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       ε χαµόγελα και αισιοδοξία ξεκινάει η καινούρια χρονιά

Με κύριο µήνυµα επικοινωνίας  “Το αληθινό χαµόγελο δεν κρύβεται ”, η Τράπεζά µας έστειλε το δικό της µήνυµα 
κοινωνικής υπευθυνότητας και αισιοδοξίας “ντύνοντας” τα Καταστήµατά της µε χαµόγελα. Με πρωταγωνιστή ένα 
µικρό κορίτσι που χαµογελάει φορώντας τη µάσκα του, η καµπάνια της Alpha Bank µάς υπενθυµίζει ότι, ακόµα και 
µέσα σε αυτές τις πρωτόγνωρες συνθήκες, η ανάγκη τήρησης των µέτρων προστασίας και κοινωνικής 
αποστασιοποίησης µπορεί να συνδυαστεί µε την αισιοδοξία για την ταχεία αντιµετώπιση της πανδηµίας.

το Επίκεντρο αυτού του τεύχους, µπορείτε να δείτε φωτογραφίες από τις προσό εις κτιρίων και Καταστηµάτων 
µας που ντύθηκαν µε χαµόγελα αλλά και να παρακολουθήσετε το βίντεο µε το µήνυµα αισιοδοξίας της Alpha Bank 
που προβλήθηκε σε δελτία ειδήσεων.

το νέο τεύχος µας µπορείτε, επίσης, να διαβάσετε για τη συµµετοχή της ∆ιοίκησης της Alpha Bank σε σειρά 
διαδικτυακών συναντήσεων µε σηµαντικούς διεθνείς επενδυτές και σε διεθνή συνέδρια, κατά τη διάρκεια των 
οποίων επικεντρώθηκαν στις τελευταίες εξελίξεις που αφορούν στην Τράπεζα, και κυρίως στην ολοκλήρωση της 
συναλλαγής ala  καθώς και στις επιπτώσεις της πανδηµίας o id 19 στα αποτελέσµατα του Οµίλου και στην 
ελληνική οικονοµία γενικότερα.

Ένα από τα διεθνή συνέδρια που πραγµατοποιήθηκαν διαδικτυακά φέτος ήταν και το 22ο api al ink n e  in 
eece o , όπου συµµετείχε ο  της Alpha Bank ασίλης άλτης, του οποίου την τοποθέτηση µπορείτε να 

διαβάσετε αναλυτικά, στις σελίδες που ακολουθούν.

Η νέα χρονιά ξεκίνησε µε διακρίσεις και Πιστοποιήσεις για την Τράπεζα καθώς και µε την επιτυχή ολοκλήρωση του 
δεύτερου, διεθνούς διαγωνισµού ηφιακής καινοτοµίας, in e   Alpha Bank 2020, µε την ανάδειξη των 
τριών νικητριών οµάδων σε ένα αµιγώς ηφιακό i ch en , το οποίο παρακολούθησαν online περισσότερα από 
300 άτοµα από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Και φέτος, ο ∆ιαγωνισµός αποτέλεσε ορόσηµο για την Τράπεζα, 
καθώς απέδειξε έµπρακτα ότι η Alpha Bank όχι µόνο παρακολουθεί το εγχώριο οικοσύστηµα, αλλά και στηρίζει 
ενεργά την καινοτοµία, δίνοντας τη δυνατότητα σε νεοφυείς επιχειρήσεις να αναδειχθούν. 
Με την ευκαιρία αυτή, φιλοξενούµε στιγµιότυπα καθώς και δηλώσεις των νικητών του ∆ιαγωνισµού αλλά και των 
µελών της οµάδας του in e  από τη ∆ιεύθυνση ηφιακού Μετασχηµατισµού και Καινοτοµίας.

Επίσης, η Τράπεζα συνεχίζει να στηρίζει τους Πελάτες της µε σύγχρονα ηφιακά µέσα αξιοποιώντας στον µέγιστο 
δυνατό βαθµό την ηφιακή τραπεζική. Με τη νέα υπηρεσία “ e ail n oa din ” οι νέοι Πελάτες αποκτούν εύκολα και 
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γρήγορα, µέσα σε λίγα λεπτά, χωρίς επίσκε η σε Κατάστηµα, από το Alpha Mo ile app, λογαριασµό, χρεωστική 
κάρτα και e ankin , για την πλήρη κάλυ η των τραπεζικών τους αναγκών. Παράλληλα, η Alpha Bank πρώτη στην 
ελληνική αγορά, εφαρµόζει σε όλα τα κανάλια τραπεζικής εξυπηρέτησης και µε απόλυτη ασφάλεια, την καινοτόµο 
υπηρεσία των µεσων Πληρωµών µέσω του διατραπεζικού πανευρωπα κού συστήµατος S A εξασφαλίζοντας τη 
βέλτιστη εξυπηρέτηση των Πελατών µας και στον τοµέα των n an  a en .

το σηµείο αυτό, αξίζει να σηµειωθεί ότι, επειδή οι κίνδυνοι Κυβερνοασφάλειας και Ασφάλειας Πληροφοριών έχουν 
κλιµακωθεί ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια λόγω των σηµαντικών εξελίξεων που πραγµατοποιούνται στην περιοχή του 

ηφιακού Μετασχηµατισµού και της αυξανόµενης διασύνδεσης οργανισµών και εταιρειών, η ∆ιεύθυνση 
Κυβερνοασφάλειας και Ασφάλειας Πληροφοριών της Alpha Bank µεριµνά διαρκώς, προκειµένου να προάγονται, µε 
ασφάλεια, η επιχειρηµατική απόδοση του Οµίλου, η αξιοποίηση νέων τεχνολογιών και υπηρεσιών και η βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας και της θέσης του Οµίλου στην αγορά. 

τις σελίδες που ακολουθούν, µπορείτε να ενηµερωθείτε για όλες τις ενέργειες που σχεδίασε και υλοποίησε η 
∆ιεύθυνση µε επιτυχία στο πλαίσιο του α  στρατηγικού κύκλου Κυβερνοασφάλειας 2018 2020.

Επίσης, υπενθυµίζουµε ότι η πλατφόρµα S a onnec ed που δηµιούργησε η ∆ιεύθυνση Ανθρώπινου ∆υναµικού για τους 
Εργαζόµενους της Τράπεζας, µε σκοπό την αυτοβελτίωση, την ενδυνάµωση και την υχαγωγία τους, στις πρωτόγνωρες 
συνθήκες της πανδηµίας, συνεχίζει να εµπλουτίζεται και το 2021 µε νέα εργαλεία, συµβουλές και δράσεις.  

