
 
Τ   

      Τεύχος 64



κδοση  ορόσηµο οµολόγου i  2 ύ ους Ευρώ 00 εκατ., µε απόδοση 4,2 , 

από την Alpha Bank

ιάκριση της Τράπεζας

έος εσωτερικός διαγωνισµός καινοτοµίας i3!

Συµµετοχή της Τράπεζας στο επενδυτικό όρουµ Ελλάδα, στρατηγικός παράγοντας 

στη οτιοανατολική Ευρώπη. Η εµπιστοσύνη αναγεννιέται

Ενηµερωτικές Εκδηλώσεις για τους Πελάτες µας

Συγκεντρώσεις Στελεχών του ικτύου Καταστηµάτων της Τράπεζας

ιεύθυνση Εκπαίδευσης  Τα σηµαντικότερα εκπαιδευτικά γεγονότα του Ιανουαρίου 2020
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Εκπαιδευτικά προγράµµατα  Υ αίνοντας τη ωγρα ική

ιεύθυνση Ανθρωπίνου υναµικού  Μαζί  στην έκθεση Υ άνσεις. ωγρα ική και ταπισερί 

στην Ελλάδα από το 1 0 έως σήµερα

Η Alpha Bank υποστηρίζει την έκθεση Eρριµµένες σκιές  στο δρυµα ιάννη Τσαρούχη

Επίσκε η µαθητών του 2ου ενικού Λυκείου Καµατερού στη οµισµατική Συλλογή 

της Alpha Bank

Προσ ορά έκδοσης από την Alpha Bank

Η ιβλιοθήκη της Alpha Bank  Μάνος Ελευθερίου

δρυµα Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου
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Alpha Bank Albania SHA
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ιώργος κολ ίνος
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H Alpha Bank στον δείκτη ισότητας ύλων Bl b  n E ali  n

για δεύτερη συνεχή χρονιά

Η Τράπεζα υποστηρίζει το ak A i h

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙ ΙΚΗ ΕΥ Υ Η

Πρόγραµµα Επιβράβευσης για Μικρές Επιχειρήσεις  Αναγνωρίζουµε τη συνέπεια 

και σας επιβραβεύουµε

Alpha B in  Bankin  B in  i . Το πρώτο ελληνικό επιχειρηµατικό 

p a  από την Alpha Bank
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      Φεβρουάριος εκίνησε δυναµικά για την Τράπεζα, µε την επιτυχή έκδοση  ορόσηµο 
οµολόγου i  2 ύ ους Ευρώ 00 εκατ., µε απόδοση 4,2 , που έτυχε της ε αιρετικά 
θετικής ανταπόκρισης των επενδυτών. Η επιτυχής ολοκλήρωση της συναλλαγής συνιστά 
κοµβικό σηµείο για την υλοποίηση του Στρατηγικού µας Σχεδίου, που ανακοινώθηκε 
πρόσ ατα και αποτελεί έµπρακτη επιβεβαίωση της εµπιστοσύνης στο µέλλον της 
Alpha Bank και στις προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας, όπως δήλωσε ο E  της 
Alpha Bank, ασίλειος άλτης. 

Στο Επίκεντρο του τεύχους Φεβρουαρίου, µπορείτε να ενηµερωθείτε για το ο in  A h n , 
το µεγάλο γαστρονοµικό γεγονός της Αθήνας που διοργάνωσε µε επιτυχία, για ακόµη µία 
χρονιά, η Τράπεζα. Το in  A h n  αποτελεί πλέον έναν θεσµό που αναπτύσσεται 
δυναµικά και τον οποίο οι Αθηναίοι υποστηρίζουν θερµά όλο και περισσότερο. Α ίζει 
να σηµειωθεί ότι η ετινή διοργάνωση σηµείωσε ακόµη µεγαλύτερη επιτυχία, καθώς 
συµµετείχαν περισσότερα από 40.000 άτοµα. Από τις 2  Ιανουαρίου έως τις 
1  Φεβρουαρίου 2020, το κοινό µπορούσε να απολαύσει ειδικά διαµορ ωµένα µενού 
για όλα τα γούστα, σε περισσότερα από 140 επιλεγµένα εστιατόρια της Αθήνας. 

Επίσης, θα διαβάσετε για τις διακρίσεις του Οµίλου, µετα ύ των οποίων και η έντα η της 
Τράπεζας, για δεύτερη συνεχή χρονιά, στον διεθνή δείκτη ισότητας των ύλων Bl b  

n E ali  n  E , που επιβεβαιώνει τη σταθερή δέσµευσή της στην ενίσχυση 
της ισότητας των ύλων και στην προώθηση της θέσης των γυναικών στον χώρο 
εργασίας, καθώς και για το B in  i , το πρώτο ελληνικό επιχειρηµατικό p a  
που λάνσαρε η Alpha Bank.

Ο
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https://www.alpha.gr/el/epixeiriseis/trapeziki-epixeiriseon/podcasts
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EDITORIAL

Ακόµη, µπορείτε να ενηµερωθείτε για τη δραστηριότητα των Εταιρειών του Οµίλου και για 
τις δράσεις που υλοποιούνται µέσω των Προγραµµάτων Εταιρικής Υπευθυνότητας, αλλά 
και µε την υποστήρι η του Ιδρύµατος Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου.

Κλείνοντας, θα θέλαµε να υπενθυµίσουµε ότι η επιτυχής διε αγωγή του πρώτου 
εσωτερικού διαγωνισµού καινοτοµίας και νέων ιδεών i3 που διοργάνωσε η Τράπεζα και 
η µεγάλη ανταπόκριση των συναδέλ ων, έθεσαν τις βάσεις, ώστε ο διαγωνισµός να 
επαναλη θεί και έτος. Η ιεύθυνση η ιακού Μετασχηµατισµού και Καινοτοµίας, ως 
διοργανωτής του ιαγωνισµού, ανακοίνωσε ότι το νέο i3 είναι γεγονός και καλεί όλους 
µας να καταθέσουµε καινοτόµες ιδέες και προτάσεις, που µπορούν να συµβάλουν στη 
βελτίωση της εµπειρίας των Πελατών µας και στον τρόπο λειτουργίας της Alpha Bank.

Ε  Ε  Ε Ο
Ε αιρι  α ό η α αι ρι ι  Ε όσ ι  Οµί

https://alphabankintranet.alphasso.gr/digital-innovation/survey2020/Pages/default.aspx


ΣΤΟ ΕΠΙΚΕ ΤΡΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟΕΠΙΚΕΝΤΡΟΕΠΙΚΕΝΤΡΟΕΠΙΚΕΝΤΡΟ
ΣΤΟ

ο in  A h n
Το µεγάλο γαστρονοµικό γεγονός της Αθήνας

από την Alpha Bank

        ιεύθυνση  E p i n  an  al  σε συνεργασία µε τη ιεύθυνση a k in  και ηµοσίων Σχέσεων της 

        Τράπεζας, διοργάνωσαν µε επιτυχία, για η συνεχή χρονιά, το µεγάλο γαστρονοµικό γεγονός της Αθήνας που αποτελεί 

πλέον θεσµό, το in  A h n  από την Alpha Bank. 

πειτα από την αυ ηµένη συµµετοχή, κατά την περσινή διοργάνωση, µε την προσέλευση ρεκόρ περισσότερων από 34.000 

ατόµων, έτος, το in  A h n  διήρκεσε τρεις εβδοµάδες, από ι   α αρί   ι   ρ αρί  , 

προσ έροντας γαστρονοµικές απολαύσεις στο κοινό, σ  π ρισσό ρα από  πι µ α σ ια όρια η  θ α . 

πως κάθε χρόνο, τα εστιατόρια διέθεσαν ειδικά διαµορ ωµένα µενού στις προκαθορισµένες τιµές, κατόπιν έκπτωσης 20 , των 

Ε ρ   Ε ρ   αι Ε ρ   ια ό   απ ισ ι  σ  α ό  αρ  ση    

παρ ί α  πιπ  π ση . Επίσης, ορισµένα εστιατόρια πρόσ εραν και l n h n  στις προκαθορισµένες τιµές των 

Ε ρ   αι Ε ρ   µ  πιπ  π ση  σ  α ό  αρ  ση    

Η
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ΣΤΟ ΕΠΙΚΕ ΤΡΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟΕΠΙΚΕΝΤΡΟΕΠΙΚΕΝΤΡΟΕΠΙΚΕΝΤΡΟ
ΣΤΟ

Κατά τη διάρκεια του ου in  A h n , διοργανώθηκαν  παράλληλες εκδηλώσεις, δίνοντας τη δυνατότητα στους Αθηναίους να 
παρακολουθήσουν και να συµµετάσχουν σε µοναδικές γαστρονοµικές εµπειρίες.

