Μέγαρο.

Το εκπαιδευτικό πρόγραµµα, που υλοποιήθηκε για δεύτερη χρονιά και απευθυνόταν στους φοιτητές της Ανωτάτης Σχολής αλών 
Τεχνών (ΑΣ Τ), περιλάµβανε επισκέψεις σε στούντιο καλλιτεχνών και σε αίθουσες τέχνης που τους εκπροσωπούν στην Αθήνα, 
ενώ η τελευταία συνάντηση έγινε στα γραφεία του Ιδρύµατος Ιωάννου . ωστοπούλου. 

Στην παρουσίαση µίλησαν οι κ.κ. Σταµατία ηµητρακοπούλου, αλλιτεχνική ιευθύντρια της Art Athina, ατερίνα Νίκου, συντονίστρια 
του προγράµµατος, Αγγελική Αντωνοπούλου, ιδιοκτήτρια της a.antonopoulou.art allery, Νίκος Αρβανίτης, εικαστικός, Επίκουρος 

αθηγητής ΑΣ Τ, και Μένη Στρογγύλη, υπεύθυνη του προγράµµατος εκ µέρους του Ιδρύµατος Ιωάννου . ωστοπούλου.

Το εκπαιδευτικό πρόγραµµα συνοδευόταν από µικρή έκδοση στην οποία οι φοιτητές ανέλαβαν δράση µε έργα και κείµενά τους. 
ατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, πραγµατοποιήθηκε παρουσίαση της έκδοσης καθώς και απόδοση των βεβαιώσεων 

παρακολούθησης στους συµµετέχοντες φοιτητές της ΑΣ Τ.

Τ
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δρυµα Ιωάννου . ωστοπούλου

      ο ιεθνές εστιβάλ ΑΝΑΛΟ ΙΟ, που ενισχύεται από το Ιδρυµα Ιωάννου . ωστοπούλου, διοργανώθηκε για 1 η συνεχή χρονιά στην 
      Αθήνα µε θεµατικό άξονα τη µνήµη, υπό την αιγίδα της Α.Ε. του Προέδρου της ηµοκρατίας κυρίου Προκοπίου Παυλοπούλου, και 
ολοκληρώθηκε παρουσία της Υπουργού Πολιτισµού κυρίας Λίνας Μενδώνη στις 2  Σεπτεµβρίου 2019, στην κατάµεστη αίθουσα ηµήτρης 
Μητρόπουλος του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, σε µία βραδιά που διοργανώθηκε από κοινού µε τον ύκλο Ποιητών, µε αφορµή τη λήξη του 

εστιβάλ Ποίησης. 

Το φετινό πρόγραµµα του Αναλογίου περιλάµβανε προφεστιβαλικές εκδηλώσεις, µεταξύ των οποίων και η παρουσίαση τής από κοινού µε το 
δρυµα Ιωάννου . ωστοπούλου εκδόσεως για το εστιβάλ από το 2005 έως το 201 , περιπατητικές δράσεις, στρογγυλή τράπεζα για την 
ψηφιακή λογοτεχνία, µετακλήσεις θεατρικών και µουσικών παραστάσεων από τη ραζιλία, το Ιράν και την Ινδονησία. Πραγµατοποιήθηκαν 
ακόµη, πρεµιέρες θεατρικών έργων από την Ελλάδα και την Ελβετία, φιλοξενία του E ecuti e Board eetin  του nternational lay ri hts  
orum ( ), πρόγραµµα καλλιτεχνικής φιλοξενίας µε ανάθεση συγγραφής θεατρικού έργου στην Ελληνίδα συγγραφέα  σκηνοθέτιδα Ναταλία 
ατσού και ολονύκτιο αφιέρωµα στο έργο της ρύσας Σπηλιώτη. Επίσης, έλαβαν χώρα διεθνής επιστηµονική συνάντηση αρχαίου δράµατος 

µε θέµα “Η Αρχαία Ελληνική Τραγωδία στο µεταίχµιο πολιτικής και παράστασης”, σε συνεργασία µε το Εθνικό και αποδιστριακό Πανεπιστήµιο 
Αθηνών και το Μουσείο Μπενάκη, καθώς και εκπαιδευτικό πρόγραµµα µε εργαστήρια, masterclasses και orkshops µετάφρασης, 
δραµατουργίας και σκηνοθεσίας του αρχαίου ελληνικού δράµατος, µε εστίαση στην “Αντιγόνη” και τις µεταγραφές της.

