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Το µήνυµα του  ασίλειου άλτη προς το Προσωπικό του Οµίλου
Εκδήλωση για τη λήξη του έτους και απονοµή διακριτικών 5ετίας
Απονοµή διακριτικών 25ετίας
ιεύθυνση Ανθρωπίνου υναµικού  Μαζί  γιορτάσαµε τα ριστούγεννα 
ιεύθυνση Ανθρωπίνου υναµικού  Εκδηλώσεις για την κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας

Ηµερολόγιο έτους 2020 για το Προσωπικό του Οµίλου
Συµµετοχή της Alpha Bank σε σειρά συναντήσεων και διεθνών συνεδρίων
ιεθνής διάκριση της Τράπεζας από τον Ευρωπα κό ορέα 

“ p an   al  a h”
ιάκριση της Alpha Bank στα Εθνικά ραβεία Εξυπηρέτησης Πελατών 2019

Πιστοποίηση των ιευθύνσεων Πληροφορικής κατά τα πρότυπα  9001 2015 
και  20000 1 2011
Αυτοµατοποιηµένη Γενική οκιµή Ανάκαµ ης από Καταστροφή της Τράπεζας
Συµµετοχή της Alpha Bank στο ο Συνέδριο Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστηµάτων 
και ωρικής Ανάλυσης στη Γεωργία και στο Περιβάλλον 
Συµµετοχή της ιεύθυνσης Ανθρωπίνου υναµικού σε Εκδηλώσεις Σταδιοδροµίας
ριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις για τους Πελάτες µας

Ενηµερωτική Ηµερίδα Πελατών µε θέµα “ ρηµατοοικονοµικά Εργαλεία για τη σύγχρονη επιχείρηση”
ιεύθυνση Εκπαίδευσης  Τα σηµαντικότερα εκπαιδευτικά γεγονότα του Νοεµβρίου 

και του εκεµβρίου 2019

ΠΟ ΙΤΙΣΤΙΚΑ
Αριστείο Εταιρικής Υπευθυνότητας 2019 στην Alpha Bank για το Πρόγραµµα “Νόµος  Νοµίζω  Νόµισµα”
Το Πρόγραµµα “Νόµος Νοµίζω Νόµισµα” της Alpha Bank στον άρο Τυφλών της Ελλάδος 
και στο Μουσείο Αφής  Συνέντευξη της Επιµελήτριας της Νοµισµατικής Συλλογής 
ρ ήµητρας Τσαγκάρη

Επιτυχής ολοκλήρωση της έκθεσης “ΚΡΗΤΩΝ ΠΟ ΕΙΣ. Η ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ”
Επίσκε η Μελών του ιοικητικού Συµβουλίου της Τράπεζας στην έκθεση “Υφάνσεις. ωγραφική 
και ταπισερί στην Ελλάδα από το 1960 έως σήµερα”
Η Alpha Bank µέλος του ιεθνούς Οργανισµού Εταιρικών Συλλογών ργων Σύγχρονης Τέχνης A A
Η Alpha Bank χορηγός της παράστασης “Η Νυχτερίδα” στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης
Προσφορά έκδοσης από την Alpha Bank
Η ιβλιοθήκη της Alpha Bank  Νίκος Εγγονόπουλος
Ίδρυµα Ιωάννου . Κωστοπούλου
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πεύθυνος κδοσης  Ε Θ Σ  ΕΤΑ Κ Σ ΕΠ ΚΟ ΑΣ
Εταιρική Ταυτότητα και Περιοδικές

Εκδόσεις Οµίλου

Σύνταξη  Επιµέλεια κειµένων  Ελευθερία Αθανασοπούλου
Κλει  Γουναρίδη

Ταχ. διεύθυνση  Σταδίου 40
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Alpha A  ana n  Α.Ε. .Α.Κ.

Alpha Bank p  

Alpha Bank an a

Alpha Bank Al an a A

ΙΚΤΥΟ ΤΕ ΝΗΣ

ήµητρα Σιατερλή

ΕΝΑ ΝΟΜΙΣΜΑ Α ΗΓΕΙΤΑΙ

“Αρέθουσα και Αλφειός  ένας έρωτας που ίδρυσε µία αποικία”

ΣΤΙΓΜΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕ ΑΣ

Η ανθεκτικότητα της Τράπεζας στην οικονοµική κρίση του 1929

ΠΟ ΙΤΙΣΤΙΚΑ A ΙΕΡΩΜΑΤΑ

Η Alpha Bank Μαζί µε τα Παιδιά στο Μουσείο και στο Θέατρο

Η Τράπεζα υποστηρίζει το Πρόγραµµα  του ρηµατιστηρίου Αθηνών

“Μάζεµα της Ελιάς

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Alpha Κατοικία  “Για να αισθάνεσαι σπίτι σου, όχι σαν στο σπίτι σου ”

B n  “D a  B ”

ιακρίσεις του Προγράµµατος B n  στα “ n l n  a k n  A a  2019”

Νέες διακρίσεις για το B n  app στα “ l n A a  2020”

Νέα κάρτα “ l p αµόγελο a” από την Alpha Bank και “Το αµόγελο του Παιδιού”   

Κάθε αγορά µε τη νέα κάρτα ενισχύει το “ αµόγελο του Παιδιού”

Alpha  “Ενηµερώσου για όλους τους λογαριασµούς σου, 

ακόµα και αν ανήκουν σε άλλη τράπεζα”

Μοναδική προσφορά από τα πρατήρια h ll

Ο κόσµος της οµορφιάς έχει ακόµη περισσότερο B n
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       ε χαρά σας καλωσορίζουµε στο πρώτο τεύχος της νέας χρονιάς

να τεύχος που σηµατοδοτεί τη διάθεση του περιοδικού µας να εξελιχθεί, να γίνει περισσότερο 
διαδραστικό και να αποτελέσει σηµείο συνάντησης όλων των Εργαζοµένων στην Alpha Bank.

Το 2019 γιορτάσαµε 140 χρόνια επιτυχηµένης επιχειρηµατικής πορείας και αδιάλειπτης 
παρουσίας στην ελληνική οικονοµία και κοινωνία. Κατά τη διάρκεια αυτών των δεκαετιών, που 
διαµορφώθηκε η σύγχρονη εικόνα της Ελλάδας, η Τράπεζά µας ήταν πάντα εδώ. Πιστή στις 
σταθερές αξίες της πρωτοπορίας, της καινοτοµίας, της εξέλιξης και της προόδου. 

Η Alpha Bank συνεχίζει, σήµερα, να αποτελεί σηµείο αναφοράς στην ελληνική οικονοµία και να 
ανταποκρίνεται µε επιτυχία στις διαρκώς µεταβαλλόµενες συνθήκες, µε µία σειρά δράσεων και 
καινοτόµων προ όντων και υπηρεσιών που έχουν στόχο τον εκσυγχρονισµό της λειτουργίας της 
και την περαιτέρω ανάπτυξη και εδραίωση των σχέσεων εµπιστοσύνης µε τους Πελάτες της.

Στο Επίκεντρο του πρώτου τεύχους της νέας χρονιάς, µπορείτε να διαβάσετε για το “D al  
2019”, την εκδήλωση µε την οποία αποχαιρετήσαµε το 2019 και µία από τις σηµαντικότερες δράσεις 
της χρονιάς που πέρασε. Η εκδήλωση, που επικεντρώθηκε στην αλληλεπίδραση του ηφιακού 
µετασχηµατισµού µε την εταιρική κουλτούρα, γνώρισε ιδιαίτερη επιτυχία, τόσο σε ό,τι αφορά την 
απήχησή της, όσο και ως προς την ποιότητα των οµιλιών και των συζητήσεων που διεξήχθησαν. 

ρθε, δε, να επιβεβαιώσει ότι η Τράπεζά µας είναι παρούσα στις τεχνολογικές εξελίξεις που 
µεταβάλλουν το επαγγελµατικό πεδίο όλων µας. 

Στο νέο τεύχος µας µπορείτε, επίσης, να διαβάσετε για τη συµµετοχή της ιοίκησης της 
Alpha Bank σε σειρά συναντήσεων και διεθνών συνεδρίων, κατά τη διάρκεια των οποίων το νέο 
Στρατηγικό Σχέδιο 2020 2022 έτυχε της εξαιρετικά θετικής ανταπόκρισης των επενδυτών, για 
τις νέες Πιστοποιήσεις που έλαβε η Τράπεζα και, βέβαια, για τις διακρίσεις µας, µεταξύ των 
οποίων και το Αριστείο Εταιρικής Υπευθυνότητας 2019, µε το οποίο βραβεύτηκε το Εκπαιδευτικό 

M
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EDITORIAL

Πρόγραµµα “Νόµος  Νοµίζω  Νόµισµα” της Νοµισµατικής Συλλογής.
Με αυτή την ευκαιρία, φιλοξενούµε συνέντευξη της Επιµελήτριας της Νοµισµατικής Συλλογής 
ρ ήµητρας Τσαγκάρη, η οποία µας µίλησε για την προσαρµογή του Προγράµµατος 

“Νόµος Νοµίζω Νόµισµα” ειδικά για άτοµα µε δυσκολίες όρασης, που πραγµατοποιήθηκε 
σε συνεργασία µε τον άρο Τυφλών της Ελλάδος. Αξίζει να σηµειωθεί ότι οι στήλες της 
Νοµισµατικής Συλλογής και του Ιστορικού Αρχείου αλλάζουν τίτλο και ανανεώνουν 
τη θεµατολογία τους. 

Μεταξύ άλλων, µπορείτε επίσης να ενηµερωθείτε για τη δραστηριότητα των Εταιρειών του 
Οµίλου και, φυσικά, για τις δράσεις που υλοποιούνται µέσω των Προγραµµάτων Εταιρικής 
Υπευθυνότητας, αλλά και µε την υποστήριξη του Ιδρύµατος Ιωάννου . Κωστοπούλου.

Κλείνοντας, σας προτείνουµε να επισκεφτείτε την έκθεση “Υφάνσεις. ωγραφική και ταπισερί 
στην Ελλάδα από το 1960 έως σήµερα” στο Μουσείο Μπενάκη  Κτήριο Οδού Πειραιώς 1 , 
η οποία θα διαρκέσει έως τις 16 εβρουαρίου 2020.

Περιµένουµε τις ιδέες και τις προτάσεις σας όσον αφορά τη θεµατολογία, τη δοµή ή και την 
εµφάνιση του περιοδικού µας, τις οποίες µπορείτε να µας στείλετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση  

n a n1 alpha. . Γιατί µε τη συνεργασία και µε τη συµµετοχή σας, µπορούµε να 
πετύχουµε τον στόχο µας. ΜΑ Ι µπορούµε να γίνουµε καλύτεροι

Η ιεύθυνση Εταιρικής Επικοινωνίας εύχεται σε εσάς και τις οικογένειές σας καλή και 
δηµιουργική χρονιά, µε υγεία και χαρούµενες στιγµές

Ε Θ Σ  ΕΤΑ Κ Σ ΕΠ ΚΟ ΑΣ
Εταιρική Ταυτότητα και Περιοδικές Εκδόσεις Οµίλου



ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟΕΠΙΚΕΝΤΡΟΕΠΙΚΕΝΤΡΟΕΠΙΚΕΝΤΡΟ
ΣΤΟ

ηφιακός Μετασχηµατισµός και Εταιρική Κουλτούρα
στο επίκεντρο του D al  2019 

      ην ισχυρή επίδραση του ηφιακού µετασχηµατισµού στην εταιρική κουλτούρα ανέδειξε το D al  2019, που 

      πραγµατοποιήθηκε µε µεγάλη επιτυχία τη ευτέρα, 9 εκεµβρίου 2019, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, µε τη συµµετοχή 

περίπου 500 στελεχών από την Τράπεζα και κορυφαίες επιχειρήσεις της ελληνικής αγοράς.

Κύριος στόχος του D al , το οποίο διοργανώθηκε για δεύτερη συνεχή χρονιά από την Τράπεζα, είναι η καθιέρωση ενός 

δηµόσιου βήµατος και διαλόγου µεταξύ κορυφαίων στελεχών της αγοράς, σχετικά µε τον ηφιακό µετασχηµατισµό. πως, 

άλλωστε, αναγνώρισαν όλοι οι οµιλητές της διοργάνωσης, η νέα ηφιακή πραγµατικότητα είναι ήδη εδώ αλλάζοντας ριζικά το 

επιχειρείν και µεταβάλλοντας καθοριστικά την εταιρική κουλτούρα.

Με βιντεοσκοπηµένο µήνυµά του που προβλήθηκε στην έναρξη της εκδήλωσης, ο  της Alpha Bank ασίλειος άλτης 

επεσήµανε ότι “οι νέες ηφιακές τεχνολογίες έρχονται να αµφισβητήσουν τα επιχειρηµατικά µοντέλα που γνωρίζαµε, να 

αλλάξουν θεµελιωδώς τις προσδοκίες και συµπεριφορές µας στην αγορά και να µεταβάλουν την κουλτούρα και την 

καθηµερινότητά µας, τόσο στην προσωπική όσο και στην επαγγελµατική µας σφαίρα. Το D al  2019 αναδεικνύει αυτή την 

κρίσιµη διαδικασία µετάβασης και στοχεύει στο να καταγραφούν οι πτυχές της επίδρασης του ηφιακού µετασχηµατισµού στην 

εταιρική κουλτούρα. Υπό την έννοια αυτή, το D al  2019, ως τµήµα του ηφιακού µετασχηµατισµού της Alpha Bank, 

αποτελεί απόδειξη της επιδίωξής µας να τοποθετήσουµε τους Πελάτες µας στο επίκεντρο της δράσης µας και να τους 

προσφέρουµε υ ηλής ποιότητας υπηρεσίες”.

Τους βασικούς πυλώνες της ηφιακής στρατηγικής της Alpha Bank παρουσίασε ο Εντεταλµένος Γενικός ιευθυντής και h  

D al  an  a l Bank n   αµιανός αραλαµπίδης, ο οποίος τόνισε ότι η “τράπεζα του µέλλοντος” τοποθετεί 

την εµπειρία του Πελάτη στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων της. Αναφερόµενος στα πρώτα εντυπωσιακά αποτελέσµατα του 

Προγράµµατος ηφιακού Μετασχηµατισµού που εφαρµόζει η Τράπεζα από το 2017, ο κ. αραλαµπίδης τόνισε µεταξύ άλλων πως

• το 50  των συναλλαγών έχει ήδη µεταφερθεί από τα ταµεία των Καταστηµάτων στα ηφιακά κανάλια της Τράπεζας

• οι Ιδιώτες Πελάτες µπορούν να ανοίξουν νέο λογαριασµό, να αποκτήσουν χρεωστική κάρτα και πρόσβαση στο Alpha  

 ank n , σε οποιοδήποτε Κατάστηµα, σε 15 µόλις λεπτά

• η υποβολή των απαιτούµενων εγγράφων για την ανανέωση της νοµιµοποίησης των επιχειρήσεων µπορεί πλέον να γίνει και 

 µέσω ank n , ενώ σε κάθε περίπτωση η διαδικασία ανανέωσης ολοκληρώνεται σε λιγότερο από  ηµέρες.

T
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ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟΕΠΙΚΕΝΤΡΟΕΠΙΚΕΝΤΡΟΕΠΙΚΕΝΤΡΟ
ΣΤΟ

Ο κ. αραλαµπίδης παρουσίασε επίσης τα οφέλη από τους νέους τρόπους συνεργασίας που εφαρµόζονται στο πλαίσιο του 

ηφιακού µετασχηµατισµού της Τράπεζας µεθοδολογία a l , τονίζοντας ότι ενισχύεται το οµαδικό πνεύµα και η ικανοποίηση του 

Προσωπικού, ενώ παράλληλα αυξάνεται σηµαντικά η αποδοτικότητα και η αποτελεσµατικότητα στη λειτουργία της Τράπεζας.

Ο h    και  nan al , D n  a ph n  p, Ανδρέας Αθανασόπουλος, ως k n  p ak  

της εκδήλωσης, ανέδειξε την κοµβική σηµασία του ανθρώπινου παράγοντα για την επιτυχία του ηφιακού µετασχηµατισµού των 

επιχειρήσεων. Υπογράµµισε ότι αφετηρία κάθε προσπάθειας ηφιακού µετασχηµατισµού θα πρέπει να αποτελεί η εµπειρία του 

πελάτη, ο οποίος έχει πλέον ιδιαίτερα αυξηµένες προσδοκίες και απαιτήσεις. Ο κ. Αθανασόπουλος έθεσε ως αναγκαία 

προ πόθεση για την επιτυχή “ ηφιακή στροφή” των επιχειρήσεων, την αναζήτηση νέων µοντέλων ηγεσίας και συνεργασίας. 

Στη συνέχεια, το κοινό της εκδήλωσης είχε την ευκαιρία να παρακολουθήσει ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον πάνελ συζήτησης, στο 

οποίο κορυφαία στελέχη της αγοράς µοιράστηκαν τη σηµαντική εµπειρία τους από τους διαφορετικούς επιχειρηµατικούς κλάδους 

τους οποίους εκπροσωπούν και αντάλλαξαν από εις σχετικά µε την επίδραση του ηφιακού µετασχηµατισµού στην εταιρική 

κουλτούρα.

