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EDITORIAL

     ριν από 3  περίπου χρόνια, η Τράπεζα αποφάσισε την έκδοση του περιοδικο  ΜΑ Ι, 
µε σκοπό την άµεση επικοινωνία µε το Προσωπικό της και την ενηµέρωσή του πάνω στις 
δραστηριότητες, τα σχέδια και τους προβληµατισµο ς της.

Τότε, περισσότερο από κάθε άλλη φορά στο παρελθόν, ήταν αναγκαίο να κατανοηθο ν 
από όλους οι δυσκολίες των καιρών, που µόνο µε κοινή προσπάθεια µπορο σαν να 
ξεπεραστο ν. τσι, γεννήθηκε ο τίτλος ΜΑ Ι.

Από τότε, το ΜΑ Ι καταγράφει διαρκώς την κοινή µας διαδροµή, µας ενηµερώνει και 
αποτελεί δίαυλο επικοινωνίας µας. Σήµερα, η ανάγκη για επικοινωνία είναι εξίσου µεγάλη. 
Οι πρωτόγνωρες συνθήκες που δηµιουργεί η πανδηµία του κορωνο ο , εκτός από 
τολµηρές αποφάσεις, απαιτεί την πλήρη και έγκαιρη ενηµέρωσή µας, προκειµένου να 
διασφαλίσουµε την υγεία όλων µας, αλλά και να ανταποκριθο µε στα νέα κοινωνικά και 
επαγγελµατικά δεδοµένα.

χουν ήδη αλλάξει πολλά στον τρόπο που εργαζόµαστε. Προσαρµοζόµαστε µε ταχείς 
ρυθµο ς συµµετέχοντας ενεργά στην προσπάθεια περιορισµο  της εξάπλωσης του 
κορωνο ο  Covid-19 , αλλά και των συνεπειών του για την ελληνική Οικονοµία και 
Κοινωνία. 

Στο τε χος αυτό, µπορείτε να ενηµερωθείτε για το σχέδιο δράσης που έχει εφαρµόσει η 
Τράπεζα για την αντιµετώπιση της πανδηµίας, διασφαλίζοντας την επιχειρησιακή συνέχεια 
σε όλους τους τοµείς της λειτουργίας της και µεριµνώντας για την απρόσκοπτη 
εξυπηρέτηση των Πελατών µας.

Π
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EDITORIAL

Επίσης, θα διαβάσετε το µήνυµα που απη θυνε προς το Προσωπικό του Οµίλου ο C  της 
Alpha ank Βασίλειος άλτης αναφορικά µε την αντιµετώπιση της υγειονοµικής κρίσης, τις 
προοπτικές και τους στόχους της Τράπεζας καθώς και την ανάγκη να στηρίξουµε ενεργά 
τους Πελάτες µας. 

Ακόµη, µπορείτε να ενηµερωθείτε για τα µέτρα στήριξης της ελληνικής οικονοµίας που 
υλοποιεί η Τράπεζά µας, διευκολ νοντας τους Ιδιώτες και Επιχειρηµατίες Πελάτες µας να 
αντεπεξέλθουν στις δυσµενείς οικονοµικές συνθήκες. Από το τε χος αυτό δεν θα 
µπορο σαν να λεί ουν οι αναφορές στην ιατρική µας οµάδα και τις ενέργειες που 
ανέλαβε όλο το τελευταίο διάστηµα, αλλά και προτάσεις για εναλλακτικο ς τρόπους 
διαχείρισης του χρόνου που “µένουµε σπίτι”. Το “Μαζί” συγκέντρωσε και σας παρουσιάζει 
µερικές από τις πρωτοβουλίες που έχουν ληφθεί σε παγκόσµιο επίπεδο από πολιτιστικο ς 
φορείς µε τη βοήθεια της τεχνολογίας.  

ΜΑ Ι θα αντιµετωπίσουµε µε υπευθυνότητα, υποµονή και αισιοδοξία τις δ σκολες 
καταστάσεις που βιώνουµε.

Η ιε θυνση Εταιρικής Επικοινωνίας ε χεται σε εσάς και τις οικογένειές σας
Καλό Πάσχα

ΙΕ Θ Ν  ΕΤΑΙ ΙΚ  ΕΠΙΚ ΙΝ ΝΙΑ
Εταιρική Ταυτότητα και Περιο ικές Εκ όσεις µίλου
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Μήνυµα του C  Βασίλειου άλτη προς το Προσωπικό του Οµίλου
ΜΑ Ι µε τους Πελάτες µας στα δ σκολα - Ισχυροί µετά την κρίση

      ην Παρασκευή, 3 Απριλίου 2020, ο C  της Alpha ank Βασίλειος άλτης 

      στο µήνυµά του προς το Προσωπικό του Οµίλου σχετικά µε την 

αντιµετώπιση της πανδηµίας Covid-19, τις προοπτικές και τους στόχους της 

Τράπεζας και, φυσικά, την ανάγκη να στηρίξουµε ενεργά τους Πελάτες µας, 

ανέφερε τα ακόλουθα:

“Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,

εν υπάρχει αµφιβολία πως ζο µε ιστορικές στιγµές.

Η υγειονοµική κρίση και τα αναγκαία µέτρα περιορισµο  της πανδηµίας έχουν 

ήδη σοβαρό αντίκτυπο στη ζωή µας και, βεβαίως, στην παγκόσµια και την 

ελληνική οικονοµία. Απέναντι σε αυτή τη µεγάλη, και αναπάντεχη πρόκληση, 

δεν υπάρχει περιθώριο για αναµονή και επιφυλάξεις. Καλο µαστε, ως οµάδα, 

να υποστηρίξουµε τους Πελάτες µας και την οικονοµία.

Εµείς οι τράπεζες επιτελο µε µια κρίσιµη κοινωνική υπηρεσία: έχουµε ευθ νη 

να διατηρήσουµε µέσα στην κρίση ζωντανό το σ στηµα πληρωµών και το 

συναλλακτικό κ κλωµα.

Είµαστε µέρος της εθνικής υποδοµής και για τον λόγο αυτό εξαιρο µαστε από κάθε περιοριστικό µέτρο, όπως αυτά που 

σαρώνουν παγκοσµίως τις κοινωνίες.

Αυτό καταδεικν ει το πόσο πολ τιµο είναι το έργο που επιτελείτε.

Τ
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Μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστηµα, κληθήκαµε να επανασχεδιάσουµε πλήρως το µοντέλο λειτουργίας µας. Με αποκλειστικό 

ενδιαφέρον την προστασία της υγείας και της ασφάλειας όλων µας, µε ευρηµατικότητα και µεθοδική εργασία, αξιοποιήσαµε τις επενδ σεις 

µας στα ηφιακά δίκτυα και καταφέραµε σε λίγα µόλις 2 ωρα κυριολεκτικά να µεταµορφώσουµε τον τρόπο που εργαζόµαστε.

Πλέον, εννέα στους δέκα συναδέλφους των κεντρικών υπηρεσιών εργάζονται καθηµερινά από το σπίτι, αφοµοιώνοντας ταχ τατα 

τους βασικο ς κώδικες συµπεριφοράς σε αυτό το νέο πλαίσιο εργασίας. Είµαι βέβαιος, πως όσο µεγαλώνει η εξοικείωσή τους 

µε τα νέα εργαλεία, θα βελτιώνεται περαιτέρω και η παραγωγικότητά τους.

Εκεί, όµως, που θέλω να απευθ νω τα πιο θερµά µου συγχαρητήρια είναι στον κόσµο µας στο ίκτυο. Καταφέρατε να 

διαχειριστείτε τις ανησυχίες σας και, µε άοκνη προσπάθεια και επαγγελµατισµό, επωµίζεστε καθηµερινά ένα βαρ  φορτίο. Και 

µάλιστα, σε µια περίοδο που δυστυχώς δεν έχουµε προλάβει να ξεκινήσουµε τα έργα για περαιτέρω κεντροποιήσεις λειτουργιών. 

Εξυπηρετείτε µε υποµονή τους Πελάτες µας, και ιδίως τους µεγαλ τερους σε ηλικία που δεν έχουν καταφέρει ακόµα να 

αφοµοιώσουν τις εναλλακτικές λ σεις που προσφέρουµε, ώστε να µην ταλαιπωρο νται στην ουρά. Για αυτή σας την αφοσίωση, 

σας είµαστε ευγνώµονες και δεν πρόκειται να ξεχάσουµε την προσπάθειά σας.

µως, µιλώντας µε πολλές και πολλο ς από εσάς τις τελευταίες ηµέρες, εισπράττω την ίδια αγωνία: “Ποια θα είναι η πορεία της 

οικονοµίας ” “Ποια η τ χη της Τράπεζας ” “Ποια η δική µας θέση την επόµενη µέρα ”

Κατ  αρχάς, οφείλουµε να αναγνωρίσουµε πως τα αντανακλαστικά στην αντιµετώπιση της κρίσης υπήρξαν άµεσα. Στο υγειονοµικό 

µέτωπο, το ελληνικό κράτος λειτο ργησε  κατά γενική οµολογία  υποδειγµατικά. Ως προς την οικονοµία, έχουµε από τη µία 

πλευρά την, χωρίς ιστορικό προηγο µενο, συντονισµένη νοµισµατική και εποπτική στήριξη από την Ευρωπα κή Κεντρική Τράπεζα 

και την Ευρωπα κή νωση και, από την άλλη πλευρά, ένα πρόγραµµα οικονοµικής βοήθειας Ευρώ ,8 δισεκατοµµυρίων, που 

υλοποιεί ήδη η ελληνική Πολιτεία. Καταλαβαίνετε, λοιπόν, πως δεν είµαστε µόνοι σε αυτή την προσπάθεια. λοι έχουν αντιληφθεί 

το δ σκολο έργο που έχουµε µπροστά µας.

Τώρα, όσον αφορά στην Τράπεζά µας, θέλω να είµαι σαφής.

Η κρίση αυτή µας βρίσκει σε πολ  ισχυρή θέση. ιαθέτουµε ε ρωστη κεφαλαιακή βάση και ενισχυµένη ρευστότητα.

λα όσα µαζί πετ χαµε πέρυσι, βελτίωσαν την ανθεκτικότητά µας και µας δίνουν ευελιξία σε αυτό το δυσµενές περιβάλλον.

Αυτό όµως δε σηµαίνει πως η πορεία µπροστά δεν θα έχει δυσκολίες  κάθε άλλο.
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Η οικονοµία µας, βρισκόµενη στα πρώτα αναπτυξιακά της βήµατα και βασιζόµενη σηµαντικά στον τουρισµό, είναι βέβαιο πως θα 

βιώσει έντονη φεση, ως αποτέλεσµα των µέτρων για περιορισµό της πανδηµίας. µως, τα µέτρα υποστήριξης της ελληνικής 

οικονοµίας που έχουν ήδη αρχίσει να υλοποιο νται, σε συνδυασµό µε νέες πρωτοβουλίες που θα αναληφθο ν σε εθνικό κι 

ενδεχοµένως σε ευρωπα κό επίπεδο, αναµένεται να απορροφήσουν σηµαντικό τµήµα των κραδασµών. τσι, προβλέπουµε 

επιστροφή σε αναπτυξιακή δυναµική το επόµενο έτος.