Κλείνοντας, θα θέλαµε να σας ενηµερώσουµε ότι λίγο πριν το τέλος του 2020, εγκαινιάστηκε το o p n ane , 
το νέο “ ηµείο υνάντησης” για όλους τους Εργαζόµενους του Οµίλου Αlpha Bank στην Ελλάδα, την Αλβανία, την 
Κύπρο, τη Μεγάλη ρετανία και τη Ρουµανία. Το πλούσιο, πρωτότυπο και ποικίλο περιεχόµενο της νέας 
πλατφόρµας, η οποία είναι διαθέσιµη στα αγγλικά, διαµορφώνεται από την Οµάδα του o p n ane  της 
∆ιεύθυνσης Εταιρικής Επικοινωνίας της Τράπεζας, µε την ενεργό συµµετοχή των Ανταποκριτών, που εκπροσωπούν 
την κάθε Εταιρεία του Οµίλου.

χόλια, προτάσεις ή ιδέες σχετικά µε το νέο o p n ane  µπορείτε να αποστείλετε στην Οµάδα του o p n ane , 
στο o pin ane alpha. .

ΜΑ Ι συνεχίζουµε να πορευόµαστε µε υπευθυνότητα, υποµονή και αισιοδοξία

  
ταιρική αυτ τητα και εριοδικές κδ σεις µίλου

https://alphabankintranet.alphasso.gr/hr/Pages/StayConnected.aspx
https://alphabankintranet.alphasso.gr/alpha-bank-group-en/
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“ o αληθινό χαµόγελο δεν κρύβεται ”
Η Alpha Bank “ντύνει” τα Καταστήµατά της µε χαµόγελα,

στέλνοντας µήνυµα υπευθυνότητας και αισιοδοξίας 

      ο δικό της µήνυµα κοινωνικής υπευθυνότητας και αισιοδοξίας έστειλε η Alpha Bank µε την καµπάνια ο αλη ιν  

      αµ γελο δεν κρ βεται .

Με πρωταγωνιστή ένα µικρ  κορίτσι που αµογελάει ορώντας τη µάσκα του, η Τράπεζα “έντυσε” προσ εις 

κτιρίων και αταστηµάτων της κυρίως στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, την ιστοσελίδα καθώς και το δίκτυο των  

της σε όλη την Ελλάδα, ενώ πραγµατοποίησε και αναρτήσεις στα Social Media, υπενθυµίζοντας ότι, ακόµα και µέσα σε 

αυτές τις πρωτόγνωρες συνθήκες, η ανάγκη τήρησης των µέτρων προστασίας και κοινωνικής αποστασιοποίησης µπορεί να 

συνδυαστεί µε την αισιοδοξία για την ταχεία αντιµετώπιση της πανδηµίας.

Το µήνυµα της Alpha Bank µεταδόθηκε µε ρεπορτάζ στα δελτία ειδήσεων και προβλήθηκε µε αρθρογραφία σε δηµοφιλή i e .

Για να δείτε το ideo µε το µήνυµα αισιοδο ίας της l a a , πατήστε εδώ.

T

<        / 73      >



<       6 / 73      >

ο αλη ιν  αµ γελο 

δεν µπορεί να κρυ τεί  

ρίσκει πάντα τρ πους 

και αποκαλ πτεται, 

µέσα απ  την υπε υνη στάση 

µας απέναντι στον εαυτ  µας 

και την κοινωνία

οράµε λοιπ ν τη µάσκα µας 

για να προστατε σουµε 

τον εαυτ  µας, ίλους 

και συνεργάτες, διατηρώντας 

παράλληλα το αµ γελ  µας 

και την αισιοδο ία µας

al a a a i 

ΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟΕΠΙΚΕΝΤΡΟΕΠΙΚΕΝΤΡΟΕΠΙΚΕΝΤΡΟ
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 ΤΡΑΠΕ A

“Έτος προκλήσεων και δηµιουργίας το 2021 για την Alpha Bank”
Μήνυµα του  ασίλη άλτη

        της Alpha Bank ασίλης άλτης στο µήνυµά του προς το Προσωπικό του Οµίλου, 
       µε αφορµή την έναρξη της νέας χρονιάς, είπε τα ακόλουθα

“ γαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, ε χοµαι σε όλους ρόνια Πολλά και αλά. 

Το 2020 υπήρξε αδιαµφισβήτητα µια χρονιά πολ  σκληρής δοκιµασίας. Η πανδηµία ανέτρεψε 
τα πάντα  προκάλεσε µεγάλες απώλειες συνανθρώπων µας, άλλαξε δραµατικά την 
καθηµερινότητα και τις προτεραιότητές µας και καθήλωσε, ταυτόχρονα, την οικονοµική 
δραστηριότητα στην υφήλιο. 

ε αυτές ακριβώς τις πρωτόγνωρες συνθήκες, η Τράπεζά µας, όλοι εσείς, ήσασταν κάθε 
µέρα στις επάλξεις για να σταθο µε δίπλα στους Πελάτες µας. Επιδεικν οντας απαράµιλλη 
αίσθηση καθήκοντος και προσαρµοστικότητα, κινηθήκαµε µε ταχ τητα και παρείχαµε ένα δίχτυ 
στήριξης για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, αλλά και νέους τρόπους για τη διεκπεραίωση 
συναλλαγών µε χρήση ασφαλών τεχνολογιών, χωρίς φυσική παρουσία στο ατάστηµα. ι 

αυτό, το επιτ χαµε µε αδιάλειπτη επιχειρησιακή λειτουργία, διατηρώντας υψηλά επίπεδα ασφάλειας για το Προσωπικό και τους 
Πελάτες µας και αξιοποιώντας στο µέγιστο τις ψηφιακές µας υποδοµές. 

Είµαι, όµως, υπερήφανος και για έναν ακόµη λόγο. Εν µέσω αυτο  του περιβάλλοντος µέγιστης αβεβαιότητας, παραµείναµε 
αταλάντευτα προσηλωµένοι στην υλοποίηση του στρατηγικο  µας σχεδίου, δίνοντας προτεραιότητα στην ουσιαστική εξυγίανση του 
ισολογισµο  µας. ροµολογήσαµε την επανέναρξη του P e t ala y και αξιοποιήσαµε πλήρως το πρόγραµµα ”Ηρακλής”. 