Στη συζήτηση, την οποία συντόνισε η δηµοσιογράφος Εύα Αντωνοπούλου, συµµετείχαν ο Ανδρέας Αθανασόπουλος, η p 

a  lann n ,  D  του Οµίλου ΤΙΤΑΝ, Αλεξάνδρα Παπαλεξοπούλου και ο Πρόεδρος και ιευθύνων 

Σύµβουλος της a n  Ελλάδας, άρης Μπρουµίδης. Οι οµιλητές συµφώνησαν ότι σηµείο κλειδί στη διαδικασία του ηφιακού 

µετασχηµατισµού παραµένει ο άνθρωπος, ενώ η νέα εταιρική κουλτούρα που διαµορφώνεται τόσο στον χρηµατοπιστωτικό τοµέα, 

όσο και στους υπόλοιπους κλάδους της οικονοµίας, θα πρέπει να είναι ευθέως εναρµονισµένη µε την τεχνολογική αναβάθµιση 

προ όντων και υπηρεσιών καθώς και µε τη βελτίωση της συνολικής εµπειρίας των πελατών.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε µε την απονοµή των βραβείων στους τρεις νικητές του εσωτερικού διαγωνισµού καινοτοµίας της 

Alpha Bank, 3 n p a n nn a n pl n a n , ο οποίος διοργανώθηκε για πρώτη φορά φέτος και έτυχε µεγάλης 

ανταπόκρισης από το Προσωπικό της Τράπεζας. 
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ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟΕΠΙΚΕΝΤΡΟΕΠΙΚΕΝΤΡΟΕΠΙΚΕΝΤΡΟ
ΣΤΟ

Ο ασίλειος άλτης.

Ακολούθησε η βράβευση των τριών οµάδων που διακρίθηκαν, µεταξύ δεκάδων συµµετοχών από 12 χώρες, στον νέο 

διαγωνισµό ηφιακής καινοτοµίας n   Alpha Bank, τον οποίο εγκαινίασε η Τράπεζα τον Σεπτέµβριο του 2019. Η νικήτρια 

οµάδα του διαγωνισµού, an l k, δήλωσε ότι “το n  ήταν ένας ά ογα οργανωµένος διαγωνισµός. Εκτός από τη 

σηµαντική συµβολή των n , είχαµε την ευκαιρία να γνωρίσουµε και να ανταλλάξουµε από εις µε εξαιρετικούς ιδρυτές 

a p, αλλά και µε Στελέχη της Τράπεζας και να λάβουµε ενδιαφέρον a k”. Η οµάδα an la , που κέρδισε το δεύτερο 

βραβείο, δήλωσε ότι “σε συνέχεια της απονοµής του δεύτερου βραβείου στον διαγωνισµό, στοχεύουµε στη συνεχή βελτίωση του 

προ όντος µας, όσο και στην αξιοποίηση των σχέσεων µε την Τράπεζα, για µία µελλοντική συνεργασία, αναδεικνύοντας τις 

δυνατότητες της εφαρµογής”. Τέλος, η οµάδα a l  που κέρδισε το τρίτο βραβείο, σηµείωσε µεταξύ άλλων ότι “τ  n  

 Alpha Bank ήταν καθοριστικό για την πορεία της a l . Μέσω του διαγωνισµού αποκτήσαµε έναν πελάτη και επίσηµο 

µεταπωλητή του προ όντος µας στην Ελλάδα”.
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ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟΕΠΙΚΕΝΤΡΟΕΠΙΚΕΝΤΡΟΕΠΙΚΕΝΤΡΟ
ΣΤΟ

Ο αµιανός αραλαµπίδης. Ο Ανδρέας Αθανασόπουλος.

Ο Κωνσταντίνος α τσας από τη ιεύθυνση ηφιακού Μετασχηµατισµού
και Καινοτοµίας της Alpha Bank.
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ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟΕΠΙΚΕΝΤΡΟΕΠΙΚΕΝΤΡΟΕΠΙΚΕΝΤΡΟ
ΣΤΟ

Στιγµιότυπο από τη βράβευση των νικητών του διεθνούς διαγωνισµού
καινοτοµίας n   Alpha Bank.

Οι νικητές του 3.

Στιγµιότυπο από τη βράβευση των νικητών του 3, του πρώτου 
εσωτερικού διαγωνισµού νέων ιδεών της Τράπεζας.

Το πάνελ της συζήτησης, όπου συµµετείχαν ο Ανδρέας Αθανασόπουλος, 
η Αλεξάνδρα Παπαλεξοπούλου και ο άρης Μπρουµίδης και συντόνιζε 
η δηµοσιογράφος Εύα Αντωνοπούλου.

<        9 / 66       >



 ΤΡΑΠΕ A

Το µήνυµα του  ασίλειου άλτη προς το Προσωπικό του Οµίλου

        της Alpha Bank ασίλειος άλτης στο µήνυµά του προς το Προσωπικό του Οµίλου, µε αφορµή την έναρξη της νέας χρονιάς, 

       ανέφερε τα ακόλουθα

“Το 2019 υπήρξε µία καθοριστική χρονιά  δουλέ αµε µεθοδικά σε έναν σύνθετο σχεδιασµό για την Alpha Bank του αύριο, η υλοποίηση 

του οποίου καθιστά την Τράπεζά µας πρωταγωνιστή των εξελίξεων.  

Τον Νοέµβριο παρουσιάσαµε µία ολοκληρωµένη στρατηγική για την αποφασιστική επίλυση του προβλήµατος των µη εξυπηρετούµενων 

δανείων που µας κληροδότησε η κρίση στη χώρα µας. Με πυρήνα το σχέδιο ala  που έτυχε θερµής υποδοχής από την εγχώρια αγορά 

και τους ξένους µετόχους µας, το νέο πλάνο µάς επιτρέπει να γυρίσουµε πλέον σελίδα και να επικεντρωθούµε στην παροχή υ ηλής 

ποιότητας υπηρεσιών στους Πελάτες µας, επιχειρήσεις και ιδιώτες.  

Η αντιµετώπιση των µη εξυπηρετούµενων δανείων συνδυάζεται µε ένα τολµηρό σχέδιο οργανωτικού µετασχηµατισµού της Τράπεζάς µας, 

που περιλαµβάνει την απλοποίηση σύνθετων διαδικασιών, την επιτάχυνση του ήδη επιτυχηµένου προγράµµατος ηφιακού 

Μετασχηµατισµού, την περαιτέρω αυτοµατοποίηση λειτουργιών και τη µεταφορά συναλλαγών προς τα εναλλακτικά δίκτυα. λα αυτά 

στοχεύουν στο να µεγιστοποιήσουµε την πελατοκεντρική µας προσέγγιση.  

Στη χρονιά που πέρασε, η Τράπεζά µας, πέραν της επιβεβαίωσης της ηγετικής της θέσης στην ελληνική αγορά δανείων και καταθέσεων, 

υλοποίησε µε επιτυχία τον µετασχηµατισµό του λειτουργικού της προτύπου στη διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων ιδιωτών. Η 

αναβαθµισµένη διαχείριση προβληµατικών δανείων επιχειρήσεων και ιδιωτών, σε συνδυασµό µε την ολοκλήρωση των προγραµµατισµένων 

πωλήσεων δανείων, επέτρε ε την επίτευξη του σχετικού ετήσιου στόχου για µείωση των µη εξυπηρετούµενων δανείων.  

Εξίσου σηµαντικές µε τις πρωτοβουλίες µας στην Ελλάδα, ήταν οι δράσεις που αναλάβαµε και µέσω της παρουσίας µας στη 

Νοτιοανατολική Ευρώπη. Στην Κύπρο, προχωρήσαµε σε µία συνεργασία στρατηγικής σηµασίας, αναθέτοντας στη al  τη διαχείριση 

των µη εξυπηρετούµενων δανείων. Στη Ρουµανία, υπήρξαµε πρωτοπόροι ως η πρώτη τράπεζα στη χώρα που εξέδωσε καλυµµένη 

οµολογία στεγαστικών δανείων ύ ους Ευρώ 200 εκατ.  

Επιπλέον, το 2019 η Τράπεζά µας απέσπασε, εκ νέου, σειρά διακρίσεων για τις υπηρεσίες και τα καινοτόµα προ όντα της, αφήνοντας 

παράλληλα το αποτύπωµά της στην κοινωνία, µε δράσεις για την Παιδεία, την Υγεία, τον Πολιτισµό.  
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Σε προσωπικό επίπεδο, είµαι ιδιαίτερα ευτυχής που ανταποκρίθηκα σε σηµαντικές δεσµεύσεις που ανέλαβα απέναντί σας πριν από 

έναν χρόνο. Πρώτον, ότι θα επιζητώ τις από εις και τις προτάσεις σας για τη βελτίωση της αποδοτικότητάς µας, όπως το πράξαµε µέσα 

από τη µεγάλη έρευνα Ικανοποίησης Εργαζοµένων και Οργανωτικής Απόδοσης, και, δεύτερον, ότι θα υποστηρίξω εµφατικά µία 

προσέγγιση που θα ανταµείβει την απόδοση, θα στηρίζεται στην αξιοκρατία, θα προωθεί την ανανέωση. τσι, για πρώτη φορά µετά από 

δώδεκα χρόνια, προχωρήσαµε στην εφαρµογή του συστήµατος µεταβλητών αποδοχών, ενώ προς την κατεύθυνση της ανανέωσης 

συνέβαλε και το επιτυχηµένο Πρόγραµµα Εθελουσίας εξόδου Προσωπικού.  

Στρέφοντας το βλέµµα µας προς το 2020, µπορεί κανείς να διακρίνει στον διεθνή ορίζοντα σηµαντικές προκλήσεις οικονοµικού και 

γεωπολιτικού χαρακτήρα. µως, για πρώτη φορά µετά από χρόνια, οι προσδοκίες για την ελληνική οικονοµία και για τη δυνατότητα των 

τραπεζών να συµβάλουν θετικά στις αναπτυξιακές της προοπτικές, είναι αισθητά βελτιωµένες. 

Μέσα σε αυτό, λοιπόν, το περιβάλλον, καλούµαστε να κινηθούµε µε ταχύτητα αφενός υλοποιώντας τη µεγάλη συναλλαγή του ala  και 

αφετέρου προωθώντας αποφασιστικά τον µετασχηµατισµό της Τράπεζάς µας, µέσα από δεκάδες δράσεις για τη βελτίωση της 

αποδοτικότητάς της. Ο οργανωτικός ανασχεδιασµός, η αναβάθµιση της διαδικασίας αξιολόγησης, η ευκρινής µέτρηση της αποδοτικότητας 

και η διαφανής διασύνδεσή της µε τις αµοιβές και τις παροχές, η ανάδειξη των πλέον ταλαντούχων εργαζοµένων αποτελούν, µεταξύ 

άλλων, αποφασιστικά βήµατα για τον µετασχηµατισµό µας. Για εµάς είναι πολύ σηµαντική η δηµιουργία µίας κουλτούρας που θα 

στηρίζεται στην αξιοκρατία, τη διαφάνεια και την εµπιστοσύνη, µέσα από ένα συστηµατικό πρόγραµµα διαχείρισης της αλλαγής.  

Είµαι πεπεισµένος για την επιτυχία του στρατηγικού µας πλάνου. Και ο κύριος λόγος της αισιοδοξίας µου για το µέλλον της Τράπεζας 

είστε εσείς, µε την εµπειρία, την ενέργεια και τη διάθεση για αλλαγή στον τρόπο σκέ ης και εργασίας σας. Με την καθοδήγηση της 

νέας διοικητικής οµάδας και την ενεργή συµβολή και υποστήριξη όλων, ικτύου και Κεντρικών Υπηρεσιών, από την Αθήνα µέχρι και την 

πιο ακριτική παρουσία µας, θα καταφέρουµε να προχωρήσουµε µε αποφασιστικότητα στη νέα δεκαετία, µία δεκαετία δηµιουργίας αξίας 

για τους Πελάτες και τους Εργαζοµένους της Alpha Bank.  

Τα πρώτα βήµατα έγιναν ήδη. Και σε αυτόν τον δρόµο θα συνεχίσουµε να πορευόµαστε ακόµη πιο τολµηρά.  

Γνωρίζω πως η περασµένη δεκαετία είχε σηµαντικό αντίκτυπο σε όλους µας. Γι  αυτό και θέλω να σας ευχαριστήσω από καρδιάς για την 

προσπάθεια που καταβάλατε και την αφοσίωση που επιδείξατε. Το 2020 θα µας φέρει αντιµέτωπους µε νέες προκλήσεις, ωστόσο, 

δουλεύοντας όλοι ΜΑ Ι και θέτοντας τους Πελάτες µας στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων µας, θα πετύχουµε το σύνολο των σχεδιασµών 

µας, εξασφαλίζοντας για όλους µας ένα καλύτερο αύριο, αντάξιο των φιλοδοξιών µας και της µεγάλης ιστορίας της Τράπεζάς µας. 

Εύχοµαι καλή χρονιά, υγεία, πρόοδο και επιτυχίες σε εσάς και τις οικογένειές σας”.
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Εκδήλωση για τη λήξη του έτους και απονοµή διακριτικών 5ετίας

       ην Πέµπτη, 19 εκεµβρίου 2019, πραγµατοποιήθηκε γεύµα της Τράπεζας µε αφορµή τη λήξη του έτους, στο ενοδοχείο 

       Μεγάλη ρεταννία, όπου παρέστησαν Μέλη του ιοικητικού Συµβουλίου και της Γενικής ιεύθυνσης, ιευθυντές 

ιευθύνσεων καθώς και Στελέχη της Τράπεζας και των Εταιρειών του Οµίλου.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου της Τράπεζας ασίλειος Ράπανος απένειµε 

διακριτικά πολυετίας στους Εργαζόµενους, οι οποίοι το 2019, συµπλήρωσαν  έτη υπηρεσίας στην Τράπεζα. Επίσης, 

απόφοιτοι του Ωδείου Αθηνών τραγούδησαν χριστουγεννιάτικες µελωδίες.

Ευχαριστούµε όλα τα Στελέχη για την αφοσίωση και την προσφορά τους στην Τράπεζα.

T

Στιγµιότυπα από την απονοµή διακριτικών 5ετίας.
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Απονοµή διακριτικών 25ετίας

       Την Παρασκευή, 24 Ιανουαρίου 2020 και την Παρασκευή, 1 Ιανουαρίου 2020, ο ιευθύνων Σύµβουλος της Τράπεζας 

       ασίλειος άλτης απένειµε διακριτικά πολυετίας στους Εργαζόµενους, οι οποίοι το 2019, συµπλήρωσαν 

 έτη υπηρεσίας. 

Ευχαριστούµε όλα τα Στελέχη για την αφοσίωση και την προσφορά τους στην Τράπεζα.

T

Στιγµιότυπο από την εκδήλωση της 1.1.2020.Στιγµιότυπο από την εκδήλωση της 24.1.2020.
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ιεύθυνση Ανθρωπίνου υναµικού
Μαζί  γιορτάσαµε τα ριστούγεννα 

Εκδηλώσεις για την κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας

       Τράπεζα κατά την εορταστική περίοδο, πραγµατοποίησε για τα παιδιά των 
       Υπαλλήλων µία σειρά από δράσεις και εκδηλώσεις στην Αθήνα και 
στη Θεσσαλονίκη. Συγκεκριµένα

• Σε όλα τα παιδιά ηλικίας έως 6 ετών, προσφέρθηκαν δωροεπιταγές µε δυνατότητα 
 εξαργύρωσής τους σε επιλεγµένα καταστήµατα.

 Στην Αθήνα, στα παιδιά των Υπαλλήλων, ηλικίας από 7 έως 12 ετών, δόθηκαν 
 εισιτήρια για τις θεατρικές παραστάσεις, “ λιβερ Τουίστ” στο Κέντρο Πολιτισµού 
 “Ελληνικός Κόσµος”, “ ίλιες και µία Ιστορίες”, στο Εθνικό Θέατρο και “ ωρίς 
 Οικογένεια” στο Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κουν.

 Στη Θεσσαλονίκη, πραγµατοποιήθηκε χριστουγεννιάτικη εκδήλωση για τα παιδιά των Υπαλλήλων, ηλικίας από 7 έως 12 
 ετών στην Αµερικανική Γεωργική Σχολή, όπου συµµετείχαν σε χριστουγεννιάτικα εργαστήρια, ενώ οι γονείς ξεναγήθηκαν 
 στους χώρους της Σχολής.

      ην Παρασκευή, 10 Ιανουαρίου 2020, πραγµατοποιήθηκε η κοπή της πρωτοχρονιάτικης 

      πίτας σε όλες τις Μονάδες της Τράπεζας. λοι οι Υπάλληλοι είχαν τη δυνατότητα να 

εορτάσουν µε τους συναδέλφους τους τον ερχοµό του νέου έτους.

Η ιεύθυνση Ανθρωπίνου υναµικού εύχεται σε όλους Καλή ρονιά µε υγεία, ευτυχία 

και πρόοδο.

H

T

...........................................................................................................................................................................................
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Ηµερολόγιο έτους 2020 για το Προσωπικό του Οµίλου

      ο φετινό Ηµερολόγιο είναι αφιερωµένο στην επέτειο των 140 ετών από την ίδρυση της Τράπεζας.

Στις σελίδες του παρουσιάζεται, µέσα από φωτογραφίες, η µακρόχρονη ιστορία της Alpha Bank, η οποία, µε αφετηρία το 1 79 

και τα πρώτα εµπορικά εγχειρήµατα του Ιωάννη . Κωστοπούλου στην Καλαµάτα, φθάνει µέσα από µία δυναµική τροχιά ανόδου 

έως τις µέρες µας.

Τα 140 χρόνια αυτής της επιχειρηµατικής επιτυχίας δεν είναι προ όν µίας µοναχικής πορείας, αλλά αποτέλεσµα µεγάλων 

συγχωνεύσεων της Τράπεζας µε άλλα σηµαντικά τραπεζικά ιδρύµατα της χώρας, των οποίων η ιστορία διασταυρώθηκε µαζί της 

στην πορεία του χρόνου, δηµιουργώντας τη σηµερινή Alpha Bank.

Το εικονογραφικό υλικό που κοσµεί το Ηµερολόγιο αποτελεί µία επιλογή από τον πλούτο των αρχειακών τεκµηρίων που 

φυλάσσονται στο Ιστορικό Αρχείο της Alpha Bank και τα οποία είναι σε θέση να τεκµηριώσουν λεπτοµερώς την ιστορία της.