Σε αυτό το ενδιάµεσο διάστηµα θα βιώσουµε έντονη µεταβλητότητα, που θα επηρεάσει µε ασ µµετρο τρόπο τους Πελάτες µας. 

Πολλοί από αυτο ς θα αντιµετωπίσουν δυσκολίες και προσβλέπουν στη δική µας στήριξη.

Εδώ, ο ρόλος µας είναι ξεκάθαρος: πρέπει να καταβάλουµε κάθε προσπάθεια να τους στηρίξουµε αυτό το δ σκολο διάστηµα. Για 

αυτό και προσεγγίζουµε ήδη σε εξατοµικευµένη βάση τους Πελάτες µας. Προχωράµε σε ρυθµίσεις των δανείων χιλιάδων 

επιχειρήσεων και προτείνουµε σηµαντικές ελαφρ νσεις στους ιδιώτες και τους αυτοαπασχολο µενους, που έχουν χτυπηθεί από την 

κρίση. Παραµένουµε κοντά τους, εξυπηρετο µε τις συναλλαγές τους, τους υποστηρίζουµε στον σχεδιασµό της επόµενης ηµέρας.

εν πρέπει να ξεχνάµε: Στην κρίση είναι που σφυρηλατο νται οι πιο ισχυροί δεσµοί  και η οικογένεια της Alpha ank έχει αποδείξει

στα 1 0 χρόνια της ιστορίας της ότι γνωρίζει άριστα πώς να στέκεται δίπλα στους Πελάτες της στα δ σκολα και να δίνει λ σεις.

Η προσπάθειά µας αυτή δεν είναι αποσπασµατική, αλλά αποτέλεσµα ενός ολοκληρωµένου σχεδίου δράσης που κινητοποιεί την 

Εκτελεστική Επιτροπή, την Ανώτερη ιοίκηση και όλα τα Στελέχη µας, από άκρη σε άκρη σε όλα τα µέρη που έχουµε παρουσία. Η 

προσαρµογή των προτεραιοτήτων µας µέσα στην κρίση, λειτουργεί συµπληρωµατικά µε το Στρατηγικό µας Σχέδιο. Σε κάποιους 

πυλώνες του, όπως η απόλυτη επικέντρωση στους Πελάτες µας, επιταχ νουµε τον αρχικό µας σχεδιασµό, ενώ σε άλλους, όπως 

οι συναλλαγές για τη µείωση των µη εξυπηρετο µενων δανείων, θα πάµε λίγο πιο πίσω.

Υπέρτατο καθήκον µας είναι να συµβάλουµε στο να βγουν όσο γίνεται περισσότεροι συµπολίτες µας αλώβητοι από την κρίση, και να 

διαφυλάξουµε, έτσι, τον εθνικό παραγωγικό ιστό. Προς αυτή την κατε θυνση θα διοχετε σουµε, µε σ νεση, ρευστότητα, ώστε να 

υποστηρίξουµε την επιστροφή της οικονοµίας στην κανονικότητα. Μία επιστροφή που θα µας βρει όχι απλά ισχυρο ς, αλλά πρώτους
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Για να το πετ χουµε αυτό απαιτείται να υπερβο µε παγιωµένες λογικές και διαδικασίες, να αντιµετωπίσουµε όσα µας 

προβληµατίζουν, αλλά και να εστιάσουµε σε όσα θα µας βοηθήσουν να αντεπεξέλθουµε στο νέο αυτό περιβάλλον. Η επικοινωνία 

µας, ειδικά σε αυτή τη συγκυρία, είναι προ πόθεση επιτυχίας. λα τα µέλη της διοικητικής οµάδας αναµένουµε µε ενδιαφέρον τις 

δικές σας από εις για τις προκλήσεις που αντιµετωπίζουµε, ατοµικά και συλλογικά. Από τη δική µας πλευρά, είµαστε και θα 

είµαστε δίπλα σας αξιοποιώντας, διαδοχικά, κάθε µέσο επικοινωνίας.

Αυτές τις δ σκολες στιγµές, φροντίζουµε να είµαστε Μαζί, αλληλέγγυοι µε άλλες κοινωνικές οµάδες που δίνουν το δικό τους αγώνα. 

Ως Alpha ank στηρίζουµε αποφασιστικά και έµπρακτα τη µάχη του ιατρικο  και νοσηλευτικο  προσωπικο , διαθέτοντας τον αναγκαίο 

τεχνολογικό εξοπλισµό σε µονάδες εντατικής θεραπείας και παρέχοντας µέσα προστασίας για όσους δίνουν τη µάχη στην πρώτη γραµµή.

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,

χουµε όλοι φίλους, οικογένειες, παιδιά, γονείς, παππο δες και γιαγιάδες.

Αυτές τις ώρες της δοκιµασίας, ας σταθο µε δίπλα τους, ας σταθο µε ο ένας δίπλα στον άλλο.

Ακόµη κι αν είµαστε λίγο πιο µακριά.

Σας ευχαριστώ από καρδιάς για την αφοσίωση και την εντατική σας προσπάθεια.

Σας διαβεβαιώ ότι το ιοικητικό Συµβο λιο, ο Πρόεδρος και όλη η ιοίκηση της Τράπεζας είναι δίπλα σας, σήµερα όσο και την επόµενη ηµέρα.

Να είστε υγιείς και ασφαλείς ”

Μπορείτε ε ώ να είτε ολόκληρο το ιντεοσκοπηµένο µήνυµα του C  ασίλειου άλτη

https://apps.alpha.gr/videos


 ΤΡΑΠΕ A

<        9 / 40       >

Η Alpha ank στηρίζει το Εθνικό Σ στηµα Υγείας
για την αντιµετώπιση της πανδηµίας Covid-19

       Τράπεζά µας στηρίζει έµπρακτα την εθνική προσπάθεια για την αντιµετώπιση της πανδηµίας Covid-19 και το ιατρικό και 

       νοσηλευτικό προσωπικό που δίνει τη µάχη στην πρώτη γραµµή, καλ πτοντας τις ανάγκες σε ιατρικό και υγειονοµικό εξοπλισµό 

των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας, σε τρία Νοσοκοµεία αναφοράς στην Ελλάδα.  

Συγκεκριµένα, προσέφερε στο ενικό Νοσοκοµείο Νοσηµάτων Θώρακος Αθηνών  ωτηρία , στο Πανεπιστηµιακό 

ενικό Νοσοκοµείο ΑΧΕΠΑ  Θεσσαλονίκης και στο Πανεπιστηµιακό ενικό Νοσοκοµείο Λάρισας, ιατρικά µηχανήµατα 

τελευταίας τεχνολογίας, µεταξ  των οποίων oni o  παρακολο θησης ζωτικών λειτουργιών ασθενών, ηφιακό ακτινολογικό, 

ηφιακο ς καρδιογράφους, βιντεολαρυγγοσκόπια, βρογχοσκόπια, κλίνες ΜΕΘ καθώς και υγειονοµικό εξοπλισµό που είναι 

αναγκαίος για την προστασία του ιατρικο  και νοσηλευτικο  προσωπικο .  

Είχε προηγηθεί επικοινωνία της Τράπεζας µε τις ιοικήσεις των Νοσοκοµείων “Η Σωτηρία”, “Α ΕΠΑ” και άρισας, προκειµένου να 

εξειδικευθο ν οι ανάγκες και να καλυφθο ν µε τον καλ τερο δυνατό τρόπο. Η Alpha ank ευχαριστεί τις ιοικήσεις των τριών 

νοσοκοµείων και τις αρµόδιες υπηρεσίες της Πολιτείας για τη στενή συνεργασία προς την επίτευξη του κοινο  στόχου, της παροχής 

δηλαδή του αναγκαίου εξοπλισµο  προς το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.  

Με πλήρη συναίσθηση του ρόλου και της ευθ νης της προς το κοινωνικό σ νολο, η Alpha ank θα συνεχίσει να στηρίζει το Εθνικό 

Σ στηµα Υγείας για την αντιµετώπιση της υγειονοµικής κρίσης.

 Alpha Bank στηρίζει αυτούς που ίνουν τη µά η στην πρώτη ραµµή

Η
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Μαζί απέναντι στον Covid-19
Στο επίκεντρο η προστασία της υγείας όλων µας και η συνέχιση της λειτουργίας της Τράπεζας

Η εµφάνιση του κορωνο ο  στη χώρα µας µάς έφερε αντιµέτωπους µε πρωτόγνωρες συνθήκες, που απαίτησαν τη λή η τολµηρών 

αποφάσεων και µέτρων, προκειµένου να διασφαλιστεί τόσο η υγεία των Υπαλλήλων  και των Πελατών µας, όσο και η επιχειρησιακή συνέχεια 

της Τράπεζας.

Πρ ετ μασία 
all enter κα  

η
Δημιουργία 
Γραμμής 
επικοινωνίας για 
Remote Access
Κατάρτιση 
Οδηγιών 
σύνδεσης στα 
συστήματα και τις 
επικοινωνίες

28/2 3/3 6/3 9/3 15/3 16/3 31/3

  Α Τ  Α Τ Τ Π  Τ  I 19 ΠΤ Α

•

π ίηση 
Remote Access 
818 πα ή
Άμεση κάλυψη 
απομακρυσμένης 
λειτουργίας 
κρίσιμων 
εργασιών της 
Τράπεζας

•

8  σε 
Τη ερ ασία
3.836 Υπάλληλοι 
της Τράπεζας και 
Εταιριών Ομίλου 
δουλεύουν από 
το σπίτι (άνω του 
85% των 
Κεντρικών 
Υπηρεσιών)

•

ερ π ίηση 
Τη ερ ασία   
1.142 Υπάλληλοι 
της Τράπεζας και 
Εταιριών Ομίλου 
δουλεύουν από 
το σπίτι (32% των 
Κεντρικών 
Υπηρεσιών)
Έναρξη 
αποστολής 480 
PC σε σπίτια 
Υπαλλήλων

•

•

π ίηση 
Remote Access 
3 476 

πα ή
3.296 για Τράπεζα
180 για τις 11 
Εταιρίες Ομίλου 
στην Ελλάδα

•
•

•

ερ π ίηση 
ε ί υ ( )

Προτεραιοποίηση 
Κρίσμων 
Εργασιών
Διαχωρισμός 
Ομάδων σε 
διαφορετικά κτίρια 
(split teams)
Επικοινωνία με 
κρίσιμους 
συνεργάτες 
(service providers/ 
vendors)

•

•

•

ημέρ ση
Πρ σ π κ
Ανάρτηση 
Οδηγιών 
πρόληψης στο 
Intranet
Ανοιχτή Γραμμή 
επικοινωνίας με 
γιατρό της 
Τράπεζας

•

•

     τις σελίδες που ακολουθούν επιχειρούµε µία πρώτη καταγραφή του συντονισµένου σχεδίου δράσης που εφάρµοσε η Τράπεζα κατά 

τη διάρκεια του Μαρτίου.
Σ
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µεση και υπεύθυνη ενηµέρωση, από την πρώτη στι µή

Παρακολουθώντας τις εξελίξεις και έχοντας πάντα ως βασικό γνώµονα την υγεία και την ασφάλεια των ργαζοµένων, η ιεύθυνση 
Ανθρωπίνου υναµικού φρόντισε από την πρώτη στιγµή σε συνεργασία µε τους Ιατρο ς της Τράπεζας, Ευθυµία Πουληµένου και 
γγελο Καρατζαφέρη, να παρέχει έγκυρη ιατρική ενηµέρωση προς όλο το Προσωπικό για θέµατα πρόλη ης και προφ λαξης από τον 

ιό. Ταυτόχρονα, εκδόθηκαν οδηγίες για την αποφυγή των επαγγελµατικών ταξιδιών και συναντήσεων καθώς και για την ιδιαίτερη 
φροντίδα στην καθαριότητα στα Κτίρια.