Πρόκειται για τη δε τερη µεγαλ τερη τιτλοποίηση µη εξυπηρετο µενων δανείων στην Ευρώπη που λαµβάνει πιστοληπτική 
αξιολόγηση. ωρίς το καθεστώς απαγόρευσης µετακινήσεων να ανακόψει τη δυναµική της συναλλαγής και µε τις αµέτρητες 
ώρες εργασίας που αφιέρωσαν δεκάδες συνάδελφοί µας, τους οποίους και ευχαριστώ προσωπικά, ολοκληρώθηκε εντός 
χρονοδιαγράµµατος η µεταβίβαση της δραστηριότητας διαχείρισης µη εξυπηρετο µενων δανείων στη Cepal. Πλέον, και 
αξιοποιώντας το έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον, είµαστε κοντά στην ολοκλήρωση αυτής της σ νθετης συναλλαγής, µε 
πρωτόγνωρη ταχ τητα σε σχέση µε τον ανταγωνισµό. ωρίτερα, και παρά τις δυσµενείς συνθήκες, ολοκληρώσαµε, τον ο λιο 
του 2020, και την πώληση του χαρτοφυλακίου ept ne, βελτιώνοντας ουσιωδώς την ποιότητα του ενεργητικο  µας. 

ατά τη διάρκεια του 2020, προχωρήσαµε επίσης σε δυο σηµαντικές κινήσεις ενίσχυσης των κεφαλαίων µας. τις αρχές 
εβρουαρίου, αξιολογώντας ορθά τη δυναµική της αγοράς, εκδώσαµε σε διεθνείς επενδυτές οµόλογο µειωµένης εξασφάλισης 

Ο
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T e  2 ψους Ευρώ 500 εκατοµµυρίων, έκδοση που υπερκαλ φθηκε 10 φορές και, µάλιστα, µε την καλ τερη τιµολόγηση που 
έχει επιτ χει ποτέ ελληνική τράπεζα. Επιπλέον, τον εκέµβριο προχωρήσαµε σε s ap κρατικών οµολόγων µε την Ελληνική 
ηµοκρατία, εγγράφοντας κεφαλαιακό κέρδος Ευρώ 1 0 εκατοµµυρίων.

ε αυτή τη δ σκολη συγκυρία, και µε σηµατωρό την πελατοκεντρική µας προσέγγιση, παρείχαµε ουσιαστική βοήθεια στους 
Πελάτες µας. τηρίξαµε τουλάχιστον 100 χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις που δέχτηκαν το µεγαλ τερο πλήγµα από την 
πανδηµία, προχωρώντας σε ρυθµίσεις οφειλών και αναστολές δανείων συνολικο  ψους Ευρώ 12,  δισεκατοµµυρίων. 
ταθήκαµε, επίσης, δίπλα σε 11 χιλιάδες επιχειρήσεις, εκταµιε οντας Ευρώ 5,  δισεκατοµµ ρια, ώστε να ενδυναµώσουν τους 

ισολογισµο ς τους και να βγουν νικητές από την κρίση. Πρόκειται για την καλ τερη επίδοση που είχε η Τράπεζά µας από το 200  
και περιλαµβάνει χρήση των κρατικών εγγυοδοτικών προγραµµάτων ψους Ευρώ 1,  δισεκατοµµυρίων.  

Παράλληλα, ανταποκριθήκαµε απόλυτα στις νέες απαιτητικές συνθήκες και βελτιώσαµε την εµπειρία των Πελατών µας, 
προσφέροντας διαρκώς νέες ψηφιακές υπηρεσίες και προ όντα, όπως το tal B s ness n a n , µε το οποίο οι 
επιχειρήσεις µπορο ν να ξεκινήσουν τη συνεργασία τους µε την Τράπεζα εξ αποστάσεως, το άνοιγµα λογαριασµο  από το κινητό 
τηλέφωνο αλλά και το myAlpha αντεβο . Πλέον του 0  των εγχρήµατων συναλλαγών πραγµατοποιο νται στα ψηφιακά δίκτυα 
( e , m le, ATM και έντρα υτόµατων υναλλαγών ) και η Alpha Bank αποτελεί την τράπεζα επιλογής των καταναλωτών 
στον τοµέα των ανέπαφων πληρωµών και αγορών, έχοντας εισαγάγει καινοτόµα ψηφιακά προ όντα, όπως το Apple Pay, το 
myAlpha allet και το a m n Pay. 

το επίπεδο ανάπτυξης εργασιών, η Τράπεζά µας επαναβεβαίωσε πως έχουµε το βεληνεκές να επιτυγχάνουµε συστηµατικά 
στρατηγικές συµπράξεις µε πρωταγωνιστές της παγκόσµιας αγοράς. Η πολυετής συµφωνία µε την ene al  θέτει ισχυρά θεµέλια, 
ώστε η Alpha Bank να ενισχ σει περαιτέρω την ανταγωνιστική της θέση στον τοµέα των τραπεζοασφαλιστικών προ όντων, που 
αναµένεται να γνωρίσει σηµαντική άνθηση τα επόµενα χρόνια. 

Το 2020 προχωρήσαµε, επίσης, στην έναρξη του Προγράµµατος Μετασχηµατισµο , ενός συστηµατικο  πλαισίου επιτάχυνσης των 
απαιτο µενων αλλαγών στην Τράπεζά µας για την επίτευξη των τριών πυλώνων του στρατηγικο  µας σχεδίου  της 
πελατοκεντρικής ανάπτυξης, της αναδιάρθρωσης του λειτουργικο  µας µοντέλου και, βεβαίως, της βελτίωσης της οργανωτικής 
µας αποτελεσµατικότητας, µε την ανάδειξη του ταλέντου των ανθρώπων µας. Μέσα στο έτος συντελέστηκε σηµαντική πρόοδος 
σε επίπεδο σχεδιασµο  και σ ντοµα προχωράµε στη φάση υλοποίησης των σχετικών δράσεων. 

Παράλληλα µε τις πρωτοβουλίες στην Ελλάδα, δροµολογήσαµε σειρά δράσεων και στο εξωτερικό, µε κ ριο στόχο τη στήριξη 
των Πελατών µας κατά τη διάρκεια της πανδηµίας. Επιπρόσθετα, στοχε οντας στην ανάδειξη της αξίας της διεθνο ς µας 
παρουσίας, ενοποιήσαµε τις διεθνείς εταιρείες του χρηµατοπιστωτικο  τοµέα, και συγκεκριµένα τις Alpha Bank man a, Alpha Bank 
Cyp s και Alpha Bank Al an a, κάτω από µια εταιρεία συµµετοχών, ενέργεια που θα αυξήσει τη στρατηγική µας ευελιξία. 
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διαίτερη αναφορά αξίζει το ιδιαίτερα επιτυχηµένο πρόγραµµα εθελουσίας εξόδου στην προ που, σε συνδυασµό µε την 
ολοκλήρωση της απόσχισης της δραστηριότητας διαχείρισης µη εξυπηρετο µενων δανείων κατά τα πρότυπα της Ελλάδος, θα 
βελτιώσει δραστικά την αποτελεσµατικότητά µας και θα µας επιτρέψει να επανατοποθετηθο µε στην κυπριακή αγορά. 
Τέλος, και το 2020 η Τράπεζά µας απέσπασε σηµαντικές διεθνείς διακρίσεις, ενώ το αποτ πωµά µας στην κοινωνία ενισχ θηκε, 
µε επίκεντρο τη στήριξη των ιατρών και του νοσηλευτικο  προσωπικο  που βρέθηκε στην πρώτη γραµµή της µάχης µε την 
πανδηµία µέσα από χορηγίες προς το Εθνικό στηµα γείας, που υπερέβησαν το Ευρώ 1 εκατοµµ ριο.  