Συγκεκριµένα, πραγµατοποιήθηκαν

 1 Global Star Chef Night, µε επίτιµο καλεσµένο τον βραβευµένο µε 2 αστέρια i h lin σε  A na  a

 2 Celebrity Chef Dining Experiences, στα κορυ αία εστιατόρια
 ■ Birdman, µε µενού από τον γνωστό σε  ρη εζενέ
 ■ CTC, µε ένα µοναδικό δείπνο από τον σε  Αλέ ανδρο Τσιοτίνη

 2 Wine Tasting Journeys στο Scala Vinoteca και στο Ergon House Athens

 3 Cooking Masterclasses από τους διάσηµους σε
 ■ Στέλιο Παρλιάρο
 ■ Αλέ ανδρο Παπανδρέου και
 ■ τίνα ικολάου
 
 1 Dine Art Experience, µία µοναδική εµπειρία που συνδύασε τη γαστρονοµία µε την τέχνη στο Μουσείο Μπενάκη.

Η προβολή της διοργάνωσης πραγµατοποιήθηκε στον Τύπο και στα περιοδικά, 
στα Μέσα Κοινωνικής ικτύωσης, αλλά και στο ραδιό ωνο µε δια ηµιστικά 
σποτ και διαγωνισµούς.

Α ίζει να σηµειωθεί ότι η ετινή διοργάνωση σηµείωσε ακόµη µεγαλύτερη 
επιτυχία, καθώς προσήλθαν π ρισσό ρα από  µα, καθιστώντας 
το in  A h n  έναν θεσµό που αναπτύσσεται δυναµικά και τον οποίο οι Αθηναίοι 
υποστηρίζουν θερµά όλο και περισσότερο κάθε χρόνο. 

ια α ί  σ ι µιό πα από     πα σ  
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https://youtu.be/_OuwVDNzKmg


H ΤΡΑΠΕ A

κδοση  ορόσηµο οµολόγου i  2 ύ ους Ευρώ 00 εκατ., 
µε απόδοση 4,2 , από την Alpha Bank
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       Τράπεζα ολοκλήρωσε µε επιτυχία την τοποθέτηση οµολόγου i  2, ύ ους Ευρώ 00 εκατ. Το οµόλογο έχει δεκαετή διάρκεια, 
       µε δυνατότητα ανάκλησης στα πέντε έτη, επιτόκιο 4,2  και είναι εισηγµένο προς διαπραγµάτευση στο ρηµατιστήριο του Λου εµβούργου. 

Σε συνέχεια των επα ών που είχε η διοίκηση της Τράπεζας µε την επενδυτική κοινότητα, η έκδοση συγκέντρωσε ε αιρετικά υ ηλή ζήτηση, 
καθώς εκδήλωσαν ενδια έρον περισσότεροι από 340 επενδυτές, µε κε άλαια ύ ους Ευρώ ,1 δισ. Ευρεία υπήρ ε η γεωγρα ική 
διασπορά, καθώς ποσοστό 2  της έκδοσης διατέθηκε σε διεθνείς επενδυτές, µε µεγαλύτερη τη συµµετοχή από την Ευρώπη 43  και το 
Ηνωµένο ασίλειο 3 . Α ιοσηµείωτο ήταν επίσης το επενδυτικό ενδια έρον από την Ασία 10 . Κατά το µεγαλύτερο µέρος της, η έκδοση 
καλύ θηκε από επενδυτές µακροπρόθεσµου ορίζοντα, µε την κάλυ η από διαχειριστές κε αλαίων και ασ αλιστικούς οργανισµούς να 
ανέρχεται πάνω από 0 . 

Η συναλλαγή αποτελεί αναπόσπαστο µέρος του στρατηγικού σχεδίου της Alpha Bank, το οποίο ανακοινώθηκε τον οέµβριο του 201 . 
Η έκδοση του οµολόγου συµβάλλει στη βελτιστοποίηση της κε αλαιακής δοµής και τη δια οροποίηση των πηγών άντλησης κε αλαίου της 
Τράπεζας, ενώ παράλληλα ενισχύει περαιτέρω τον Συνολικό είκτη Κε αλαιακής Επάρκειας κατά περίπου 10  µονάδες βάσης. 
Οι i i, l an Sa h  n na i nal, HSB , . . an και a  a k  ενήργησαν ως από κοινού διοργανωτές του βιβλίου 
προσ ορών και η i i ήταν ο ανάδοχος της έκδοσης. 

Ο  η    ασί ι  Ε  η  σ : 
Η πρώτη αυτή έκδοση οµολόγου i  2 συνιστά κοµβικό σηµείο για την υλοποίηση του Στρατηγικού µας Σχεδίου, το οποίο ανακοινώσαµε 

πρόσ ατα. Η επιτυχία του εγχειρήµατος, αποτέλεσµα της µεγάλης ζήτησης που σηµειώθηκε από µία ευρέως δια οροποιηµένη διεθνή 
επενδυτική βάση, αποτελεί έµπρακτη επιβεβαίωση της εµπιστοσύνης στο µέλλον της Alpha Bank και στις προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας .

Στο πλαίσιο της επιτυχούς ολοκλήρωσης της έκδοσης οµολόγου i  2, η ιοίκηση της Alpha Bank, µε επικε αλής τον ιευθύνοντα 
Σύµβουλο, ασίλειο άλτη και τον ενικό ιευθυντή και , Λάζαρο Παπαγαρυ άλλου, πραγµατοποίησε σειρά συναντήσεων και 
τηλε ωνικών συνδιασκέ εων µε επιλεγµένους ένους θεσµικούς επενδυτές σε µεγάλα χρηµατοοικονοµικά κέντρα στην Ευρώπη. 
Συγκεκριµένα, σε χρονικό διάστηµα δύο εβδοµάδων, πραγµατοποιήθηκαν περισσότερες από 2  συναντήσεις και 20 τηλε ωνικές 
συνδιασκέ εις µε περισσότερους από 12  επενδυτές στο Μιλάνο, το Παρίσι, το Λονδίνο και την Αθήνα.

Οι συζητήσεις µε τους ένους θεσµικούς επενδυτές επικεντρώθηκαν σε θέµατα που α ορούν στο ανανεωµένο Στρατηγικό Σχέδιο της 
Τράπεζας, µε έµ αση στη συναλλαγή τιτλοποίησης Μη Ε υπηρετούµενων Ανοιγµάτων ύ ους Ευρώ 12 δισ., στον µετασχηµατισµό του 
λειτουργικού µοντέλου της Τράπεζας και κυρίως στην πελατοκεντρική προσέγγιση, καθώς και στις προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας.

H
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ιάκριση της Τράπεζας

       ην Παρασκευή, 21 Φεβρουαρίου 2020, πραγµατοποιήθηκε η τελετή απονοµής των Επιχειρηµατικών ραβείων ΡΗΜΑ, που 

      διοργάνωσαν για 1 η συνεχή χρονιά το επενδυτικό και οικονοµικό περιοδικό ΡΗΜΑ και η E h  ia.

H Alpha Bank έλαβε το  ρα ί  στην κατηγορία α ρη Ε αιρία   για το 201 . Το πρώτο βραβείο 

έλαβε  µιλος Ελλάκτωρ.

Εκ µέρους της Τράπεζας, το βραβείο παρέλαβαν η S ni  i  της ιεύθυνσης Σχέσεων µε εσµικούς Επενδυτές και Αναλυτές 

Στέλλα Τράκα και  ιώργος Κουκάς της αυτής ιεύθυνσης.

T

Από αριστερά   ιώργος Κουκάς και η Στέλλα Τράκα.
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έος εσωτερικός διαγωνισµός καινοτοµίας i3!

      ο πρώτο i3, ο εσωτερικός διαγωνισµός καινοτοµίας της Alpha Bank, προσκάλεσε κάθε Εργαζόµενο της Τράπεζας σε ένα 

      συναρπαστικό τα ίδι  συµµετοχής, από την πρώτη ιδέα και την αρχική έµπνευση µέχρι την υλοποίησή της. Αυτό το i3 

σηµείωσε πρωτόγνωρη επιτυχία σε όλα τα επίπεδα, από τη θερµή υποδοχή του µε 228 ατοµικές και οµαδικές συµµετοχές από 

281 συναδέλ ους, µέχρι την τελική εκδήλωση, όπου οι 12 ιναλίστ παρουσίασαν τις ιδέες τους ενώπιον της ιοίκησης της 

Τράπεζας. Επιπλέον, έθεσε τις βάσεις και για τη συνέχεια, τ  ετινό i3. 

 νέο i3 είναι γεγονός, αποτελώντας µία εµπλουτισµένη και βελτιωµένη εκδοχή του περσινού διαγωνισµού, µε σκοπό να 

προωθήσει την καινοτοµία εντός της Τράπεζας, ακόµα πιο αποτελεσµατικά. Η κύρια βελτίωση του νέου i3 που αποτελεί και έναν 

από τους βασικούς στόχους του, εντοπίζεται στην πιο έντονη προαγωγή της οµαδικότητας, σε πλήρη εναρµόνιση και µε την ίδια 

τη ύση του οικοσυστήµατος της καινοτοµίας.

Οι οµαδικές συµµετοχές στο νέο i3 θα υποστηριχθούν µέσα από στοχευµένες ενέργειες και δράσεις. α υπάρ ουν δύο στάδια 

υποβολής αιτήσεων, µε περισσότερες ευκαιρίες για ανάπτυ η συνεργασιών και συνεργειών. 

πως και πέρσι, στην τελική άση θα προκριθούν 12 ιναλίστ, οι οποίοι θα ενταχθούν σε έναν εκτεταµένο a l a , στον 

οποίο θα λάβουν καθοδήγηση από την οµάδα των µεντόρων. Στον a l a , οι ιδέες των ιναλίστ θα ε ελιχθούν περαιτέρω 

και θα µορ οποιηθούν οι παρουσιάσεις τους, οι οποίες θα παρουσιαστούν στο τελικό pi h n , ενώπιον της ιοίκησης της 

Τράπεζας. Στην εκδήλωση αυτή θα αναδειχθούν οι 3 νικητές

ια περισσότερες πληρο ορίες, µπορείτε να επικοινωνείτε µε τους Κωνσταντίνο α τσα 210 1  1  και γγελο ριστο ίδη 

210 1  0  από τη ιεύθυνση η ιακού Μετασχηµατισµού και Καινοτοµίας. 