Επιπλέον, έδωσε τη δυνατότητα σε γονείς εργαζόµενους και σε ευπαθείς οµάδες να παραµείνουν σπίτι. Η παραµονή στο σπίτι ήταν κάτι 
που είχε ξεκινήσει προληπτικά ήδη από τις αρχές Μαρτίου σε όσους επέστρεφαν από χώρες που ενδηµεί ο ιός.

Στη συνέχεια, αφουγκραζόµενη την ανάγκη του Προσωπικο  για συνεχή και έγκυρη ενηµέρωση σχετικά µε το θέµα του κορωνο ο , 
δηµιο ργησε, από τις 13.3.2020, µία νέα ενότητα στο Alpha ank n an , αφιερωµένη στη διαρκή και δυναµική ενηµέρωση των Υπαλλήλων.

Μέσα από την ενότητα που εγκαινιάστηκε, παρέχεται συνεχώς πληροφόρηση για θέµατα που αφορο ν σε άδειες ειδικο  σκοπο , 
ευπαθείς οµάδες και στοιχεία προφ λαξής τους καθώς και στην τηλεργασία µέσω Ανακοινώσεων, ερωτοαπαντήσεων και l .

Μέσω των l  που εκδίδονται εβδοµαδιαία, όλοι µας ενηµερωνόµαστε πλήρως για τις ενέργειες που έχουν ήδη γίνει καθώς 
και για την πολιτική που ακολουθείται ή πρόκειται να ακολουθηθεί σχετικά µε την προστασία όλων από τον κορωνο ό, τον περιορισµό 
εξάπλωσής του, αλλά και την οµαλή λειτουργία και συνέχεια των εργασιών της Τράπεζας, περιλαµβάνοντας στατιστικά στοιχεία για τον 
νέο τρόπο εργασίας όλων των Μονάδων και των Καταστηµάτων της Τράπεζας.

Επιπρόσθετα, δόθηκε επιπλέον βήµα στον Ιατρό της Τράπεζας, γγελο Καρατζαφέρη, ώστε να ενηµερώνει συνεχώς µε συµβουλευτικό 
ιατρικό υλικό και οδηγίες για τους τρόπους προφ λαξης των Υπαλλήλων και των οικογενειών τους από την πανδηµία. Παράλληλα, 
αναρτήθηκε και σχετικό ίντεο.

Η ιεύθυνση Εκπαί ευσης, από την πλευρά της, θέλοντας να παρέχει συµβουλές και πρακτικές οδηγίες για τη γρήγορη και 
αποτελεσµατική προσαρµογή των Υπαλλήλων στη νέα εργασιακή πραγµατικότητα, δηµιο ργησε έναν “ η ό Τηλερ ασίας και 
Επι ίωσης” για όσους εργάζονται από το σπίτι, ο οποίος και αυτός φιλοξενείται στη νέα αυτή ενότητα.

Αξίζει να σηµειωθεί ότι υπήρξε µεγάλη επισκε ιµότητα στην ενότητα αυτή, γεγονός που επιβεβαιώνει τη σηµαντικότητα της 
πληροφόρησης σε αυτές τις πρωτόγνωρες συνθήκες που αντιµετωπίζουµε.

https://alphabankintranet.alphasso.gr/Pages/HRforcovid19.aspx
https://www.hygeia.gr/vinteo-enimerosi-gia-to-neo-koronoio-tropoi-metadosis-poia-einai-ta-symptomata-kai-ta-metra-prostasias/
https://alphabankintranet.alphasso.gr/ekpaideysews/Pages/menoume_spiti.aspx
https://alphabankintranet.alphasso.gr/ekpaideysews/Pages/menoume_spiti.aspx


 ΤΡΑΠΕ A

<       12 / 40       >

καιρη ενερ οποίηση του ε ίου Επι ειρησιακής υνέ ειας

Η ιεύθυνση ρ άνωσης, η οποία έχει την ευθ νη για την εφαρµογή του Σχεδίου Επιχειρησιακής Συνέχειας, σε επικοινωνία µε τη 
Γενική ιε θυνση και σε συνεργασία µε τις αρµόδιες, ανά τοµέα, ιευθ νσεις Ανθρώπινο υναµικό, Συστηµάτων Πληροφορικής, 
Κυβερνοασφάλεια και Ασφάλεια Πληροφοριών, ιαχείριση ργων, Προµηθειών, Περιουσίας και Ασφάλειας, ικτ ου Καταστηµάτων 
Ελλάδος , ενεργοποίησε το υφιστάµενο Σχέδιο για την αντιµετώπιση φαινοµένων πανδηµίας, αναλαµβάνοντας τον κεντρικό συντονισµό 
και προχωρώντας άµεσα στην εφαρµογή των απαιτο µενων µέτρων.

Με το Σχέδιο, µεταξ  άλλων, εφαρµόστηκαν:

1. ιαδικασίες για την εφαρµογή προγράµµατος πρόλη ης και αποφυγής µετάδοσης των ιών σε περίπτωση πανδηµίας.
2. Πλαίσιο για τη διασφάλιση της οµαλής λειτουργίας µε εφαρµογή βέλτιστων διεθνών πρακτικών, όπως:
 • ιαχωρισµός οµάδων εργασίας σε διαφορετικά κτίρια, ώστε να µην εκτίθενται στον ίδιο κίνδυνο pli  a
 • Εργασία από το σπίτι  “Τηλεργασία” o  a
 • Πραγµατοποίηση συναντήσεων και συνδιασκέ εων µε τη χρήση της τεχνολογίας l on n  και vid o on n  
  και όχι µε φυσική παρουσία
 • Αξιοποίηση εναλλακτικών δικτ ων  ankin , o il  ankin , phon  ankin  για την εξυπηρέτηση των Πελατών 
  µε παράλληλη µείωση των επισκέ εων στα Καταστήµατα κ.λπ.

Η ιεύθυνση Προµηθειών, Περιουσίας και Ασ αλείας, προχώρησε άµεσα σε ενέργειες, οι οποίες εξελίσσονται συνεχώς και αφορο ν:

. Στην Υγιεινή και την Καθαριότητα:
 • Σχολαστική καθαριότητα όλων των επιφανειών µε τη χρήση ειδικών αντισηπτικών καθαριστικών από τα συνεργεία καθαριότητας
 • Αποστολή υγειονοµικο  υλικο , όπως αντισηπτικά, µάσκες, γάντια κ.λπ., στο ίκτυο Καταστηµάτων και στις Κεντρικές Υπηρεσίες,
  καθώς και εγκατάσταση ειδικών συσκευών απολ µανσης σε όλα τα µεγάλα κτίρια και συνεχής ανεφοδιασµός τους.

. Στα Υλικά  Αναλώσιµα  ντυπα
 • Αλλαγή χρονοδιαγράµµατος παραδόσεων από τους προµηθευτές σε κρίσιµα υλικά για τη λειτουργία της Τράπεζας
 • Προ-εφοδιασµός του ικτ ου Καταστηµάτων µε αναλώσιµο και έντυπο υλικό κατά τους µήνες Μάρτιο και Απρίλιο, προκειµένου 
  να υπάρχει επάρκεια
 • Ενεργοποίηση του αποθέµατος ασφαλείας της εφεδρικής αποθήκης βάσει του Σχεδίου Επιχειρησιακής Συνέχειας της Τράπεζας 
  και άµεση αναπλήρωσή του.
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. Στον Εξοπλισµό Τεχνολογίας

 • Αποστολή εξοπλισµο  σε Υπαλλήλους που θα εργάζονταν από το σπίτι και δεν διέθεταν. Από τις 1 .3.2020, που αποφασίστηκε 

  και ξεκίνησε η αποστολή εξοπλισµο , έως και τις 31.3.2020, είχε παραδοθεί εξοπλισµός σε 0  Υπαλλήλους, καλ πτοντας 

  ποσοστό αιτηµάτων 9 .

Τα ύτατη µετά αση στις νέες συνθήκες τηλερ ασίας 

Ιδιαίτερη µνεία αξίζει να γίνει στις ενέργειες της ιεύθυνσης υστηµάτων Πληρο ορικής που σε συνεργασία µε τη ιεύθυνση 

Κυ ερνοασ αλείας και Ασ αλείας Πληρο οριών, σε πολ  σ ντοµο χρονικό διάστηµα σχεδίασαν και ανέπτυξαν αρχιτεκτονική µε 

χρήση υφιστάµενων και νέων τεχνολογιών που επιτρέπουν στους Υπαλλήλους να εργάζονται από το σπίτι Τηλεργασία , µε την 

ασφάλεια που απαιτείται και έχοντας πρόσβαση στο σ νολο των συστηµάτων τους και των τηλεπικοινωνιακών δικτ ων της Τράπεζας, 

καθώς και στα συστήµατα καταγραφής συνοµιλιών.

Τα ανωτέρω υποστηρίχθηκαν µε την άµεση έκδοση από τη ιε θυνση Οργάνωσης ο η ιών αποµακρυσµένης πρόσ ασης στα 

συστήµατα και τις τηλεπικοινωνίες, καθώς και µε την ανάρτηση στο n an  “Ερωτήσεων και Απαντήσεων” A , οι οποίες 

εξακολουθο ν να εµπλουτίζονται τακτικά.

Επισηµαίνεται ότι µέσα σε δ ο εβδοµάδες, από την ενεργοποίηση του Σχεδίου Επιχειρησιακής Συνέχειας αποδόθηκε πρόσβαση για 

Τηλεργασία σε περίπου .000 εργαζόµενους της Τράπεζας και των Εταιρειών του Οµίλου.