Η νέα χρονιά που ξεκίνησε φέρνει την ελπίδα ότι, σ ντοµα, ως κοινωνία θα υπερβο µε τις δυσχέρειες από την πανδηµία. υτό 
σηµαίνει πως οι Πελάτες µας, νοικοκυριά και επιχειρήσεις, θα επανακαθορίσουν την οπτική τους για το µέλλον. αθώς η στάση µας 
στην πανδηµία ενίσχυσε τη σχέση εµπιστοσ νης µαζί τους, τώρα που έρχεται η ώρα των αποφάσεων πρέπει να είµαστε δίπλα τους. 

ωρίς µέσα στο 2021, µε την ολοκλήρωση της συµφωνίας για το P e t ala y, θα ενεργοποιήσουµε τον συνακόλουθο 
εταιρικό µετασχηµατισµό, τη δηµιουργία δηλαδή µιας νέας, “καθαρής” από µη εξυπηρετο µενα δάνεια Τράπεζας. υτό θα 
αποτελέσει ιστορική καµπή για την Alpha Bank. χοντας, πλέον, αντιµετωπίσει την κληρονοµιά της υπερδεκαετο ς οικονοµικής 
κρίσης, µπορο µε να επικεντρωθο µε στον πυρήνα της αποστολής µας  να ανταποκριθο µε στις νέες απαιτήσεις των Πελατών 
µας, είτε αυτοί επιδιώκουν να αντιµετωπίσουν τις σηµερινές προκλήσεις, είτε να σχεδιάσουν το α ριο, επενδ οντας στην 
επερχόµενη ανάκαµψη. 

Παράλληλα, το Πρόγραµµα Μετασχηµατισµο  µας εισέρχεται στην πλέον σ νθετη, αλλά και δηµιουργική του φάση. Η υλοποίησή 
του εδράζεται στη δέσµευση όλης της ανώτατης διοικητικής οµάδας της Τράπεζας, η οποία ενδυναµώθηκε περαιτέρω µέσω του 
επαναπατρισµο  στελεχών πρώτης γραµµής και της προσέλκυσης επαγγελµατιών υψηλο  κ ρους, αλλά κυρίως βασίζεται στην 
αποτελεσµατική οµαδική προσπάθεια όλων µας.  στόχος είναι κοινός και σαφής. ιαµορφώνουµε µία νέα Τράπεζα, πιο 
αποδοτική, που στηρίζεται στην αξιοκρατία, τη διαφάνεια και την εµπιστοσ νη, που αποτελεί φορέα ανάδειξης και προσέλκυσης 
ταλέντου, που βρίσκεται στο πλευρό των συµπολιτών µας, αυξάνοντας το αποτ πωµά της στην οινωνία. ιαµορφώνουµε µία νέα 
Τράπεζα, που θα δηµιουργεί περισσότερη αξία για τους Πελάτες, τους Μετόχους και το Προσωπικό της.

έλω να σας ευχαριστήσω µέσα από την καρδιά µου για την τεράστια προσπάθεια που καταβάλατε για να µπορέσουµε το 2020 
να δώσουµε όλη µας την ενέργεια στη στήριξη και την εξυπηρέτηση των Πελατών µας µέσα στην κρίση. Η εκτίµησή µου στο έργο 
σας είναι απεριόριστη και αποδείξαµε στα δ σκολα πως η Alpha Bank αποτελεί δικαίως το σηµείο αναφοράς στο ελληνικό 
χρηµατοπιστωτικό σ στηµα.  

Το 2021 θα είναι ένα έτος προκλήσεων και δηµιουργίας για την Τράπεζά µας. Με πίστη στις δυνατότητές µας, και σ ντοµα 
απελευθερωµένοι από τον φόβο της πανδηµίας, είµαι βέβαιος ότι, µαζί, µπορο µε να υλοποιήσουµε το όραµα της νέας Alpha Bank. 

Ε χοµαι καλή χρονιά, υγεία και αισιοδοξία για εσάς και τις οικογένειές σας”.   
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Ολοκληρώθηκε µε επιτυχία ο δεύτερος,
διεθνής διαγωνισµός ηφιακής καινοτοµίας “ in e   Alpha Bank 2020”

       δεύτερος, διεθνής διαγωνισµός ηφιακής καινοτοµίας, in e   Alpha Bank 2020, διήρκεσε συνολικά 4 µήνες, µε 

       περισσότερες από 70 συµµετοχές από 13 διαφορετικές χώρες. Και φέτος, ο ∆ιαγωνισµός αποτέλεσε ορόσηµο για την 

Τράπεζα, καθώς απέδειξε έµπρακτα ότι η Alpha Bank όχι µόνο παρακολουθεί το εγχώριο οικοσύστηµα, αλλά και στηρίζει ενεργά 

την καινοτοµία, δίνοντας τη δυνατότητα σε νεοφυείς επιχειρήσεις να αναδειχθούν. Μέσα από έναν ολοκληρωµένο Accele a o  

διάρκειας  εβδοµάδων, το en o in , το coachin  και τα εξειδικευµένα o k hop, οι εφαρµογές που διακρίθηκαν, απέκτησαν 

τη δυναµική να εξελιχθούν σε ελκυστικές λύσεις για την Τράπεζα και για τους Πελάτες της. 

Ο ∆ιαγωνισµός ολοκληρώθηκε µε ένα αµιγώς ηφιακό i ch en , το οποίο παρακολούθησαν online περισσότερα από 300 

άτοµα από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Οι 7 οµάδες, νεοφυείς επιχειρήσεις από 7 διαφορετικές χώρες, παρουσίασαν τις 

τελικές, καινοτόµες προτάσεις τους, οι οποίες είχαν ήδη ωριµάσει στον Accele a o  του ∆ιαγωνισµού, µε τη συνδροµή 

επιλεγµένων µεντόρων, τελεχών της Alpha Bank και συνεργατών της, προσελκύοντας το ενδιαφέρον του κοινού και 

διεκδικώντας µία από τις τρεις πρώτες θέσεις και ένα από τα χρηµατικά έπαθλα των Ευρώ .000, 3.000 και 2.000. 