Τ
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δρυµα Ιωάννου . ωστοπούλου

      κδόθηκε πρόσφατα, µε την ενίσχυση του Ιδρύµατος Ιωάννου . ωστοπούλου, ο πρώτος δίγλωσσος αναλυτικός κατάλογος

      των αρχαιολογικών συλλογών του Μουσείου υζαντινού Πολιτισµού της εσσαλονίκης µε τίτλο “Η τέχνη του γυαλιού: ργα 

από τη συλλογή του Μουσείου υζαντινού Πολιτισµού”.

Ο κατάλογος διατρέχει διάφορες θεµατικές ενότητες, αγγεία, κοσµήµατα, µικροαντικείµενα και ψηφιδωτά, µε συνδετικό κρίκο το 

γυαλί, το υλικό από το οποίο είναι κατασκευασµένα ή έχουν διακοσµηθεί. Μέσα από τα  αντικείµενα του καταλόγου 

αποκαλύπτεται η ποικιλοµορφία και η διαχρονικότητα των συλλογών του Μ Π, µε ευρήµατα από τον ευρύτερο χώρο της κεντρικής 

Μακεδονίας, που καλύπτουν µία περίοδο σχεδόν δύο χιλιετιών. Με την έκδοση αυτή το Μουσείο, ως ένας ανοικτός στο κοινό 

επιστηµονικός φορέας µε ευρύτερο πολιτιστικό και εκπαιδευτικό χαρακτήρα, υλοποιεί µία από τις καταστατικές του υποχρεώσεις, 

την προβολή και µελέτη των αντικειµένων των συλλογών του της παλαιοχριστιανικής, βυζαντινής και µεταβυζαντινής περιόδου και 

την απόδοσή τους µε επιστηµονικά τεκµηριωµένο τρόπο στο κοινό.

Ε
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δρυµα Ευσταθίας Ι. ωστοπούλου

         ο Περιβόλι της ιαγιάς” είναι ένας πρότυπος παιδικός σταθµός για παιδιά και οικογένειες µε πολύ χαµηλό εισόδηµα, τον οποίο 
         λειτουργεί το δρυµα Ευσταθίας Ι. ωστοπούλου σε ιδιόκτητο κτήριο στην πόλη της αλαµάτας, από το 1993 έως σήµερα.
Σκοπός του Ιδρύµατος είναι η στήριξη και ενδυνάµωση των µικρών παιδιών που στην τόσο ευαίσθητη και καθοριστική ηλικία των 
2,5 έως  χρόνων ζουν είτε παροδικά είτε µόνιµα σε άσχηµες στεγαστικές και οικογενειακές συνθήκες.

Το 1993 εισήχθησαν στο Περιβόλι της ιαγιάς 5 παιδιά και από τη χρονιά αυτή, και κάθε χρόνο, εισάγονται 25 30 παιδιά. Στο 
τέλος της σχολικής χρονιάς 2019 2020 θα έχουν αποφοιτήσει συνολικά περισσότερα από 00 παιδιά.

Το σχολείο αποτελεί ένα ιδιαίτερα ασφαλές παιδοκεντρικό περιβάλλον για τα παιδιά, όπου δίνεται µεγάλη έµφαση στην απόκτηση 
γνωστικών και κοινωνικών δεξιοτήτων µέσα από ποικίλες δραστηριότητες που πραγµατοποιούνται τόσο στον χώρο του σχολείου, 
όσο και στην ευρύτερη κοινότητα. Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράµµατος είναι να αναπληρωθούν έγκαιρα οι 
ψυχοσυναισθηµατικές ελλείψεις που τυχόν προήλθαν από το οικογενειακό περιβάλλον των παιδιών και έτσι να µπορέσουν να 
βελτιώσουν σηµαντικά την εκπαιδευτική τους πορεία.

έτος, θα πραγµατοποιηθούν, εκτός από το ηµερήσιο εµπλουτισµένο πρόγραµµα, µία επίσκεψη σε µονάδα υδροπονίας, µε σκοπό να 
κατανοήσουν τα παιδιά ευρύτερες µεθόδους γεωργικής παραγωγής πέραν αυτής που έχουν δει από τους παππούδες γιαγιάδες τους, 
εκδροµή στον Τα γετο για να βιώσουν από κοντά την αλλαγή των εποχών του χρόνου, επίσκεψη στη Λαϊκή Αγορά, όπου θα έχουν την 
ευκαιρία να συζητήσουν για τα προϊόντα που πωλούνται εκεί, το κόστος τους, τον τρόπο πληρωµής κ.λπ. Επίσης, έχουν προγραµµατιστεί 
επισκέψεις σε περιοδικές εκθέσεις ζωγραφικής στο Πνευµατικό έντρο, σε θεατρική παράσταση στο ηµοτικό Περιφερειακό έατρο 

αλαµάτας καθώς και σε θεατρικές παραστάσεις που διοργανώνονται από σχολεία στο έατρο της Αρχαίας Ιθώµης.