Παράλληλα, χάρη στην άµεση κινητοποίηση και την υποδειγµατική συνεργασία του συνόλου των Μονάδων της Τράπεζας, του ικτ ου 

Καταστηµάτων καθώς και των Εταιρειών του Οµίλου, κατέστη εφικτή η αποτελεσµατική εφαρµογή του Σχεδίου αντιµετώπισης της 

πανδηµίας και η προστασία της υγείας και της ασφάλειας των Εργαζοµένων.

https://alphabankintranet.alphasso.gr/FooterLibrary/%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CE%AF%CE%B5%CF%82%20%CE%91%CF%80%CE%BF%CE%BC%CE%B1%CE%BA%CF%81%CF%85%CF%83%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B7%CF%82%20%CE%A0%CF%81%CF%8C%CF%83%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B7%CF%82%20-%20%CE%A4%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1%20-%20%CE%BC%CE%AD%CF%83%CF%89%20Citrix_%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20PC.pdf
https://alphabankintranet.alphasso.gr/DocLib/Updated%20Q%20A%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20Remote%20Access%20-%20v5_20200327.pdf
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Στο ρά ηµα που ακολουθεί, φαίνεται ο αριθµός των ιαθέσιµων προσ άσεων ια τηλερ ασία, ο οποίος, από  στις 

6.3.2020, στις  ανήλθε σε  (καλύπτοντας ποσοστό άνω του  των Κεντρικών πηρεσιών της 

Τράπεζας , στις  σε  και στις  σε  καλ πτοντας το σύνολο  του Προσωπικο  των 

Κεντρικών Υπηρεσιών της Τράπεζας και των 11 Εταιρειών του Οµίλου στην Ελλάδα, καθώς και το σ νολο των εξωτερικών 

συνεργατών που στεγάζονται σε εγκαταστάσεις της Τράπεζας.
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Επίσης, ενεργοποιήθηκε νέο ειδικό Τηλε ωνικό Κέντρο για την εξυπηρέτηση των Υπαλλήλων που εργάζονται από το σπίτι, το οποίο 

στελεχώθηκε από Υπαλλήλους των ιευθ νσεων Οργάνωσης, Συστηµάτων Πληροφορικής και ιαχείρισης ργων.

Αξίζει να σηµειωθεί ότι το νέο ηλε ωνικό Κέντρο εσωτ.: 0000  καθώς και το παλαιό εσωτ.: 100  διαχειρίστηκαν από τις 

 έως και τις  συνολικά  κλήσεις για υποστήριξη που αφορο σε την αποµακρυσµένη πρόσβαση 

Τηλεργασία .
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Στις 9.3.2020, το ρα είο Επι ειρησιακής υνέ ειας µίλου υπενθ µισε το ισχ ον Σχέδιο Επιχειρησιακής Συνέχειας για 

αντιµετώπιση πανδηµίας και στις Εταιρείες του µίλου στο ε ωτερικό και παρείχε συνεχή καθοδήγηση όπου απαιτήθηκε, σε 

συνεργασία και µε την ποστήρι η ιεθνών ραστηριοτήτων .

πεύθυνη ια είριση των αυ ηµένων ηλεκτρονικών συναλλα ών

 ιε θυνση Κυβερνοασφάλειας σε συνεργασία µε την Εταιρική Επικοινωνία και τα Εναλλακτικά ίκτυα προετοίµασαν υλικό για την 

ενηµέρωση και την ευαισθητοποίηση των Πελατών Συνδροµητών του W  ankin . Η αυξηµένη χρήση ηλεκτρονικών υπηρεσιών λόγω 

Covid-19 παγκοσµίως έχει προκαλέσει µεγάλη α ξηση επιθέσεων µε σκοπό την υποκλοπή στοιχείων και την απάτη hi hin , 

τηλεφωνικές κλήσεις από “τεχνικο ς” εταιρειών . Παράλληλα, προετοιµάστηκαν αντίστοιχες οδηγίες και εστάλησαν στους υπαλλήλους 

της Τράπεζας, υπογραµµίζοντας ότι οι ίδιοι κίνδυνοι υφίστανται και για την εξ αποστάσεως εργασία.

Τα ενηµερωτικά υλικά µην µατα και vid o  αναρτήθηκαν στο W  ankin , στον ιστότοπο της Τράπεζας και σε µέσα κοινωνικής 

δικτ ωσης i , ink d n .
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Πάνω από  το ποσοστό τηλερ ασίας στο τέλος Μαρτίου 

τις , ξεκίνησε η Τηλερ ασία για τους Υπαλλήλους των Κεντρικών πηρεσιών της Τράπεζας και των Εταιρειών του 

µίλου στην Ελλά α καθώς και κρίσιµων ε ωτερικών συνερ ατών που στεγάζονται σε εγκαταστάσεις της Τράπεζας.

Το πλήθος των ταυτόχρονων συνδέσεων στα συστήµατα, ανά ηµέρα, για Τηλεργασία  εξελίχθηκε ως ακολο θως:
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Το ποσοστό των παλλήλων των Κεντρικών Υπηρεσιών της Τράπεζας που ερ άστηκαν από το σπίτι την πρώτη ηµέρα 

εφαρµογής της τηλεργασίας ανήλθε στο 32 , ενώ έως τις 31.3.2020 είχε φθάσει πάνω από το 8 .

Επίσης, στις , το Προσωπικό των Καταστηµάτων άρχισε να εργάζεται εκ περιτροπής, ανά 1  ηµέρες:

Τέλος, από τις  έως και τις , παράλληλα µε τις ενέργειες που αναφέραµε, η Τράπεζα υλοποίησε 

περισσότερες από  προσ άσεις για Τηλερ ασία στην Εταιρεία του Οµίλου Alpha Bank Albania, καλ πτοντας το σύνολο 

των εργασιών των Κεντρικών Υπηρεσιών της.

  ΠΑ Α  Π Π  Τ  Δ Τ
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Με γνώµονα την απρόσκοπτη συνέχιση των εργασιών µας και την υποστήριξη των Πελατών µας, οι ιευθύνσεις Πληρο ορικής σε 

συνεργασία µε τη ιεύθυνση Κυ ερνοασ αλείας και Ασ αλείας Πληρο οριών, συνεχίζουν να σχεδιάζουν, να υλοποιο ν και 

να βελτιώνουν τις λ σεις για τη συνεχή και ασφαλή εξυπηρέτησή τους.

Στο πλαίσιο αυτό, βρίσκονται σε εξέλιξη ενέργειες για:

• την παροχή ασφαλο ς επικοινωνίας και ανταλλαγής εγγράφων µε τους Πελάτες,

• την παροχή ασφαλο ς χρήσης εφαρµογών της Τράπεζας στους Υπαλλήλους απευθείας από τον προσωπικό υπολογιστή τους χωρίς 

 να απαιτείται προηγουµένως να συνδεθο ν στο τερµατικό της εργασίας τους.

Η Τράπεζα και το Προσωπικό της, µε αίσθηµα ευθ νης συνέβαλε και θα συνεχίσει να συµβάλλει στην εθνική προσπάθεια περιορισµο  

της διάδοσης του κορωνο ο  και προστασίας των συµπολιτών µας.

Με υπευθυνότητα και αποφασιστικότητα τηρο µε τα µέτρα προστασίας που υπαγορε ονται από το επιστηµονικό δυναµικό της χώρας, 

µε στόχο να προφυλάξουµε τους εαυτο ς µας, τους οικείους µας και τους Πελάτες µας και, φυσικά, να συνεχίσουµε να παρέχουµε τις 

αναγκαίες υπηρεσίες στη χώρα µας.

Ευ αριστούµε θερµά όλους τους συνα έλ ους µας ια τον επα ελµατισµό, την υ ραιµία και την α οσίωση που 

επι εικνύουν σε αυτή τη ύσκολη κατάσταση που αντιµετωπίζουµε καθώς επίσης και τους Ιατρούς της Τράπεζας, 

Ευθυµία Πουληµένου και ελο Καρατζα έρη, που προσέ εραν και συνε ίζουν να προσ έρουν απρόσκοπτα ιατρική, 

αλλά και υ ολο ική τηλε ωνική υποστήρι η σε όλο το Προσωπικό

Είµαστε σί ουροι ότι αυτή την αντι οότητα που ιώνουµε  όπως πολλές άλλες στη µακρό ρονη ιστορία της Τράπεζάς 

µας  θα την επεράσουµε ΜΑ Ι και θα ανα ει θούµε ακόµα πιο υνατοί
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Η Ιατρική µας Οµάδα δίπλα στο Προσωπικό
Γράφει ο Ιατρός, Ειδικός Παθολόγος κ. γγελος Καρατζαφέρης

      πό την έναρξη της παρο σας πανδηµίας Covid-19, η ιατρική οµάδα της Τράπεζας, αποτελο µενη από την κυρία 
      Αγγελική-Ευθυµία Πουληµένου και εµένα, ανέλαβε δράση ενηµέρωσης και προστασίας της υγείας των εργαζοµένων.

Με σηµείο αναφοράς τον Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας, το op an C n  o  i a  Con ol C C  και τον Εθνικό 
Οργανισµό ηµοσίας Υγείας ΕΟ Υ  και τηρώντας τα τρέχοντα και επικαιροποιηµένα, ανά ηµέρα, id lin :

 Αναρτήσαµε στο Alpha ank n an  ενηµερωτικά κείµενα, τα οποία διαρκώς επικαιροποιο νται, σχετικά µε τη λοίµωξη από τον 
   νέο κορωνο ό και τα απαραίτητα µέτρα ατοµικής προστασίας.

 Συµµετείχαµε, µαζί µε τη διοίκηση της Τράπεζας, στη σ νταξη των κατευθυντήριων οδηγιών για την αντιµετώπιση ποπτου 
   κρο σµατος στον χώρο εργασίας καθώς και για τη διαχείριση ποπτων επαφών, όπως σε περιπτώσεις υπαλλήλων που 
   επιστρέφουν από ταξίδι στο εξωτερικό ή αναφέρουν επαφή µε ποπτο κρο σµα.

 Προτείναµε την έγκαιρη υιοθέτηση των µέτρων εργασίας του C C για τη µείωση της διασποράς του ιο , όπως η εξ 
   αποστάσεως εργασία, η προώθηση του l o kin  και l on n  και η εργασία µε o a ion των υπαλλήλων.

 ιαµορφώσαµε αναλυτικές οδηγίες για τον καθαρισµό και την απολ µανση των χώρων εργασίας τόσο σε καθηµερινή βάση, 
   όσο και σε περίπτωση εµφάνισης κρο σµατος. 