Ο
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Το e en  ξεκίνησε µε χαιρετισµό του ωνσταντίνου α τσα, ead o  o a io  της l a a , ο οποίος αναφέρθηκε στη σηµασία 
των νέων τεχνολογιών στη διαµόρφωση των τραπεζικών υπηρεσιών του µέλλοντος καθώς και στη συµβολή δράσεων καινοτοµίας µε 
διεθνή εµβέλεια, όπως το in e   Alpha Bank, στην περαιτέρω βελτίωση του o e  pe ience και της ίδιας της λειτουργίας της 
Τράπεζας. Ο κ. α τσας υπογράµµισε, τέλος, ότι κύριος στόχος του ∆ιαγωνισµού είναι η δηµιουργία πραγµατικής αξίας, ως αποτέλεσµα 
του εντοπισµού και της περαιτέρω εξέλιξης εφαρµογών που µπορούν να αλλάξουν ριζικά το τοπίο στον χρηµατοοικονοµικό κλάδο.

αιρετισµό απηύθυνε και ο ντεταλµένος Γενικ ς ιευ υντής ie  i i al ice  της l a a , αµιαν ς αραλαµπίδης, 
ο οποίος επισήµανε ότι κεντρική στρατηγική της Τράπεζας είναι να βρίσκεται δίπλα στις in ech εταιρείες και όχι απέναντί τους και, επιπλέον, 
να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στον χώρο του inancial echnolo  και να είναι ick adop e . υµπλήρωσε, παράλληλα, ότι 
η ηφιακή τεχνολογία έρχεται πρωτίστως να βελτιώσει την Εξυπηρέτηση του Πελάτη, που εξελίσσεται σε καθοριστικό παράγοντα για την 
ανταγωνιστικότητα των τραπεζών σε όλα τα διαθέσιµα κανάλια εξυπηρέτησης, όπως το Κατάστηµα, το e  και o ile ankin  κ.λπ. 

το ηφιακό e en , προβλήθηκαν βίντεο που κράτησαν ζωντανό το ενδιαφέρον του κοινού, ενώ στο πλαίσιο αυτό πραγµατοποιήθηκε και li e 
συνοµιλία του Κωνσταντίνου α τσα µε τον Νίκο Παλαγγιά, ιδρυτή της adi le και έναν από τους τρεις νικητές του in e  2019. Τέλος, κατά 
τη διάρκεια του ηφιακού i ch en  πραγµατοποιήθηκαν poll , µε ερωτήσεις προς το κοινό που είχε τη δυνατότητα να συµµετάσχει ενεργά.

Νικήτρια οµάδα αναδείχθηκε η eal ood των Αλέξανδρου ριστοδουλάκη και Κωνσταντίνου αλιάγκα, µε έδρα στην Αγγλία και 
την Ελλάδα, που παρουσίασαν µία έξυπνη και καινοτόµο εφαρµογή διαχείρισης επενδύσεων. Τη δεύτερη θέση κατέκτησε η i a e 
των o in o a, lena o a και an  o alci c, µε έδρα στη Ρουµανία, µε µία lo d a ed, εξατοµικευµένη πλατφόρµα για 

pen Bankin . Το έπαθλο της τρίτης θέσης απονεµήθηκε στην ελληνική i lo , που αποτελείται από τους Αντώνη Πρέντζα, Μάριο
Νούτσο, Κυριάκο Γεωργίου και τέλιο Γασπαρινάτο. Η εφαρµογή, για την οποία διακρίθηκαν, είναι µία πλατφόρµα πιστοληπτικής
αξιολόγησης και παροχής µικροδανείων στο σηµείο πώλησης, για την κάλυ η έκτακτων αναγκών.
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Την 8µελή κριτική επιτροπή που αξιολόγησε τις προτάσεις, συγκρότησαν οι ρης Γεωργόπουλος oda one , Γιώργος ∆ουκίδης 

Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών , ∆ηµήτρης Καλαβρός Γουσίου eloci  a ne , Ευάγγελος Καλαµάκης Alpha Bank , άρης 

ιναρδάκης Ι Μ , Αλµπέρτος Μπουρλάς Mic o o , ∆αµιανός αραλαµπίδης Alpha Bank  και Νίκος ριστοδούλου eloi e . 

Η κριτική επιτροπή αξιολόγησε τις οµάδες µε βάση τέσσερα κριτήρια

1. Τον εντοπισµό συγκεκριµένου προβλήµατος ή κενού στην αγορά που η εφαρµογή/λύση καλείται να αντιµετωπίσει

2. Τον βαθµό καινοτοµίας της εφαρµογής σε σύγκριση µε παρεµφερείς εφαρµογές στην εγχώρια και διεθνή αγορά

3. Την ευκολία υλοποίησης της εφαρµογής από την Τράπεζα, σε συνάρτηση µε τον χρόνο και το κόστος που απαιτείται και

4. Τον αντίκτυπο σε ό,τι αφορά στην ικανοποίηση πραγµατικών αναγκών της Τράπεζας ή/και των Πελατών της.

Η εκτεταµένη προβολή του in e   Alpha Bank τόσο σε εγχώριο, όσο και σε διεθνές επίπεδο, ενίσχυσε σηµαντικά την εικόνα 

της Τράπεζας ως ενός εξωστρεφούς Οργανισµού, που προάγει έµπρακτα την ηφιοποίηση και την καινοτοµία.

Για να δείτε στιγµι τυπα κα ώς και δηλώσεις των πρωταγωνιστών του ιαγωνισµο , πατήστε εδώ.

https://youtu.be/318gFLVJT10
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“Το πολ  καλό µε αυτόν τον ιαγωνισµό είναι ότι και οι δ ο βγαίνουν κερδισµένοι. Πιστε ω ότι το F n est είναι µία 

σηµαντική πρωτοβουλία τόσο για τη γενική εφαρµογή, όσο και για την επιτάχυνση της καινοτοµίας στον τραπεζικό τοµέα”.

ωνσταντίνος αλιάγκας eal ood

“ πό την πρώτη ηµέρα µέχρι το P t h ent στο τέλος, όλα ήταν πολ  καλά οργανωµένα, µε τους διαγωνιζόµενους να 

βρίσκονται στο επίκεντρο. Το καλ τερο απ  όλα ήταν οι εβδοµαδιαίες συναντήσεις µας µε τους  µέντορες της οµάδας µας. 