T
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Συµµετοχή της Alpha Bank σε σειρά συναντήσεων και διεθνών συνεδρίων

        ετά από την ανακοίνωση του Στρατηγικού Σχεδίου της Τράπεζας για τα έτη 2020 2022, ο ιευθύνων Σύµβουλος, 

        ασίλειος άλτης και ο Γενικός ιευθυντής και  του Οµίλου, άζαρος Παπαγαρυφάλλου καθώς και Στελέχη της 

ιεύθυνσης Σχέσεων µε Θεσµικούς Επενδυτές και Αναλυτές πραγµατοποίησαν σειρά συναντήσεων µε ξένους θεσµικούς 

επενδυτές, στο πλαίσιο συνεδρίων που διοργανώθηκαν στο ονδίνο, στη Νέα Υόρκη, στη οστώνη και στην Πράγα από 

µεγάλους χρηµατοοικονοµικούς οργανισµούς και συγκεκριµένα, από τη , την B , την l an a h , την A n  

και την   .

Επίσης, η Τράπεζα συµµετείχε στο 21ο “ ap al nk n  n  ”, που διοργανώθηκε από την ap al nk στη Νέα 

Υόρκη. Στο πλαίσιο του συνεδρίου, ο κ. άλτης συµµετείχε ως οµιλητής σε πάνελ µε θέµα “Bank n    a   

 l k”, όπου ανέπτυξε τους βασικούς πυλώνες του Στρατηγικού Σχεδίου της Τράπεζας για τα έτη 2020 2022, στον 

πυρήνα του οποίου βρίσκεται η αποφασιστική αντιµετώπιση του προβλήµατος των µη εξυπηρετούµενων δανείων µέσω µίας 

µεγάλης κλίµακας τιτλοποίησης ala . Παράλληλα, ο Εντεταλµένος Γενικός ιευθυντής Καθυστερήσεων h l al  Bank n , 

Θεόδωρος Αθανασόπουλος, συµµετείχε σε πάνελ µε θέµα “ h   an ap  n n n  an   h   

pp n   n , h  n n ” και αναφέρθηκε στα επόµενα βήµατα της Τράπεζας αναφορικά µε την 

αντιµετώπιση του προβλήµατος των Μη Εξυπηρετούµενων Ανοιγµάτων.

Συνολικά, πραγµατοποιήθηκαν 4  συναντήσεις µε περισσότερους από 115 διαχειριστές κεφαλαίων από 91 διεθνείς εταιρείες 

επενδύσεων. 

Οι συναντήσεις µε τους ξένους θεσµικούς επενδυτές επικεντρώθηκαν σε θέµατα που αφορούν στο ανανεωµένο Στρατηγικό 

Σχέδιο της Τράπεζας και συγκεκριµένα, στη συναλλαγή τιτλοποίησης Μη Εξυπηρετούµενων Ανοιγµάτων ύ ους Ευρώ 12 δισ., 

στον µετασχηµατισµό του λειτουργικού µοντέλου της Τράπεζας, µε έµφαση στην πελατοκεντρική προσέγγιση καθώς και στις 

προοπτικές της Ελληνικής Οικονοµίας.

M
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ιεθνής διάκριση της Τράπεζας
από τον Ευρωπα κό ορέα “ p an   al  a h”

        Alpha Bank έλαβε την έκτη κατά σειρά διεθνή διάκρισή της, µέσω ηφοφορίας, από τον Οργανισµό p an   
        al  a h  h p // . . / n/  και συγκεκριµένα, στην κατηγορία “International Diamond Prize 
for Excellence in Quality 2019”.

Ο Οργανισµός  δραστηριοποιείται στην έρευνα, ανάλυση και ανάδειξη της υ ηλής ποιότητας στις επιχειρησιακές 
πρακτικές, επιβραβεύοντας τις καλύτερες. 

 νέα διάκριση της Τράπεζας αφορά στη στρατηγική της στόχευση στη χρήση βέλτιστων πρακτικών προσανατολισµένων στην 
Ποιότητα, την Ανάπτυξη και την Οικονοµική Πρόοδο για τον Οργανισµό και την Κοινωνία. 

Η τελετή βράβευσης πραγµατοποιήθηκε στις 9 εκεµβρίου 2019, στη ιέννη, στο πλαίσιο συνεδρίου του Οργανισµού  µε 
τη συµµετοχή των εταιρειών, οι οποίες διακρίθηκαν µέσω ηφοφορίας, σε διάφορες κατηγορίες.

Εκ µέρους της Τράπεζας, το βραβείο παρέλαβε ο ιευθυντής της ιεύθυνσης Υποστηρικτικών ειτουργιών Γεώργιος 
Σπυρόπουλος, στην ευθύνη του οποίου υπάγεται η στρατηγική διασφάλισης ποιότητας των λειτουργιών της Τράπεζας.

Οι διακρίσεις που έχει λάβει η Τράπεζα από τον Οργανισµό  έως σήµερα είναι οι ακόλουθες

• 2015  ραβείο στην κατηγορία “Quality Achievements Award”
• 2016  ραβείο στην κατηγορία “European Award for Best Practices” 
• 2016  ραβείο στην κατηγορία “Quality Choice Prize”
• 2017  ραβείο στην κατηγορία “International Diamond Prize for Excellence in Quality”
• 2018  ραβείο στην κατηγορία “Best Quality Leadership Award 2018”
• 2019  ραβείο στην κατηγορία "International Diamond Prize for Excellence in Quality"

H

http://www.esqr.org/en/
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ιάκριση της Alpha Bank στα Εθνικά ραβεία Εξυπηρέτησης Πελατών 2019
      τις 12 εκεµβρίου 2019, πραγµατοποιήθηκε, η 10η τελετή απονοµής των Εθνικών ραβείων Εξυπηρέτησης Πελατών, 
      του Ελληνικού Ινστιτούτου Εξυπηρέτησης Πελατών ΕΙΕΠ , στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

Τα Εθνικά ραβεία Εξυπηρέτησης Πελατών αποτελούν έναν θεσµό που έχει στόχο τη διάχυση γνώσης µεταξύ των 
επιχειρήσεων της αγοράς, την ανάδειξη βέλτιστων πρακτικών και την αναβάθµιση του επιπέδου εξυπηρέτησης των Πελατών.

Η Τράπεζα διακρίθηκε στην κατηγορία “Καλύτερος Συνδυασµός ιαύλων ε υπηρέτησης πελάτη   O  
 ” για την Υπηρεσία “     ”.

Η πηρεσία “     ” αποτελεί ένα επιτυχηµένο οικοσύστηµα πολλαπλ ν καναλι ν 
επικοινωνίας  διαύλων φυσικών και ηφιακών , µε στόχο τη διακεκριµένη εξυπηρέτηση των l  επιχειρήσεων σε κάθε 
επαφή τους µε την Τράπεζα, κάθε στιγµή  από οποιοδήποτε κανάλι επικοινωνίας και από οποιαδήποτε 
συσκευή, συµβάλλοντας έτσι στην παροχή ενιαίας και αδιάλειπτης 

 εµπειρίας στους Πελάτες. Η Υπηρεσία ενισχύει τις δυνατότητες 
και τις επιλογές των επιχειρήσεων, καθώς παραδοσιακά σηµεία 
ε υπηρέτησης διασυνδέονται nn  hann l  µε ηφιακά  
κανάλια    σε µία ενιαία πλατφόρµα υπηρεσι ν, µε 
αποτέλεσµα η τραπεζική να γίνεται πιο προσιτή και η εξυπηρέτηση των Πελατών 
πιο άµεση. Στο επίκεντρο της Υπηρεσίας βρίσκεται ο Ε ειδικευµένος 
Συνεργάτης, ο έµπιστος συνεργάτης κάθε επιχείρησης, ο οποίος µε σύγχρονη 
αντίλη η και βαθιά γνώση των ιδιαιτεροτήτων της αγοράς, προσφέρει 
συµβουλευτική καθοδήγηση, εξατοµικευµένες λύσεις και διακεκριµένη 
εξυπηρέτηση σε κάθε στάδιο της επιχειρηµατικής δραστηριότητας. 

Εκ µέρους της Τράπεζας, το βραβείο παρέλαβε  ιευθυντής της ιεύθυνσης 
Τραπεζικής Μικρών Επιχειρήσεων, Σπυρίδων Ρεντετάκος. 

Η διάκριση αυτή αποτελεί αναγνώριση του στρατηγικού προσανατολισµού 
της Τράπεζας στην αναβάθµιση της συνολικής εµπειρίας των Μικρών 
Επιχειρήσεων, άµεσα εναρµονισµένη µε την κοµβική σηµασία του ανθρώπινου 
παράγοντα στην επιτυχία του ηφιακού µετασχηµατισµού. 

Σ
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Πιστοποίηση των ιευθύνσεων Πληροφορικής κατά τα πρότυπα 
 9001 2015 και  20000 1 2011

       ι τρεις ιευθύνσεις Πληροφορικής Συστηµάτων Πληροφορικής, Εφαρµογών Πληροφορικής και ιαχείρισης ργων  

       ανανέωσαν, µε επιτυχία, τις Πιστοποιήσεις των Συστηµάτων Ποιότητας που εφαρµόζουν κατά  9001 2015 και 

 20000 1 2011.

To ISO 20000 είναι ένα τεχνικό πρότυπο, που συµπυκνώνει τις καθιερωµένες διεθνώς βέλτιστες πρακτικές για τη ιαχείριση 

Υπηρεσιών Πληροφορικής και εφαρµόζεται “οριζόντια” και στις τρεις ιευθύνσεις. Το Σύστηµα αποσκοπεί στη βελτιστοποίηση 

της διαχείρισης των παρεχόµενων υπηρεσιών προς τις Επιχειρησιακές ιευθύνσεις της Τράπεζας και τους Πελάτες και στη 

διασφάλιση υ ηλού επιπέδου ποιότητας. 

Τα παραπάνω επιτυγχάνονται µέσω  

• της ενιαίας και συστηµατικής διαχείρισης της παροχής υπηρεσιών πληροφορικής µε τη θέσπιση κατάλληλων Πολιτικών και 

ιαδικασιών καθώς και µε τη χρήση εξειδικευµένων συστηµάτων και εφαρµογών λογισµικού

• της συστηµατικής παρακολούθησης και της αδιάλειπτης µέτρησης της ποιότητας και διαθεσιµότητας των παρεχόµενων 

υπηρεσιών πληροφορικής.

Το ISO 9001:2015 αφορά επίσης σε ένα διεθνώς αναγνωρισµένο πρότυπο, µε σκοπό τη διασφάλιση της προσδοκώµενης 

ποιότητας στα προ όντα και της υπηρεσίες που προσφέρει η κάθε ιεύθυνση ξεχωριστά.  Κατά αυτήν την έννοια, το πρότυπο 

εφαρµόζεται “κάθετα” σε καθεµία από αυτές. 

Οι εξωτερικές επιθεωρήσεις πραγµατοποιήθηκαν τον εκέµβριο 2019, από τον έγκριτο και διεθνώς αναγνωρισµένο ορέα 

Πιστοποίησης “B a  a ”.

Ο

<       19 / 66       >



 ΤΡΑΠΕ A

Ειδικά για το 2019, έγινε επιτυχής εφαρµογή του σχεδιασµού για συνδυαστικό έλεγχο των Συστηµάτων Ποιότητας των τριών 

ιευθύνσεων, µε σύγκλιση των ηµεροµηνιών πιστοποίησης και την παροχή, για πρώτη φορά, της δυνατότητας για “οριζόντια” 

πιστοποίηση διαδικασιών, µε χρήση ενός κοινού χαρτοφυλακίου έργων που ολοκληρώθηκαν εντός του έτους.

Με την εφαρµογή και επαναπιστοποίηση του Συστήµατος ιαχείρισης Υπηρεσιών Πληροφορικής κατά  20000 καθώς και µε 

τις ταυτόχρονες επαναπιστοποιήσεις κατά  9001, οι ιευθύνσεις Πληροφορικής της Alpha Bank αποδεικνύουν, για ακόµη 

µία φορά, την πρωτοπορία τους στον τραπεζικό κλάδο και επιβεβαιώνουν τη δέσµευσή τους στην εφαρµογή των αρχών της 

ιοίκησης Ολικής Ποιότητας, στοχεύοντας στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών και προ όντων και τη µέγιστη εξυπηρέτηση.

Επιπλέον, η κάθε ιεύθυνση πιστοποιήθηκε για την εφαρµογή των Συστηµάτων ιαχείρισης ποιότητας που εφαρµόζει. 

Ε Θ Σ  ΕΦΑ ΜΟΓ  Π ΟΦΟ Κ Σ

 ιεύθυνση Εφαρµογών Πληροφορικής ανανέωσε την πιστοποίηση του Συστήµατος ιαχείρισης Ποιότητας κατά 

 9001 2015 που εφαρµόζει ανελλιπώς από το 2006.

Η επιθεώρηση πραγµατοποιήθηκε σε δείγµα 20 µεγάλων ργων που διαµορφώθηκε από κοινού µε τη ιεύθυνση ιαχείρισης 

ργων και περιλάµβανε το σύνολο των δραστηριοτήτων της ιεύθυνσης, ήτοι

• Σχεδιασµός, Ανάπτυξη και Ενσωµάτωση Εφαρµογών Πληροφορικής

• Συντήρηση ογισµικού, ιαχείριση Αλλαγών και Υποστήριξη νέων Εκδόσεων σε αγορασµένο λογισµικό.

Οι εξωτερικοί επιθεωρητές επιβεβαίωσαν τη συνεχή πρόοδο του συστήµατος ποιότητας που εφαρµόζεται από τη ιεύθυνση και 

απέδωσαν, εκ νέου, το πιστοποιητικό µε µηδενικά ευρήµατα “Μη Συµµόρφωσης”.
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Ε Θ Σ  ΑΧΕ Σ Σ Ε Γ

Η ιεύθυνση ιαχείρισης ργων ολοκλήρωσε, µε επιτυχία, τη διαδικασία επαναπιστοποίησης του Συστήµατος ιαχείρισης Ποιότητας 
κατά  9001 2015 διευρύνοντας το πεδίο εφαρµογής, ώστε να περιλαµβάνει το σύνολο των εργασιών της

• ιαχείριση Αιτηµάτων, Προτάσεων ργων και ργων Πληροφορικής
• Ανάλυση ειτουργικών Προδιαγραφών 
• ιαχείριση ειτουργικών οκιµών
• Συντονισµός ικτύου Πληροφορικής των Εταιρειών του Οµίλου

Ενδεικτικά, αναφέρεται ότι κατά την περίοδο πιστοποίησης, διάρκειας ενός έτους, η ιεύθυνση διαχειρίστηκε

• 61.9 2 Αιτήµατα
• 61 Προτάσεις ργων
• 71 ργα 

Ε Θ Σ  Σ ΣΤ ΜΑΤ  Π ΟΦΟ Κ Σ

Η ιεύθυνση Συστηµάτων Πληροφορικής ολοκλήρωσε επιτυχώς την επαναπιστοποίηση των διαδικασιών της κατά το διεθνές πρότυπο 
 9001 2015 για τα επόµενα τρία χρόνια A  a n . 

Κατά την αξιολόγηση από τον ανεξάρτητο φορέα πιστοποιήσεων “B a  a ”, διαπιστώθηκε ότι οι διαδικασίες της ιεύθυνσης 
Συστηµάτων Πληροφορικής για τον σχεδιασµό, εγκατάσταση, διαχείριση, λειτουργία, υποστήριξη και συντήρηση συστηµάτων και 
υποδοµών πληροφορικής καθώς και της διαδικασίας παροχής υπηρεσιών υποστήριξης χρηστών συστηµάτων Πληροφορικής, 
εξυπηρετούν τις ανάγκες και τις προδιαγραφές της Τράπεζας και του Οµίλου σύµφωνα µε το πρότυπο  9001 2015.

Η ιεύθυνση Συστηµάτων Πληροφορικής, µε τον ανανεωµένο κατάλογο υπηρεσιών της 29 Κατηγορίες Αιτηµάτων και 210 
ιαφορετικές Επιλογές Αιτηµάτων , συµβάλλει στο νέο ηφιακό όραµα και τις αξίες της Alpha Bank, προσφέροντας κατάλληλους 

µηχανισµούς διακυβέρνησης των παρεχόµενων υπηρεσιών πληροφορικής, µε στόχο  

• τη σύγχρονη, ηφιακή και άµεση επικοινωνία και εξυπηρέτηση των Πελατών της
• την αξιοπιστία και τη συνέπεια στην παροχή υπηρεσιών της προς την Τράπεζα και τον µιλο
• τη συνεχή, ποιοτική και ποσοτική βελτίωση του επιπέδου των προσφερόµενων υπηρεσιών καθώς και 
• τη σύγχρονη και υπεύθυνη αντιµετώπιση όλων των αναγκών πληροφορικής της Τράπεζας και του Οµίλου.
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Αυτοµατοποιηµένη Γενική οκιµή Ανάκαµ ης από Καταστροφή της Τράπεζας

       ιεύθυνση Συστηµάτων Πληροφορικής πραγµατοποίησε µε επιτυχία από τις 2  έως τις 25 Νοέµβριου 2019, την 
       προγραµµατισµένη ετήσια γενική δοκιµή Ανάκαµ ης από Καταστροφή D a   lan  του a  Da a n  
της Τράπεζας, µε ταυτόχρονη ενεργοποίηση των σχεδίων ανάκαµ ης των εταιρειών του Οµίλου στο εσωτερικό. 

Για πρώτη φορά, η ενεργοποίηση της πλειο ηφίας των Συστηµάτων εκτελέστηκε µέσω αυτοµατοποιηµένων διαδικασιών. Η 
πρωτοπόρος αυτή προσέγγιση για τον τραπεζικό χώρο σηµατοδοτεί τη µετάβαση στην ηφιακή εποχή, ενώ παράλληλα 
συµβαδίζει µε τις αξίες και τους στόχους της Τράπεζας και τα οφέλη του ηφιακού Μετασχηµατισµού. 

Οι διαδικασίες υλοποιήθηκαν µε τη χρήση εργαλείων αυτοµατοποίησης της διακυβέρνησης της πληροφορίας και µε σκοπό την 
ικανοποίηση των στόχων ανάκαµ ης της Πληροφορικής και των Επιχειρηµατικών ιευθύνσεων. 