Παράλληλα, δηµιουργήσαµε ένα h lp d k µέσω του οποίου:

 Απαντο µε σε διευκρινιστικές και ενηµερωτικές απαντήσεις υπαλλήλων µας σχετικά µε τον Covid-19.

 Ενηµερωνόµαστε εγκαίρως για υπαλλήλους, οι οποίοι έχουν πρόσφατα επιστρέ ει από ταξίδια στο εξωτερικό. Σε αυτές τις 
   περιπτώσεις, εφαρµόζουµε, από τις 28.2.2020, το µέτρο του υποχρεωτικο  1 ήµερου κατ  οίκον περιορισµο . Συνολικά 2 
   υπάλληλοι τέθηκαν σε “καραντίνα” λόγω ταξιδιο . Από αυτο ς οι  έχουν ήδη επιστρέ ει στην εργασία τους και οι  
   παραµένουν σε αποµόνωση. Κανένας δεν εµφάνισε τη νόσο.

A
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 Εφαρµόζουµε και παρακολουθο µε τον 1 ήµερο κατ  οίκον περιορισµό υγιών υπαλλήλων προληπτικά, σε περίπτωση που 

   έχουν έρθει σε επαφή µε πιθανό ή επιβεβαιωµένο κρο σµα ή βρέθηκαν σε χώρο µε επιβεβαιωµένα κρο σµατα. 3  υπάλληλοι 

   έχουν µέχρι σήµερα αποµονωθεί και ήδη οι 29 έχουν επιστρέ ει στην εργασία τους, χωρίς κανείς να έχει νοσήσει.

 Παρακολουθο µε τηλεφωνικά και δίνουµε αναλυτικές οδηγίες σε υπαλλήλους από όλη την Ελλάδα που ασθενο ν µε 

   συµπτώµατα ίωσης και αναλόγως, τους παραπέµπουµε για περαιτέρω έλεγχο, σ µφωνα µε τις κατευθυντήριες οδηγίες του

   ΕΟ Υ. Συνολικά παρακολουθο νται περίπου 1 0 ασθενείς υπάλληλοι. Από αυτο ς οι 100 έχουν αναρρώσει και επιστρέ ει 

   στην εργασία τους.

 Παραπέµπουµε για έλεγχο ιδιωτικά µε κάλυ η των εξόδων από την Τράπεζα  όσους υπαλλήλους ασθενο ν µε συµπτώµατα 

   ποπτα για Covid-19 και ενώ κρίνουµε ιατρικώς ότι χρήζουν ελέγχου που δεν µπορο ν να τον πραγµατοποιήσουν µέσω του ΕΟ Υ.

Συνολικά µέχρι στιγµής έχουµε 2 επιβεβαιωµένα περιστατικά Covid-19 στους χώρους εργασίας µας. Και οι δ ο ασθενείς είναι 

καλά στην υγεία τους.

Οργανώσαµε, για άλλη µία χρονιά και παρά την κρίση, Ηµερίδες Εθελοντικής Αιµοδοσίας, οι οποίες είναι ζωτικής σηµασίας στις 

µέρες µας λόγω των υ ηλών αναγκών σε αίµα.  ανταπόκριση των συναδέλφων υπήρξε συγκινητική.

Συνεχίζουµε καθηµερινά να απαντο µε σε τηλεφωνήµατα υπαλλήλων από κάθε γωνιά της χώρας, για να ενηµερώσουµε και να 

βοηθήσουµε σε κάθε ιατρικό πρόβληµα.

Η παρο σα κατάσταση είναι πρωτόγνωρη ακόµα και για εµάς, το ιατρικό δυναµικό της χώρας. Με υχραιµία και υ ηλό αίσθηµα 

ευθ νης που απορρέει από το λειτο ργηµά µας, θα προσπαθο µε όσο διαρκεί αυτή η κρίση, να συµβάλλουµε στην προάσπιση 

της σωµατικής και υχικής υγείας όλων µας.

Θα καταφέρουµε να βγο µε αλώβητοι αν είµαστε όλοι υπε θυνοι και ακολουθο µε τις οδηγίες των ειδικών. Είναι η ώρα της 

ατοµικής ευθ νης. Είµαι αισιόδοξος ότι θα τα καταφέρουµε.
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“Από την πανώλη στον Covid-19. να οδοιπορικό”
Γράφει ο Καθηγητής του Εθνικο  και Καποδιστριακο  Πανεπιστηµίου Αθηνών

και Σ µβουλος ιοίκησης της Alpha ank, κ. Κώστας Κωστής

εν είναι λίγες οι φορές που η πανδηµία του κορωνο ο  αποδίδεται στο φαινόµενο της παγκοσµιοποίησης και αποτελεί ένα από 

τα δεινά που έχει φέρει στην ανθρωπότητα η ενοποίηση των ανθρώπινων και όχι µόνο δραστηριοτήτων. Ωστόσο, κάτι τέτοιο θα 

ήταν λάθος. δη από τον 1 ο αιώνα, µία µικροβιακή ενοποίηση χαρακτηρίζει την  γνωστή φυσικά µέχρι τότε  ανθρωπότητα. Και 

ασφαλώς το 13  για την Ανατολική Ευρώπη και το 13 8 για τη υτική αποτελο ν σηµεία τοµής στην ιστορία τους, καθώς η 

inia i   ο βάκιλος της πανώλης, δηλαδή - έπληξε ευρωπα κο ς πληθυσµο ς. 

Σήµερα, κατανοο µε µία ασθένεια µέσω των εργαστηριακών εξετάσεων, τον 1 ο αιώνα, η κατανόηση του φαινοµένου λάµβανε 

υπό η της διαφορετικά στοιχεία, που δ σκολα µπορο ν να αντέξουν στις σηµερινές απαιτήσεις της ιατρικής. Εποµένως, είναι 

αδ νατον να παρακολουθήσουµε την πορεία της νόσου, αν και προσφάτως έρευνες που στηρίζονται σε γενετικές αναλ σεις 

µας έχουν οδηγήσει στην αποδοχή ή απόρρι η της άπο ης ότι ορισµένες επιδηµίες οφείλονταν στην πανώλη.

Πάντως οι γνώσεις µας για την τροµερή αυτή επιδηµική νόσο που, έχει υποστηριχθεί ότι τον 1 ο αιώνα, στέρησε την Ευρώπη από 

το 1 3 του πληθυσµο  της, µας λένε ότι ο βάκιλός της ξεκίνησε το θανατηφόρο οδοιπορικό του προς τη ση µε αφετηρία τις 

δεξαµενές της Κεντρικής Ασίας. Οι δεξαµενές αυτές δεν είναι τίποτε άλλο από αποικίες τρωκτικών, στα οποία ενδηµεί η πανώλη, 

χωρίς αυτά να υποφέρουν από την ασθένεια. Από την Κεντρική Ασία θα ακολουθήσει έναν νέο, για την εποχή εκείνη, δρόµο για 

τα καραβάνια, βορείως της Κασπίας Θάλασσας και θα φτάσει το 13  στο Αστραχάν, θα κινηθεί κατά µήκος του Βόλγα και του 

Ντον, για να καταλήξει τελικά στον Καφά τη βυζαντινή Θεοδοσία , ένα εµπορικό πρακτορείο των Γενουατών στη Μα ρη θάλασσα, 

όπου για πρώτη φορά µετά από πέντε αιώνες οι ευρωπα κοί πληθυσµοί θα βρεθο ν στο έλεός της.

Από το σηµείο αυτό και πέρα, αρχίζει η αντίστροφη µέτρηση για την Ευρώπη. Γενοβέζικα καράβια από τον Καφά θα κατευθυνθο ν 

πρώτα προς το Πέραν, όπου θα µεταδώσουν τη νόσο, η οποία ακολο θως θα προσβάλει την Κωνσταντινο πολη, και στη 
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συνέχεια θα πλε σουν προς τη Μεσσήνη και την Κατάνη, όπου η πανώλη µε αστραπιαίους ρυθµο ς θα εξοντώσει µεγάλο µέρος 

του πληθυσµο  τους. Με αφετηρία δε τον Νότο της Ιταλίας, η inia p i , ασυγκράτητη στο εξής, διασπείρεται σε όλη την 

Ευρώπη. Η αφήγηση της µετάδοσης της πανώλης από τον Καφά στην Κωνσταντινο πολη και εκείθεν στη υτική Ευρώπη 

αποδίδεται στον συµβολαιογράφο από την ia n a, a i l  d  i, ο οποίος ωστόσο ουδέποτε είχε ταξιδέ ει έξω από την 

πατρίδα του.

Η περιγραφή της µετάδοσης είναι ιδιαίτερα γραφική: Τάταροι πολιορκο σαν τον Καφά, αλλά αδυνατο σαν να τον καταλάβουν. 

Απογοητευµένοι και υποφέροντας από την πανώλη, αποφάσισαν να εγκαταλεί ουν την πολιορκία, αλλά προκειµένου να 

εκδικηθο ν τους Γενουάτες, άρχισαν να πετάνε µε καταπέλτες τα κουφάρια των συµπολεµιστών τους που είχαν πεθάνει από την 

επιδηµία. Σ µφωνα µε τον i, έτσι µεταδόθηκε η πανώλη στους Γενουάτες και αυτοί τη σκόρπισαν σε όλη την Ευρώπη. εν 

έχουµε άλλη µαρτυρία που να επιβεβαιώνει την παραπάνω περιγραφή.

Η αφήγηση του d  i υπακο ει στη λογική µε την οποία κατανοο νται οι επιδηµικές ασθένειες ακόµη και κατά τη διάρκεια του 

19ου αιώνα και δεν συνιστά παρά ένα δείγµα, ανάµεσα σε πολλά άλλα, µίας αφήγησης στην οποία µοναδικός πρωταγωνιστής 

είναι ο άνθρωπος.

Ωστόσο, η πανώλη είναι µία ζωονόσος και διατηρεί τους δικο ς της αυτόνοµους µηχανισµο ς µετάδοσης µέσω των πληθυσµών 

των τρωκτικών, προσβάλλει δε τον άνθρωπο, µόνο όταν τα τρωκτικά πεθάνουν και οι λλοι που ζουν σε αυτά στραφο ν προς 

τους ανθρώπους για να τραφο ν. Οπότε, αυτό που εµείς βλέπουµε µέσα από τα χρονικά της εποχής είναι οι τόποι που 

προσβάλλει η επιδηµία και όχι η πορεία της, που πιθανότατα είναι τελείως διαφορετική. 