“Τ
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“Bonus partners day”

      ην Πέµπτη, 12 Σεπτεµβρίου 2019, η ιεύθυνση ustomer E perience and oyalty πραγµατοποίησε, για πρώτη φορά, το Bonus 

      partners day kaliterama i, στο οποίο συµµετείχαν υψηλόβαθµα στελέχη arketin  και oyalty συνεργαζόµενων επιχειρήσεων 

µε το Πρόγραµµα Bonus. Ενδεικτικά αναφέρουµε τις εταιρείες Α  ασιλόπουλος, Ae ean, Πολυκαταστήµατα attica, A A Ασφαλιστική, 

ais roup, υσικό Αέριο, Hondos enter, ωτσόβολος, Πολυκαταστήµατα notos, ΤΡΑΙΝΟΣΕ, oda one, ellier, a iplon κ.ά.  

Επιπλέον, συµµετείχαν και Στελέχη των ιευθύνσεων της Τράπεζας που ασχολούνται µε το Πρόγραµµα Bonus. 

ατά τη διάρκεια της Hµερίδας, παρουσιάστηκε η στρατηγική επικοινωνίας, οι νέες δυνατότητες και τα µέσα προβολής που έχει 

σχεδιάσει και αναπτύξει η Τράπεζα για την προώθηση του Bonus καθώς και τα µέχρι σήµερα αποτελέσµατα αυτής.

Επίσης, πραγµατοποιήθηκαν παρουσιάσεις γύρω από τις νέες τάσεις στον χώρο του ro th arketin , αλλά και των Προγραµµάτων 

oyalty, από τα στελέχη της εταιρείας Α  ασιλόπουλος, αλλά και από τους συνεργάτες, µε διεθνή καριέρα, της ιεύθυνσης ustomer 

E perience and oyalty, την κυρία oanna Bakas ( ana in  partner o  HBS onsultin ) και τον κ. ario Bur er ( ro th arketin  

onsultant). 

Στο β  και µεγαλύτερο µέρος της Ηµερίδας, πραγµατοποιήθηκε a ile orkshop, προκειµένου να διερευνηθούν νέοι τρόποι 

συνεργασίας και ιδέες, µε στόχο τη δηµιουργία ενός νέου “Bonus επιχειρηµατικού οικοσυστήµατος”.

Από το διαδραστικό orkshop προέκυψαν 19 ιδέες και προτάσεις, οι οποίες κατά το επόµενο χρονικό διάστηµα θα αξιολογηθούν 

περαιτέρω µε βάση την επίδραση που θα έχουν στη βελτίωση της προσφερόµενης εµπειρίας των Πελατών Bonus, προκειµένου να 

ενταχθούν σε χρονοδιάγραµµα δράσης, το οποίο θα υλοποιηθεί µε τη συµµετοχή όλων των εµπλεκόµενων µερών.

Τ
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Στιγµιότυπα από το “Bonus partners day”.
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“Alpha Business Bankin . άνουµε πολλά για να κάνεις τη δουλειά σου απλά”

        ε στόχο την ενηµέρωση των επιχειρηµατιών για το σύνολο των λύσεων που προσφέρει η Alpha Bank και οι οποίες διευκολύνουν

        την καθηµερινότητα των σύγχρονων επιχειρήσεων, ξεκίνησε τον Σεπτέµβριο, διαφηµιστική εκστρατεία µέσω Τύπου και 

διαδικτύου µε κύριο µήνυµα επικοινωνίας: “Alpha Business Bankin . άνουµε πολλά για να κάνεις τη δουλειά σου απλά”. 

Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες Alpha Business Bankin , τα οποία προσφέρει η Τράπεζα αφορούν:

 ρηµατοδοτήσεις 

 ιαχείριση ιαθεσίµων

 Υπηρεσίες Πληρωµών

 ιεθνές Εµπόριο

 Προϊόντα ιεθνών Αγορών 

 Επενδυτική Τραπεζική

 Υπηρεσίες εµατοφυλακής

 Ναυτιλιακές Υπηρεσίες κ.ά. 

Μέσω αυτών η Alpha Bank δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις 

να διαχειρίζονται αποτελεσµατικά τις προκλήσεις της νέας εποχής, 

αξιοποιώντας την τεχνογνωσία, την αξιοπιστία και τις τεχνολογικές 

δυνατότητες που προσφέρει η Τράπεζα.