Στόχος της ιεύθυνσης Συστηµάτων Πληροφορικής είναι η πλήρως αυτοµατοποιηµένη και µε µηδενικούς τεχνικά 
κατηρτισµένους ανθρώπινους πόρους ενεργοποίηση του Σχεδίου Ανάκαµ ης από Καταστροφή και η µείωση των χρόνων 
πλήρους και µερικής ανάκαµ ης.  

τσι, η Τράπεζα σε κάθε αντίξοη συνθήκη εξασφαλίζει τη συνεχή και εύρυθµη λειτουργία της, µε απώτερο σκοπό την 
πληρέστερη ικανοποίηση των Πελατών της. 

Η
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Συµµετοχή της Alpha Bank
στο ο Συνέδριο Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστηµάτων

και ωρικής Ανάλυσης στη Γεωργία και στο Περιβάλλον 

       Τράπεζα συµµετείχε στο ο Συνέδριο Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστηµάτων και ωρικής Ανάλυσης στη Γεωργία 

       και στο Περιβάλλον που πραγµατοποιήθηκε από τις 11 έως τις 1  εκεµβρίου 2019, στο Συνεδριακό Αµφιθέατρο του 

Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών.   

Στόχος του Συνεδρίου ήταν η ανάδειξη ενός νέου µοντέλου αγροτικής παραγωγής ηφιακή γεωργία , που εµπεριέχει ως 

βασικό στοιχείο την τεχνολογία που απαντάει στις προκλήσεις της κλιµατικής αλλαγής, ελκύει τους νέους αγρότες και ενισχύει 

την αειφόρο ανάπτυξη. 

Η διοργάνωση του Συνεδρίου πραγµατοποιήθηκε από την Ερευνητική Μονάδα Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστηµάτων υπό 

την αιγίδα του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, ενώ συµµετείχαν ως 

οµιλητές εκπρόσωποι της επιστηµονικής κοινότητας από τον χώρο της γεωργίας και εκπρόσωποι από τον αγροτικό τοµέα. 

Η Υποδιευθύντρια της ιεύθυνσης Τραπεζικής Μικρών Επιχειρήσεων της Alpha Bank Ευφροσύνη ανίκα κατά την οµιλία της 

παρουσίασε τις προοπτικές που εµφανίζει ο πρωτογενής τοµέας και πώς µπορεί να συµβάλει καθοριστικά στη διαµόρφωση 

ενός νέου αναπτυξιακού προτύπου της οικονοµίας. 

Επίσης, οι παρευρισκόµενοι ενηµερώθηκαν για τα προ όντα και τα χρηµατοδοτικά εργαλεία που διαθέτει η Alpha Bank µέσω της 

σειράς “Alpha Αγροτική Επιχειρηµατικότητα” προς τον επιχειρηµατία αγρότη, αλλά και προς τις επιχειρήσεις που συµπληρώνουν 

την αλυσίδα αξίας της αγροτικής παραγωγής.

H
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Συµµετοχή της ιεύθυνσης Ανθρωπίνου υναµικού
σε Εκδηλώσεις Σταδιοδροµίας
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       Τράπεζα συµµετείχε και φέτος στην εκδήλωση “Ηµέρες Καριέρας 2019” που διοργανώθηκε από το a a.  στην 

       Τεχνόπολη του ήµου Αθηναίων. Ο συγκεκριµένος θεσµός αποτελεί τη µεγαλύτερη συνάντηση επιχειρήσεων µε νέους 

και έµπειρους επαγγελµατίες που αναζητούν εργασία.

Η ιεύθυνση Ανθρωπίνου υναµικού σε συνεργασία µε τη ιεύθυνση a k n  και ηµοσίων Σχέσεων δηµιούργησαν έναν 

ξεχωριστό και σύγχρονο χώρο υποδοχής υπο ηφίων, όπου 19 εκπρόσωποι της ιεύθυνσης Ανθρωπίνου υναµικού 

συνάντησαν 700 ενδιαφερόµενους που αναζητούσαν ευκαιρίες σταδιοδροµίας στην Τράπεζα.

Επιπλέον, η ιεύθυνση Ανθρωπίνου υναµικού έλαβε µέρος στις εκδηλώσεις “Ηµέρες Σταδιοδροµίας 2019” του 

Πανεπιστηµίου Πειραιώς και “ a  Da  2019” του D   A an ll   . Συνολικά, πραγµατοποιήθηκαν 

2 συνεντεύξεις, µε προπτυχιακούς φοιτητές και απόφοιτους των προαναφερθέντων ιδρυµάτων, που προέρχονταν από 

διάφορα προγράµµατα σπουδών.

Αξίζει να σηµειωθεί ότι και στις τρεις εκδηλώσεις, οι εκπρόσωποι της ιεύθυνσης Ανθρωπίνου υναµικού συναντήθηκαν µε 

υπο ήφιους, των οποίων το ακαδηµα κό και επαγγελµατικό υπόβαθρο συνάδει µε το προφίλ που, κατά κύριο λόγο, αναζητά η 

Τράπεζα. Οι υπο ήφιοι έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για απασχόληση στον µιλο Alpha Bank και θα µπορούσαν δυνητικά να 

καλύ ουν µελλοντικές ανάγκες του.

Η συµµετοχή της Τράπεζας σε αντίστοιχες εκδηλώσεις στο µέλλον είναι ζωτικής σηµασίας, καθώς επιτρέπει τη διατήρηση 

πλεονεκτικής θέσης στην αγορά, εµπλουτίζοντας τη βάση βιογραφικών σηµειωµάτων για την κάλυ η υφιστάµενων και 

µελλοντικών αναγκών, ενώ παράλληλα επιτυγχάνεται και η ενίσχυση της εταιρικής φήµης.

H



 ΤΡΑΠΕ A

ριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις για τους Πελάτες µας

       ην Τρίτη, 10 εκεµβρίου 2019, πραγµατοποιήθηκε η ετήσια χριστουγεννιάτικη εκδήλωση για τους Πελάτες της Alpha Bank n n στα 
       γραφεία της Τράπεζας.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο Εντεταλµένος Γενικός ιευθυντής ιαχειρίσεως ιαθέσιµων Γεώργιος Μιχαλόπουλος και ο ιευθύνων 
Σύµβουλος της Alpha Bank n n n a  a ka  πραγµατοποίησαν σύντοµες οµιλίες αναφορικά µε το φάσµα των προ όντων και των 
υπηρεσιών που προσφέρει η Alpha Bank n n στους Πελάτες της. 

Τη ευτέρα, 16 εκεµβρίου 2019, πραγµατοποιήθηκε η ετήσια χριστουγεννιάτικη εκδήλωση για τους Πελάτες της ιεύθυνσης a  Bank n  
στο Νέο Μουσείο του Ιδρύµατος ασίλη και Ελίζας Γουλανδρή.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο Γενικός ιευθυντής h l al  Bank n  Ιωάννης Εµίρης, ο Αντιπρόεδρος και ιευθύνων Σύµβουλος της 
Alpha A  ana n  A. . .Α.Κ. Κίµων ολίκας, ο Γενικός ιευθυντής της Alpha A  ana n  A. . .Α.Κ. Νικόλαος Καραθανάσης, 
ο ιευθυντής της ιεύθυνσης a  Bank n  Εµµανουήλ Αρζινός, ο ιευθυντής της ιεύθυνσης Εµπορικής Τραπεζικής Τηλέµαχος Γεωργάκης, 
ο ιευθυντής της ιεύθυνσης Επενδυτικών αρτοφυλακίων Παναγιώτης Ρεµούνδος, η ιευθύντρια της ιεύθυνσης Τραπεζικής Ιδιωτών και 

nal Bank n  Ευαγγελία ατζηδάκη, ο ιευθυντής της ιεύθυνσης Τραπεζικής Μικρών Επιχειρήσεων Σπυρίδων Ρεντετάκος καθώς και 
Στελέχη της Τράπεζας. 

Τ

<       25 / 66       >

Στιγµιότυπο από την εκδήλωση Πελατών 
της ιεύθυνσης a  Bank n .

Από αριστερά  ο n a  a ka , 
ο ana ,  p n , 

 an  a k n  της
Alpha Bank n n B na  a an n , 
ο n al ana  J  ph  
και ο Γεώργιος Μιχαλόπουλος.
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Ενηµερωτική Ηµερίδα Πελατών µε θέµα
“ ρηµατοοικονοµικά Εργαλεία για τη σύγχρονη επιχείρηση”

       Τράπεζα πραγµατοποίησε ενηµερωτική ηµερίδα µε θέµα “ ρηµατοοικονοµικά εργαλεία για τη σύγχρονη επιχείρηση”, στην Καλαµάτα. 

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 και 

αφετέρου, την ενηµέρωση για το φάσµα των προ όντων και των υπηρεσιών της που απευθύνονται στη σύγχρονη επιχείρηση.

Ο h  n  και ιευθυντής Οικονοµικών Μελετών και Ανάλυσης της Τράπεζας ρ Παναγιώτης Καπόπουλος πραγµατοποίησε οµιλία 

µε θέµα “Ελληνική Οικονοµία  Προκλήσεις και Προοπτικές”. Στη συνέχεια, ο ιευθυντής της ιεύθυνσης ρηµατοοικονοµικών Προ όντων 

Αθανάσιος Παυλίδης µίλησε για τα προ όντα και τις υπηρεσίες της Τράπεζας που απευθύνονται στη συγκεκριµένη πελατειακή οµάδα, 

εστιάζοντας κυρίως στα προ όντα και τις υπηρεσίες κίνησης κεφαλαίων και a h ana n  της Τράπεζας, 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, ο ιευθυντής της ιεύθυνσης Τραπεζικής Μικρών Επιχειρήσεων Σπυρίδων Ρεντετάκος παρουσίασε την πρωτοβουλία της Τράπεζας 

για τη στήριξη των επιχειρήσεων, µέσω των Σύγχρονων Αναπτυξιακών ρηµατοδοτικών Εργαλείων ΤΕΠΙ    Επιχειρηµατική 

ρηµατοδότηση, , nn n, ΕΣΠΑ, νέος Αναπτυξιακός Νόµος κ.λπ., µε τα οποία η Τράπεζα παρέχει χρηµατοδότηση µε ευνο κούς 

όρους για τη στήριξη των παραγωγικών δυνάµεων της ελληνικής επιχειρηµατικότητας, συµβάλλοντας ουσιαστικά και αποτελεσµατικά στην 

ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και τη βιώσιµη ανάπτυξη.

H
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ιεύθυνση Εκπαίδευσης
Τα σηµαντικότερα εκπαιδευτικά γεγονότα του Νοεµβρίου και του εκεµβρίου 2019

Περίπου 1.556 συνάδελφοι συµµετείχαν σε 40 εκπαιδευτικά προγράµµατα που πραγµατοποιήθηκαν στα Εκπαιδευτικά Κέντρα 

της Τράπεζας, τον Νοέµβριο και τον εκέµβριο 2019.

Τα κυριότερα από τα προγράµµατα που διεξήχθησαν εντός της Τράπεζας, είναι τα ακόλουθα

ΘΕΜΑΤΟ ΟΓ Α ΕΚΠΑ Ε Τ Κ  Π ΟΓ ΑΜΜΑΤ
Τραπεζική Τεχνική  Καθυστερήσεις

  Σύµβουλοι ΥΠΙ l   ασικό

  Μέλη ιεύθυνσης Καταστήµατος και Εύπορη Πελατεία

  Νέοι ΥΠΙ

  ΥΠΙ και Στέγη

  ΥΠΙ και Ασφαλιστικά

  ΥΠΕ και Ασφαλιστικά

  Ανάλυση Οικονοµικών Στοιχείων Πελατών

   Anal  ΥΠΕ

  Εφαρµογές Εταιρικών Πράξεων

  Γνώση Πελάτη n   

  Υπεύθυνος A   n

Προγράµµατα  Τεχνικές παρουσιάσεων

ιοικητικής   an   ana n

και ασφάλειας  a n k ll

  Συνεργασία και Οµαδικότητα

  Αποτελεσµατικές συναντήσεις

  Πυρασφάλεια
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Ειδικότερα, αξίζει να αναφερθούµε πιο αναλυτικά στα παρακάτω

Ευαισθητοποίηση σε Θέµατα Κανονιστικής Συµµόρφωσης

Το Πρόγραµµα απευθυνόταν σε ιευθυντές Καταστηµάτων και Υπεύθυνους ειτουργιών Εργασιών, διαρθρωνόταν σε τρεις 
µεγάλες θεµατικές ενότητες  α  Εποπτεία Κανονιστικού Πλαισίου, β  Πρόλη η επλύµατος ρήµατος και ρηµατοδότησης της 
Τροµοκρατίας και γ  Τραπεζικό Απόρρητο και πραγµατοποιήθηκε σε συνεργασία µε τη ιεύθυνση Κανονιστικής Συµµόρφωσης.
Συνολικά, εκπαιδεύτηκαν 715 άτοµα, ενώ για περιστολή του κόστους, οι Ηµερίδες διεξήχθησαν όχι µόνο στην Αθήνα, αλλά και 
στη Θεσσαλονίκη, την Πάτρα, την Κοµοτηνή, τα Ιωάννινα, τη άρισα και το Ηράκλειο της Κρήτης.

Εσωτερικές Πιστοποιήσεις  Εργασίες Καταστηµάτων

Στις 14 εκεµβρίου 2019, πραγµατοποιήθηκαν οι εξετάσεις β  εξαµήνου των Εσωτερικών Πιστοποιήσεων της Τράπεζας. Η 
συµµετοχή υπήρξε, για ακόµη µία φορά, µεγάλη, ενώ το µέσο ποσοστό επιτυχίας ήταν 70 . Στις εξετάσεις συµµετείχαν 
συνολικά 49 άτοµα και οι επιτυχόντες ήταν 244. 

Ε ωτερικές Πιστοποιήσεις  Επενδυτικά

Τον Νοέµβριο 2019, διεξήχθησαν οι εξετάσεις στην παροχή επενδυτικών υπηρεσιών της ΤτΕ. Η Τράπεζα, για ακόµη µία χρονιά, 
είχε πολύ σηµαντική συµµετοχή και ικανοποιητικά ποσοστά επιτυχίας.

Παράλληλα, 192 Στελέχη ανανέωσαν, µε ποσοστό επιτυχίας 97 , την ισχύ των Πιστοποιητικών τους µε έτος κτήσης το 201 , 
µέσω παρακολούθησης “Σεµιναρίου Επιµόρφωσης” που διεξάγεται µε την ευθύνη του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών.

Ε ωτερικές Πιστοποιήσεις  Ασφαλιστικά

σον αφορά στις Εξωτερικές Πιστοποιήσεις στην Παροχή Υπηρεσιών Ασφαλιστικής ιαµεσολάβησης των Τραπεζοασφαλιστικών 
εργασιών, το 2019 πραγµατοποιήθηκε, για ακόµη µία χρονιά, Επανεκπαίδευση και Επαναπιστοποίηση Γνώσεων 
Αντ ασφαλιστικών ιαµεσολαβητών χιλιάδων συναδέλφων. 

Καθ  όλη τη διάρκεια του έτους, οι υπο ήφιοι παρακολούθησαν ειδικά, εγκεκριµένα από την ΤτΕ, µαθήµατα, µέσω  Ba  
a n n , σε τρεις διαφορετικούς τοµείς  Τοµέας Α  Προ όντα, Τοµέας  Θεσµικό Πλαίσιο Ιδιωτικής Ασφαλίσεως ΘΠΙΑ  και 

Τοµέας Γ  Πελάτης και Πώληση Π Π  και συµµετείχαν σε αντίστοιχες εξετάσεις που ολοκληρώθηκαν τον εκέµβριο.

Τέλος, το 2019 εκδόθηκαν 1.754 “ εβαιώσεις Περαίωσης” για αντίστοιχα Πιστοποιηµένα Στελέχη έως το 2014, προκειµένου 
να σταλούν στο οικείο Επιµελητήριο για την ανανέωση της εγγραφής τους, µε ποσοστό συµµόρφωσης 9 .

ια περισσότερες πληροφορίες, µπορείτε να επισκεφτείτε τη σελίδα της ∆ιεύθυνσης Εκπαίδευσης στο a ank ntranet  

https://alphabankintranet.alphasso.gr/ekpaideysews/
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Αριστείο Εταιρικής Υπευθυνότητας 2019 στην Alpha Bank
για το Πρόγραµµα “Νόµος  Νοµίζω  Νόµισµα”

        Alpha Bank έλαβε Αριστείο Εταιρικής πευθυνότητας  στον διαγωνισµό που διοργάνωσε, για όγδοη συνεχή χρονιά, 
        ο Σύνδεσµος ιαφηµιζοµένων Ελλάδος. 

Συγκεκριµένα, έλαβε το Αριστείο στην ενότητα “Κοινωνία  Πολιτισµός και Αθλητισµός”, στην κατηγορία Μεγάλες Επιχειρήσεις, 
µε το πρόγραµµα “ όµος οµί ω όµισµα” που υλοποιήθηκε από τη Νοµισµατική Συλλογή της Alpha Bank. Πρόκειται για ένα 
εκπαιδευτικό πρόγραµµα, το οποίο “ταξιδεύει” σε Σχολεία της ελληνικής περιφέρειας, µέσα σε µία ειδικά σχεδιασµένη βαλίτσα, µε 
σκοπό την εξοικείωση των παιδιών µε το αρχαίο νόµισµα, την εικονογραφία του, την κυκλοφορία του και ασφαλώς, τη χρήση του 
ως µέσου συναλλαγής. Κύριος παιδαγωγικός στόχος του Προγράµµατος, είναι να γνωρίσουν οι µαθητές την ιστορία του νοµίσµατος, 
του βασικού µέσου συναλλαγής, που ξεκίνησε από την αρχαία Ελλάδα, να αποκτήσουν επιπλέον γνώσεις και ερεθίσµατα.