η σ  ρα σ µµ  σ   3!

T

https://alphabankintranet.alphasso.gr/digital-innovation/survey2020/Pages/default.aspx
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Συµµετοχή της Τράπεζας στο επενδυτικό όρουµ
Ελλάδα, στρατηγικός παράγοντας στη οτιοανατολική Ευρώπη.

Η εµπιστοσύνη αναγεννιέται

       ενικός ιευθυντής h l al  Bankin  της Alpha Bank Ιωάννης Εµίρης συµµετείχε σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης µε 

       θέµα ρηµατοδότηση των p , στο πλαίσιο του επενδυτικού όρουµ Ελλάδα, στρατηγικός παράγοντας στη 

οτιοανατολική Ευρώπη. Η εµπιστοσύνη αναγεννιέται .

Το Φόρουµ πραγµατοποιήθηκε από το Ελληνογαλλικό Εµπορικό και ιοµηχανικό Επιµελητήριο στο Παρίσι, στις 2  Ιανουαρίου 

2020, µε την υποστήρι η της Alpha Bank. 

O
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Ενηµερωτικές Εκδηλώσεις για τους Πελάτες µας

       ι θ ση ραπ ι  ι  αι   πραγµατοποίησε ενηµερωτική εκδήλωση για τους Πελάτες 

       της στη σσα ί η, στις 21 Ιανουαρίου 2020.

Η εκδήλωση εκίνησε µε οµιλία της ιευθύντριας της ιεύθυνσης Τραπεζικής Ιδιωτών και nal Bankin  Ευαγγελίας 

ατζηδάκη και στη συνέχεια, ακολούθησαν οµιλίες από τους ιευθυντές των ιευθύνσεων i a  Bankin  και Επενδυτικών 

αρτο υλακίων, Εµµανουήλ Αρζινό και Παναγιώτη Ρεµούνδο, αντίστοιχα καθώς και από τον Αντιπρόεδρο και ιευθύνοντα 

Σύµβουλο της Alpha A  ana n  Α.Ε. .Α.Κ. Κίµωνα ολίκα, µε θέµα Αποκωδικοποιώντας το επενδυτικό περιβάλλον . 

Επίσης, η ι θ ση   πραγµατοποίησε ενηµερωτικές εκδηλώσεις για τους Πελάτες της στη σσα ί η και 

στην θ α, στις 22 Ιανουαρίου και στις 4 Φεβρουαρίου 2020, αντίστοιχα.

Κατά τη διάρκεια και των δύο εκδηλώσεων πραγµατοποιήθηκαν οµιλίες από τους ιευθυντές των ιευθύνσεων i a  Bankin  

και Επενδυτικών αρτο υλακίων, Εµµανουήλ Αρζινό και Παναγιώτη Ρεµούνδο, αντίστοιχα και τον Αντιπρόεδρο και ιευθύνοντα 

Σύµβουλο της Alpha A  ana n  Α.Ε. .Α.Κ. Κίµωνα ολίκα, µε θέµα Αποκωδικοποιώντας το επενδυτικό περιβάλλον . 

Τα Στελέχη του Οµίλου παρουσίασαν στους Πελάτες i a  Bankin  επενδυτικά προ όντα και υπηρεσίες που προσ έρουν ευρύ 

άσµα επιλογών, ανάλογα µε τις ανάγκες του Πελάτη, α ιοποιώντας τις θετικές προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας. Στην 

ενηµερωτική εκδήλωση της Αθήνας, πραγµατοποίησε σύντοµη οµιλία και ο ενικός ιευθυντής h l al  Bankin  Ιωάννης Εµίρης.

H
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Συγκεντρώσεις Στελεχών του ικτύου Καταστηµάτων της Τράπεζας

      πό τις 22 Ιανουαρίου έως τις 8 Φεβρουαρίου 2020, πραγµατοποιήθηκαν, ανά την Ελλάδα, επτά συγκεντρώσεις Στελεχών 

      του ικτύου Καταστηµάτων της Τράπεζας, τις οποίες παρακολούθησαν περισσότερα από 800 Στελέχη, παρουσία 

ιευθυντών Κεντρικών Υπηρεσιών.

Στις συγκεντρώσεις παρευρέθηκε ο ενικός ιευθυντής ail Bankin  Ισίδωρος Πάσσας, ο οποίος ανα έρθηκε στις κύριες 

µακροοικονοµικές ε ελί εις και παρουσίασε το νέο τριετές στρατηγικό πλάνο της Τράπεζας καθώς και το πώς αυτό 

διαµορ ώνει τις στρατηγικές προτεραιότητες του ικτύου Καταστηµάτων. Επίσης, οι ιευθυντές των ιευθύνσεων 

Καταστηµάτων Αττικής και Ανατολικής Στερεάς Ελλάδος, Κεντρικής και ορείου Ελλάδος, Πελοποννήσου, υτικής Ελλάδος 

και Ιονίων ήσων, ήσων Αιγαίου και Κρήτης έκαναν απολογισµό των αποτελεσµάτων του προηγούµενου έτους και ανέλυσαν 

τους τοµείς της στοχοθεσίας του ικτύου Καταστηµάτων για τη νέα χρονιά.

A

Ο Ισίδωρος Πάσσας.
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ιεύθυνση Εκπαίδευσης
Τα σηµαντικότερα εκπαιδευτικά γεγονότα του Ιανουαρίου 2020

υναµικά εκίνησε το νέο έτος στον τοµέα της εκπαίδευσης µε τη διε αγωγή 30 προγραµµάτων, στα οποία συµµετείχαν 

1.  άτοµα.

Λαµβάνοντας υπ  ό η τόσο τις επιχειρησιακές ανάγκες, όσο και τα σχόλια των εκπαιδευοµένων, το περιεχόµενο αρκετών 

προγραµµάτων αναπροσαρµόστηκε, ενώ στο πλαίσιο της διαρκούς βελτίωσης των παρεχόµενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών, 

σχεδιάστηκαν και νέα εκπαιδευτικά προγράµµατα µε έµ αση στον τοµέα των επιχειρήσεων, την ανάπτυ η των διοικητικών 

ικανοτήτων, αλλά και στις απαιτήσεις της η ιακής εποχής.

Ενδεικτικά, ανα έρονται τα νέα προγράµµατα  Ο ρόλος του ana  στην η ιακή εποχή , Η παρακίνηση ως εργαλείο 

ανάπτυ ης µιας ευέλικτης οµάδας , ιαχείριση της Αλλαγής han  ana n  και Ανάπτυ η διοικητικών ικανοτήτων  

παίγνιο προσοµοίωσης .

Επίσης, θα επαναλη θούν τα εκπαιδευτικά προγράµµατα που, κατά το 201 , είχαν τη µεγαλύτερη απήχηση στο ίκτυο 

Καταστηµάτων, όπως το αναµορ ωµένο Καθυστερήσεις , το οποίο µπορούν να παρακολουθήσουν και οι Υπεύθυνοι Πελατείας 

Ιδιωτών ΥΠΙ , το ανασχεδιασµένο i  Anal i  ΥΠΕ  καθώς και τα  Ενισχυόµενα Αναπτυ ιακά Προγράµµατα  και Ανάλυση 

Οικονοµικών Στοιχείων Πελατών , ενώ τον τοµέα της διοικητικής θα πραγµατοποιηθούν τα προγράµµατα i  an  S  

ana n   Επόµενο ήµα , ιασ άλιση της συνεργασίας στην Οµάδα , Επικοινωνία Τεχνικές ανάπτυ ης του προσωπικού 

µου προ ίλ , µε παρακολούθηση τόσο σε αίθουσα, όσο και µέσω Ηλεκτρονικού Υπολογιστή B .

Εκτός από τα προγράµµατα που διε άγονται σε αίθουσα, πλούσιος είναι και ο κατάλογος των b Ba  ainin  µαθηµάτων, 

ενώ αρκετά είναι και τα µαθήµατα που πραγµατοποιούνται µε ε  αποστάσεως δι  αλληλογρα ίας  παρακολούθηση. 

Συγκεκριµένα, παρέχονται 81 εκπαιδευτικά προγράµµατα σε αίθουσα, 2 B  και 4 ε  αποστάσεως.
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Η ανταπόκριση των συναδέλ ων ήταν πολύ µεγάλη, καθώς υπεβλήθησαν 3. 30 αιτήµατα.

Εκ µέρους της ιεύθυνσης Εκπαίδευσης, θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια ικανοποίησης των αιτηµάτων ε όσον πληρούνται τα 

σχετικά κριτήρια συµµετοχής. Επιπλέον, θα συνεχιστεί και η προετοιµασία των Στελεχών και των Υπαλλήλων για τη συµµετοχή 

τους στις ε ετάσεις Πιστοποιήσεων της ΤτΕ και των Εσωτερικών Πιστοποιήσεων.

ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2020

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2020
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Εκπαιδευτικά προγράµµατα  Υ αίνοντας τη ωγρα ική

      ατά τη διάρκεια της έκθεσης Υ άνσεις. ωγρα ική και ταπισερί στην Ελλάδα από το 1 0 έως σήµερα , που διοργάνωσε 

      η Συλλογή ργων Τέχνης της Τράπεζας σε συνεργασία µε το Μουσείο Μπενάκη, πραγµατοποιήθηκαν εκπαιδευτικά 

προγράµµατα µε τίτλο  Υ αίνοντας τη ωγρα ική  που απευθύνονταν σε παιδιά ηλικίας από  έως 18 ετών.

Συγκεκριµένα, διε ήχθησαν δύο προγράµµατα, καθένα από τα οποία α ορούσε δύο δια ορετικές ηλικιακές οµάδες. Το πρώτο 

παρακολούθησαν οµάδες παιδιών από σχολεία της Αττικής και µέσα από αυτό ήρθαν σε επα ή µε µία δια ορετική έκ ανση της 

νεοελληνικής τέχνης, την Υ αντική.

Το δεύτερο πρόγραµµα είχε τη µορ ή εργαστηρίου και απευθυνόταν κυρίως σε παιδιά µικρότερης ηλικίας, από  έως 10 ετών. 

Τα παιδιά γνώρισαν τα έργα που έχουν υ ανθεί σε αργαλειό, µε τα νήµατα και τις τεχνικές ύ ανσης, ενώ δηµιούργησαν και τα 

δικά τους µικρά υ αντά.

K

Στιγµιότυπα από τα εκπαιδευτικά προγράµµατα.
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ιεύθυνση Ανθρωπίνου υναµικού
Μαζί  στην έκθεση 

Υ άνσεις. ωγρα ική και ταπισερί στην Ελλάδα από το 1 0 έως σήµερα

      ην Παρασκευή, 14 Φεβρουαρίου 2020, πραγµατοποιήθηκαν δύο εναγήσεις για το Προσωπικό της Τράπεζας, στην έκθεση 

      µε τίτλο  Υ άνσεις. ωγρα ική και ταπισερί στην Ελλάδα από το 1 0 έως σήµερα , στο Μουσείο Μπενάκη, Πειραιώς 138. 

Τις εναγήσεις πραγµατοποίησαν η Eπιµελήτρια της Συλλογής ργων Τέχνης της Τράπεζας Ειρήνη Οράτη και η έσποινα 

Τσούργιαννη από την αυτή Συλλογή. 

Οι συµµετέχοντες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν µία πολύ σπουδαία ό η της ελληνικής χειροτεχνικής παραγωγής που 

αναπτύχθηκε στις δεκαετίες 1 0 1 80 και να θαυµάσουν τα χειροτεχνήµατα αυτά, ταπισερί και χειροποίητα χαλιά, δίπλα στα 

αντίστοιχα ζωγρα ικά έργα από τα οποία προήλθαν.

T
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Η Alpha Bank υποστηρίζει την έκθεση Eρριµµένες σκιές  
στο δρυµα ιάννη Τσαρούχη

      ριάντα χρόνια µετά από τον θάνατο του ζωγρά ου ιάννη Τσαρούχη, εγκαινιάστηκε έκθεση µε τίτλο Eρριµµένες σκιές . 

      Η κθεση παρουσιάζεται στο δρυµα ιάννη Τσαρούχη στο Μαρούσι, σε επιµέλεια της διευθύντριας του Ιδρύµατος, 

ίκης ρυπάρη και θα διαρκέσει έως τις 1  Μαρτίου 2020.

Στην κθεση παρουσιάζεται, µέσα από έργα και σπουδές που ανήκουν στη συλλογή του Ιδρύµατος καθώς και µέσα από γραπτές 

προσωπικές του µαρτυρίες, η µελέτη του καλλιτέχνη για το ως και ειδικά για τις ερριµµένες σκιές, µε τις οποίες αρχίζει να 

ασχολείται τη δεκαετία του 1 0 δουλεύοντας τη σειρά έργων του µε τα κα ενεία. Η µελέτη του αυτή α ορά τόσο τις ανθρώπινες 

µορ ές που ζωγρα ίζει, όσο και όλα τα θέµατα που προσεγγίζει καθώς και τις σκηνογρα ίες του.

 

Η Alpha Bank ανέλαβε τη χορηγία του καταλόγου της κθεσης.

T
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Επίσκε η µαθητών του 2ου ενικού Λυκείου Καµατερού
στη οµισµατική Συλλογή της Alpha Bank

            µαθητές της Α  τά ης του 2ου ενικού Λυκείου Καµατερού επισκέ θηκαν τη οµισµατική Συλλογή της Alpha Bank και 

            παρακολούθησαν το εκπαιδευτικό πρόγραµµα Η συναρπαστική ιστορία του νοµίσµατος . Το Πρόγραµµα πραγµατοποιήθηκε 

στην Αίθουσα Εκπαιδευτικών Προγραµµάτων της Τράπεζας, την Παρασκευή, 21 και την Τετάρτη, 2  Φεβρουαρίου 2020.

Η Επιµελήτρια της οµισµατικής Συλλογής ρ ήµητρα Τσαγκάρη παρουσίασε την ιστορία του νοµίσµατος από την εποχή της 

εµ άνισής του, στα µέσα του ου αιώνα π. ., έως την έλευση του Eυρώ, το 2002.

Οι µαθητές έδει αν µεγάλο ενδια έρον για την επιλογή της εικονογρα ίας και τον τρόπο κατασκευής των αρχαίων νοµισµάτων, 

γνώρισαν τα διεθνή νοµίσµατα που κυκλο όρησαν κατά τη ρωµα κή και βυζαντινή περίοδο καθώς και τα νοµίσµατα της νεότερης 

εποχής. Ιδιαίτερη ανα ορά έγινε στη νοµισµατική ιστορία του νεότερου Ελληνικού Κράτους και παρουσιάστηκαν τα 

τραπεζογραµµάτια που κυκλο όρησαν από το 1830, µε πρώτο, τον οίνικα του Καποδίστρια. Επιπλέον, οι µαθητές συµµετείχαν σε 

εργαστήριο κατασκευής αρχαίων νοµισµάτων, συµπλήρωσαν τους µαγνητικούς πίνακες του νοµισµατικού χρονολογίου και έλαβαν 

σχετικά εκπαιδευτικά έντυπα.

0
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Προσ ορά έκδοσης από την Alpha Bank

Στο βιβλίο καταγρά εται η πορεία της νεοελληνικής γλυπτικής του 1 ου και του 20ού αιώνα. Επιχειρείται γενική θεώρηση 

των αναζητήσεων και των κατακτήσεών της, γίνεται ανα ορά στους δηµιουργούς και παρουσιάζονται τα πιο χαρακτηριστικά 

από τα έργα τους. Η µελέτη αυτή, που αποτελεί την πρώτη προσπάθεια καταγρα ής των Ελλήνων γλυπτών, συµβάλλει στην 

ε οικείωση του κοινού µε τα σηµαντικά έργα και στην πληρέστερη κατανόηση του πλούσιου περιεχοµένου της νεοελληνικής 

γλυπτικής.

       Τράπεζα προσ έρει την έκδοση η ι  π ι   ελληνική και αγγλική έκδοση  µ  π ση 
        αθ  ό η η ι ρ ια  αρ ί  .Η

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

   Ο  Σταδίου 40, Α Η Α  ή το ηλεκτρονικό κατάστηµα   

είτε κατόπιν παραγγελίας τηλ.  210 32  24 , : .

ια οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληρο ορία, µπορείτε να επικοινωνείτε µε τη ιβλιοθήκη της Alpha Bank στους αριθµούς 

τηλε ώνου  210 32  2440 και 210 32  244 .

ρύσανθος ρήστου, 
Μυρτώ Κουµβακάλη Αναστασιάδη
Αθήνα 1 82
Εµπορική Τράπεζα της Ελλάδος
ιαστάσεις 28,   23 εκ.

Σελίδες 10
Ελληνικά, αγγλικά

ιµ : Ε ρ  

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

        Μάνος Ελευθερίου, ποιητής, πεζογρά ος και στιχουργός, γεννήθηκε στις 12 Μαρτίου 1 38, στην Ερµούπολη. Σε ηλικία 14 ετών 
        µετακόµισε µε την οικογένειά του στην Αθήνα. Το 1  γνώρισε τον γγελο Τερζάκη, ο οποίος τον προέτρε ε να 
παρακολουθήσει µαθήµατα στη ραµατική Σχολή του Εθνικού εάτρου, ενώ τον επόµενο χρόνο εγγρά ηκε και στο Τµήµα εάτρου της 
Σχολής Σταυράκου. ρχισε να γρά ει ποιήµατα, θεατρικά έργα και στίχους το 1 0 κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής του θητείας στα 
Ιωάννινα. Εργάστηκε ως αρθρογρά ος, εικονογρά ος και ραδιο ωνικός παραγωγός. ιετέλεσε διευθυντής σύντα ης του 

ιλοσο ικού περιοδικού ευκαλίων  και για µεγάλο διάστηµα υπεύθυνος και επιµελητής εκδόσεων του εκδοτικού οίκου νώση . 
ταν µέλος της Eταιρείας Συγγρα έων. Το 200 , τιµήθηκε µε το Κρατικό ραβείο Λογοτεχνίας για το µυθιστόρηµα Ο καιρός των 

χρυσανθέµων  και το 2013, µε το ραβείο Ιδρύµατος Κώστα και Ελένης Ουράνη της Ακαδηµίας Αθηνών για το σύνολο του έργου του. 
Απεβίωσε στην Αθήνα, στις 22 Ιουλίου 2018, σε ηλικία 80 ετών, από ανακοπή καρδιάς.