Αυτό είναι ένα µάθηµα κυρίως για το πώς κατασκευάζεται ένα φαινόµενο και πώς αυτή η κατασκευή µπορεί να αναπαράγεται 

χωρίς να στηρίζεται σε καµία πραγµατική βάση, αν δεν είναι πολ  προσεκτικός ο ιστορικός. Είναι επίσης και µία ωραία µυθιστορία 

για το πώς µία νόσος φτάνει να προσβάλει την Ευρώπη και να επιβιώσει για πέντε σχεδόν αιώνες, όσο κράτησε η δε τερη 

πανδηµία της.
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“Μένουµε Σπίτι”
Πώς να περάσουµε δηµιουργικά τον ελε θερο χρόνο µας

           ένουµε Σπίτι” είναι το µήνυµα του Υπουργείου Υγείας στο πλαίσιο της εθνικής, αλλά και παγκόσµιας προσπάθειας για 

           επιβράδυνση της διάδοσης του κορωνο ο  Covid-19. Τις ηµέρες αυτές που µένουµε σπίτι, η τεχνολογία µάς βοηθά να 

αξιοποιήσουµε τον ελε θερο χρόνο µας δηµιουργικά και διασκεδαστικά µέσα από πολλές πρωτοβουλίες που έχουν ληφθεί σε 

παγκόσµιο επίπεδο από πολιτιστικο ς φορείς.

Μένουµε σπίτι λοιπόν και κάνουµε ηφιακές βόλτες σε Μουσεία ανά τον κόσµο, παρακολουθο µε από τον υπολογιστή µας old 

o   θεατρικές παραστάσεις ή κατασκευάζουµε παιχνίδια της αρχαιότητας µε τα παιδιά µας.

Παρακάτω, µπορείτε να διαβάσετε µερικές ενδιαφέρουσες προτάσεις, για να αξιοποιήσετε δηµιουργικά τον ελε θερο χρόνο σας:

 Το Εθνικό Θέατρο προσφέρει δωρεάν παρακολο θηση θεατρικών 

 παραστάσεών του µέσα από το ηφιοποιηµένο αρχείο του. 

 Παρακολουθο µε από το σπίτι µας εξαιρετικές ερµηνείες και παραστάσεις 

 για τις οποίες µπορεί να µην είχαµε προλάβει να προµηθευτο µε εισιτήρια 

 ή δεν βρίσκαµε τον απαραίτητο χρόνο h p : .n- . . 

“Μ

https://www.n-t.gr/
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• To Θέατρο Πορεία προσφέρει από το αρχείο του µαγνητοσκοπηµένες old o  παραστάσεις h p : po ia h a . o .

 Το Θέατρο Τέ νης παρέχει τη δυνατότητα, µε χαµηλό αντίτιµο, της on d and παρακολο θησης των παραστάσεων που 

διακόπηκαν λόγω της αναστολής λειτουργίας των θεατρικών σκηνών της χώρας, ενώ παράλληλα, ετοιµάζει “βιβλιοθήκη” µε 

αρχειακό υλικό από παραστάσεις περασµένων ετών που θα διατίθενται δωρεάν h p: . h a o- hni . on-d and . 

 Επισκεφθείτε τη διαδικτυακή “σκηνή” του Με άρου Μουσικής Αθηνών και 

παρακολουθήστε εξαιρετικές συναυλίες και παραστάσεις h p: . a on. .

 Επίσης, µπορείτε να κατεβάσετε την ε αρµο ή oo l  Ar s  Cul ur  και να 

περιηγηθείτε στον κόσµο της τέχνης, της επιστήµης και της ιστορίας, αλλά και να 

πειραµατιστείτε µε τις δυνατότητες που σας δίνει.

Για τους µικρο ς µας φίλους:

 Η Νοµισµατική υλλο ή της Alpha Bank, µε µεγάλη δραστηριότητα στα Εκπαιδευτικά 

Προγράµµατα, έχει δηµιουργήσει στην ιστοσελίδα της µία ενότητα αφιερωµένη στα παιδιά, όπου 

µπορο ν να διαβάσουν για την ιστορία του νοµίσµατος και να παίξουν ορισµένα διαδικτυακά 

παιχνίδια h p: .alphan i a i . kid .a p id 3).

 Επιπλέον, οι µικροί µας φίλοι µπορο ν να επιλέξουν την εφαρµογή “ΤΑ Ι ΕΥΟΝΤΑΣ” από την αρχική οθόνη της ιστοσελίδας 

h p: .alphan i a i . ) και να ταξιδέ ουν σε ολόκληρο τον αρχαίο κόσµο, να δουν πόλεις και ηγεµόνες, να 

διαβάσουν την ιστορία τους και να γνωρίσουν τα νοµίσµατά τους.

 Το Μουσείο της Ακρόπολης διαθέτει διαδικτυακά εφαρµογές που καλο ν τους 

µικρο ς “ ηφιακο ς” επισκέπτες να απασχοληθο ν δηµιουργικά και παράλληλα 

να έρθουν σε επαφή µε τον αρχαίο πολιτισµό µέσα από ευφάνταστα ηφιακά 

παιχνίδια και χαρακτήρες. εχωρίσαµε την εφαρµογή “ ρωµάτισε την Πεπλοφόρο”

https://poreiatheatre.com/
http://www.theatro-technis.gr/on-demand/
http://www.megaron.gr/
http://www.alphanumismatics.gr/kids.aspx?id=3
http://www.alphanumismatics.gr/
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 (https://www.theacropolismuseum.gr/peploforos/ , όπου οι µικροί µας επισκέπτες ζωγραφίζουν µε τα χρώµατα επιλογής 

τους την Πεπλοφόρο µε δυνατότητα εκτ πωσης του έργου τους. λες οι εκπαιδευτικές εφαρµογές που προσφέρει το Μουσείο 

της Ακρόπολης είναι διαθέσιµες εδώ: https://www.theacropolismuseum.gr/el/content/ekpaideftiko-yliko 

 Ταξιδε ουµε διαδικτυακά στο Παρίσι και επισκεπτόµαστε το Μουσείο του Λού ρου. 

Εξερευνο µε επιλεγµένες συλλογές του Μουσείου χωρίς ουρές και ορθοστασία και 

συζητάµε µε τα παιδιά µας για τα ελληνικά εκθέµατα του Μουσείου. 

 (https://www.louvre.fr/en/selections)

 Το Μουσείο Κυκλα ικής Τέ νης φέρνει τον Κυκλαδικό Πολιτισµό στο σπίτι µας. Μέσα από 

ειδικά διαµορφωµένη σελίδα για δραστηριότητες µε τα παιδιά στο σπίτι https://cycladic.gr/

 page/paizontas-sto-spiti?slide=1 , οι µικροί επισκέπτες µπορο ν να φτιάξουν τα δικά τους 

παιχνίδια εµπνευσµένα από την αρχαιότητα, να γνωρίσουν τις συνήθειες των παιδιών της 

εποχής εκείνης, αλλά και να φτιάξουν τα δικά τους αρχαία κοσµήµατα. 

 Πολ  ενδιαφέρον -για µικρο ς και µεγάλους- είναι το εκπαι ευτικό ίντεο ηµό ωρος  Μία µέρα στο αρ αίο θέατρο . 

Πρωταγωνιστής είναι ο 12χρονος ηµόδωρος που κατά τη διάρκεια των Μεγάλων ιονυσίων, όταν διοργανώνονταν οι 

δραµατικοί αγώνες, παρακολουθεί το πρώτο του θέατρο. Η ιστορία είναι βασισµένη στο αφήγηµα του . ουρµουζιάδη 

“ νας Αθηναίος θεατής στα εν άστει ιον σια”.

είτε το πρώτο επεισόδιο: https://www.youtube.com/watch?v=_T6uBCP7UKY

Επίσης:

 Μπορείτε ε ώ να διαβάσετε Χρήσιµες υµ ουλές ια τη ια είριση των έσεων µε τα παι ιά τώρα που 

 Μένουµε πίτι. 

 Για να ενηµερωθείτε για την πρώτη you h o you h πλατ όρµα, πατήστε ε ώ.

https://www.theacropolismuseum.gr/el/content/ekpaideftiko-yliko
https://www.theacropolismuseum.gr/el/content/ekpaideftiko-yliko
https://www.louvre.fr/en/selections
https://cycladic.gr/page/paizontas-sto-spiti?slide=1
https://cycladic.gr/page/paizontas-sto-spiti?slide=1
https://www.youtube.com/watch?v=_T6uBCP7UKY
covid-19_guidelines.pdf
youth_to_youth.pdf
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“Προτεραιότητες”
Γράφει η Επιµελήτρια της Συλλογής ργων Τέχνης της Alpha ank Ειρήνη Οράτη

       ιώνοντας µία πρωτόγνωρη, για όλον τον πλανήτη, κατάσταση, είναι φυσικά άλλες οι προτεραιότητες τώρα. Η εξασφάλιση της 

       υγείας, η αγωνία για το α ριο, οι οικονοµικές αβεβαιότητες, οι συναισθηµατικές επιπτώσεις. Η τέχνη, οι άνθρωποι που 

σχετίζονται άµεσα, καλλιτέχνες, µελετητές, φιλότεχνοι, συλλέκτες, πολιτιστικά ιδρ µατα, αποδιοργανώθηκαν όλοι. Και ως µη 

προτεραιότητα, κανονικά θα περίµενε κανείς λιγότερη έως ελάχιστη δραστηριότητα. µως, το παγκόσµιο δυναµικό της τέχνης 

κινήθηκε άµεσα, µε σκοπό να διατηρήσει το ενδιαφέρον στις κλειστές αίθουσες των µουσείων, των γκαλερί και των εργαστηρίων 

των καλλιτεχνών, προσπαθώντας παράλληλα να προστατευτεί από την “κακή επόµενη µέρα”, που για τους καλλιτεχνικο ς 

οργανισµο ς και τους καλλιτέχνες, θα διαρκέσει πολ .

Β
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Μεγάλα µουσεία σε όλον τον κόσµο καθώς και προγραµµατισµένες διοργανώσεις που δεν θα πραγµατοποιηθο ν, όπως 

η διεθνής Α  a l στη Βασιλεία της Ελβετίας, δηµιο ργησαν αµέσως ηφιακές περιηγήσεις ή προτάσεις επιµελητών. Εκθέσεις 

που θα εγκαινιάζονταν την άνοιξη, όπως η έκθεση για τον ντυ Ουόρχολ στην Τa  od n στο ονδίνο, έτοιµη κυριολεκτικά 

για να ανοίξει, δίνει µία εικόνα των αιθουσών της µε την ηφιακή περιήγηση στις αίθουσες, που ανέβηκε άµεσα στο i  του 

µουσείου. Στην ίδια λογική κινήθηκαν και τα µεγάλα µουσεία του κόσµου και της Ελλάδας, ανεβάζοντας ήδη υπάρχουσες 

βιντεοσκοπηµένες ξεναγήσεις σε εκθέσεις τους που έχουν ανοίξει, αλλά και στις µόνιµες συλλογές τους, προσβάσιµες σε όλους. 