 Πρόγραµµα αποστέλλεται στο Σχολείο, ο εκπαιδευτικός, ο οποίος έχει εκδηλώσει το σχετικό ενδιαφέρον, αρχικώς µελετάει τις 
οδηγίες που εσωκλείονται, εξοικειώνεται µε τα περιεχόµενα της συσκευασίας και στη συνέχεια ο ίδιος διεξάγει το Πρόγραµµα µέσα 
στην τάξη. Με την ολοκλήρωση του Προγράµµατος, η βαλίτσα αποστέλλεται πίσω στη Νοµισµατική Συλλογή της Alpha Bank. Το 
Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα προσφέρεται δωρεάν και όλα τα έξοδα αποστολής καλύπτονται από την Alpha Bank.

Από τον Ιανουάριο 2017 έως τον Ιούνιο 2019 η βαλίτσα ταξίδε ε σε  σχολεία και έχουν παρακολουθήσει το Πρόγραµµα  µαθητές.

Η διάκριση αυτή αποτελεί σηµαντική αναγνώριση της εταιρικής υπευθυνότητας της Alpha Bank, η οποία σχεδιάζει και αναπτύσσει 
προγράµµατα που στηρίζουν την κοινωνία και τους πολίτες, που προάγουν τον πολιτισµό αντλώντας πολλές φορές υλικό από τις 
ίδιες τις Συλλογές της, στο πλαίσιο της ανθρωποκεντρικής φιλοσοφίας της. 

Περισσότερες πληροφορίες για το Πρόγραµµα στην ιστοσελίδα της οµισµατικής Συλλογής της a ank a an i ati gr.

H
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http://www.alphanumismatics.gr/
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Το Πρόγραµµα “Νόµος Νοµίζω Νόµισµα” της Alpha Bank στον άρο Τυφλών
της Ελλάδος και στο Μουσείο Αφής

Συνέντευξη της Επιµελήτριας της Νοµισµατικής Συλλογής ρ ήµητρας Τσαγκάρη

      ο Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα της Νοµισµατικής Συλλογής της Alpha Bank “Νόµος Νοµίζω Νόµισµα” προσαρµόστηκε ειδικά για 
      άτοµα µε δυσκολίες όρασης, σε συνεργασία µε τον άρο Τυφλών της Ελλάδος. Η Επιµελήτρια της Νοµισµατικής Συλλογής 
της Τράπεζας ρ ήµητρα Τσαγκάρη παρουσίασε το ειδικά προσαρµοσµένο πρόγραµµα σε εκδήλωση που πραγµατοποιήθηκε στον 

άρο Τυφλών της Ελλάδος, την Τετάρτη, 1  εκεµβρίου 2019, παρουσία του Προέδρου του ιοικητικού Συµβουλίου του 
Σωµατείου κ. Εµµανουήλ Μπασιά, της Αντιπροέδρου κυρίας Γεωργίας Ρουκουτάκη, της ιευθύντριας κυρίας Γεωργίας Μήλα καθώς 
και φίλων και µελών του.

Εκ µέρους της Τράπεζας, στην εκδήλωση παρευρέθηκαν η ιευθύντρια της ιεύθυνσης Εταιρικής Επικοινωνίας λγα Γιαννακοπούλου 
και η Ματίνα ηµοπούλου από τη Νοµισµατική Συλλογή.

Με αφορµή τη δράση αυτή, η κυρία Τσαγκάρη µίλησε στο περιοδικό του Οµίλου Alpha Bank “ΜΑ Ι”.

- Κυρία Τσαγκάρη, πώς αποφασίστηκε η προσαρµογή του Εκπαιδευτικού Προγράµµατος όµος- οµί ω- όµισµα  για άτοµα µε 
δυσκολίες όρασης  

Το Πρόγραµµα “Νόµος Νοµίζω Νόµισµα” σχεδιάστηκε για παιδιά Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης µε σκοπό να γνωρίσουν οι µαθητές 
την ιστορία του νοµίσµατος, που ξεκίνησε από την αρχαία Ελλάδα και να εξοικειωθούν µε την εικονογραφία του, την κυκλοφορία 
του και τη χρήση του ως µέσου συναλλαγής. Το Πρόγραµµα “ταξιδεύει” µέσα σε µία ειδικά σχεδιασµένη βαλίτσα εδώ και 2,5 
περίπου χρόνια σε δηµοτικά σχολεία όλης της Ελλάδας. Αρχικώς, δεν είχε προβλεφθεί ότι θα µπορούσε να απευθύνεται και σε 
άτοµα µε ειδικές ανάγκες, αλλά προέκυ ε στην πορεία. Συγκεκριµένα, για πρώτη φορά, τον Ιανουάριο του 201 , µας ζήτησε τη 
βαλίτσα το 1ο Ειδικό Σχολείο Ρόδου και δεν σας κρύβω ότι αισθανθήκαµε αµηχανία, γιατί έπρεπε να αρνηθούµε, καθώς το 
περιεχόµενο και όλο το εκπαιδευτικό υλικό δεν είχε σχεδιαστεί για Ειδικά Σχολεία. Ωστόσο, η επιµονή του εκπαιδευτικού από το 
1ο Ειδικό Σχολείο Ρόδου, αλλά και η πρότασή του να προσαρµόσει ο ίδιος το περιεχόµενο της βαλίτσας για να παρουσιάσει το 
Πρόγραµµα στους µαθητές του, µας ώθησε, χωρίς δεύτερη σκέ η, να στείλουµε τη βαλίτσα και παράλληλα, να ξεκινήσουµε 
άµεσα την προσαρµογή του υλικού της. Η εκπαιδευτική κοινότητα το ζήτησε και εµείς όχι µόνο το ακούσαµε, αλλά το υλοποιήσαµε.

T
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- Στη συνέχεια, λάβατε αιτήµατα και από άλλα Ειδικά Σχολεία

Ασφαλώς. Μας έστειλαν αιτήσεις συµµετοχής στο Πρόγραµµα τα Ειδικά Σχολεία Καστοριάς, Κέρκυρας, Ηγουµενίτσας, Νέας Σαµ ούντας 
Πρέβεζας, κ.ά. Για τον σκοπό αυτό, σχεδιάσαµε νέο εκπαιδευτικό υλικό, όπως µεγεθυµένα αντίγραφα αρχαίων νοµισµάτων, που διευκολύνουν 
την κατανόηση και επιτυγχάνουν απτική επαφή µε το αντικείµενο, ενώ η οµότιτλη έκδοση, που παρουσιάζει την ιστορία του νοµίσµατος, 
µεταγράφτηκε σε γραφή B a ll . Και όλα αυτά υλοποιήθηκαν σε συνεργασία µε τον άρο Τυφλών της Ελλάδος, τον επίσηµο φορέα που 
στηρίζει τα άτοµα µε δυσκολίες όρασης και διαθέτει τη γνώση και τις υποδοµές για να πραγµατοποιηθούν τέτοιου είδους προγράµµατα. 

- Στην εκδήλωση που έγινε στον άρο Τυφλών της Ελλάδος κάνατε και µία δωρεά στο ουσείο φής  ιλήστε µας σχετικά

Η Νοµισµατική Συλλογή της Τράπεζας δώρισε µία ολοκληρωµένη σειρά τεσσάρων µεγεθυµένων νοµισµάτων στο Μουσείο Αφής, τα 
οποία περιλαµβάνονται στο Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα των Ειδικών Σχολείων. Ειδικότερα, πρόκειται α  για το πρώτο νόµισµα της 
ιστορίας, β  το νόµισµα της Αίγινας, που είναι το πρώτο νόµισµα που κόπηκε στον ελλαδικό χώρο, γ  το νόµισµα της Αθήνας και δ  το 
νόµισµα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Το Μουσείο Αφής είναι ένα από τα λίγα Μουσεία αυτού του είδους στον κόσµο, όπου η 
δυνατότητα ηλάφησης των εκθεµάτων αποτελεί και για τους βλέποντες έναν νέο τρόπο προσέγγισης του αρχαιοελληνικού 
πολιτισµού. λα τα εκθέµατα στο Μουσείο Αφής είναι πιστά αντίγραφα των πρωτοτύπων που εκτίθενται σε άλλα Μουσεία της χώρας 
µας και του εξωτερικού. Τέλος, θα ήθελα να επισηµάνω ότι µε πρωτοβουλία του άρου Τυφλών της Ελλάδος, το έντυπο µε την 
ιστορία του νοµίσµατος σε γραφή B a ll  θα αποσταλεί σε όλη την Ελλάδα σε βιβλιοθήκες και ιδρύµατα για µη βλέποντες.

Ελπίζουµε να συνεχίσουµε και στο µέλλον να σχεδιάζουµε προγράµµατα που στηρίζουν την κοινωνία και τους πολίτες και 
προάγουν τον πολιτισµό.
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Επιτυχής ολοκλήρωση της έκθεσης
“ΚΡΗΤΩΝ ΠΟ ΕΙΣ. Η ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ”

      ηµαντική επιτυχία και µεγάλη επισκε ιµότητα σηµείωσε η περιοδική έκθεση “ΚΡΗΤΩΝ ΠΟ ΕΙΣ. Η ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΩΝ 

      ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ” που πραγµατοποιήθηκε στο Μουσείο αρχαίας Ελεύθερνας, από την 0 Ιουνίου έως την 15 εκεµβρίου 2019, 

σε συνδιοργάνωση µε την Εφορεία Αρχαιοτήτων εθύµνου  το Μουσείο αρχαίας Ελεύθερνας  το Πανεπιστήµιο 
Κρήτης και τη οµισµατική Συλλογή της  . 

Η κθεση κέρδισε το έντονο ενδιαφέρον του κοινού, προσελκύοντας  επισκέπτες και κατάφερε, µέσα από την 

παρουσίαση της νοµισµατοκοπίας των αρχαίων κρητικών πόλεων και της νοµισµατικής κυκλοφορίας, να φωτίσει άγνωστες πτυχές 

της ιστορίας του νησιού κατά την περίοδο των κλασικών και ελληνιστικών χρόνων, µία εποχή λιγότερο µελετηµένη και 

αναδεδειγµένη, µέχρι πρότινος, για την Κρήτη.

Αξιοσηµείωτο ήταν το γεγονός, ότι για τις ανάγκες της έκθεσης “ΚΡΗΤΩΝ ΠΟ ΕΙΣ. Η ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ”, 

συγκεντρώθηκαν 124 νοµίσµατα από τις τέσσερις Εφορείες Αρχαιοτήτων της Κρήτης Ηρακλείου, ασιθίου, Ρεθύµνου και ανίων  

και από τη Νοµισµατική Συλλογή της Alpha Bank. 

Την κθεση πλαισίωναν επίσης

 το n a a, µία οπτικοακουστική l a εφαρµογή που υλοποίησε το Ινστιτούτο Πληροφορικής ΙΠ  του Ιδρύµατος 

 Τεχνολογίας και ρευνας ΙΤΕ , η οποία παρουσίαζε µεγεθυµένες εικόνες των νοµισµάτων της κθεσης και αναλυτικότερες 

 πληροφορίες για αυτά, ενώ έδινε τη δυνατότητα στους επισκέπτες να “φτιάξουν το δικό τους νόµισµα” 

 η ηφιακή προβολή της νοµισµατικής κυκλοφορίας στην Κρήτη καθώς και 

 επιστηµονικός κατάλογος µε πλούσιο φωτογραφικό υλικό, στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα. 

Σ
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Επίσκε η Μελών του ιοικητικού Συµβουλίου της Τράπεζας στην έκθεση 
“Υφάνσεις. ωγραφική και ταπισερί στην Ελλάδα από το 1960 έως σήµερα”

      ην Τετάρτη, 1  εκεµβρίου 2019, Μέλη του ιοικητικού Συµβουλίου και Στελέχη της Τράπεζας επισκέφθηκαν το Μουσείο 

      Μπενάκη και ξεναγήθηκαν στην έκθεση “Υφάνσεις. ωγραφική και ταπισερί στην Ελλάδα από το 1960 έως σήµερα”, την 

οποία διοργανώνουν από κοινού η Συλλογή ργων Τέχνης της Alpha Bank και το Μουσείο Μπενάκη.

Η ξενάγηση πραγµατοποιήθηκε από την Επιµελήτρια της Συλλογής ργων Τέχνης της Τράπεζας Ειρήνη Οράτη.

Η θεµατική της κθεσης έχει διπλό σκοπό  πρώτο και κυριότερο, να αποκαλύ ει µία πολύ σπουδαία, άγνωστη ως τώρα, ό η της 

ελληνικής χειροτεχνικής παραγωγής που αναπτύχθηκε τις δεκαετίες 1960 19 0 και δεύτερο, να παραθέσει τα χειροτεχνήµατα 

αυτά, ταπισερί και χειροποίητα χαλιά, δίπλα στα αντίστοιχα ζωγραφικά έργα από τα οποία προήλθαν.

T
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Η Alpha Bank µέλος του ιεθνούς Οργανισµού
Εταιρικών Συλλογών ργων Σύγχρονης Τέχνης A A

       Τράπεζα πρόσφατα έγινε µέλος του n na nal A a n  p a  ll n   n p a  A  ΙΑ A , του ιεθνούς 
       Οργανισµού που έχει συγκροτηθεί από επιµελητές εταιρικών συλλογών έργων τέχνης και ασχολείται µε τις ιδιαιτερότητες των 
συλλογών αυτών καθώς και µε τις ευκαιρίες που δηµιουργούνται για να προβληθούν οι συλλογές κάτω από έναν ενιαίο κοινό φορέα. 
 

δη από το 2015, η Συλλογή ργων Τέχνης της Alpha Bank περιλαµβάνεται στην έκδοση l al p a  ll n , που εκδόθηκε 
από την A A για τις 0 σηµαντικότερες εταιρικές συλλογές έργων σύγχρονης τέχνης.  
 
Πρόσφατα, τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου του Οργανισµού συναντήθηκαν στην Αθήνα και επισκέφθηκαν διάφορες συλλογές έργων 
σύγχρονης τέχνης, κυρίως ιδιωτών, αλλά και τους χώρους ιοίκησης της Τράπεζας, όπου βρίσκονται αναρτηµένα έργα τέχνης της Συλλογής.
 
Επίσης, πραγµατοποιήθηκε ειδική ξενάγηση για τα µέλη στην έκθεση “Υφάνσεις. ωγραφική και ταπισερί στην Ελλάδα από το 1960 
έως σήµερα” στο Μουσείο Μπενάκη και µία ηµερίδα στον οργανισµό l  στον Πειραιά, όπου τα µέλη παρουσίασαν τις δράσεις 
τους. Αποφασίστηκε η δηµιουργία επτά οµάδων εργασίας a k p , µε σκοπό την επιµόρφωση των υπαλλήλων, τη 
δραστηριοποίησή τους σε θέµατα σύγχρονης τέχνης, τις αναθέσεις έργων σε καλλιτέχνες, τις νέες προσεγγίσεις, τις θέσεις και τη 
λειτουργία των έργων µέσα στους χώρους εργασίας, τη δηµιουργία οµάδων µε ενδιαφέρον για τη σύγχρονη τέχνη και τον 
επαναπροσδιορισµό της εικόνας της κάθε εταιρείας µέσα από την τέχνη.
 
Η Τράπεζα θα πρωτοστατήσει στη δηµιουργία του ελληνικού τµήµατος εταιρειών και τραπεζών που διαθέτουν συλλογές σύγχρονης τέχνης, 
προκειµένου να παρουσιαστούν στην επόµενη γενική συνέλευση του Οργανισµού που θα γίνει στη Μαδρίτη, τον Οκτώβριο.

Η

<       4 / 66       >



 ΤΡΑΠΕ Α • ΠΟ ΙΤΙΣΤΙΚΑ

<       35 / 66       >

Η Alpha Bank χορηγός της παράστασης
“Η Νυχτερίδα” στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης

       Τράπεζα ανέλαβε τη χορηγία της παράστασης “Η Νυχτερίδα” του Γιόχαν Στράους του νεότερου, στο Μέγαρο Μουσικής 

       Θεσσαλονίκης. Με ένα θέµα ανάλαφρο και δροσερό, µε µία πλοκή γεµάτη χιούµορ, παρεξηγήσεις και ανατροπές, και µε µία 

υπέροχη µουσική όπου κυριαρχούν τα λαµπρά βαλς, “Η Νυχτερίδα” του Γιόχαν Στράους του νεότερου αποτελεί την πιο δηµοφιλής 

και αντιπροσωπευτική βιεννέζικη οπερέτα.

Στο πλαίσιο αυτό, την Πέµπτη, 5 εκεµβρίου 2019, παρακολούθησαν την παράσταση 00 περίπου καλεσµένοι της Τράπεζας από 

τον επιχειρηµατικό και οικονοµικό κόσµο της Θεσσαλονίκης, από τον χώρο των Γραµµάτων και των Τεχνών καθώς επίσης, Μέλη 

της ιοίκησης και Στελέχη της Τράπεζας.

Η
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Προσφορά έκδοσης από την Alpha Bank

Η Κύπρος, ήδη από την προ στορική εποχή, διαδραµάτισε σηµαντικό ρόλο στον χώρο της Μεσογείου ως οικονοµικό κέντρο, 

αλλά και ως πολιτιστικό σταυροδρόµι. Το βιβλίο δεν αναφέρεται µόνο στη θρησκεία και στις θρησκευτικές παραδόσεις. 

Ο συγγραφέας καταγράφει, µέσα από τα πλούσια ευρήµατα των ανασκαφών και τις φιλολογικές και επιγραφικές µαρτυρίες, 

την ιστορική πορεία της Κύπρου στο πέρασµα των αιώνων και τις επιρροές που δέχτηκε από τους λαούς της Μεσογείου και 

της Εγγύς Ανατολής.

       Τράπεζα προσφέρει την έκδοση “ λληνες θεοί και ήρωες στην αρχαία Κύπρο” ελληνική και αγγλική έκδοση  µε 

       έκπτωση  καθ  όλη τη διάρκεια του Φε ρουαρίου .Η

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να αποκτήσουν την κδοση είτε επισκεπτόµενοι τον πολιτιστικό χώρο της Τράπεζας 

“    ΠΟ Τ ΣΤ ΚΑ” Σταδίου 40, ΑΘΗΝΑ  ή το ηλεκτρονικό κατάστηµα   

είτε κατόπιν παραγγελίας τηλ.  210 26 2465, : .