Το 1 2, δηµοσιεύτηκε στο περιοδικό έα Πορεία  το πρώτο του ποίηµα µε τίτλο H τελική λύση  και αµέσως µετά κυκλο όρησε η 
πρώτη του ποιητική συλλογή µε τίτλο Συνοικισµός . Ακολούθησαν το 1 4, τα διηγήµατα Το διευθυντήριο  και το 1 , Η σ αγή . 
Από το πλούσιο συγγρα ικό του έργο εχωρίζουν τα µυθιστορήµατα Ο καιρός των χρυσανθέµων  2004 , Η γυναίκα που πέθανε δύο 

ορές  200 , Πριν απ  το ηλιοβασίλεµα  2011  κ.ά., η νουβέλα Το άγγιγµα του χρόνου  1 4  και οι ποιητικές συλλογές Τα 
όρκια  1 3 , Το νεκρό κα ενείο  1 , Η πόρτα της Πηνελόπης  2003 , Ο νοητός λύκος  2010 , Τα οµοιοκατάληκτα  2018  κ.ά.

Επίσης, έγρα ε και εικονογρά ησε παραµύθια για παιδιά και επιµελήθηκε την έκδοση λευκωµάτων µε θέµα τη Σύρο, όπως το 
Ενθύµιον Σύρου  και το τετράτοµο έργο έατρο στην Ερµούπολη τον εικοστό αιώνα . Ακόµα, έγρα ε στίχους για περίπου 400 

τραγούδια και συνεργάστηκε µε τους περισσότερους λληνες συνθέτες.

Η Συλλογή της ιβλιοθήκης της Τράπεζας περιλαµβάνει ικανό αριθµό έργων του Μάνου Ελευθερίου, µυθιστορήµατα, ποιήµατα κ.ά.

α σ   ια α ί   ί

O

eleftheriou.pdf


ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ

δρυµα Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου

ιασ α ρ σ ι    µ  αρ ί η ρα ι
Επιµ ια ρισ ό ρ  αρί

Ο πολιτιστικός οργανισµός  A h n  προσκάλεσε και ανέθεσε στον ιστορικό τέχνης ριστό ορο Μαρίνο τη σειρά συζητήσεων 
µε καλλιτέχνες ιασταυρώσεις .

Οι συζητήσεις πραγµατοποιούνται µε την υποστήρι η του Ιδρύµατος Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου, στον µη κερδοσκοπικό χώρο 
A S, που ιδρύθηκε από τη  A h n  τον Οκτώβριο του 201 , µε αποστολή να ανταποκριθεί στις κοινωνικές και πολιτικές 

περιστάσεις που µας περιβάλλουν µέσω διαλόγου, ανταλλαγής ιστοριών και νέων γνώσεων. 

Στη σειρά ιασταυρώσεις  ο ριστό ορος Μαρίνος συζητά κάθε µήνα, για το διάστηµα Φεβρουάριος  Ιούνιος 2020, µε 
εικαστικούς δια ορετικών γενεών για την καλλιτεχνική τους πρακτική. Σε αυτές τις ζωντανές συζητήσεις, οι καλλιτέχνες έχουν την 
ευκαιρία να ανταλλά ουν από εις και να µιλήσουν για τις ανα ορές και τις εµµονές τους. Το κοινό, από τη µεριά του, 
ε οικειώνεται µε τον τρόπο σκέ ης των καλλιτεχνών αποκτώντας βαθύτερη γνώση των µεθοδολογικών τους προσεγγίσεων. Η 
θεµατική της κάθε συζήτησης προκύπτει από τα µέσα που χρησιµοποιούν και από τα ζητήµατα µε τα οποία καταπιάνονται οι 
προσκεκληµένοι καλλιτέχνες. 

Στην πρώτη συζήτηση, που πραγµατοποιήθηκε στις 12 Φεβρουαρίου 2020, µε θέµα εν µου αρκεί η ζωγρα ική , συµµετείχαν οι 
κατα ιωµένοι ζωγρά οι Απόστολος εωργίου, Ηλίας Παπαηλιάκης, Ευτύχης Πατσουράκης και Μανταλίνα ωµά. πως µαρτυρά ο 
τίτλος, α ετηρία της συζήτησης ήταν το ερώτηµα για την αναγκαιότητα και επάρκεια του µέσου της ζωγρα ικής σήµερα.

h p // a . pa / l/p / in /
n a a  l a h n
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https://tavros.space/el/projects/crossings/
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δρυµα Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου

 ι θ  σ ι  αι ι  ρ

    

Το Φεστιβάλ A HE S E  A E E  A  έτος συµπλήρωσε δέκα χρόνια παρουσίας και όπως κάθε χρόνο, 

πραγµατοποιήθηκε στην Αθήνα, σε συνεργασία µε το έατρο της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών στις 24, 2  και 

2  Ιανουαρίου, 2020. 

Με επετειακή διάθεση, η οµάδα του A  επιµελήθηκε µία τριήµερη κινηµατογρα ική και χορευτική πρόταση για το κοινό, που 

περιλάµβανε, µετα ύ άλλων, το εν ε ελί ει έργο  an   της χορογρά ου Πέρσας Σταµατοπούλου, που έχει υποστηρί ει το δρυµα 

Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου, καθώς και τη δεκάλεπτη ταινία τεκµηρίωσης σχετικά µε την παραγωγή bi al του ιάννη Καρούνη, που 

επίσης έχει τύχει της υποστήρι ης του Ιδρύµατος. 

h p // .a h n i an p . /

n a a  anni a ni

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

α  σ ι ι

Το ντοκιµαντέρ ταν Φυσάει οτιάς  της Καλλιόπης Λεγάκη, που υλοποιήθηκε µε την ενίσχυση του Ιδρύµατος Ιωάννου Φ. 

Κωστοπούλου, προβλήθηκε στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος, στις 11 και 18 Ιανουαρίου 2020.

Το ντοκιµαντέρ ακολουθεί τις κινητές µονάδες υχοθεραπείας της Εταιρείας Περι ερειακής Ανάπτυ ης και υχικής Υγείας ΕΠΑ Υ  

στα νησιά των βορειοανατολικών και δυτικών Κυκλάδων, µέσω της καταγρα ής της διαδροµής της οµάδας των θεραπευτών, σε 

τακτά χρονικά διαστήµατα, από την πρωτεύουσα σε τόπους δύσβατους, µακριά από τα αστικά κέντρα, τη συνάντηση µε τους 

ανθρώπους που βιώνουν καθηµερινά τον υχικό πόνο και τις προσπάθειες που καταβάλλουν  σε συνεργασία πάντα µε την τοπική 

κοινότητα  για τη ροντίδα και τη θεραπεία τους.

ια α ί     ιµα ρ  πα σ  .

https://youtu.be/s-waDhvB_-Q


ΠΡΟ Ο ΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Πρόγραµµα Επιβράβευσης για Μικρές Επιχειρήσεις
Αναγνωρίζουµε τη συνέπεια και σας επιβραβεύουµε

       Τράπεζα, αναγνωρίζοντας τη συνέπεια που επιδεικνύουν οι Μικρές Επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών ως

       προς το σύνολο των χρηµατοδοτικών σχέσεων που τηρούν µαζί της, προσ έρει ένα ολοκληρωµένο Πρόγραµµα Επιβράβευσης.

Ειδικότερα, το Πρόγραµµα παρέχει

  ί ση  σ α ασ ισ ρα της ενυπόθηκης κατοικίας ή επαγγελµατικής στέγης µέσω της Α Α Ασ αλιστικής, 

  η οποία ε αρµόζεται αυτόµατα από την επόµενη ανανέωση του ασ αλιστηρίου.

    πό  στην εταιρική B n  κάρτα, οι οποίοι θα πιστωθούν κατά την επόµενη αγορά που θα 

  πραγµατοποιηθεί έως 31.3.2020. Εάν  δικαιούχος δεν έχει εταιρική κάρτα B n , µπορεί να εκδώσει σε οποιοδήποτε 

  Κατάστηµα της Τράπεζας, χωρίς χρέωση συνδροµής για τον πρώτο χρόνο και µε πίστωση των ανωτέρω πόντων .

Επιπ  η   ασ α ί ι ια η  Επι ίρηση: 

  Παροχή ρευστότητας για την κάλυ η αναγκών κε αλαίου κίνησης και για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων,  

  µ  πι ό ι  µ ι µ  α   σε ολόκληρο το εύρος των χρηµατοδοτικών προγραµµάτων της, 

  συµπεριλαµβανοµένων των σύγχρονων αναπτυ ιακών χρηµατοδοτικών εργαλείων που παρέχονται σε συνεργασία µε 

  α ιόπιστους ελληνικούς και ευρωπα κούς ορείς.

  Επι ό ηση  σε κάθε νέο ασ α ισ ρι  α ι  της Α Α Ασ αλιστικής που θα συνά ουν οι νόµιµοι 

  εκπρόσωποι της Επιχείρησης µέσω οποιουδήποτε Καταστήµατος της Alpha Bank.