Με την πρακτική αυτή, τα µουσεία µένουν κατά κάποιο τρόπο “ανοιχτά”, έστω και έτσι, καταστρέφονται όµως οικονοµικά λόγω της 

ανυπαρξίας εσόδων από κάθε δραστηριότητα: χαµένα εισιτήρια, κλειστά πωλητήρια, ακυρώσεις εκδηλώσεων. Αυτό µε τη σειρά 

του, οδηγεί και σε αναστολή προγραµµατισµο  µέχρι νεοτέρας, µε προγραµµατισµο ς µουσείων που έχουν ορίζοντα πενταετίας, 

να πρέπει να µεταθέσουν ή να ακυρώσουν ολόκληρα εκθεσιακά προγράµµατα. 

Γκαλερί και καλλιτέχνες, σε επικοινωνία µε το κοινό, ανοίγουν οι πρώτες τα αρχεία τους, ανεβάζοντας έργα από παλαιότερες 

εκθέσεις τους, οι δε τεροι καλώντας τους φιλότεχνους στα εργαστήριά τους. Πλήθος έργων και σχεδίων που φιλοτεχνο νται 

τώρα, γεµίζουν τα µέσα κοινωνικής δικτ ωσης, συνδυάζοντας την ανάγκη των καλλιτεχνών για δηµιουργία, µε τη µεγαλ τερη 

ανάγκη για επικοινωνία. 

Το µέλλον δεν θα είναι ε κολο. Μιλώντας για προτεραιότητες, ο χώρος της τέχνης µάλλον βρίσκεται χαµηλά στη λίστα µε τις 

επιθυµίες για την αποκατάσταση της κανονικότητας που όλοι επιθυµο µε. στω, όµως πιστε ω ότι ο κόσµος που έχει κάποιο 

δέσιµο µε την τέχνη, κυρίως αναφέροµαι στο τεράστιο κοινό των ανθρώπων που ενδιαφέρονται για τις εικαστικές τέχνες, θα 

αισθανθεί ότι ολοκληρώθηκε η επιστροφή σε αγαπηµένες συνήθειες, µόνο όταν θα βρεθεί πάλι σε έναν εκθεσιακό χώρο και 

απέναντι σε ένα έργο τέχνης αγαπηµένο, ή σε ένα έργο τέχνης που µόλις του αποκαλ πτεται.
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Παράταση υποβολής συµµετοχής στον διαγωνισµό καινοτοµίας i3
έως τις 30 Απριλίου 2020

      εδοµένης της τρέχουσας συγκυρίας που επέβαλε δραστικές αλλαγές στον τρόπο ζωής και εργασίας για όλους, 

      αποφασίστηκε η παράταση της περιόδου υποβολής ιδεών στον νέο εσωτερικό διαγωνισµό της Τράπεζας i3, κατά έναν µήνα.

Με πλήρη κατανόηση των δυσκολιών, αλλά και µε εµπιστοσ νη στις µεγάλες δυνατότητες όλων των συναδέλφων, σας καλο µε 

να καταθέσετε νέες, καινοτόµες ιδέες και προτάσεις σας, είτε ατοµικά είτε οµαδικά, στον διαγωνισµό, έως την Πέµπτη, 

 Απριλίου , µέσα από την ειδική ενότητα που έχει δηµιουργηθεί στο Alpha ank n an .

Με τη συµµετοχή στον i3 ο καθένας µας έχει τη δυνατότητα να συµβάλει στη βελτίωση της τραπεζικής εµπειρίας των Πελατών µας 

καθώς και στην περαιτέρω βελτίωση της Τράπεζας, µε βάση τις νέες δυνατότητες που προσφέρει η ηφιακή τεχνολογία.

Ο διαγωνισµός απευθ νεται σε όλους τους εργαζοµένους της Alpha ank και την ταυτότητά του συνθέτουν τρεις έννοιες: η 

έµπνευση, η καινοτοµία και η υλοποίηση. Κ ριες επιδιώξεις του είναι η προαγωγή µίας κουλτο ρας καινοτοµίας και ενός νέου 

τρόπου συνεργασίας καθώς και η ενίσχυση της νοοτροπίας ότι “ο καθένας από εµάς µπορεί να φέρει την αλλαγή”. 

ια περισσότερες πληρο ορίες ή ιευκρινίσεις  i3@alpha.gr

https://alphabankintranet.alphasso.gr/digital-innovation/survey2020
mailto:i3@alpha.gr
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 Alpha Bank στηρίζει έµπρακτα την ελληνική οικονοµία εν µέσω της παν ηµίας Co id

 Τράπεζά µας έθεσε σε εφαρµογή µέτρα στήριξης της πραγµατικής οικονοµίας διευκολ νοντας έµπρακτα Ιδιώτες και 

Επιχειρηµατίες Πελάτες της να αντιµετωπίσουν τις ιδιαίτερα δυσµενείς και πρωτόγνωρες συνθήκες που έχουν διαµορφωθεί από 

την εξάπλωση της επιδηµίας Covid-19.

ια τις Μεσαίες και Με άλες Επι ειρήσεις  νοµικά πρόσωπα, οι οποίες δραστηριοποιο νται σε κλάδους που πλήττονται 

άµεσα ή έµµεσα από την παρο σα κρίση και έχουν ενήµερες οφειλές στην Τράπεζα έως και τις 31.12.2019, η Alpha ank 

-εφόσον ο Πελάτης επιθυµεί- µεταθέτει την κατα ολή µέρους ή του συνόλου των όσεων κε αλαίου ρεωλύσια  της 

περιό ου  έως , στη λή η του ανείου τους.

Για δάνεια που λήγουν πριν από τις 30.9.2020, παρέχεται η δυνατότητα παράτασης της λήξης έως και ια εννέα  µήνες, χωρίς 

τροποποίηση των λοιπών όρων του δανείου. Το συγκεκριµένο µέτρο εντάσσεται στο πλαίσιο των δράσεων που αναλαµβάνει η 

Alpha ank, σε συνέχεια σχετικής πρωτοβουλίας των ελληνικών τραπεζών, και αφορά όλους τους κλάδους που περιγράφονται στις 

Πράξεις Νοµοθετικο  Περιεχοµένου και σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις της Ελληνικής Κυβέρνησης για την αντιµετώπιση της κρίσης.

Σε κάθε περίπτωση η Τράπεζα είναι σε ιαρκή ετοιµότητα και επικοινωνία µε Επιχειρηµατικο ς Πελάτες της που 

δραστηριοποιο νται σε όλους τους κλάδους της οικονοµίας προκειµένου να εντοπίσει έγκαιρα τυχόν έκτακτες ανάγκες λόγω της 

εξάπλωσης της επιδηµίας και να υποστηρίξει το σύνολο των Πελατών της µε τον καλ τερο δυνατό τρόπο.

Τρίµηνη Αναστολή όσεων ια Ι ιώτες, Μικρές Επι ειρήσεις

Παράλληλα, η Alpha ank παραµένει ίπλα στους Ι ιώτες, τις Μικρές Επι ειρήσεις και τους Ελεύθερους 

Επα ελµατίες, στηρίζοντας µε συνέπεια και υπευθυνότητα, την προσπάθειά τους να αντεπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους.

“Μαζί µε τους Πελάτες µας”
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Συγκεκριµένα, η Τράπεζα έχει ήδη ξεκινήσει επικοινωνία µε συνεπείς δανειολήπτες που ενδεχοµένως πλήττονται από την παρο σα 

κατάσταση, και εφόσον διαπιστώνεται έκτακτη οικονοµική δυσχέρεια, παρέχει προσωρινή διευκόλυνση µε αναστολή των 

όσεων των ανειακών τους υπο ρεώσεων έως και τις .

Σε πλήρη εναρµόνιση µε τις Κυβερνητικές οδηγίες, αλλά και του πλαισίου που η Τράπεζα έχει θέσει σε εφαρµογή για την 

προστασία της υγείας των Πελατών και του Προσωπικο  της, η Alpha ank ενηµερώνει τηλε ωνικά τους Πελάτες της Ιδιώτες, 

Ελε θερους Επαγγελµατίες και Μικρές Επιχειρήσεις  για τη συγκεκριµένη πρωτοβουλία, η οποία υλοποιείται µε τη συναίνεση των 

ο ειλετών, ωρίς να απαιτείται η υσική τους παρουσία σε Κατάστηµα.

Παράλληλα, η Τράπεζα είναι σε πλήρη ετοιµότητα να εξυπηρετήσει, µε ε ατοµικευµένες λύσεις, αιτήµατα ρυθµίσεων 

προσαρµοσµένα στη µεσοπρόθεσµη οικονοµική δυνατότητα των Πελατών µας.

Με υ ηλό αίσθηµα ευθ νης, η Alpha Bank θα συνε ίσει να στηρίζει τους Πελάτες της συµβάλλοντας µε όλες τις δυνάµεις 

της στην αντιµετώπιση της κρίσης και την επάνοδο στη σταθερότητα και την οικονοµική ανάπτυξη.

Μένετε σπίτι  Μένουµε ίπλα σας και σας ενηµερώνουµε

Η πανδηµία του κορωνο ο  και η αναγκαστική και πάνω απ’ όλα απαραίτητη παραµονή όλων µας στο σπίτι έχουν δηµιουργήσει 

µία νέα καθηµερινότητα στη ζωή µας. Σε αυτές τις συνθήκες, η επικοινωνία της Τράπεζας εστίασε στην αδιάλειπτη ενηµέρωση των 

Πελατών µας και στην προβολή των λ σεων που τους προσφέρει µε έµφαση στα ηφιακά κανάλια και στην ασφάλεια.Πελατών µας και στην προβολή των λ σεων που τους προσφέρει µε έµφαση στα ηφιακά κανάλια και στην ασφάλεια.
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Με κ ριο µήνυµα επικοινωνίας: “ yAlpha   η ιακή σου Τράπεζα” το κοινό ενηµερώθηκε µέσω τηλεόρασης, ραδιοφώνου, 

διαδικτ oυ, αναρτήσεων στα o ial dia, αλλά και µέσω των επικοινωνιακών καναλιών της Τράπεζας και του ικτ ου για την 

onlin  ενηµέρωση των προσωπικών στοιχείων του, την onlin  έκδοση καρτών, την παρακολο θηση των λογαριασµών που τηρεί 

σε όλες τις τράπεζες από ένα σηµείο καθώς και για τον onlin  έλεγχο της επιχείρησής του.

ια να είτε το id o πατήστε ε ώ.

yAlpha   η ιακή σου Τράπεζα

Πρώτος σταθµός στην επικοινωνία της Τράπεζας ήταν η προβολή επιλεγµένων τραπεζικών αναγκών που εξυπηρετο νται από το 

Alpha µέσω του κινητο , του a l  ή του υπολογιστή, χωρίς να απαιτείται επίσκε η σε Κατάστηµα.
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Ειδικότερα, για το e-banking δηµιουργήθηκε µία σειρά από vid o , τα οποία παρουσίαζαν σ ντοµα και περιεκτικά, διάφορες 

λειτουργικότητες, αλλά και λ σεις που δίνει σε συχνά προβλήµατα Πελατών.