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία, µπορείτε να επικοινωνείτε µε τη ιβλιοθήκη της Alpha Bank στους αριθµούς 

τηλεφώνου  210 26 2440 και 210 26 2446.

άσος Καραγιώργης
Αθήνα 199
Εµπορική Τράπεζα της Ελλάδος
ιαστάσεις 2 ,5  2  εκ.

Σελίδες 6, εικόνες 2 7
Ελληνικά, αγγλικά

B  960 7059 07 7 ελληνικά  
B  960 7059 0 5 αγγλικά

Τιµή: Ευρ  

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

       Νίκος Εγγονόπουλος, από τους σηµαντικότερους εκπροσώπους της Γενιάς του 0, ήταν ποιητής, ζωγράφος και σκηνογράφος, 
      ενώ υπήρξε από τους κύριους εκφραστές του υπερρεαλιστικού κινήµατος στην Ελλάδα. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1907. 
Ολοκλήρωσε τις βασικές του σπουδές εσωτερικός σε ύκειο στο Παρίσι και συνέχισε τις σπουδές του στην Ανωτάτη Σχολή Καλών 
Τεχνών της Αθήνας, όπου µαθήτευσε κοντά στον Κωνσταντίνο Παρθένη. Ακόµα, πραγµατοποίησε ελεύθερες σπουδές στο Παρίσι, στη 

ιέννη, στο Μόναχο και στην Ιταλία. Για ένα διάστηµα, εργάστηκε ως µεταφραστής σε τράπεζα και ως γραφέας στο Πανεπιστήµιο 
Αθηνών. Το 19 0 διορίστηκε ως σχεδιαστής στη ιεύθυνση Σχεδίων Πόλεων του Υπουργείου ηµοσίων ργων, ενώ από το 19  
δίδασκε ζωγραφική, ιστορία της τέχνης και σκηνογραφία στη Σχολή Αρχιτεκτόνων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Τιµήθηκε 
δύο φορές µε το Α  Κρατικό ραβείο Ποίησης, το 195  για την ποιητική συλλογή “Εν ανθηρώ λληνι λόγω” και το 1979 για το έργο 
“Στην κοιλάδα µε τους ροδώνες”. Απεβίωσε στην Αθήνα το 19 5 από ανακοπή καρδιάς.

Στα γράµµατα εµφανίστηκε το 19  αρχικά µε τη δηµοσίευση µεταφράσεων σε ποιήµατα του an a a και λίγο αργότερα µε την 
κυκλοφορία της πρώτης του ποιητικής συλλογής “Μην οµιλείτε εις τον οδηγόν”. Τον Σεπτέµβριο του 19 9 εκδόθηκε η δεύτερη ποιητική 
του συλλογή “Τα κλειδοκύµβαλα της σιωπής”, ενώ ακολούθησαν τα έργα “Επτά ποιήµατα” 1944 , “Μπολιβάρ, ένα ελληνικό ποίηµα” 
1944 , “Η επιστροφή των πουλιών” 1946 , “ λευσις” 194 , “Στην κοιλάδα µε τους ροδώνες” 197  και άλλα. Ασχολήθηκε επίσης 
µε µεταφράσεις, κριτικές µελέτες και δοκίµια. Ποιήµατα του Εγγονόπουλου έχουν µεταφραστεί σε πολλές ξένες γλώσσες. Τόσο στο 
ποιητικό όσο και στο ζωγραφικό του έργο, τοποθετεί λέξεις ή αντικείµενα, καταργώντας τη συνήθη τάξη ή συνδυάζοντάς τα απροσδόκητα. 
Συχνά αποκρύπτει το κεντρικό θέµα, φωτίζοντας λέξεις και πράγµατα που φαινοµενικά δεν έχουν καµία σχέση µεταξύ τους. 

Η Συλλογή της ιβλιοθήκης της Τράπεζας περιλαµβάνει ικανό αριθµό έργων του Νίκου Εγγονόπουλου, ποιήµατα, πεζά κ.ά.

Πατήστε εδ  για να δείτε τους τίτλους

O

eggonopoulos.pdf
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Ίδρυµα Ιωάννου . Κωστοπούλου

       ο βιβλίο της Μαρίας Θερµού “Στα Μαγειρεία των Αρχαίων” κυκλοφορεί τώρα και στην αγγλική γλώσσα µε τον τίτλο  

      “D n n  h h  An n  k ” από τις εκδόσεις Ολκός, στοχεύοντας σε ένα ευρύτερο κοινό που ενδιαφέρεται για 

τη διατροφή στην Αρχαιότητα ως έκφραση πολιτισµού και εκλέπτυνσης ζωής και όχι µόνον ως αναγκαίο παράγοντα επιβίωσης.

Μία αφηγηµατική διαδροµή που αρχίζει από την Κυκλαδική και Μινωική Εποχή και φτάνει ως την Κλασική και Ελληνιστική. 

Ο αναγνώστης έχει “συνοµιλητές” στο ταξίδι τον Αριστοφάνη, τον Μένανδρο, τον Αθήναιο µε τους περίφηµους ειπνοσοφιστές του, 

αλλά και τον µηρο, τον Αριστοτέλη, τον Πλάτωνα, τον Ευριπίδη.

Η συγγραφέας Μαρία Θερµού, δηµοσιογράφος µε µακρόχρονη θητεία στον χώρο του πολιτισµού και ειδίκευση στην αρχαία πολιτιστική 

κληρονοµιά, µπαίνει στα µαγειρεία της Αρχαιότητας, εντυπωσιάζεται και καταγράφει.

Η έκδοση πραγµατοποιήθηκε µε την υποστήριξη του Ιδρύµατος Ιωάννου . Κωστοπούλου.

Τ
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Ίδρυµα Ιωάννου . Κωστοπούλου

       έκθεση “ h an   ah  A .  Αρχα κή Στροφή” εγκαινιάστηκε τη ευτέρα, 9 εκεµβρίου 2019, στο  

       Μουσείο Μπενάκη / Πειραιώς 1 . Πρόκειται για συνδιοργάνωση του Μουσείου Μπενάκη, της Γαλλικής Σχολής Αθηνών και 

του Μουσείου  στο la  της Γαλλίας, που έχει στόχο να καταδείξει τη σηµασία του έργου του ελληνικής καταγωγής 

εκδότη και κριτικού h an , καθώς και τις σχέσεις του µε την Ελλάδα. Η κθεση βασίζεται στα αποτελέσµατα του 

ερευνητικού προγράµµατος της Γαλλικής Σχολής Αθηνών µε τίτλο “ h an  a    la ”, το οποίο διεξάγεται 

από το 2017 µε τη συνεργασία οµάδας ερευνητών που δραστηριοποιούνται στη Γαλλία και στην Ελλάδα. Η κθεση τελεί υπό την 

αιγίδα της Πρεσβείας της Γαλλίας στην Ελλάδα και πραγµατοποιείται σε συνεργασία µε τις εκδόσεις ah  A .

Ο συνοδευτικός κατάλογος εκδόθηκε από το Μουσείο Μπενάκη µε την αποκλειστική υποστήριξη του Ιδρύµατος Ιωάννου . 

Κωστοπούλου.

Η έκδοση περιλαµβάνει αναπαραγωγές των έργων, εκτενές και τεκµηριωµένο χρονολόγιο, καθώς και πρωτότυπα κείµενα των 

h an D , Al an  a n , Πολύνας Κοσµαδάκη, Ελένης Σταυρουλάκη και Παναγιώτη Τουρνικιώτη.
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Ίδρυµα Ιωάννου . Κωστοπούλου

       το ηµοτικό Θέατρο Καλλιθέας παρουσιάστηκε στις  εκεµβρίου 2019, από το ηµιουργικό Εργαστήρι Ηλιότεχνο,
       η παράσταση “Το διαφορετικό παιδί” της ίκυς Γεωρέττη. Πρόκειται για µία θεατρική παράσταση που προσέγγισε µε έναν 
ιδιαίτερο τρόπο, ένα πολύ λεπτό και ευαίσθητο θέµα  την εξοικείωση των παιδιών µε την εικόνα της αναπηρίας και την αποδοχή της 
διαφορετικότητας.

Η παράσταση, ιδιαίτερη σαν θέµα και σαν θέαµα, που συγκίνησε µικρούς και µεγάλους, πραγµατοποιήθηκε µε την υποστήριξη του 
Ιδρύµατος Ιωάννου . Κωστοπούλου.

Σ
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      τις 4 εκεµβρίου 2019, διοργανώθηκε εκδήλωση στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, στην Αίθουσα ιδασκαλίας της  
      Μεγάλης Μουσικής ιβλιοθήκης “ ίλιαν ουδούρη” για την παρουσίαση του D B k “Επί Σκηνής” του Γιώργου Κουβαρά, 
που έχει εκδοθεί από τις εκδόσεις Κ.Μ. αχαράκης µε την υποστήριξη του Ιδρύµατος Ιωάννου . Κωστοπούλου.

Η παρουσίαση αυτή ήταν η πρώτη µίας σειράς εκδηλώσεων, µε θέµα  “Επί σκηνής. Το θέατρο ως ηθικός θεσµός”, οι οποίες 
διοργανώνονται σε συνεργασία µε το πρόγραµµα “Οι νέοι της όπερας” της Εθνικής υρικής Σκηνής.

Σ

...........................................................................................................................................................................................
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Ίδρυµα Ιωάννου . Κωστοπούλου

        A , ΤΕ ΝΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΚΑΙ ΩΡΙΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑ υλοποίησε, µε την υποστήριξη του Ιδρύµατος Ιωάννου . 

        Κωστοπούλου, πρόγραµµα ξεναγήσεων σε ένα διευρυµένο κύκλο πολιτιστικών χώρων όπως µουσεία, αρχαιολογικούς 

χώρους, χώρους λα κού πολιτισµού, λειτουργίας του πολιτεύµατος, περιβαλλοντολογικής ευαισθητοποίησης και βιοµηχανικής 

παραγωγής.

Κατά τους µήνες Οκτώβριο, Νοέµβριο και εκέµβριο 2019, πραγµατοποιήθηκαν 22 επισκέ εις και συµµετείχαν συνολικά 

1 άτοµα µε κάθε τύπο αναπηρίας και κάθε ηλικία. Η ξενάγηση στους δηµόσιους αρχαιολογικούς χώρους και τα µουσεία 

πραγµατοποιήθηκε από αρχαιολόγο συνεργάτη της A , ενώ στους υπόλοιπους χώρους από τους δικούς τους 

ξεναγούς.

Στόχος του προγράµµατος είναι η ισότιµη συµµετοχή ανθρώπων µε διάφορες αναπηρίες και κάθε ηλικίας στην πλούσια πολιτιστική 

ζωή της πόλης µας και η απόκτηση της εµπειρίας και της γνώσης που προσφέρει µία επίσκε η σε χώρους πολιτισµού. Παράλληλα, 

προσφέρει στα άτοµα µε αναπηρία κοινωνική αποδοχή, ισότιµη συµµετοχή και γνώσεις καθώς, επίσης, συµβάλλει στην 

ευαισθητοποίηση και την αποδοχή της διαφορετικότητας από την κοινωνία µας.

Η
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Ίδρυµα Ιωάννου . Κωστοπούλου

      ο εργαστήριο αυτοσχεδιασµού στον χορό “ ” παρουσίασε η χορογράφος Σοφία Μαυραγάνη µπροστά σε κοινό στο 

      Κέντρο Μελέτης ορού Ισιδώρας  Ρα µόνδου Ντάνκαν, στις 2  Νοεµβρίου 2019. Το  εστιάζει στους τρόπους, 

µε τους οποίους οι δοµές και τα στοιχεία του παιχνιδιού επηρεάζουν, εµπλουτίζουν και εν τέλει διαµορφώνουν το καλλιτεχνικό 

αποτέλεσµα. Αφετηρία της ερευνητικής διαδικασίας είναι οι παρατηρήσεις και οι πρακτικές που καταγράφηκαν από τη 

Σοφία Μαυραγάνη µέσω της διαδροµής του καλλιτεχνικού και εκπαιδευτικού προγράµµατος pla A  σε 17 πόλεις του 

κόσµου, κατά τη διάρκεια του οποίου µελετήθηκε η σχέση παιχνιδιού και παραστατικών τεχνών.

Το  πραγµατοποιείται, για δεύτερη συνεχή χρονιά, µε την υποστήριξη του Ιδρύµατος Ιωάννου . Κωστοπούλου και του 

Κέντρου Μελέτης ορού Ι.  Ρ. Ντάνκαν.

Τ
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Alpha Κατοικία  “Για να αισθάνεσαι σπίτι σου, όχι σαν στο σπίτι σου ”

       Τράπεζα σχεδίασε µία νέα προσφορά που παρέχει λύσεις προσαρµοσµένες στις στεγαστικές ανάγκες των Πελατών της, σε 

       συνδυασµό µε επιπλέον προνόµια, µε στόχο τη στήριξη των οικογενειών που επιθυµούν να αποκτήσουν πρώτη κατοικία.

Το νέο στεγαστικό πρόγραµµα “Alpha Κατοικία” προσφέρει

 ευνο κούς όρους χρηµατοδότησης µε χαµηλό σταθερό επιτόκιο 

 δωρεάν ασφάλιση για κάθε παιδί της οικογένειας µε το πρόγραµµα Alpha Υγεία για λους la  για παιδιά, σε 

 συνεργασία µε την Α Α Ασφαλιστική. Καθ  όλη τη διάρκεια του δανείου παρέχεται στα παιδιά, έως την ηλικία των 16 ετών, 

 κάλυ η ιατρικών αναγκών, που αφορούν σε πρόλη η και διάγνωση, στα συµβεβληµένα διαγνωστικά κέντρα της ιο ατρικής

  Επι ρά ευση

  Πιστωτική κάρτα ρυσή Alpha Bank B n  a µε προνοµιακή αναλογία συλλογής πόντων, διπλάσια από τη βασική του 

  Προγράµµατος

  δώρο καλωσορίσµατος 20.000 B n  πόντους

  προνοµιακή τιµολόγηση, µε χαµηλό επιτόκιο και χωρίς ετήσια συνδροµή. 

ε κεντρικό µήνυµα  “Για να αισθάνεσαι σπίτι σου  όχι σαν στο σπίτι σου ”, το “Alpha Κατοικία  προβλήθηκε µέσω 

τηλεόρασης, Τύπου, ραδιοφώνου και διαδικτύου.

Για να δείτε τη διαφήµιση  πατήστε εδ .

H
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B n  “D a  B ”

        ε στόχο την ενίσχυση της σχέσης των Πελατών µε το Πρόγραµµα B n  και την
        ταυτόχρονη ανάδειξη του ηφιακού προσανατολισµού της Τράπεζας, σχεδιάστηκε 
χριστουγεννιάτικη προωθητική ενέργεια µέσω της l  εφαρµογής Bonus app. 

Η ενέργεια ονοµάστηκε “Dream Big” και προσκαλούσε υφιστάµενους και νέους 
B n  app χρήστες να επιλέξουν όσες από τις αγαπηµένες τους B n  προσφορές  
“ a  ”  επιθυµούσαν, ακόµα και αν δεν είχαν τους απαραίτητους πόντους για να 
τις αποκτήσουν, καθώς 100 τυχεροί θα κέρδιζαν το “ a  ” τους µετά από κλήρωση. 

Η ενέργεια διήρκεσε από τις 9.12.2019 έως τις 9.1.2020, ενώ η κλήρωση που 
ανέδειξε τους τυχερούς B n  app χρήστες πραγµατοποιήθηκε στις 10.1.2020. 

Η προβολή της ενέργειας πραγµατοποιήθηκε µέσω τηλεόρασης, ραδιοφώνου καθώς και µε τα παρακάτω Μέσα Επικοινωνίας
  A  επικοινωνία , n n
  B n  app h a n
  B n  
  Αποστολή  και n l  σε Πελάτες της Τράπεζας
  al a a pa n
  Ηλεκτρονικά µέσα συνεργατών 

Για να δείτε τη διαφήµιση  πατήστε εδ .
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      ο Πρόγραµµα B n  και ο νέος εναλλακτικός τρόπος προβολής του µέσω της συνεργασίας του µε γνωστούς n l n  που 

      παρουσίασαν και µίλησαν για τις B n  εµπειρίες που προσφέρει στους πελάτες του, διακρίθηκε µε δύο βραβεία στα “ n l n  

a k n  A a  2019”. 

Στη διοργάνωση, η οποία πραγµατοποιήθηκε για πρώτη φορά από τη B a  n a n , επιβραβεύθηκε ο πιο h  τοµέας 

του a k n  σήµερα, αναδεικνύοντας τις καλύτερες καµπάνιες, τα πιο δηµιουργικά a n , τα πιο καινοτόµα an  και τους πιο 

“αποτελεσµατικούς” n l n . 

Ειδικότερα, το B n  διακρίθηκε στις παρακάτω κατηγορίες, µε ένα l  και ένα B n  βραβείο. 

  Ενότητα    Α Ε Ο

  h  nn a n n B  B an  B  B an  n a n  a pa n

 
A A BA

 n l n  a k n  n a n  a pa n  Alpha Bank B n
 S

  B  n l n  h  B  n l n  a k n  a

 
A A BA

 a k n  p  n  n   Bank n  n  Alpha Bank
 O

Τα βραβεία παρέλαβαν Στελέχη της ιεύθυνσης  p n  an  al  και της ιεύθυνσης a k n  και ηµοσίων Σχέσεων. 

T
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Νέες διακρίσεις για το B n  app στα “ l n A a  2020”

      ρία επιπλέον βραβεία για τις καινοτοµίες που εισάγει στον τοµέα του   και τη µεγάλη αποδοχή της από το 
      καταναλωτικό κοινό, έλαβε η νέα εφαρµογή του Προγράµµατος  B n  app , στον ο ετήσιο διαγωνισµό  

 . 

Ειδικότερα, το B n  app εξασφάλισε το Χρυσό ρα είο στην κατηγορία “ l  app”, το Χρυσό ρα είο στην κατηγορία “  
n a ” και το Ασηµένιο ρα είο στην κατηγορία “ n  la n h   h p  App ”. 