αθένας τους είχε πολ  διαφορετικό υπόβαθρο, πράγµα που µας επέτρεψε να λάβουµε ολοκληρωµένα σχόλια και 

οξυδερκείς παρατηρήσεις για αυτά που κάνουµε, κατά τη διάρκεια του ιαγωνισµο  αλλά ακόµα και µετά από τη λήξη του”.

λέ ανδρος ριστοδουλάκης eal ood

“ ν µη τι άλλο, το F n est προσφέρει την ευκαιρία στον χρηµατοοικονοµικό κλάδο να εξερευνήσει τη σταδιακή 

ενσωµάτωση της καινοτοµίας”.

o i  o a i a e

“Το F n est ήταν µία εξαιρετικά διαφωτιστική και ικανοποιητική εµπειρία, που µας επέτρεψε να εξερευνήσουµε 

διαφορετικές πτυχές της πρότασής µας και της εφαρµοσιµότητάς της στον τραπεζικό κλάδο”.

υριάκος Γεωργίου i lo

“Είµαστε µία καινοτόµος sta t p εταιρεία στον χρηµατοοικονοµικό κλάδο, οπότε ξέραµε ότι η Alpha Bank θα µας 

βοηθο σε πάρα πολ . Μιλάµε για µία τράπεζα µε µεγάλες δυνατότητες, από ψηφιακές διαδικασίες και τεχνολογίες αιχµής 

µέχρι τη χορήγηση δανείων και τη µοντελοποίηση του πιστωτικο  κινδ νου”.

ντώνης ρέντ ας i lo

ι δήλωσαν οι νικητές για το i e   l a a
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ι δήλωσαν τα µέλη της οµάδας του i e  απ  τη ιε υνση η ιακο  
ετασ ηµατισµο  και αινοτοµίας

“Με στόχο τη συνεχή βελτίωση των προ όντων και των υπηρεσιών καθώς και την υπε θυνη αντιµετώπιση όλων των 
τραπεζικών αναγκών των Πελατών σε συνδυασµό µε ένα σ γχρονο st me  e pe en e, ο διαγωνισµός F n est y 
Alpha Bank µας επιτρέπει να βρισκόµαστε δίπλα στο οικοσ στηµα των F nTe hs που έχουν την ευελιξία να αξιοποιο ν τις 
νέες τεχνολογίες και να παρουσιάζουν εφαρµογές και λ σεις, διευρ νοντας το φάσµα των δυνατοτήτων των τραπεζών. 
το πλαίσιο αυτό, είµαστε ιδιαίτερα χαρο µενοι για τον διεθνή χαρακτήρα του ιαγωνισµο , που προσελκ ει κάθε χρόνο 

συµµετοχές από πολλές χώρες, γεγονός που τον καθιστά έναν βασικό πυλώνα του διεθνο ς χρηµατοπιστωτικο  
οικοσυστήµατος καινοτοµίας. Εντέλει, δεν µπορείς να γνωρίζεις πραγµατικά, πότε και από πο  θα παρουσιασθεί µια νέα και 
καινοτόµα εφαρµογή/υπηρεσία/προ όν που θα έρθει να προστεθεί στο δυναµικό σου, βελτιώνοντας τη συνολική 
προσφορά και εµπειρία για τον πελάτη. ια αυτό τον λόγο, δηµιουργήσαµε το πλαίσιο εκείνο, εντός του οποίου θα µπορέσει 
η καινοτοµία να ανθίσει. υτός είναι ο F n est y Alpha Bank”.

ωνσταντίνος α τσας

“  κόσµος γ ρω µας συγκροτείται από ιδέες που κατάφεραν να αποδράσουν από το λευκό χαρτί και να βρουν τον δρόµο 
της υλοποίησης. ε αυτόν τον δρόµο, ορισµένες ιδέες εγκαταλείφθηκαν ή τροποποιήθηκαν σηµαντικά, κατάφεραν όµως να 
αφήσουν και αυτές τη συµβολή τους στην εξέλιξη του πολιτισµο  µας, στο να κάνουν τη ζωή µας καλ τερη. Η προσπάθεια 
για καινοτοµία και για διαρκή εξέλιξη δεν σταµατά ποτέ. Το F n est θέτει ως στόχο την αναζήτηση αυτών των ιδεών, 
έξυπνων εφαρµογών που µπορο ν να βελτιώσουν ακόµα περισσότερο την εµπειρία του Πελάτη, και προσφέρει το 
κατάλληλο πλαίσιο για την ωρίµανσή τους. Είναι συγκινητικό να βλέπεις από κοντά την ευρηµατικότητα των οµάδων που 
συµµετέχουν, το πάθος τους για δηµιουργία και εξέλιξη, την αποφασιστικότητά τους. ς µέλος της οργανωτικής οµάδας και 
της οµάδας των µεντόρων, θέλεις κι εσ  να συµβάλεις σε αυτήν την προσπάθεια µε όλες σου τις δυνάµεις”.
γγελος ριστο ίδης

“ ταν εντυπωσιακό το πώς κάτω από την οµπρέλα του F n est, οµάδες από 1  διαφορετικές χώρες, αξιολογητές, 
µέντορες, συνεργάτες και συνάδελφοι συντονίστηκαν και λειτο ργησαν σαν µια οµάδα µε κοινό στόχο την εξέλιξη και τη 
δηµιουργία, διατηρώντας ωστόσο ο καθένας τον χαρακτήρα και τον προσανατολισµό του. αθηµερινή επικοινωνία, 
αδιάκοπη συνεργασία και διάθεση για την ε ρεση της καλ τερης δυνατής λ σης σε οποιαδήποτε πρόκληση αποτέλεσαν 
τον βασικό άξονα του ιαγωνισµο .  F n est αποτελεί σηµείο αναφοράς για την εξέλιξη και την εφαρµογή νέων ιδεών 
στον χρηµατοπιστωτικό κλάδο αλλά ταυτόχρονα είναι και ένα κάλεσµα σε µια µοναδική εµπειρία συνεργασίας, 
οµαδικότητας και άψογου συντονισµο ”.
ννα ρ µπατ η



 ΤΡΑΠΕ A

<      15 / 73      >

Ισχυρό ενδιαφέρον από διεθνείς θεσµικούς επενδυτές για την Alpha Bank,
σε σειρά διαδικτυακών συναντήσεων και διεθνών συνεδρίων

       ετά από την ανακοίνωση των αποτελεσµάτων του Εννεαµήνου 2020, τελέχη της Alpha Bank, µε επικεφαλής τον Γενικό