Συγκεκριµένα, δηµιουργήθηκαν vid o , τα οποία επεξηγο σαν µε πολ  απλά βήµατα:

 - Πώς συνδέεται κάποιος για πρώτη φορά στο Alpha W

 - Τι πρέπει να κάνει κάποιος που ξέχασε το pa o d ή κλείδωσε το - ankin  του

 - Ποια είναι η διαδικασία για κάποιον που ξέχασε το  της κάρτας του

 - Πώς µπορεί κάποιος να πραγµατοποιήσει πληρωµές µέσω Alpha W

Αντίστοιχα vid o  συνεχίζουν να σχεδιάζονται, προκειµένου να καλ ουν ακόµη περισσότερες περιοχές ενδιαφέροντος των 

Πελατών µας.

ια να είτε τα id os πατήστε ε ώ.

Τέλος, ιδιαίτερη έµφαση, λόγω της τεχνολογία on a l , δόθηκε στην onlin  έκ οση καρτών n  on  A ή και n  

on  a a d, η οποία επικοινωνήθηκε και µέσω n l  και προσφέρει δωρεάν συνδροµή για τον 1ο χρόνο και επιπλέον 

.000 on  πόντους.

ια να είτε το id o πατήστε ε ώ.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLf2jzekNIzNvvMmJXiuC93wgT0xrmsWTI
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yAlpha obil  Μένετε σπίτι  Μένουµε ίπλα σας

Τον Μάρτιο ξεκίνησε διαφηµιστική προβολή για την εγγραφή των Πελατών µας στην εφαρµογή myAlpha Mobile από το 

κινητό τους τηλέφωνο. Συγκεκριµένα, µε κ ριο µήνυµα επικοινωνίας: “Μένετε σπίτι  Μένουµε ίπλα σας”, προβλήθηκε 

η δυνατότητα να αποκτήσουν οι Πελάτες µας κωδικο ς πρόσβασης µέσα σε λίγα λεπτά, κατεβάζοντας την εφαρµογή 

Alpha o il  στο κινητό τους, µόνο µε 3 βήµατα και δωρεάν, χωρίς να απαιτείται επίσκε η σε Κατάστηµα. Η προβολή 

πραγµατοποιήθηκε µέσω τηλεόρασης, Τ που, διαδικτ ου, o ial dia και n l , ενώ παράλληλα αξιοποιήθηκαν όλα 

τα di i al κανάλια επικοινωνίας που διαθέτει η Τράπεζα και το ίκτυο.

Πατήστε ε ώ ια τη ια ικασία ε ρα ής

ια να είτε το id o πατήστε ε ώ

https://www.alpha.gr/el/idiotes/myalpha/ergaleia/upostiriksi-eggrafi-online
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hisin  υµ ουλές προστασίας ια ασ αλείς συναλλα ές

Με δεδοµένη την α ξηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών, φροντίσαµε να επιστήσουµε την προσοχή στους Πελάτες µας, 

προκειµένου να αποφευχθο ν περιστατικά απάτης, όπως το Phising, το οποίο αποτελεί µία από τις συχνότερες παγίδες του 

διαδικτ ου, µε στόχο την κλοπή προσωπικών στοιχείων και κωδικών. Σε αυτό το πλαίσιο, αξιοποιήθηκε πλήθος επικοινωνιακών 

οχηµάτων, όπως το alpha. , τα o ial dia, το - ankin , τα n l  και οι Οθόνες υναµικής Επικοινωνίας, προκειµένου 

να παρέχουν συµβουλές προστασίας, χρήσιµες για όλους

Μπορείτε να ενηµερωθείτε ια τις πρακτικές συµ ουλές ε ώ.

ια να είτε τα id o πατήστε ε ώ.

https://www.alpha.gr/el/idiotes/support-center/asfaleia/praktikes-sumboules
transactions_security.pdf
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εδοµένης της ευαισθησίας της Τράπεζάς µας στο θέµα της προστασίας της υγείας τόσο των Πελατών όσο και των Εργαζοµένων 

µας, υπήρξε ειδική µέριµνα και σε επικοινωνιακό επίπεδο. τσι, από πολ  νωρίς, οι Οδηγίες της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής 

Προστασίας σχετικά µε τα µέτρα προστασίας κατά του κορωνο ο  τοποθετήθηκαν στο ίκτυο Καταστηµάτων της Τράπεζας, ενώ 

παράλληλα δηµιουργήθηκε και vid o, το οποίο προβλήθηκε στα o ial dia.

ια να είτε το id o πατήστε ε ώ.

πιπρόσθετα, στείλαµε n l  και µήνυµα i  µε τίτλο: “ τό ος µας η Προστασία της υ είας των Πελατών και των 
Ερ αζοµένων µας”, το οποίο ενηµέρωνε τους Πελάτες µας τόσο για τα µέτρα προστασίας που λαµβάνει η Τράπεζα, όσο και για 

τις ασφαλείς επιλογές που έχουν µέσω των ηφιακών δικτ ων και των “ανέπαφων” προ όντων µας. Η επικοινωνία ενισχ θηκε και 

µε αναρτήσεις στα o ial dia και στο i  της Τράπεζας.

 προστασία των Πελατών και των Ερ αζοµένων µας στο επίκεντρο

customer_personnel_safety.pdf
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ιαρκής ενηµέρωση των Πελατών µας

όγω των συνεχών αλλαγών και των µέτρων που λαµβάνονται διατραπεζικά βάσει των σχετικών διατάξεων για την αντιµετώπιση 
της διασποράς του κορωνο ο  και τη στήριξη των πολιτών, η Alpha ank ανέπτυξε δια λους επικοινωνίας µε τους Πελάτες της 
προκειµένου να έχουν έγκυρη και υπε θυνη ενηµέρωση.

Για τον λόγο αυτό αξιοποιήθηκε το i  και τα o ial dia της Τράπεζας, αλλά και συµπληρωµατικά µέσα επικοινωνίας, κατά περίπτωση, 
όπως τα ΑΤΜ, τα οποία άµεσα και αξιόπιστα παρείχαν και εξακολουθο ν να παρέχουν χρήσιµες οδηγίες και πληροφορίες για όλους.

Η επικοινωνία εστίασε:

 - στην α ξηση του ορίου των ανέπαφων συναλλαγών από τα Ευρώ 2  στα Ευρώ 0 χωρίς τη χρήση pin
     ια να είτε το id o πατήστε ε ώ

 - στα µέτρα στήριξης προς τους ιδιώτες και τις επιχειρήσεις
     ια να είτε το id o πατήστε ε ώ

 - στις αλλαγές του τρόπου διεξαγωγής συναλλαγών στα Καταστήµατα.
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κυρη και α ιόπιστη ενηµέρωση σ ετικά µε τις ιεθνείς α ορές

Το α  τρίµηνο του 2020, η διεθνής κοινότητα έλαβε πρωτοφανή περιοριστικά µέτρα στην οικονοµική και κοινωνική δραστηριότητα, 

προκειµένου να προστατευτεί η δηµόσια υγεία και να αναχαιτιστεί η ευρεία διασπορά του Covid-19. Το ri a  Bankin  και η 

υπηρεσία Alpha Bank old rsonal Bankin  απέστειλαν µέσω n l  και i  µην µατος στους Πελάτες τους, τη νέα 

έκδοση του avi a o  µε τίτλο: “Οι διεθνείς αγορές αντιµέτωπες µε τον κορωνο ό”.

Μέσω της τρέχουσας έκδοσης του avi a o , οι αναλυτές της Τράπεζας παρουσιάζουν τις οικονοµικές επιπτώσεις από τη λή η 

µέτρων, την αντίδραση των διεθνών αγορών καθώς επίσης και την ανταπόκριση των κυβερνήσεων και των κεντρικών τραπεζών 

για τη στήριξη της παγκόσµιας οικονοµίας.

navigator_q2_2020_gold.pdf
navigator_q2_2020.pdf
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Η        Τράπεζα υποστηρίζει το “The Tipping Point” , µία οργάνωση που δίνει τη δυνατότητα σε µαθητές από όλη την 

        περιφέρεια της χώρας, µε τη βοήθεια της τεχνολογίας και liv  οµαδικών συνεδριών, να “συναντο ν” διαδικτυακά τους 

µέντορές τους, να διευρ νουν τις επαγγελµατικές τους επιλογές, αλλά και να συνεχίσουν την εκπαιδευτική διαδικασία από το σπίτι, 

στο πλαίσιο των εξελίξεων σχετικά µε την εξάπλωση της πανδηµίας του κορωνο ο , αξιοποιώντας τα κατάλληλα ηφιακά εργαλεία.

Επίσης, η Alpha ank συνεχίζει να υποστηρίζει το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλο ς ικτ ου “ a in n ” που προωθεί την υπε θυνη 

και ασφαλή χρήση του διαδικτ ου. Οι κ ριοι στόχοι της δράσης “Saferinternet.gr” είναι αφενός, η προστασία των ανηλίκων από 

ακατάλληλο ή επιβλαβές για αυτο ς περιεχόµενο και η προώθηση της υπε θυνης και ασφαλο ς χρήσης του διαδικτ ου, και 

αφετέρου, η ενδυνάµωση γονέων και εκπαιδευτικών σε θέµατα ασφάλειας στο διαδίκτυο µέσω ενηµερώσεων, εκπαιδε σεων και 

κατάλληλου onlin  και έντυπου υλικο .

Η Alpha ank υποστηρικτής του “ ippin  oin ” και του “ a  n n ”
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“Η Ώρα της Γης”

       Alpha Βank συµµετείχε, για 12η συνεχή χρονιά, στη διεθνή πρωτοβουλία της WWF µε τίτλο: “Ώρα της Γης”, και έσβησε τα 

       φώτα, το Σάββατο, 28 Μαρτίου 2020, στις 20.30 και για µία ώρα, σε Κεντρικά Κτιριακά Συγκροτήµατά της στην Αθήνα, στη 

Θεσσαλονίκη, στην Πάτρα, στη Λάρισα, στην Κρήτη, στο Μουσείο Χαρτονοµισµάτων Ιονικής Τραπέζης στην Κέρκυρα, 

στον Εκθεσιακό Πολιτιστικό Χώρο της στο Ναύπλιο, καθώς και στα Κεντρικά Κτίρια της Alpha Bank Cyprus, της 

Alpha Bank Albania και της Alpha Bank London.

Φέτος, στο πλαίσιο των εξελίξεων σχετικά µε τον ιό Covid-19 και σεβόµενοι τις οδηγίες τις Πολιτείας, η Τράπεζα κάλεσε όλους να 

συµµετέχουν διαδικτυακά και να γιορτάσουν µε ασφάλεια την πρωτοβουλία.

Η
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