Οι νέες αυτές διακρίσεις στα l n a a , τον διαγωνισµό που επιβραβεύει τις βέλτιστες πρακτικές και τις καινοτόµες εφαρµογές στον τοµέα του 
ηλεκτρονικού επιχειρείν, έρχονται σε συνέχεια των πρόσφατων βραβείων που έλαβε η Τράπεζα στα l  ll n  A a  2019. 

Αποτελούν δε, την αναγν ριση των καινοτόµων και µοναδικ ν χαρακτηριστικ ν του
 , όπως η ιδιαίτερα γρήγορη και εύκολη εγγραφή και σύνδεση του χρήστη, 

η ανεµπόδιστη πλοήγηση στις προσωποποιηµένες λειτουργίες της εφαρµογής και οι 
πολλαπλές επιλογές του µενού, που συµπεριλαµβάνουν ιστορικό συναλλαγών, ανάλυση 
και µεταφορά B n  πόντων και άµεση πρόσβαση στις προσφορές των Συνεργατών του 
Προγράµµατος. 

Επιπλέον, η εφαρµογή του προγράµµατος B n , του µεγαλύτερου προγράµµατος 
επι ρά ευσης από την  , διακρίνεται για το λειτουργικό, χρηστικό και 
καλαίσθητο  n a  και παρέχει µία ιδιαίτερα φιλική εµπειρία στον χρήστη, 
ακολουθώντας τη λογική του l   και εφαρµόζοντας τις πλέον σύγχρονες
τεχνικές στον τοµέα των l  app . λα αυτά τα χαρακτηριστικά τα αναγνωρίζουν 
και οι ίδιοι οι χρήστες δίνοντας σταθερά υ ηλή αθµολόγηση 4,7  της εφαρµογής 
στα App . 

Το B n  App τοποθετείται στην “καρδιά” της εµπειρίας του Πελάτη και της επικοινωνίας 
της Alpha Bank µαζί του, σύµφωνα µε τη νέα στρατηγική ανάπτυξης του Προγράµµατος B n . 

Μέσα σε 12 µήνες από την παρουσίασή της στην αγορά, τον εκέµβριο του 201 , 
περισσότεροι από  Πελάτες  έχουν εγγραφεί στην πρωτοποριακή 
εφαρµογή και τη χρησιµοποιούν καθηµερινά. 

Περισσότερες πληροφορίες για το n  a  είναι διαθέσιµες στην ιστοσελίδα της a ank. 

Τ
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http://www.alpha.gr
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Νέα κάρτα “ l p αµόγελο a” από την Alpha Bank και “Το αµόγελο του Παιδιού” 
Κάθε αγορά µε τη νέα κάρτα ενισχύει το “ αµόγελο του Παιδιού”

      να νέο προ όν καινοτοµίας και κοινωνικής συνεισφοράς, την προπληρωµένη κάρτα “  Χαµόγελο ” δηµιούργησε 
      η ράπεζα, στο πλαίσιο των ενεργειών Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, σε συνεργασία µε τον Οργανισµό “Το αµόγελο του Παιδιού”. 

Η κάρτα “ l p αµόγελο a” έρχεται να συµπληρώσει την κυκλοφορία της κάρτας  από την Alpha Bank, της πρώτης 
προπληρωµένης κάρτας της ελληνικής αγοράς που εκδίδεται µέσα σε µόλις 5 λεπτά, χωρίς να απαιτείται επίσκε η σε Κατάστηµα. Η 
φόρτιση και η διαχείριση της κάρτας γίνεται αποκλειστικά µέσω της εφαρµογής l p app. 

Πέραν της άριστης εµπειρίας του Πελάτη στον τοµέα των πληρωµών και της απόλυτης ασφάλειας συναλλαγών που παρέχει, η νέα 
προπληρωµένη επαναφορτιζόµενη κάρτα “ l p αµόγελο a” αποτελεί µέσο κοινωνικής προσφοράς. Συγκεκριµένα, το 

 της ετήσιας συνδροµής της κάρτας διατίθεται στον Οργανισµό “Το αµόγελο του Παιδιού”. Επιπρόσθετα, µε κάθε αγορά 
που πραγµατοποιείται σε φυσικά ή ηλεκτρονικά καταστήµατα, ο κάτοχος της κάρτας προσφέρει το ποσό των Ευρώ 0,05 και η 
Alpha Bank το διπλασιάζει. 

Η “ l p αµόγελο a” απευθύνεται σε όλους τους καταναλωτές που χρησιµοποιούν κάρτες για τις αγορές τους 
ανε άρτητα από την τράπε α µε την οποία συνεργά ονται. Η νέα κάρτα εκδίδεται επίσης εύκολα και γρήγορα µέσω της 
εφαρµογής l p app και αποστέλλεται σε φυσική µορφή ταχυδροµικά στους κατόχους για την πραγµατοποίηση των αγορών τους και 
σε φυσικά καταστήµατα.

Για την προβολή της νέας Κάρτας, πραγµατοποιήθηκε διαφηµιστική προβολή µέσω ραδιοφώνου και διαδικτύου. 

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιµες στις ιστοσελίδες της Τράπε ας www.alpha.gr και www.bleep.gr.

http://www.alpha.gr
https://bleep.gr/
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Alpha  “Ενηµερώσου για όλους τους λογαριασµούς σου,
ακόµα και αν ανήκουν σε άλλη τράπεζα”

        νέα δυνατότητα που δίνει το νέο Alpha  για Ιδιώτες σχετικά µε την προσθήκη τραπεζικών λογαριασµών που οι Πελάτες 

        τηρούν σε άλλες τράπεζες, διευκολύνει τη διαχείριση των καθηµερινών τους συναλλαγών. Οι χρήστες του νέου Alpha  

µπορούν πλέον να έχουν µία συγκεντρωτική εικόνα όλης της οικονοµικής τους κατάστασης, να βλέπουν τα υπόλοιπα των 

λογαριασµών τους σε άλλες ελληνικές τράπεζες και να υπολογίζουν εύκολα τις δαπάνες, αλλά και τα έσοδά τους, µέσω της 

ενότητας του ιστορικού.

Η προβολή της νέας δυνατότητας πραγµατοποιήθηκε µε διαφήµιση µέσω διαδικτύου.

Η
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Μοναδική προσφορά από τα πρατήρια h ll

       Alpha Bank σε συνεργασία µε τη Shell σχεδίασε για τους κατόχους της κάρτας Energy Mastercard µία µοναδική προσφορά.

Οι Πελάτες που πραγµατοποίησαν τις συναλλαγές τους στα συνεργαζόµενα πρατήρια καυσίµων h ll, από τις 15.11.2019 έως τις 

1.12.2019, µε τη χρήση της κάρτας τους, n  a a , κέρδιζαν  επι ρά ευση επί της αξίας των αγορών τους.

Επιπλέον, οι κάτοχοι οποιασδήποτε πιστωτικής κάρτας   που θα χρησιµοποιήσουν την κάρτα τους για αγορά πετρελαίου 

θέρµανσης, έως τις , έχουν τη δυνατότητα εξόφλησης σε  άτοκες δόσεις. 

Η ενέργεια γνωστοποιήθηκε στους Πελάτες µέσω µηνύµατος  και , των αντιγράφων των µηνιαίων εκκαθαριστικών καρτών 

και του .alpha. / a .

H

       ραγµατοποιήθηκε προωθητική ενέργεια αποκλειστικά για τους κατόχους των καρτών D n  l .

Συγκεκριµένα, για το χρονικό διάστηµα από την 1.11.2019 έως τις 1.12.2019, οι κάτοχοι των καρτών D n  l , για αγορές που 

πραγµατοποιούσαν στα καταστήµατα n  n , αξίας από 100 Ευρώ και άνω, κέρδιζαν 2.000 B n  πόντους για κάθε µήνα.

Π
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Ο κόσµος της οµορφιάς έχει ακόµη περισσότερο B n

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

http://www.alpha.gr/cards
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Η Alpha Bank Μαζί µε τα Παιδιά στο Μουσείο και στο Θέατρο

Γ
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     ια πέµπτη συνεχή χρονιά, ολοκληρώθηκε µε επιτυχία το Πρόγραµµα Εταιρικής Υπευθυνότητας της Alpha Bank “Μαζί µε τα 

     Παιδιά στο Μουσείο και στο Θέατρο”, µε τη συµβολή Εθελοντών από το Προσωπικό της Τράπεζας.

Κατά την εορταστική περίοδο 2019, περισσότερα από 100 παιδιά που φιλοξενούνται σε ιδρύµατα, συµµετείχαν σε 

χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, µέσω του Προγράµµατος. 

Στην Αθήνα, 45 παιδιά, ηλικίας από 6 έως 12 ετών, από Το Κέντρο Αγάπης Ελευσίνας, συµµετείχαν σε χριστουγεννιάτικο 

µουσικοθεατρικό και εικαστικό βιωµατικό εργαστήρι χειροτεχνίας µε θέµα τον Καρυοθραύστη, στο Κέντρο Πολιτισµού Ίδρυµα 

Σταύρος Νιάρχος. Τα παιδιά πήραν µέρος στην αφήγηση του παραµυθιού “Καρυοθραύστης” και στη συνέχεια, δηµιούργησαν τα 

δικά τους χριστουγεννιάτικα στολίδια.

Στη Θεσσαλονίκη, 55 παιδιά, ηλικίας από 12 έως 17 ετών, από το Ελληνικό Παιδικό Χωριό στο Φίλυρο, το Ορφανοτροφείο 

Θηλέων “Μέλισσα”, το Παιδικό χωριό SOS στο Πλαγιάρι και Το Χαµόγελο του Παιδιού συµµετείχαν σε χριστουγεννιάτικη 

γιορτή στην Αµερικανική Γεωργική Σχολή, όπου πραγµατοποιήθηκε πρωτότυπο χριστουγεννιάτικο εργαστήρι πάνω σε 

πραγµατικό κεραµίδι. Μετά από το εργαστήρι, ακολούθησε πάρτι, όπου τα παιδιά τραγούδησαν, διάλεξαν µουσική σε συνεργασία 

µε τον DJ, παρουσίασαν τις χορευτικές τους φιγούρες και έλαβαν δώρα από τους Εθελοντές µας.

Μας είπαν για το Πρόγραµµα:

Κάθε φορά που διοργανώνουµε τέτοιου είδους εκδηλώσεις, νιώθουµε τον ίδιο ενθουσιασµό µε τα παιδιά! Τα χαµόγελά τους είναι 

η µεγαλύτερη επιβράβευση και το σηµαντικότερο κίνητρο για να συνεχίσουµε να προσφέρουµε!

Καρολίνα Πικραµµένου, Στέλεχος ∆ιεύθυνσης Marketing και ∆ηµοσίων Σχέσεων- Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη



ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Στιγµιότυπα από τη χριστουγεννιάτικη εκδήλωση στην Αθήνα.

Στιγµιότυπα από τη χριστουγεννιάτικη εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη.
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Η Τράπεζα υποστηρίζει το Πρόγραµµα  του ρηµατιστηρίου Αθηνών
       Alpha Bank συµµετέχει στο Πρόγραµµα  του ρηµατιστηρίου Αθηνών µε την ιδιότητα του  p a  ha p n, 
       προκειµένου να συµβάλει στη στήριξη της ελληνικής επιχειρηµατικότητας, καθώς διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία, εµπειρία 
και πόρους ανθρώπινου δυναµικού που απαιτούνται για την προσήκουσα εκπλήρωση των δράσεων του  p a  ha p n.

Το Πρόγραµµα έχει αναπτυχθεί από το ρηµατιστήριο Αθηνών, µε σκοπό τη στήριξη των ελληνικών Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων, 
διευκολύνοντας την πρόσβασή τους σε επενδυτικά κεφάλαια µέσω της ελληνικής κεφαλαιαγοράς.

Η
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“Μάζεµα της Ελιάς

      ια άλλη µία χρονιά, πραγµατοποιήθηκε σε συνεργασία µε τη ιλοδασική νωση Αθηνών, το “Μάζεµα της Ελιάς”, στον Ελαιώνα 
      που βρίσκεται στην περιοχή του Αισθητικού άσους της Καισαριανής. 

ην Κυριακή, 24 Νοεµβρίου 2019, περίπου 100 Εθελοντές από το Προσωπικό της Τράπεζας συµµετείχαν µαζί µε τις οικογένειές 
τους στην περιβαλλοντική εκδήλωση, ενώ τα παιδιά είχαν παράλληλα την ευκαιρία να λάβουν µέρος σε εκπαιδευτικό παιχνίδι µε 
θέµα την ελιά, µε την καθοδήγηση εξειδικευµένων παιδαγωγών.

Το ελαιόλαδο που συγκεντρώθηκε, προσφέρθηκε ως δωρεά σε Ιδρύµατα Παιδικό ωριό  στη άρη και ατζηκυριάκειο Ίδρυµα 
Παιδικής Προστασίας , κατά την περίοδο των γιορτών των ριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.

Γ

...........................................................................................................................................................................................
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ήµητρα Σιατερλή
ύρα, 

ύλο και αλπακάς 215  140    εκ.

       κατασκευή της ήµητρας Σιατερλή µε τίτλο ύρα βρίσκεται στον χώρο συναλλαγών του Καταστήµατος Θηβών της Τράπεζας.H

Κατάστηµα Θη ν   
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Η αγάπη που τρέφει η Σιατερλή για τον φυσικό κόσµο και τις εικόνες που αυτός προσφέρει αποτυπώνεται ξεκάθαρα και µε 

σαφήνεια στο έργο. ρησιµοποιεί το ξύλο µε το οποίο κατασκευάζει τον σκελετό της λύρας και στη συνέχεια µε τη βοήθεια του 

αλπακά είδος σύρµατος  πλέκει σταδιακά τον ιστό της αράχνης. Το αποτέλεσµα µαρτυρά την ευαισθησία της, αλλά και την 

κοπιώδη προσπάθειά της έως ότου καταλήξει στο επιθυµητό αποτέλεσµα.

ήµητρα Σιατερλή
ύρα,
ύλο και αλπακάς 215  140   εκ.
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Το µοτίβο που δηµιουργεί η εικόνα του ιστού της αράχνης, 

αποτελεί θέµα µε το οποίο έχει καταπιαστεί µέσω πολλών 

εκφραστικών µέσων. Το έχει αποτυπώσει στα χαρακτικά της έργα, 

σε όλες τις τεχνικές που σε αυτά χρησιµοποιεί, στα γλυπτά και τις 

ευφάνταστες κατασκευές που κατά καιρούς έχει δηµιουργήσει.

αρακτηριστικό παράδειγµα είναι και ο επιβλητικός ιστός αράχνης 

που είχε κατασκευάσει µε αφορµή τους Ολυµπιακούς Αγώνες του 

2004 στη συµβολή των οδών Αθηνάς και Ευριπίδου στο κέντρο 

της Αθήνας.

ήµητρα Σιατερλή
ργος, 1952

ΙΟΓΡΑ ΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

      πούδασε ωγραφική, χαρακτική και διακοσµητικές τέχνες στην a e ia i e e rti της 
πολόνια, από το  έως το  πό το  και µετά, στράφηκε προς τη χαρακτική και 

µα ί µε τον in  an ini ίδρυσαν το  το Κέντρο αρακτικής θηνών  πό το  έως το 
, ήταν µέλος της µάδας αλκογραφίας  και αργότερα της οµάδας Κέντρο αρακτικής  

πό το  έως το , δίδασκε στο Τµήµα Εικαστικών και Εφαρµοσµένων Τεχνών του 
Πανεπιστηµίου ∆υτικής ακεδονίας στη λώρινα  χει πραγµατοποιήσει πολλές ατοµικές 
εκθέσεις, ενώ έργο της έχει παρουσιασθεί και σε πολλές οµαδικές

Σ
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      ύµφωνα µε την ελληνική µυθολογία, η Αρέθουσα ήταν νύµφη των πηγών και των δασών, συνοδός της θεάς ρτεµης. 

      ταν την αγάπησε ο ποτάµιος θεός Αλφειός, που έρεε στην Πελοπόννησο ανάµεσα στην λιδα και την Αρκαδία, εκείνη, 

για να τον αποφύγει, πέρασε τη θάλασσα µεταξύ Πελοποννήσου και Σικελίας και έφτασε στην Ορτυγία, µία νησίδα λίγα µέτρα 

από τις ακτές της Σικελίας. Εκεί, µεταµορφώθηκε από την ρτεµη σε πλούσια πηγή µε γάργαρο νερό. Τότε, ο Αλφειός 

µεταµορφώθηκε, µε τη σειρά του, σε ισχυρό υποθαλάσσιο ποταµό, την ορµητικότητα του οποίου δεν µπόρεσε να εµποδίσει 

ούτε ο Αδρίας το Αδριατικό πέλαγος , και πήγε στη Σικελία για να ενώσει τα νερά του µε εκείνα της πηγής της Αρέθουσας. 

Την εποχή του Μεγάλου Αποικισµού, οι Κορίνθιοι, µε αρχηγό και οικιστή τον Αρχία, έλαβαν χρησµό από το Μαντείο των 

ελφών, να χτίσουν µία αποικία στην Ορτυγία, εκεί όπου ενώθηκαν η Αρέθουσα µε τον Αλφειό. Το 7 4/7  π. ., ιδρύθηκαν 

οι Συρακούσες και, σύµφωνα µε τον Θουκυδίδη, η πρώτη κίνηση των αποίκων ήταν να απωθήσουν προς την ενδοχώρα τους 

γηγενείς που κατοικούσαν στη νήσο και να εγκατασταθούν εκεί. Σύντοµα, η πόλη επεκτάθηκε στην απέναντι ακτή και έµελλε 

να γίνει “η ωραιότερη και πλουσιότερη πόλη της Σικελίας”, όπως αναφέρει ο Κικέρωνας, η οποία πρωταγωνίστησε στην 

πολιτική και πολεµική ιστορία του αρχαίου ελληνικού κόσµου για πολλούς αιώνες. 