M
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Η Alpha Bank στην άσο µε τα προγράµµατα
“Μαζί, µε στόχο την παιδεία” και “Νόµος Νοµίζω  Νόµισµα”

      ο νησί της άσου επισκέφθηκε η Οµάδα Εταιρικής οινωνικής Ευθύνης της Alpha Bank την Παρασκευή, 13 Σεπτεµβρίου 2019, 

      στο πλαίσιο του προγράµµατος “Μαζί, µε στόχο την παιδεία” που ενισχύει τη λειτουργία δηµοτικών σχολείων σε όλη την 

Ελλάδα και του εκπαιδευτικού προγράµµατος της Νοµισµατικής Συλλογής της Τράπεζας “Νόµος  Νοµίζω  Νόµισµα”.

Συγκεκριµένα, τα Στελέχη της Alpha Bank παρέδωσαν στο ηµοτικό Σχολείο της άσου ένα ολοκληρωµένο σύστηµα διαδραστικής 

διδασκαλίας που περιλαµβάνει πίνακα, ηλεκτρονικό υπολογιστή και συσκευή προβολής καθώς και βιβλία και είδη αθλητικού 

εξοπλισµού. Το πρόγραµµα “Μαζί, µε στόχο την παιδεία”, πραγµατοποιείται από το 201  και έχει ενισχύσει µέχρι στιγµής 

20 δηµοτικά σχολεία σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Στην παράδοση παρέστησαν ο ήµαρχος άσου κ. Μιχάλης Ερωτόκριτος, η ιευθύντρια του ηµοτικού Σχολείου κ. Ελένη 

ωνσταντινίδου καθώς και το εκπαιδευτικό προσωπικό.

T
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Εκ µέρους της Τράπεζας, παρέστησαν ο Εντεταλµένος ενικός ιευθυντής ri ate and n estment Bankin  Ιωάννης Μ. Εµίρης, η 

ιευθύντρια της ιεύθυνσης αταστηµάτων Νήσων Αιγαίου και ρήτης Μαρία Παπαγεωργίου, η Υποδιευθύντρια της ιεύθυνσης 

arketin  και ηµοσίων Σχέσεων Ελένη Στεργίου, η Επιµελήτρια της Νοµισµατικής Συλλογής της Τράπεζας ρ ήµητρα Τσαγκάρη 

και ο ιευθυντής των αταστηµάτων αρπάθου και άσου Μανώλης εοδοσίου. 

Οι µαθητές που ήταν παρόντες στην παράδοση του εξοπλισµού συµµετείχαν µε ιδιαίτερο ενθουσιασµό στην ενηµέρωση που 

πραγµατοποιήθηκε αναφορικά µε τις δυνατότητες που έχει ένα διαδραστικό σύστηµα διδασκαλίας, ενώ πολλοί από αυτούς έκαναν 

άµεσα χρήση του εξοπλισµού που προσφέρθηκε.

Παράλληλα, οι µαθητές του ηµοτικού Σχολείου της άσου είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν το πρωτότυπο εκπαιδευτικό 

πρόγραµµα της Νοµισµατικής Συλλογής της Alpha Bank “Νόµος Νοµίζω Νόµισµα” και να έρθουν σε επαφή µε την ιστορία του 

αρχαίου νοµίσµατος µέσω µίας ειδικά σχεδιασµένης βαλίτσας µε πλούσιο υλικό. Αξίζει να σηµειωθεί ότι το πρόγραµµα 

“Νόµος Νοµίζω Νόµισµα” διεξάγεται για τρίτη συνεχή σχολική χρονιά και έχει επισκεφθεί 2 1 σχολεία σε όλη την Ελλάδα.
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Αναβάθµιση της Alpha Bank από τον διεθνή οίκο αναλυτών S

       Alpha Bank έλαβε τη βαθµολογία  (σε κλίµακα αξιολόγησης AAA  ), κατά την αξιολόγηση S  ES  atin s από τον

       διεθνή οίκο αναλυτών S , ο οποίος αξιολόγησε την επίδοσή της σε θέµατα που αφορούν στους τοµείς του Περιβάλλοντος, 

της οινωνίας και της ιακυβέρνησης (Environmental - Social – Governance - ESG).

Συγκεκριµένα, η Alpha Bank, για τρίτη συνεχή χρονιά, σηµείωσε βελτίωση στην επίδοσή της. Η αναβάθµισή της από  σε Α, 

µεταξύ άλλων, οφείλεται και στη βελτίωση των προγραµµάτων διακράτησης ταλέντων καθώς και της διαχείρισης κινδύνων.