       ∆ιευθυντή   άζαρο Παπαγαρυφάλλου καθώς και τον Εντεταλµένο Γενικό ∆ιευθυντή  o p ea e  Γεώργιο 

Μιχαλόπουλο, τον ∆ιευθυντή Οικονοµικών Μελετών Παναγιώτη Καπόπουλο και τον ∆ιευθυντή χέσεων µε Θεσµικούς Επενδυτές 

και Αναλυτές ∆ηµήτριο Κωστόπουλο, πραγµατοποίησαν σειρά τηλεδιασκέ εων µε σηµαντικούς διεθνείς επενδυτές, στο πλαίσιο 

συνεδρίων και διαδικτυακών συναντήσεων, που διοργανώθηκαν από µεγάλους χρηµατοοικονοµικούς οίκους και συγκεκριµένα, 

από την  Mo an και την ood  o. Επίσης, η Τράπεζα συµµετείχε στο 22ο “ api al ink n e  in eece o ”, που 

διοργανώθηκε φέτος ηφιακά.

Οι εκπρόσωποι της Τράπεζας πραγµατοποίησαν περίπου 30 “one on one” και “ o p” διαδικτυακές συναντήσεις, µε 

περισσότερους από 7 διαχειριστές κεφαλαίων από 0 διεθνείς εταιρείες επενδύσεων, οι περισσότεροι εκ των οποίων µε 

µακροπρόθεσµο ορίζοντα επένδυσης και έντονο ενδιαφέρον για τις προοπτικές της Τράπεζας.

Οι συζητήσεις µε τους ξένους θεσµικούς επενδυτές επικεντρώθηκαν στις τελευταίες εξελίξεις που αφορούν στην Τράπεζα, και 

κυρίως στην επικείµενη ολοκλήρωση της συναλλαγής ala  καθώς και στις επιπτώσεις της πανδηµίας o id 19 στα 

αποτελέσµατα του Οµίλου και στην ελληνική οικονοµία γενικότερα.

Μ
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υµµετοχή του  της Alpha Bank ασίλη άλτη
στο 22ο api al ink n e  in eece o   

        ε κεντρικό θέµα “Greece – Looking Ahead With Confidence”, πραγµατοποιήθηκε διαδικτυακά µε επιτυχία το 

       22ο a i al i  e  i  eece o  την Τρίτη, 1  και την Τετάρτη, 1  ∆εκεµβρίου 2020, σε συνεργασία µε το 

ρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης e  o k S ock chan e  και µεγάλες ∆ιεθνείς Τράπεζες και Οργανισµούς, καθώς επίσης και 

µε την ένθερµη υποστήριξη της ελληνικής επιχειρηµατικής και χρηµατοοικονοµικής κοινότητας.  

Εκ µέρους της Alpha Bank, ο  ασίλης άλτης συµµετείχε στο πάνελ µε θέµα “BA  S     M  

” µαζί µε τους κκ. Ma in Bi e o ch, Επικεφαλής της οµάδας της Ευρωπα κής Κεντρικής Τράπεζας για την Ελλάδα, 

Παύλο Μυλωνά, ∆ιευθύνοντα ύµβουλο της Εθνικής Τράπεζας, ωκίωνα Καραβία, ∆ιευθύνοντα ύµβουλο της o ank και 

ρήστο Μεγάλου, ∆ιευθύνοντα ύµβουλο της Τράπεζας Πειραιώς, ενώ συντόνιζε ο κ. A a  a al,  lo al Bankin   api al 

Ma ke  e c in  eade   .

Ο κ. άλτης κατά την τοποθέτησή του υπογράµµισε  “Είµαστε περήφανοι όχι µόνον διότι επιτ χαµε την επανέναρξη του P e t 

ala y  της δε τερης µεγαλ τερης τιτλοποίησης PL στην Ευρώπη  αµέσως µετά το πρώτο l k n αλλά και που

Μ
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δροµολογο µε µε τρόπο αποφασιστικό την ολοκλήρωση αυτής της µεγάλης συναλλαγής, εν µέσω του δε τερου κ µατος της 

πανδηµίας”, προσθέτοντας πως η δυναµική της συναλλαγής αντανακλά όχι µόνον την επιχειρησιακή ετοιµότητα της Τράπεζας και 

την αξία της epal, “αλλά και τη σηµαντική βελτίωση της διεθνο ς εικόνας της Ελλάδας, ως αποτέλεσµα της αποτελεσµατικής 

διαχείρισης της υγειονοµικής κρίσης αλλά και της µεταρρυθµιστικής δυναµικής που επιδεικν ει η ελληνική κυβέρνηση”. 

Επίσης, τόνισε ότι η Alpha Bank έχει ήδη οικοδοµήσει σχέσεις αξιοπιστίας µε τους επενδυτές των ΗΠΑ, ξεκινώντας από την 

ίδρυση της epal σε συνεργασία µε την en e id e, στη συνέχεια µε την πώληση χαρτοφυλακίων στην Apollo και τη o e , 

και, τώρα, µε την εν εξελίξει διαπραγµάτευση µε την a id on e pne  για τη υναλλαγή ala  και την πώληση της epal, 

ενός από τους µεγαλύτερους e ice  της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. “Είναι σαφές ότι αυτοί οι επενδυτές έχουν θετική άποψη για 

τη δυναµική ανάκαµψη της ελληνικής αγοράς ακινήτων”, πρόσθεσε ο κ. άλτης.  

σον αφορά στις αναπτυξιακές προοπτικές του χρηµατοπιστωτικού τοµέα στη µετά o id εποχή, ο  της Alpha Bank σηµείωσε 

ότι “παρά τις προκλήσεις, οι ελληνικές τράπεζες πρέπει να εκπληρώσουν τον λόγο παρξής τους υποστηρίζοντας την πραγµατική 

οικονοµία”. Η έγκαιρη υλοποίηση των προγραµµάτων χρηµατοδοτικής στήριξης της ΕΕ, που ξεπερνούν τα 70 δισεκατοµµύρια 

ευρώ για την Ελλάδα, είναι κρίσιµης σηµασίας για την ανάκαµ η της ελληνικής οικονοµίας, δήλωσε ο κ. άλτης, προσθέτοντας 

ότι “οι τράπεζες πρέπει να διαδραµατίσουν σηµαντικό ρόλο, καθώς µπορο ν να κινητοποιήσουν γρήγορα τους επιχειρηµατικο ς 

τους πελάτες και να τους βοηθήσουν να διαµορφώσουν τις επενδυτικές τους προτάσεις µε τέτοιο τρόπο, ώστε να διασφαλίσουν 