  ηση πι ί  α   κατά την τοποθέτηση των επιχειρηµατικών διαθεσίµων σε προθεσµιακή κατάθεση σε 

  Ευρώ ή κατά την επόµενη ανανέωση της προθεσµιακής κατάθεσης σε Ευρώ που τηρεί η Επιχείρηση.

Το Πρόγραµµα Επιβράβευσης προβλήθηκε µέσω της ιστοσελίδας της Τράπεζας, µε ένθεση επιστολής στα Αντίγρα α 

Λογαριασµών καθώς και µε ηλεκτρονικά µηνύµατα στο Alpha b για Επιχειρήσεις.

H
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Alpha B in  Bankin
B in  i .

Το πρώτο ελληνικό επιχειρηµατικό p a  από την Alpha Bank

        ε στόχο την προβολή του B in  i  από την Alpha Bank, του πρώτου επιχειρηµατικού p a  στην Ελλάδα, 

        εκίνησε την Πέµπτη, 20 Φεβρουαρίου 2020, δια ηµιστική εκστρατεία σε i i al µέσα, η οποία ενισχύθηκε µέσω 

ραδιο ώνου, µε κύριο µήνυµα επικοινωνίας     πρ  η ι ό πι ιρηµα ι ό  από η   .  

 p a in  αποτελεί µία υπηρεσία και µία σύγχρονη τάση παγκοσµίως, η οποία κερδίζει καθηµερινά κοινό και στη χώρα µας, 

καθώς επιτρέπει στους ακροατές να ακούσουν a i  η ιακά αρχεία όποτε το επιθυµούν, κάνοντας nl a  στον υπολογιστή ή 

το κινητό τους µέσω των p a  app  και άλλων µέσων.

Στο B in  i  p a  της Alpha Bank ιλο ενούνται συνεντεύ εις σηµαντικών Ελλήνων επιχειρηµατιών που α ηγούνται 

στον δηµοσιογρά ο Σπύρο Μάλλη τις δυσκολίες, αλλά και τις προκλήσεις που συνάντησαν και επέρασαν στην επιτυχηµένη 

επαγγελµατική τους διαδροµή. Στον πρώτο κύκλο µπορείτε να ακούσετε, µετα ύ άλλων, τις ιστορίες του Παναγιώτη Τσινάβου, 

Προέδρου και ιευθύνοντος Συµβούλου της εταιρείας ΚΡΙ ΚΡΙ, της Λάρας ερουλάνου, Προέδρου και ιευθύνουσας Συµβούλου 

των Ιχθυοτρο είων Κε αλονιάς καθώς και την ιστορία του αγγέλη εροβασιλείου, αµπελουργού, οινοποιού και συλλέκτη. Τα 

p a  του B in  i  θα εµπλουτιστούν σύντοµα και µε άλλες ενδια έρουσες συνεντεύ εις, τις οποίες µπορείτε να 

ακούσετε στα p a  app , στο Sp i  ή στο .alpha. .

M



ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙ ΙΚΗ ΕΥ Υ Η

H Alpha Bank στον δείκτη ισότητας ύλων Bl b  n E ali  n
για δεύτερη συνεχή χρονιά

       σταθερή δέσµευση της Alpha Bank στην ενίσχυση της ισότητας των ύλων και στην προώθηση της θέσης των γυναικών στον

      χώρο εργασίας αναγνωρίστηκε για δεύτερη συνεχή χρονιά, µε την έντα ή της στον διεθνή δείκτη ισότητας των ύλων Bl b  

n E ali  n  E , έναν από τους σηµαντικότερους και εγκυρότερους επιχειρηµατικούς δείκτες διεθνώς.

Η Τράπεζα, η οποία α ιολογήθηκε για την έντα ή της στον δείκτη E , βάσει στατιστικών στοιχείων, διακρίθηκε και έτος για τις 

υ ηλές της επιδόσεις στη δηµιουργία ενός εργασιακού περιβάλλοντος ίσων ευκαιριών για άνδρες και γυναίκες καθώς και για τις 

προβλεπόµενες πολιτικές, τα προγράµµατα και τις παροχές ανθρωπίνου δυναµικού που απευθύνονται αποκλειστικά σε γυναίκες 

υπαλλήλους.

Ο δείκτης Bl b  n E ali  n  περιλαµβάνει σήµερα 32  επιχειρήσεις παγκοσµίως, τρεις εκ των οποίων είναι 

ελληνικές, και α ιολογεί .000 εισηγµένες εταιρίες από όλους τους τοµείς της οικονοµίας σε 84 χώρες, µε βάση τις πρακτικές 

δια άνειας που ε αρµόζουν σε θέµατα ισότητας και τις πρωτοβουλίες που αναλαµβάνουν για την προώθηση της θέσης των 

γυναικών στον χώρο εργασίας.

Παράλληλα, ο δείκτης E  αποτελεί µία σηµαντική πηγή πληρο όρησης για τη διεθνή επενδυτική κοινότητα, σε µία εποχή που τα 

κριτήρια α ιολόγησης, τα οποία σχετίζονται µε περιβαλλοντικές και κοινωνικές πολιτικές καθώς και µε την εταιρική διακυβέρνηση 

En i n n al S ial nan  / ES  a a , αποκτούν ολοένα και µεγαλύτερη βαρύτητα στη λή η επενδυτικών απο άσεων.
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ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙ ΙΚΗ ΕΥ Υ Η

Η Τράπεζα υποστηρίζει το ak A i h

       Alpha Bank υποστηρίζει το ak A i h Κάνε Μια Ευχή Ελλάδος , η οποία είναι µία Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία 

       που εκπληρώνει τις ευχές παιδιών που πάσχουν από σοβαρές ασθένειες.

ρευνες καταδεικνύουν ότι τα παιδιά, των οποίων έχει εκπληρωθεί η ευχή, µπορούν να ανακτήσουν τη σωµατική και 

συναισθηµατική δύναµη που χρειάζονται, για να αντιµετωπίσουν µία πολύ σοβαρή ασθένεια. Ο Οργανισµός ιδρύθηκε 

στην Ελλάδα, το 1  και εκπληρώνει, κατά µέσο όρο, µία ευχή κάθε 3  ώρες.

H
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ιώργος κολ ίνος
µ  Σ σ  1 8

Ακρυλικό σε µουσαµά, 1 ,   14 ,  εκ.

    ο έργο είναι τοποθετηµένο στο Κατάστηµα Αχιλλέως Παλαιού Φαλήρου της Τράπεζας, από το 201 .T

α σ ηµα ι α αι  α ρ  
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ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΑΦΙΕΡ ΜΑΤΑ • ΙΚΤΥΟ ΤΕ ΗΣ

Η Α ηρηµένη Σύνθεση ανήκε στη συλλογή έργων τέχνης της Εµπορικής Τράπεζας και βρισκόταν αρχικά, στο Κατάστηµα 
Παναγίτσας Παλαιού Φαλήρου.

Με τη βοήθεια µεγάλων επάλληλων µπλε και πράσινων χρωµατικών λωρίδων ο ζωγρα ικός χώρος ορίζεται σε πολλά επίπεδα. 
Πάνω στο πλούσιο αυτό χρωµατικό πεδίο τοποθετούνται διά ορες αδιευκρίνιστες όρµες, αλλά και λεκτικά συµπλέγµατα, όπως η 
ένδει η  33 στο κέντρο σχεδόν του πίνακα. εν γνωρίζουµε αν οι προσθήκες αυτές, οι οποίες ασ αλώς προσδίδουν έναν 
σουρεαλιστικό τόνο στον πίνακα, είναι τυχαίες ή έχουν κάποια ιδιαίτερη σηµασία για τον ζωγρά ο. Οι δύο ανθρώπινες µορ ές 
που ορούν γυαλιά και αποδίδονται εντελώς περιγραµµατικά από τον καλλιτέχνη στα δύο άκρα του πίνακα, περισσότερο 
υπονοούνται, παρά απεικονίζονται. Το γεγονός αυτό επιτείνει την αινιγµατική, αλλά και παιγνιώδη ατµόσ αιρα του έργου, που 
κινείται ανάµεσα στα όρια της αναπαράστασης και της α αίρεσης.  

αρακτηριστικά είναι, άλλωστε, όσα ο ίδιος ο καλλιτέχνης ανα έρει σχετικά µε τη δουλειά του  Η δουλειά µου εκινά κάθε ορά 
από την εστίαση του βλέµµατος. Παρατηρώ και αναλύω  τους ανθρώπους που βρίσκονται σε έναν χώρο, το ως, τις αλλαγές του 
καιρού, την υχολογία που συνιστά µε λίγα λόγια τη δυναµική ενός τοπίου .

ιώργος κολ ίνος
µ  Σ σ  1 8

Ακρυλικό σε µουσαµά, 1 ,   14 ,  εκ.
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ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΑΦΙΕΡ ΜΑΤΑ • ΙΚΤΥΟ ΤΕ ΗΣ

Α ίζει να σηµειωθεί, τέλος, ότι το έργο συµπεριλή θηκε στη µεγάλη έκθεση µε τίτλο  Η Συλλογή της Alpha Bank. Ελληνική 
Τέχνη από το 1 0 έως σήµερα . Στην κθεση, η οποία διοργανώθηκε το 2018 στο ΜΟΜ  Μητροπολιτικό Οργανισµό 
Μουσείων Εικαστικών Τεχνών εσσαλονίκης , παρουσιάστηκαν µε επιτυχία αντιπροσωπευτικά έργα νεότερης και σύγχρονης 
τέχνης από τη Συλλογή της Τράπεζας.