Η



ΠΟΛΙΤΙΣΤΙ Α Α ΙΕΡ ΜΑΤΑ • Ι ΤΥΟ ΤΕ ΝΗΣ

ιάννης Μόραλης
ιακοσµητικά ανάγλυφα για τα πετάσµατα του ισογείου του ενοδοχείου ίλτον, 1961-6

Ορείχαλκος

Τοποθετήθηκαν στο ίλτον το 19 2 και έµειναν έως το 2000

       ο εύρος της καλλιτεχνικής προσφοράς του ιάννη Μόραλη δεν περιορίζεται στο αυστηρό πλαίσιο της ζωγραφικής και της 

       χαρακτικής. Το πολυσχιδές έργο του καλύπτει και τοµείς όπως οι εικονογραφήσεις βιβλίων, ο σχεδιασµός θεατρικών 

σκηνικών και κοστουµιών, η µικρογλυπτική καθώς και οι αρχιτεκτονικές εφαρµογές.

Η εικαστική παρέµβαση του ιάννη Μόραλη στην αισθητική δηµοσίων κτηρίων είναι γνωστή και καταξιωµένη. Συγκεκριµένα, το 

1959 υπήρξε έτος σταθµός, καθώς τότε εγκαινιάστηκε η συνεργασία του µε το ενοδοχείο ίλτον, που διεύρυνε τους ορίζοντες 

συνεργασίας µεταξύ των αρχιτεκτόνων και του καλλιτέχνη. Η παρέµβασή του στο γνωστό ξενοδοχείο δεν εξαντλήθηκε στις 

συνθέσεις που κοσµούν τις δύο εξωτερικές όψεις του κτηρίου. Ο καλλιτέχνης ανέλαβε µε επιτυχία και τον σχεδιασµό 

διακοσµητικών στοιχείων για τον χώρο του ξενοδοχείου, όπως τα γλυπτά των σιντριβανιών, τα πόµολα, καθώς και επιτοίχιες 

κεραµικές συνθέσεις.

T
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Στο πλαίσιο αυτό, σχεδίασε και τα εννέα ορειχάλκινα ανάγλυφα που βρίσκονται τώρα στον χώρο της Alpha ιαχειρίσεως Ακινήτων 

και Επενδύσεων Α.Ε. Η συγκεκριµένη ενότητα αναγλύφων κοσµούσε τα γυάλινα πετάσµατα του διέτρεχαν τους χώρους του 

ισογείου. Σχεδιάσθηκαν από τον ιάννη Μόραλη, µεταφέρθηκαν σε µέταλλο από τη γλύπτρια Αγλα α Λυµπεράκη και χυτεύθηκαν 

από τους Αδελφούς Πολυχρονόπουλου το 19 2.

ατά κύριο λόγο, πρόκειται για διακοσµητικά µοτίβα µε συµβολικό χαρακτήρα και σαφείς αναφορές στην αρχαία ελληνική τέχνη 

και µυθολογία. άθε ένα από αυτά έχει και ένα συγκεκριµένο θέµα: ουκουβάγια, πήγασος, ήλιος, γοργόνα και φυτικά στοιχεία.

Τεχνοτροπικά, τα ανάγλυφα χαρακτηρίζονται από λιτότητα στην απόδοσή τους. Ο καλλιτέχνης παραλείπει τις λεπτοµέρειες και µέσα 

κυρίως από τις γεωµετρικές φόρµες αποτυπώνει τα σύµβολα µε τα οποία θέλει να διακοσµήσει τις κενές επιφάνειες. Παράλληλα, 

τα έργα προσδίδουν τοπικό χαρακτήρα και “εξατοµικεύουν” κατά κάποιο τρόπο τον χώρο, για τον οποίο αρχικά προορίζονταν, 

δηλαδή ένα ξενοδοχείο όπως το ίλτον, όπου συναντώνται άνθρωποι από όλο τον κόσµο.
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ΙΑΝΝΗΣ ΜΟΡΑΛΗΣ
(191 2009)

ΙΟ ΡΑ Ι Ο ΣΗΜΕΙ ΜΑ 

      πούδασε ζωγραφική και χαρακτική στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τέχνων της Αθήνας, από το 1931 έως το 1936, µε 

δασκάλους τους Ουµβέρτο Αργυρό και Γιάννη Κεφαλληνό και συνέχισε τις σπουδές του στην École Nationale Supérieure des 

Beaux-Arts στο Παρίσι, κατά το χρονικό διάστηµα 1937-1939. Το 1947 εξελέγη καθηγητής στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, 

όπου δίδαξε έως το 1983. Θεωρείται ένας από τους µεγαλύτερους ζωγράφους της µεταπολεµικής γενιάς, µε έργο που καλύπτει 

έξι δεκαετίες και περιλαµβάνει ζωγραφικά έργα, σκηνογραφίες, κοστούµια, χαρακτικά, εικονογραφήσεις βιβλίων και εντύπων, 

αφίσες, κεραµικά, αρχιτεκτονικές εφαρµογές και πολλά άλλα.