Οι κάτοικοι ποτέ δεν ξέχασαν την ιστορία τους, αφού ο ιδρυτικός τους µύθος αποτυπώθηκε στα νοµίσµατά τους, που 

θεωρούνται από τα ωραιότερα νοµίσµατα του αρχαίου κόσµου. Η όµορφη νύµφη Αρέθουσα, που ως νύµφη των πηγών, 

περιτριγυρίζεται από δελφίνια που κολυµπούν σε κυκλική κίνηση, αποτυπώθηκε στη µία ό η του νοµίσµατος θυµίζοντας για 

πάντα την πελοποννησιακή καταγωγή της πόλης.

Σ

Αρέθουσα και Αλφειός  ένας έρωτας που ίδρυσε µία αποικία

Αργυρό δεκάδραχµο Συρακουσών, 400 π. .
Εµπρόσθια ό η  Ηνίοχος οδηγεί τέθριππο. Από επάνω, Νίκη τον στεφανώνει.

Στο έξεργο πανοπλία και όπλα, τα γνωστά από την Ιλιάδα “οµηρικά άθλα”, “έπαθλα”. 
Οπίσθια ό η  ΣΥΡAΚΟΣ Ω . Κεφαλή Αρέθουσας περιτριγυρισµένη από τέσσερα δελφίνια.

a ank οµισµατική Συλλογή 

<       56 / 66       >



ΠΟ ΙΤΙΣΤΙΚΑ Α ΙΕΡΩΜΑΤΑ • ΣΤΙΓΜΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕ ΑΣ

Η ανθεκτικότητα της Τράπεζας στην οικονοµική κρίση του 1929

       παγκόσµια οικονοµική κρίση του 1929, που ξεκινά ως ήπια οικονοµική ύφεση, µετεξελίσσεται σε σηµαντική χρηµατιστηριακή και 

       τραπεζική κρίση και τελικά, οδηγεί σε µεγάλη οικονοµική καταστροφή, δεν άργησε να κάνει την εµφάνισή της και στην ελληνική 

οικονοµία. Το χρηµατιστήριο αρχίζει να κατρακυλά, οι πτωχεύσεις πενταπλασιάζονται, συµπαρασύροντας και τις πρώτες εµπορικές 

τράπεζες. Σύντοµα, ο πανικός και η µαζική απόσυρση καταθέσεων πλήττουν το σύνολο των τραπεζών και µαζί µε αυτές την Τράπεζα 

Ελληνικής Εµπορικής Πίστεως, όπως ονοµαζόταν τότε, η Alpha Bank.
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H

Σπάνιο επιτοίχιο ηµερολόγιο της Τράπεζας,
µέρος του πρώτου ολοκληρωµένου προγράµµατος
διαφηµιστικής προβολής στην ιστορίας της 1929 19 2 .
Απεικονίζει το Κεντρικό Κτήριο στη συµβολή των οδών
Σταδίου και Πεσµαζόγλου.
Το Ηµερολόγιο βρέθηκε κατεστραµµένο και το κύριο
σώµα του διασώθηκε µετά από τις κατάλληλες εργασίες
αποκατάστασης. 
Συλλογές στορικού ρχείου a ank
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Η Τράπεζα αντιδρά άµεσα προσφεύγοντας, για την απαιτούµενη ρευστότητα, στην Εθνική Τράπεζα που, παρά την ίδρυση της Τράπεζας 

της Ελλάδος, εξακολουθούσε να διατηρεί τον ρόλο του δανειστή τελευταίας προσφυγής. ίγο αργότερα, συναινεί στη συγχώνευσή 

της µε την Τράπεζα ιοµηχανίας και την Τράπεζα ακωνίας, η οποία ακυρώθηκε την τελευταία στιγµή, λόγω συγκυριακών γεγονότων. 

Το επόµενο πλήγµα που δέχεται η Τράπεζα Ελληνικής Εµπορικής Πίστεως προκλήθηκε από τη στάση πληρωµών στην οποία 

προχώρησε η Τράπεζα Μεσσηνίας, γεγονός που επέφερε µεγάλη νευρικότητα στην αγορά της περιοχής και µαζικές αναλή εις. 

Η Τράπεζα Ελληνικής Εµπορικής Πίστεως επέδειξε αξιοσηµείωτη ανθεκτικότητα, ενώ η θέση της εδραιώνεται περαιτέρω, ύστερα από 

τη συµφωνία που πέτυχε µε την Εθνική Τράπεζα, για συµµετοχή της τελευταίας στο µετοχικό της κεφάλαιο. 

Με ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια η Τράπεζα προχωράει στη ρύθµιση των εκκρεµοτήτων της, αλλά και στην προσπάθεια να αναπτύξει 

νέες εργασίες. Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι δεν αντιµετωπίζει µείζον πρόβληµα ακόµη και όταν το Ελληνικό δηµόσιο θα 

προχωρήσει πρώτα στην εγκατάλει η της νοµισµατικής σταθεροποίησης και τέσσερις µέρες µετά, την 1 Μα ου 19 2, σε αναστολή της 

υπηρεσίας του ηµοσίου χρέους. Σε µία προσπάθεια δε επίδειξης της ισχυρής της θέσης, η Τράπεζα εγκαταστάθηκε, τον Μάιο του 

19 2, στα νέα ιδιόκτητα γραφεία της στην Αθήνα και φρόντισε να εορτάσει το γεγονός, δίνοντάς του ταυτόχρονα και τη µεγαλύτερη 

δυνατή δηµοσιότητα. 
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Alpha A  ana n  Α.Ε. .Α.Κ.
Υ ηλές αποδόσεις και το 2019 για τα Alpha Αµοιβαία Κεφάλαια

        ορυφαίες θέσεις στις κατηγορίες τους κατέλαβαν για ακόµη µία χρ νιά τα  Αµοι αία Κεφάλαια Α/Κ , 

        προσφέροντας µία αξιόπιστη επενδυτική επιλογή, σε ένα διεθνές περιβάλλον µηδενικών επιτοκίων. 

Μεταξύ των Α/Κ που επενδύουν σε ελληνικά οµόλογα και µετοχές, το  Ελληνικό Οµολογιακό c (+34,5%) και το 

Alpha Ελληνικό Μικτό   κατατάσσονται στα κορυφαία Α/Κ της κατηγορίας τους το , διατηρώντας επίσης 

την υπεροχή τους σε ορίζοντα τριετίας και πενταετίας. Εξίσου σηµαντική είναι η διάκριση για το  Ελληνικ ν Εταιρικ ν 

Οµολόγων   που ξεχωρίζει στην πρ τη θέση ανάµεσα σε Α/Κ αντίστοιχης επενδυτικής πολιτικής. ηλές 

αποδόσεις πέτυχαν επίσης τα Α/Κ,    Ελληνικό Μετοχικό   και  Επιθετικής 

Στρατηγικής Ελληνικό Μετοχικό   σηµειώνοντας τις υ ηλότερες αποδόσεις του έτους µεταξύ των Alpha Α/Κ. 

Στον κόσµο των παγκόσµιων επενδύσεων, το      S  S  Μετοχικό   και 

το      S   Μετοχικό   κατέγρα αν τις δύο υ ηλότερες 

αποδόσεις στο σύνολο των  Α/Κ της κατηγορίας τους το 2019, µε το      S  S  

Μετοχικό  να διακρίνεται επίσης στην πρ τη θέση σε ορίζοντα τριετίας και πενταετίας. Εξίσου σηµαντική 

απόδοση σηµείωσε και το     Μετοχικό  , καθώς και το    

Μικτό   το οποίο κατέγρα ε τη µεγαλύτερη απόδοση ανάµεσα στα Α/Κ αποκλειστικού διεθνούς 

προσανατολισµού της κατηγορίας του. 

    Α Ε Α Κ  µε  χρόνια επενδυτικής παρουσίας και καινοτοµίας στη διαχείριση 

κεφαλαίων συνεχίζει να παράγει αξία και να ανταµείβει πλήθος µεριδιούχων που συνεχίζουν να εµπιστεύονται τα 

Alpha Αµοιβαία Κεφάλαια για την αποτελεσµατική διαχείριση και κατανοµή της περιουσίας τους. ιαθέτει  διεθν ς 

αναγνωρισµένα  Α Κ που επενδύουν στις κυριότερες διεθνείς αγορές και αναπτυσσόµενους κλάδους, κάνοντας 

προσιτό σε όλους τον κόσµο των επενδύσεων και προσφέρουν διαχρονικά κορυφαίες αποδόσεις.

K
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Alpha Bank p  
Κοινωνική προσφορά της Alpha Bank p   κατά την περίοδο των εορτών

       Alpha Bank p   συνέχισε την κοινωνική της προσφορά και φέτος τα ριστούγεννα, στο πλαίσιο της Εταιρικής 

       Κοινωνικής Ευθύνης. Συγκεκριµένα, κατά τη διάρκεια της εορταστικής περιόδου των ριστουγέννων και της 

Πρωτοχρονιάς, αντί για ευχετήριες κάρτες και δώρα, η Τράπεζα προσέφερε οικονοµική ενίσχυση, τρόφιµα και άλλα είδη 

πρώτης ανάγκης σε φιλανθρωπικούς οργανισµούς και φορείς, οι οποίοι στηρίζουν οικογένειες και άτοµα που βρίσκονται σε 

ανάγκη, σε όλες τις επαρχίες της Κύπρου. 

Η Τράπεζα ανταποκρίνεται έµπρακτα στις ανάγκες της κυπριακής κοινωνίας και βρίσκεται δίπλα στις ευπαθείς κοινωνικές 

οµάδες, συµβάλλοντας µε συνέπεια και υπευθυνότητα στη στήριξη της κοινωνίας. 

H
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       ι κάτοχοι των καρτών ρυσή Alpha Bank a, Ασηµένια Alpha Bank a και Alpha Bank A BA  a a , που

       πραγµατοποιούσαν τις αγορές τους στην ΙΚΕΑ Κύπρου, από την 1 εκεµβρίου 2019 έως και τις 1 Ιανουαρίου 2020, 

λάµβαναν από την Τράπεζα επιστροφή µετρητών µέχρι 15  στις κάρτες τους, µε µέγιστο όριο επιστροφής Ευρώ 75 τον µήνα, 

ανά κάρτα. Η προσφορά ίσχυε και για τις nl n  αγορές τους από το ηλεκτρονικό κατάστηµα της ΙΚΕΑ.

Με στόχο την προβολή της προωθητικής ενέργειας, πραγµατοποιήθηκε διαφηµιστική εκστρατεία µέσω τηλεόρασης, ραδιοφώνου 

και διαδικτύου. 

Για να δείτε την τηλεοπτική διαφήµιση  πατήστε εδ .

O

Alpha Bank p  
Πρόγραµµα Επιστροφής Μετρητών µέχρι 15  στην A Κύπρου
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        ε σκοπό την προβολή του δανείου της Τράπεζας για αγορά αυτοκινήτου, Alpha Αυτοκίνητο, πραγµατοποιήθηκε κατά τον 

        µήνα εκέµβριο διαφηµιστική εκστρατεία µε έµφαση στην “ γκριση σε 24 ώρες” καθώς και στη χαµηλή µηνιαία δόση.

Η διαφηµιστική προβολή περιελάµβανε τηλεοπτικές, ραδιοφωνικές και ηλεκτρονικές διαφηµίσεις. Στην τηλεοπτική διαφήµιση 

πρωταγωνιστεί ο ηθοποιός ασίλης αραλαµπόπουλος.

Για να δείτε την τηλεοπτική διαφήµιση  πατήστε εδ .

M

Alpha Bank p  
“Alpha Αυτοκίνητο”
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Alpha Bank an a
Συνεργασία της Alpha Bank an a και της a στο πλαίσιο

του a k n all n  l al p a

        Alpha Bank an a είναι η µόνη ευρωπα κή τράπεζα που συµµετέχει στο παγκόσµιο λανσάρισµα του προγράµµατος 
        a k n all n  l al p a , µαζί µε τις τράπεζες ah n a Bank Ινδία , an an a  Bank Ρωσία  
και A  Dha  al Bank και a h  Bank Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα . 

Πρόκειται για ένα πιλοτικό πρόγραµµα που προσφέρει στους κατόχους καρτών A την επιλογή, κατά την πραγµατοποίηση των 
αγορών τους, να επιµερίζουν το συνολικό ποσό των αγορών τους σε µικρότερες ισόποσες πληρωµές για καθορισµένο 
χρονικό διάστηµα.

Η

Συµµετοχή της Alpha Bank an a στην εκδήλωση

“Bank n  an   B n  n h    h  an an a  ” 

       τις 26 Νοεµβρίου 2019, πραγµατοποιήθηκε εκδήλωση µε θέµα  “Bank n  an   B n  n h    h  an an 
       a  ”, στο ουκουρέστι. Εµπειρογνώµονες από τον οίκο , την Ευρωπα κή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και 
Ανάπτυξης B D , την τράπεζα Ba la  και την Alpha Bank an a παρουσίασαν µε οµιλίες τους την τραπεζική αγορά στις 
χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης και στη Ρουµανία και ανέλυσαν την πρόσφατη πρώτη έκδοση καλυµµένων 
οµολόγων στη ρουµανική αγορά.

Η Alpha Bank an a, ως εκδότρια τράπεζα, και η τράπεζα Ba la , ως 
συντονίστρια της έκδοσης, µοιράστηκαν µε τους παρευρισκόµενους τις προκλήσεις 
που αντιµετώπισαν κατά τη συνεργασία τους για την πρώτη έκδοση καλυµµένων 
οµολόγων στη Ρουµανία. 

Ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος  h l al  της Alpha Bank an a Περικλής 
ούλγαρης, ο οποίος συµµετείχε στο πάνελ της εκδήλωσης, δήλωσε  “Είµαστε 

υπερήφανοι που, µαζί µε τους συνεργάτες µας, µοιραζόµαστε την εµπειρία της 
Alpha Bank an a ως της πρώτης εκδότριας τράπεζας καλυµµένων οµολόγων 
στην αγορά της Ρουµανίας”.

Σ
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Alpha Bank an a
ράβευση της Alpha Bank an a στα “B n  A na A a   ll n  2019”

       ατά τη διάρκεια των “B n  A na A a   ll n  2019”, η Alpha Bank an a έλαβε διάκριση αριστείας 

      στον τραπεζικό κλάδο, καθώς κατά τα 25 έτη παρουσίας της στην τοπική αγορά, σηµείωσε επιτυχίες, οι οποίες βασίστηκαν 

σε ένα βιώσιµο επιχειρηµατική µοντέλο που της επέτρε ε να εξελιχθεί σε µία από τις κορυφαίες τράπεζες στη Ρουµανία. 

Εκ µέρους της Τράπεζας, το βραβείο παρέλαβε ο Πρώτος Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος n an. 

Την εκδήλωση διοργάνωσε, για τρίτη συνεχή χρονιά, το περιοδικό B n  A na, µε την παρουσία περισσότερων από 100 

κορυφαίων στελεχών του τραπεζικού και χρηµατοπιστωτικού κλάδου, επαγγελµατιών και διπλωµατών, αναγνωρίζοντας τις 

προσπάθειες και τα επιτεύγµατα επιτυχηµένων εταιρειών, τραπεζών, επιχειρηµατιών και επενδυτών.

Κ
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        Alpha Bank Al an a A προκειµένου να συµβάλει στην υποστήριξη των πληγέντων από τον σεισµό της 26 Νοεµβρίου 

        2019, ανέλαβε µία σειρά πρωτοβουλιών, µεταξύ των οποίων και οι ακόλουθες

 ωρεά βασικών ειδών για τα άτοµα που νοσηλεύονται σε κέντρα επείγουσας περίθαλ ης.

 Υποστήριξη του φιλανθρωπικού κονσέρτου “  ll n   al n ”,  το οποίο διοργανώθηκε υπό την αιγίδα του 

 Πρωθυπουργού της Αλβανίας κ.  a a.

 ρηµατική δωρεά µέσω της νωσης Αλβανικών Τραπεζών.

 ωρεά του χρηµατικού ποσού που συγκεντρώθηκε για το καλάθι των ριστουγέννων, µέσω κατάθεσης στον σχετικό 

 τραπεζικό λογαριασµό τον οποίο άνοιξε η κυβέρνηση. 

 ιοργάνωση εορταστικής εκδήλωσης για περισσότερα από 5 παιδιά που φιλοξενούνται σε διάφορα ξενοδοχεία του 

 υρραχίου.  

Σηµειώνεται επίσης, ότι ο µιλος Alpha Bank προσέφερε επιπλέον οικονοµική ενίσχυση, µε τη µορφή δωρεάς χρηµατικού 

ποσού µέσω απευθείας κατάθεσης στον λογαριασµό τον οποίο άνοιξε η κυβέρνηση. 

Η

Alpha Bank Al an a A
Πρωτοβουλίες της Alpha Bank Al an a A για την υποστήριξη των πληγέντων

από τον σεισµό του Νοεµβρίου 2019
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      τις 17 Ιανουαρίου 2020, η Τράπεζα εγκαινίασε τη νέα της διαφηµιστική εκστρατεία για τα προ όντα καταναλωτικών δανείων 

      χωρίς εξασφάλιση, µε κύριο µήνυµα επικοινωνίας  “ n  l k  ”. 

Κεντρική ιδέα της διαφηµιστικής εκστρατείας είναι αυτή της προσφοράς, η οποία µεταφέρει στους Πελάτες µας το µήνυµα ότι 

φροντίζουµε να τους ανταµείβουµε για τη συνεργασία τους µε την Alpha Bank Al an a A, καθώς σε κάθε Πελάτη που 

υποβάλλει αίτηση δανείου, του οποίου εγκρίνεται η εκταµίευση, η Τράπεζα προσφέρει µία οικιακή συσκευή ως δώρο. 

Η διαφηµιστική προβολή θα πραγµατοποιηθεί µέσω τηλεόρασης, ραδιοφώνου, διαδικτύου καθώς και υπαίθριων διαφηµίσεων, 

για χρονικό διάστηµα δύο µηνών. 

Σ

Alpha Bank Al an a A
Νέα διαφηµιστική εκστρατεία “ n  l k  ” 