ιώργος κολ ίνος
έλο Κορινθίας 1 48 
εσσαλονίκη 201

ΙΟ ΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙ ΜΑ 

      ικ  σ ο ασ  γ α ικ  τ  στο τ ο ολογικ  α µογ  και στ  συ ια  
στ  τ τ  Σ ολή αλ   τ  ή α  γ α ική µ  το   αλ  και σκ ογ α α 
µ  το  ασιλ ι  1 7 1 80   το 1 81  το 1 8   υ τ ο ο  του  
συ ισ  τι  σ ου  του στ  l  a nal  p   B a A  στο α σι  µ  το  

 a an  και το   n n   το 1 8 υ ή  κα γ τή  γ α ική  στ  Σ ολή αλ  
 του ιστοτ λ ου α ιστ µ ου σσαλο κ  α α  τι  ασικ  ι ι ι  του 

κολ ου αι  σ  του ου και τ  υλικ  και  σ σ  τ  γ α ική  µ  το 
ι λλο  οτ λ  α αµ ολα α  α  του  ιο σ µα τικο  α αστατικο  γ ου  

τ  κα τι  1 70 1 0  µ  κ ιο ο α τ  γ α ική  του τ  οµ µ  σ σ  και τ  
κ αστικ τ τα του µατο

Α
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Στιγµιότυπα από την έκθεση στο .



ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΑΦΙΕΡ ΜΑΤΑ • Ε Α ΟΜΙΣΜΑ ΑΦΗ ΕΙΤΑΙ

      ύµ ωνα µε την ελληνική µυθολογία, ο ίας, για να τιµήσει τον γάµο του Πηλέα και της έτιδας γονείς του Αχιλλέα , οργάνωσε 

      µία δε ίωση στον λυµπο, στην οποία κάλεσε όλους τους θεούς και τους ηµίθεους. κανε όµως το λάθος, να µην καλέσει την 

ριδα, τη θεά της διχόνοιας, γιατί πίστευε ότι θα δηµιουργούσε κάποια αναστάτωση, όπως άλλωστε συνήθιζε. υµωµένη η ριδα, 

για να τον εκδικηθεί, κατά τη διάρκεια της δε ίωσης, πέτα ε ένα χρυσό µήλο από τον κήπο των Εσπερίδων, που έγρα ε επάνω τη 

λέ η καλλίστη  στη δοτική, δηλαδή για την οµορ ότερη , σπέρνοντας διχόνοια ανάµεσα στις θεές για το ποια εννοούσε το µήλο. 

Το µήλο διεκδίκησαν η ρα, η Αθηνά και η Α ροδίτη και ζήτησαν από τον ία να επιλέ ει µία από αυτές, για τον τίτλο της 

οµορ ότερης. Ο ίας, για να µην εκτεθεί, επέλε ε ως κριτή τον Πάρη, γιο του Πριάµου, βασιλιά της Τροίας και ζήτησε από τον Ερµή 

να συνοδεύσει τις τρεις υπο ή ιες µπροστά στον νεαρό πρίγκηπα, που εκείνη την ώρα έβοσκε τα βόδια του στο βουνό. Φθάνοντας 

µπροστά στον Πάρη, οι τρεις θεές προσπάθησαν να τον δωροδοκήσουν και να επηρεάσουν την κρίση του. Ειδικότερα, η ρα του 

υποσχέθηκε πλούτη και πολιτική δύναµη σε ολόκληρη την Ασία. Η Αθηνά του πρόσ ερε πολεµική ικανότητα και σο ία, ενώ η 

Α ροδίτη του είπε ότι θα του έδινε την οµορ ότερη γυναίκα επάνω στη η, την ραία Ελένη. Ο νεαρός Πάρης επέλε ε την 

προσ ορά της Α ροδίτης. Επειδή όµως η ραία Ελένη ήταν ήδη παντρεµένη µε τον Μενέλαο, βασιλιά της Σπάρτης, θα έπρεπε να 

την απαγάγει, όπως και έκανε, γεγονός που οδήγησε στον Τρωικό Πόλεµο.

Σ

Κρίση Πάριδος  ένας διαγωνισµός οµορ ιάς που οδήγησε σε πόλεµο

ο Πάρις τες θεές, στην στάνην του όταν ήλθαν,

ο ασεβής αδίκησε κι επαίνεσεν εκείνην την Α ροδίτη

οπού σ  ολέθριον έρωτα του εγίνη προ ενήτρα.

Οµήρου Ιλιάδα, , στίχοι 28 30
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άλκινο νόµισµα Κόµµοδου, 1 4/   1  µ. .
οµισµατοκοπείο  λιον Τρωάδος

Εµπρόσθια όψη: Α  ΚΛ Α ΡΗ ΚΟΜΟ Ο . Προτοµή Κόµµοδου προς τα δε ιά. 
Οπίσθια όψη: ΙΛΙΕ . Αθηνά, ρα και Α ροδίτη ιστάµενες στο πεδίο αριστερά,

µπροστά από τον Πάρη που κάθεται κάτω από ένα δέντρο στο πεδίο δε ιά.
Ο Πάρης οράει ρυγικό σκού ο και έρει στο δε ί χέρι µήλο

και στο αριστερό ένα ραβδί. Μπροστά από το κε άλι του Πάρη, η σύριγγα του Πανός. 
Alpha Bank Νοµισµατική Συλλογή 10876

Αυτό λοιπόν το στιγµιότυπο, την ώρα δηλαδή που οι τρεις υπο ή ιες θεές στέκονται µπροστά στον Πάρη, για να απο ασίσει ποια θα 

πάρει τον τίτλο της οµορ ότερης, το οποίο έµεινε γνωστό ως Κρίση Πάριδος , επέλε αν οι κάτοικοι του Ιλίου της Τροίας  για να 

εικονογρα ήσουν την οπίσθια ό η των νοµισµάτων τους, την εποχή του Κόµµοδου, ενός Ρωµαίου αυτοκράτορα, που αγαπούσε 

ιδιαίτερα την ελληνική µυθολογία και ταύτιζε τον εαυτό του µε τον Ηρακλή.
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Η ίδρυση της ial Bank  h  a  Ea  

       ι µεταβολές που γνωρίζει το ελληνικό τραπεζικό σύστηµα µετά από τον Πρώτο Παγκόσµιο Πόλεµο είναι σηµαντικές και 

       λαµβάνουν χώρα µε ραγδαίους ρυθµούς. Ο τερµατισµός του πολέµου και η επιτυχηµένη διαπραγµάτευση των ελληνικών 

διεκδικήσεων από την κυβέρνηση ενιζέλου σε συνδυασµό µε την υ ηλή ρευστότητα της οικονοµίας, δηµιουργούν πολλές 

προσδοκίες για την περαιτέρω ανάπτυ η των τραπεζικών εργασιών. Οι µεγάλες τράπεζες της εποχής σπεύδουν να αναπτύ ουν το 

ίκτυό τους, µε το βλέµµα στραµµένο κυρίως στον ανεκµετάλλευτο, από τραπεζική άπο η, χώρο της έας Ελλάδας. 

Σε αυτό το κλίµα ε ωστρέ ειας κινείται και η Εµπορική Τράπεζα, που ιδρύθηκε το 1 0 , ως συνέχεια της Τράπεζας Εµπεδοκλέους 

και µέσα σε λίγα χρόνια πέτυχε να εδραιώσει την παρουσία της στον ελλαδικό χώρο. δη το 1 20, ο ιδρυτής και ενικός ιευθυντής 

της Εµπορικής, ρηγόριος Εµπεδοκλής, υπερη ανεύεται ότι η Τράπεζα είχε µεγαλώσει τόσο πολύ, ώστε να διαθέτει υποκαταστήµατα 

στη Λάρισα, στα Τρίκαλα, στα ανιά, ακόµη και στη Μυτιλήνη.  

O
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Ο Λογότυπος 
της ial Bank

 h  a  Ea  

Επιστολή του Υποκαταστήµατος 
Αλε άνδρειας, 1 34
Ιστορικό Αρχείο Alpha Bank
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Η άσχηµη τροπή των γεγονότων µε την εµ άνιση της οικονοµικής κρίσης και τη Μικρασιατική Καταστρο ή δεν πτόησαν τα σχέδια το 

Εµπεδοκλή, ο οποίος µαζί µε µία οµάδα κε αλαιούχων που διατηρούσαν επιχειρηµατικά συµ έροντα στο Λονδίνο απο ασίζουν, τον 

οέµβριο του 1 22, την ίδρυση της ial Bank  h  a  Ea  , σηµερινή Alpha Bank n n. Η Τράπεζα θα έχει έδρα 

της το Λονδίνο και από τις άµεσες προτεραιότητές της υπήρ ε η απόκτηση του υποκαταστήµατος που διατηρούσε η Εµπορική Τράπεζα 

στην Κωνσταντινούπολη, η οποία πλέον αδυνατούσε να το κρατήσει ύστερα από τα προσκόµµατα που έβαζαν οι τουρκικές αρχές. 