Τα πρώτα του έργα συνδυάζουν στοιχεία του αρχαιοελληνικού πολιτισµού µε επιδράσεις από τα σύγχρονα ευρωπαϊκά ρεύµατα 

του µεσοπολέµου καθώς και µε διδάγµατα από την Αναγέννηση. Σε µία ισορροπία βάθους και θέµατος, οι συνθέσεις του 

οργανώνονται µε ρυθµό και αποδεσµεύονται σταδιακά από ο,τιδήποτε περιττό. Από το 1960, χρησιµοποιούσε κυρίως γεωµετρικά 

σχήµατα για την απόδοση της µορφής, η οποία, µε τη βαθµιαία αφαίρεση της υλικής υπόστασης, µετουσιωνόταν σε σύµβολο.

Σ
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άδρο στο ατάστηµα Τρικάλων (330)

       σηµερινή πόλη των Τρικάλων είναι χτισµένη επάνω στην αρχαία πόλη Τρίκκη, η οποία ιδρύθηκε περί την 3η χιλιετία π. . 

       Πήρε το όνοµά της από την οµώνυµη νύµφη, κόρη του Πηνειού ή, σύµφωνα µε άλλη άποψη, κόρη του Ασωπού. Η πόλη 

ήταν σηµαντικό κέντρο της αρχαιότητας. Εδώ έζησε ο Ασκληπιός, ο οποίος υπήρξε και βασιλιάς της. Στην περιοχή υπήρχε 

µάλιστα ένα από τα σηµαντικότερα και αρχαιότερα Ασκληπιεία της εποχής. Η Τρίκκη συµµετείχε στον Τρωικό πόλεµο, µε 

τριάντα πλοία και αρχηγούς τους γιατρούς γιους του Ασκληπιού, Μαχάωνα και Ποδαλείριο. ατά τους ιστορικούς χρόνους, το 

0 π. ., η Τρίκκη πέρασε στην κυριαρχία των Περσών, ενώ περίπου δέκα χρόνια αργότερα προσχώρησε στο οινό των 

εσσαλών. Το 352 π. . ενώθηκε µε τη Μακεδονία. Οι τελευταίοι Μακεδόνες βασιλείς, ίλιππος Ε  και ο γιος του, Περσέας, 

προσπαθούσαν να την κρατήσουν ελεύθερη, αλλά τελικά, το 1  π. . πέρασε στην κυριαρχία των Ρωµαίων. 

Η νοµισµατοκοπία της Τρίκκης άρχισε τον 5ο αιώνα π. . µε την έκδοση αργυρών νοµισµάτων, µικρής ονοµαστικής αξίας. 

Στην εικονογραφία των νοµισµάτων κυριαρχούν τα ταυροκαθάψια, αγωνιστική γιορτή, που είχε την προέλευσή της στη 

εσσαλία. ατά τη γιορτή αυτή, έφιπποι νέοι, αφού µε διάφορα ερεθιστικά µέσα εξαγρίωναν έναν ταύρο, κατάφερναν να τον 

συλλάβουν από τα κέρατα και να κάνουν διάφορους εντυπωσιακούς ακροβατισµούς. Αγαπηµένο θέµα των νοµισµάτων της 

Τρίκκης, όπως άλλωστε και πολλών άλλων θεσσαλικών πόλεων ήταν και ο ίππος, καθώς η περιοχή φηµιζόταν για την 

ανεπτυγµένη ιπποτροφία.

H

Νοµός Τρικάλων
Τρίκκη
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Μίνως Λεβής
(1902-1986)

Ο Μίνως Λεβής σε φωτογραφία από Εγκαίνια αταστήµατος 
της Ιονικής και Λαϊκής Τράπεζας της Ελλάδος, 19

Ιστορικό Αρχείο Alpha Bank

ναπληρωτής Γενικ ς ∆ιευ υντής της ονικής και α κής ράπε ας, 1 1 .

Ο Μίνως Λεβής γεννήθηκε στη αλκίδα, το 1902. Προερχόταν από οικογένεια Εβραίων της αλκίδας, που ήταν µία από τις 
παλαιότερες εβραϊκές κοινότητες της Ελλάδας.  

Ο Μίνως Λεβής µε την ολοκλήρωση των σπουδών του, και έχοντας αποκτήσει την απαιτούµενη προ πηρεσία, ξεκινά το 192  την 
επαγγελµατική του σταδιοδροµία στην Τράπεζα της Ελλάδος. ταν στις  Απριλίου 19 1 τα γερµανικά στρατεύµατα εισέβαλαν στην Ελλάδα, 
η Τράπεζα της Ελλάδος ενεργοποιεί σχέδιο άµεσης αποχώρησης από την Αθήνα, στο οποίο προβλεπόταν και η µεταφορά του χρυσού που 
διατηρούσε στα θησαυροφυλάκιά της. ατόπιν εντολής του ιοικητή της, υριάκου αρβαρέσου, είκοσι υπάλληλοι της Τράπεζας κλήθηκαν 
να ετοιµαστούν για να φύγουν το επόµενο πρωινό. Ανταποκρίθηκαν µόλις τρεις, ένας εκ των οποίων ήταν ο Μίνως Λεβής. 

Ο ίδιος, λίγο πριν από τον θάνατό του κατέθεσε χειρόγραφο σηµείωµα, στο οποίο αφηγείται µε λεπτοµέρειες το χρονικό της 
µεταφοράς του χρυσού (από την Αθήνα στο Ηράκλειο ρήτης, µέσω έας, από εκεί στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου και τελικά, την 
αποθήκευσή του στα θησαυροφυλάκια της South A rican eser e Bank στην Πραιτώρια της Νοτίου Αφρικής). Στη διάρκεια του 
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πολέµου ακολούθησε, µαζί µε τους δύο συναδέλφους του, την εξόριστη ιοίκηση της Τράπεζας της Ελλάδος στο Λονδίνο, 
αποτελώντας τον πυρήνα του Προσωπικού της.

Το 19 5, σε αναγνώριση των υπηρεσιών που προσέφερε κατά την παραµονή της ιοίκησης της Τράπεζας στο εξωτερικό, ο Μίνως 
Λεβής προάγεται σε Τµηµατάρχη. Λίγα χρόνια αργότερα, γίνεται ιευθυντής και αναλαµβάνει τη ιεύθυνση ίνησης εφαλαίων 
ασκώντας την εποπτεία των Τµηµάτων ίνησης εφαλαίων, αταθέσεων Τραπεζών, αταθέσεων Ιδιωτών και Νοµικών Προσώπων 
Ιδιωτικού ικαίου και Αξιών προς Είσπραξιν. 

Από τα τέλη του 19 , αµέσως µετά από την απελευθέρωση της Ελλάδας από τις δυνάµεις ατοχής, ο Μίνως Λεβής πρωτοστατεί 
στην ίδρυση του Προσωρινού εντρικού Συµβουλίου Ισραηλιτικών οινοτήτων Ελλάδος, το οποίο συστάθηκε µε σκοπό την προσφορά 
βοήθειας προς τους διωκόµενους Εβραίους που κατά τη διάρκεια του Ολοκαυτώµατος, γλίτωσαν τον διωγµό και τον θάνατο. Το 
επόµενο έτος, εκλέγεται Πρόεδρος του εντρικού Ισραηλιτικού Συµβουλίου, όπως στο µεταξύ ονοµάστηκε, θέση που κατέλαβε, εκ 
νέου, κατά το χρονικό διάστηµα 1950 1951.  

ατά τη δεκαετία του 1950, συµµετέχει ως Μέλος στο ιοικητικό Συµβούλιο της ηµόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισµού ( ΕΗ) και της 
εταιρίας Λιγνίτες Πτολεµα δας (ΛΙΠΤΟΛ). Το 19 , µετά από την αποχώρησή του από την Τράπεζα της Ελλάδος, ο Μίνως Λεβής 
αναλαµβάνει καθήκοντα αναπληρωτή ενικού ιευθυντή στην Ιονική και Λαϊκή Τράπεζα. Από τη θέση αυτή συνέβαλε στην ανάπτυξη των 
εργασιών της Τράπεζας, που λειτουργούσε ως θυγατρική επιχείρηση της Εµπορικής Τράπεζας. Στη θέση αυτή παρέµεινε µέχρι το 19 5. 

ια τη δράση του τιµήθηκε µε το παράσηµο της Λεγεώνος της Τιµής από τον Πρόεδρο της αλλικής ηµοκρατίας και του Σωτήρος από 
την Ελληνική υβέρνηση.