Το 1 23, οι µετοχές της ial Bank  h  a  Ea   εισάγονται προς διαπραγµάτευση στο ρηµατιστήριο του Λονδίνου 

και τρία χρόνια αργότερα αποκτά παρουσία στην Αίγυπτο, ιδρύοντας Κατάστηµα στην Αλε άνδρεια. δη από τα πρώτα της βήµατα η 

Τράπεζα διαµορ ώνει έναν κοσµοπολίτικο χαρακτήρα τόσο λόγω των ιδρυτών της, όσο και λόγω της γεωγρα ικής διασποράς των 

εργασιών της.

Τον επόµενο χρόνο, η Τράπεζα ανοίγει υποκατάστηµα στην Κωνσταντινούπολη και σχεδιάζει την ίδρυση θυγατρικής Τράπεζας στο 

Λονδίνο. Εµπνευστής του σχεδίου υπήρ ε ο ρηγόριος Εµπεδοκλής που οραµατίζεται µία τράπεζα που θα ε υπηρετεί τη διείσδυση του 

αγγλοελληνικού εµπορίου στην εγγύς Ανατολή. 
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Το κτήριο της ial Bank  h  a  Ea  στο Λονδίνο
Φωτογρα ία, Ιδιωτική Συλλογή
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Alpha Bank p  
Η Alpha Bank p   Εργοδότης Ισότητας

Ηµερίδα Εθελοντικής Αιµοδοσίας Προσωπικού

        Alpha Bank p  , µετά από την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας α ιολόγησης και στο πλαίσιο τελετής 

        βράβευσης, πιστοποιήθηκε για δεύτερη συνεχή χρονιά ως Εργοδότης Ισότητας  από το Τµήµα Εργασιακών Σχέσεων του 

Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασ αλίσεων, και συγκεκριµένα, από τον Εθνικό Φορέα Πιστοποίησης 

Επιχειρήσεων, για την Ε αρµογή Καλών Πρακτικών για την Ισότητα των Φύλων στο Εργασιακό Περιβάλλον. Στο πλαίσιο της 

πιστοποίησης, η Τράπεζα ε αρµόζει διαδικασίες και καλές πρακτικές που α ορούν σε όλους τους στόχους και τοµείς του 

Μοντέλου Πιστοποίησης. 

Ενδεικτικά, η Τράπεζα έχει υιοθετήσει Ολοκληρωµένη έσµευση για ίση µεταχείριση µετα ύ ανδρών και γυναικών στις 

διαδικασίες πρόσλη ης και ανέλι ης, στην επαγγελµατική κατάρτιση, στην α ιολόγηση και ίση αµοιβή, στη συµ ιλίωση 

επαγγελµατικής και οικογενειακής ζωής, στην ίση συµµετοχή των εργαζοµένων στις διαδικασίες σχετικά µε τα θέµατα 

ανθρωπίνου δυναµικού και στη λή η µέτρων αντιµετώπισης της παρενόχλησης στον χώρο εργασίας.

Η Alpha Bank p   δεσµεύεται να συνεχίσει να εµπλουτίζει την ε αρµογή νέων καλών πρακτικών που α ορούν στους 

στόχους του προτύπου πιστοποίησης, µε σκοπό να προωθείται και να ενισχύεται η ισότητα των ύλων στην εργασία.

H

       τις 22 Ιανουαρίου 2020, η Τράπεζα διοργάνωσε Ηµερίδα Αιµοδοσίας, η οποία πραγµατοποιήθηκε µε επιτυχία, 

       µε την εθελοντική συµµετοχή µελών του Προσωπικού της Τράπεζας της επαρχίας Λευκωσίας, σε συνεργασία µε την 

Τράπεζα Αίµατος.

Σ
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Στιγµιότυπο από την απονοµή της Πιστοποίησης 
στον ιευθύνοντα Σύµβουλο της Τράπεζας
Κωνσταντίνο Κουτεντάκη από τον ενικό ιευθυντή
του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασ αλίσεων, κ. ρίστο Μαληκκίδη.
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Alpha Bank ania
Η Τράπεζα εγκαινιάζει το νέο µοντέλο λειτουργίας A  24/  Bankin

        Alpha Bank ania ανταποκρινόµενη στις διαρκώς µεταβαλλόµενες ανάγκες

        και προτιµήσεις των Πελατών της, οι οποίες διαµορ ώνονται από τις νέες 

δυνατότητες της τεχνολογίας, και µε στόχο τη βέλτιστη εµπειρία τους, εκίνησε τον 

Ιανουάριο, τον µετασχηµατισµό του παραδοσιακού  ΑΤΜ σε δίαυλο παροχής 

πολλαπλών υπηρεσιών. 

Με τη νέα γενιά ΑΤΜ ATM 24/7 Banking , οι κάτοχοι καρτών της Τράπεζας θα 

έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε πολλαπλές υπηρεσίες, χωρίς να περιορίζονται 

από το ωράριο λειτουργίας των Καταστηµάτων.

H

ράβευση της Alpha Bank ania

        Τράπεζα διακρίθηκε στην κατηγορία e-Partnership, κατά τη διάρκεια των “e-Finance Awards”, για δύο πρωτοβουλίες της

 την ενσωµάτωση των προγραµµάτων πληρωµών σε δόσεις και του προγράµµατος 
 επιβράβευσης Alpha Sh p στην πλατ όρµα πληρωµών S ph pa  και 
 την υπηρεσία άµεσης µετα οράς χρηµάτων µε τη χρήση καρτών, σε συνεργασία µε 

 την εταιρεία pia a n .

Εκ µέρους της Alpha Bank ania, το βραβείο παρέλαβε το ιευθυντής της ιεύθυνσης 
Καρτών i l a il .

Η εκδήλωση, η οποία πραγµατοποιήθηκε στις 3 Φεβρουαρίου 2020, για 1 η συνεχή 
χρονιά, µε την πάροδο των ετών έχει αναδειχθεί σε κορυ αίο θεσµό που επιβραβεύει τα 
πλέον ιλόδο α, εµπνευσµένα, σύνθετα και καινοτόµα έργα στον τοµέα που ορίζεται από 
τη σύγκλιση του κλάδου της Πληρο ορικής και των Επικοινωνιών και του 
χρηµατοπιστωτικού τραπεζικού κλάδου.

H
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Ο i l a il .

...........................................................................................................................................................................................
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Ο εώργιος Παπαναστασίου. 

Alpha Bank Albania SHA
Η Τράπεζα συµµετείχε στο 2ο Οικονοµικό Φόρουµ Τιράνων

       τις 30 Ιανουαρίου 2020, πραγµατοποιήθηκε το δεύτερο Οικονοµικό Φόρουµ Τιράνων, στο οποίο παραβρέθηκε 
       ο Πρωθυπουργός της Αλβανίας κ. E i a a, ενώ συµµετείχαν στελέχη των µεγαλύτερων εταιρειών από την Αλβανία 
και το ε ωτερικό. Στόχος του Φόρουµ ήταν να αποτελέσει πεδίο συζήτησης για τις προκλήσεις και τον τρόπο µε τον οποίο 
οι βέλτιστες πρακτικές άλλων χωρών µπορούν να προσαρµοστούν στην περίπτωση της Αλβανίας.

Μετα ύ των κύριων οµιλητών του Φόρουµ ήταν και ο ιευθύνων Σύµβουλος της Alpha Bank Albania SHA εώργιος 
Παπαναστασίου, ο οποίος έθεσε προς συζήτηση το ερώτηµα  Τι έχει προτεραιότητα  Η τραπεζική σταθερότητα ή ο τραπεζικός 
ανταγωνισµός
Σχετικά µε το θέµα, ο κ. Παπαναστασίου ανέ ερε  Η ανάπτυ η του τραπεζικού συστήµατος θα πρέπει να προηγείται  και 
πράγµατι προηγείται  των οικονοµικών ε ελί εων στη χώρα. Το τραπεζικό σύστηµα αρχικώς στηρίζει την οικονοµική ανάπτυ η 
και είναι ο σηµαντικότερος παράγοντας επίτευ ης χρηµατοπιστωτικής σταθερότητας. Η τραπεζική ε υγίανση των δύο τελευταίων 
ετών στη χώρα είχε ως αποτέλεσµα ένα ενισχυµένο ανταγωνιστικό περιβάλλον, το οποίο επιβάλλει στις τράπεζες να 
δια οροποιούνται µέσω ανταγωνιστικότερων προ όντων και καινοτόµων λύσεων, προκειµένου να παρέχουν βέλτιστη εµπειρία, 
αλλά και αποδεκτούς κινδύνους.  

Σ
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Alpha Bank Albania SHA
Ηµερίδα Εθελοντικής Αιµοδοσίας Προσωπικού

       τις 14 Φεβρουαρίου 2020, η Alpha Bank Albania SHA διοργάνωσε, για 10η συνεχή χρονιά, Ηµερίδα Αιµοδοσίας, 
       η οποία πραγµατοποιήθηκε µε επιτυχία, µε την εθελοντική συµµετοχή µελών του Προσωπικού της.

Κάθε χρόνο, η χώρα έχει ανάγκη από 30.000 µονάδες αίµατος, ενώ οι µονάδες που συγκεντρώνονται, ανέρχονται σε 
20.000.

Η Τράπεζα πραγµατοποίησε επιπλέον, εκστρατεία ευαισθητοποίησης στους λογαριασµούς της στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης, 
µε αναρτήσεις σχετικά µε τη σηµασία της εθελοντικής αιµοδοσίας.

Σ