Απεβίωσε στην Αθήνα στις 2 εκεµβρίου 19 . 
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Επιστολή του Μίνου Λεβή,
ως οηθού ενικού ιευθυντή 
της Ιονικής και Λαϊκής Τράπεζας,
προς τη Νοµισµατική Επιτροπή, 19 5
Ιστορικό Αρχείο Τράπεζας της Ελλάδος



ΕΤΑΙΡEΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ

Alpha Bank yprus td
Η Alpha Bank yprus td ορηγός του “ he yprus e al on erence”

        Τράπεζα υποστήριξε, ως ένας εκ των ορηγών, το “ he yprus e al on erence”, που έλαβε χώρα στο ξενοδοχείο 

        Hilton ark στη Λευκωσία. 

Σκοπός του συνεδρίου ήταν να ενηµερώσει τους συµµετέχοντες για το µέλλον των ικηγορικών Εταιρειών της ύπρου καθώς 

και για την οµαλή µετάβασή τους στην ψηφιακή εποχή.

ιεθνείς οµιλητές ενηµέρωσαν το ακροατήριο για όλες τις εξελίξεις που αναµένεται να φέρει η τεχνολογία στον χώρο των 

δικηγορικών γραφείων µέσα στα επόµενα πέντε έως δέκα χρόνια.

Στο συνέδριο παρευρέθησαν στελέχη δικηγορικών εταιρειών, λογιστικών και ελεγκτικών γραφείων, εταιρειών κανονιστικής 

συµµόρφωσης, κυβερνητικών αρχών και πολυεθνικών εταιρειών καθώς και συνεργάτες, Πελάτες και Στελέχη της Τράπεζας. 

Η
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Alpha Bank yprus td
Alpha Μισθοδοσία
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       ον Σεπτέµβριο, ξεκίνησε διαφηµιστική εκστρατεία για τον Λογαριασµό Alpha Μισθοδοσία, µε σκοπό να προβάλει τα νέα 
       προνόµια που προσφέρει, µε έµφαση στα ακόλουθα:

 ∆ώρο 13.000 µίλια στην Ae ean isa ή
 ∆ώρο Ευρώ 120 στον λογαριασµό µισθοδοσίας
 ∆ωρεάν αναλήψεις µετρητών από όλα τα ΑΤΜ της Alpha Bank και της  στην ύπρο.

Επιπλέον, στα προνόµια των µισθοδοτούµενων περιλαµβάνονται και πολλές άλλες παροχές και εκπτώσεις που αφορούν σε 
ένα ευρύ φάσµα τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών.

Η διαφηµιστική εκστρατεία πραγµατοποιήθηκε µέσω τηλεόρασης, ραδιοφώνου και διαδικτύου.   

Για να δείτε την τηλεοπτική διαφήµιση, πατήστε εδώ.

Τ



ΕΤΑΙΡEΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ

       ην 1 Οκτωβρίου 2019, ξεκίνησε διαφηµιστική εκστρατεία για τα στεγαστικά προϊόντα της Alpha Bank Albania SHA. 

       Με κύριο µήνυµα επικοινωνίας: “Don’t do calculations anymore” ("Μην κάνετε πια υπολογισµούς”), η διαφήµιση προβάλλει 

την κάλυψη από την Τράπεζα των αρχικών εξόδων του δανείου και συγκεκριµένα, των νοµικών, των συµβολαιογραφικών και 

των εξόδων εκτίµησης.

Η προσφορά ισχύει µέχρι τις 29 Νοεµβρίου 2019.

Τ

Alpha Bank Albania SHA
Προωθητική ενέργεια στεγαστικών προϊόντων
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      τις 2  Σεπτεµβρίου 2019, η Τράπεζα διοργάνωσε τη µεγαλύτερη εκδήλωση ενίσχυσης της οµαδικής συνεργασίας στη 

      διάρκεια όλων των ετών παρουσίας της στη χώρα.

Στην εκδήλωση έλαβαν µέρος 3 0 από τους 1  συνολικά Υπαλλήλους της Alpha Bank Albania SHA, οι οποίοι συµµετείχαν σε 

15 διαφορετικές δραστηριότητες. Η επιλογή των δραστηριοτήτων έγινε µε στόχο να ενισχυθεί το οµαδικό πνεύµα και να 

ενθαρρυνθούν η αλληλεπίδραση και η συνεργασία µεταξύ των Εργαζοµένων εκτός του εργασιακού τους περιβάλλοντος.  

Σ

Alpha Bank Albania SHA
“Μαζί, µία οµάδα, ένα όνειρο”