την επιλεξιµότητά τους βάσει του F, αλλά ταυτόχρονα να συµµορφώνονται µε τα πιστωτικά πρότυπα των τραπεζών. ς εκ 

το του, το τραπεζικό σ στηµα οφείλει να συµµετέχει όχι µόνο ως µηχανισµός για τη βέλτιστη κατανοµή των αποταµιε σεων της 

κοινωνίας αλλά και ως σ µβουλος ανάπτυξης. υτό θα επιτρέψει στις τράπεζες να κινητοποιήσουν κεφάλαια για τη 

χρηµατοδότηση επενδ σεων στην ψηφιακή και την πράσινη οικονοµία, τη στήριξη της κοινωνικής συνοχής, την ενίσχυση του 

εξαγωγικο  προσανατολισµο , της καινοτοµίας και της δηµιουργίας οικονοµιών κλίµακος στην ελληνική αγορά. Με άλλα λόγια, οι 

τράπεζες µπορο ν να αποτελέσουν την κινητήρια δ ναµη ανάπτυξης της Ελλάδας, όχι µόνον µε τον κλασικό διαµεσολαβητικό 

τους ρόλο αλλά και µε τον ρόλο τους ως επενδυτές και εργοδότες”.

Για να διαβάσετε το ελτίο που, πατήστε εδώ.

dt-capital-link-invest-forum.pdf
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ρυσή διάκριση της Alpha Bank
για την πρωτοποριακή online υπηρεσία i i al B ine  n oa din  

      ρυσό βραβείο στα e-volution Awards 2021 απέσπασε η Alpha Bank για την καινοτόµο ηφιακή υπηρεσία “Digital 

     Business Onboarding”. Για πρώτη ορά στην ελληνική αγορά, η νέα υπηρεσία δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να 

ξεκινήσουν online τη συνεργασία τους µε την Alpha Bank, εύκολα, γρήγορα και χωρίς επίσκε η σε Κατάστηµα. 

Το i i al B ine  n oa din  συµπληρώνει µία σειρά πρωτοποριακών η ιακών υπηρεσιών που παρέχει η Τράπεζα 

στους επιχειρηµατίες Πελάτες της, όπως η online ανανέωση των νοµιµοποιητικών τους εγγράφων και η online εγγραφή στο 

e Bankin  Επιχειρήσεων.  

“Η υπηρεσία tal B s ness n a n  παρέχει στους εταιρικο ς µας Πελάτες µία µοναδική ψηφιακή εµπειρία εξυπηρέτησης, 

αποκλειστικά nl ne και χωρίς καµία αναµονή. Η διάκριση της Alpha Bank στα e l t n A a s 2021 αναδεικν ει τη δέσµευση 

της Τράπεζας για σ γχρονες λ σεις που προσφέρουν ευκολία, αµεσότητα και ακόµη ποιοτικότερη εξυπηρέτηση”, δήλωσε 

ο ιευ υντής η ιακής ραπε ικής της l a a , γης απαστεργίου.



 ΤΡΑΠΕ A

<      19 / 73      >

Έναρξη µακροπρόθεσµης συνεργασίας της Alpha Bank
µε την ene ali στον τοµέα των τραπεζοασφαλιστικών προ όντων

      ε συµφωνία αποκλειστικής συνεργασίας µε την A ic a ioni ene ali “ ene ali”  εισέρχεται η Alpha Bank A. . Alpha Bank  

      για τη διάθεση µέσω του ∆ικτύου της προ όντων γενικών ασφαλίσεων και ασφαλίσεων υγείας. Η αρχική διάρκεια της 

συµφωνίας είναι 20 έτη και εδράζεται σε µία φιλόδοξη στρατηγική ανάπτυξης, µε έµφαση τα ηφιακά µέσα.  

Η νέα συνεργασία αξιοποιεί την εξαγορά του ελληνικού βραχίονα δραστηριοτήτων της Α Α από την ene ali, µία σηµαντική 

επένδυση από έναν διεθνή ασφαλιστικό όµιλο στην Ελλάδα, µέσω της οποίας η ene ali ενισχύει τη στρατηγική της θέση στη 

χώρα και αποκτά ηγετικό ρόλο στους τοµείς των γενικών ασφαλίσεων 2η θέση στην ελληνική αγορά  και των ασφαλίσεων 

υγείας 3η θέση . 

Ο  της Alpha Bank, ασίλης άλτης δήλωσε  “Η νέα συµφωνία µε την ene al  επιβεβαιώνει την προσήλωση της Alpha Bank 

να ενισχ σει περαιτέρω την ανταγωνιστική της θέση στον τοµέα των τραπεζοασφαλιστικών προ όντων. Η σ ναψη και η 

σφυρηλάτηση στρατηγικών συνεργασιών µε εταιρείες που κατέχουν ηγετική θέση στην παγκόσµια αγορά αποτελεί το συγκριτικό 

πλεονέκτηµα της Alpha Bank, τις τελευταίες δ ο δεκαετίες. αλωσορίζουµε την ene al  και προσβλέπουµε σε µία αµοιβαία 

επωφελή συνεργασία. Επιπλέον, ευχαριστο µε τον µιλο A A για τη µέχρι σήµερα εξαιρετική µας συνεργασία, που στηρίχθηκε 

στις αξίες της εµπιστοσ νης και του αµοιβαίου σεβασµο , και ευχόµαστε κάθε επιτυχία στην επίτευξη των νέων στρατηγικών του 

στόχων”. 

Για να διαβάσετε το ελτίο που, πατήστε εδώ.

dt-generali.pdf
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Πιστοποιήσεις των ∆ιευθύνσεων Πληροφορικής
      ι ∆ιευθύνσεις υστηµάτων Πληροφορικής, Εφαρµογών Πληροφορικής και ∆ιαχείρισης Έργων, ανανέωσαν µε επιτυχία τις πιστοποιήσεις 
      των υστηµάτων Ποιότητας που εφαρµόζουν κατά S  1 2 15 και S  2 1 2 18. Παράλληλα, σε συνεργασία µε τη 
∆ιεύθυνση Κυβερνοασφάλειας και Ασφάλειας Πληροφοριών, οι ∆ιευθύνσεις Πληροφορικής πιστοποιήθηκαν, για πρώτη φορά, κατά 
S  2 1, σε εφαρµογή του νέου υστήµατος ∆ιαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών.

Οι εξωτερικές επιθεωρήσεις πραγµατοποιήθηκαν από τις 27.11.2020 έως και τις 10.12.2020, από τον έγκριτο και διεθνώς 
αναγνωρισµένο ορέα Πιστοποίησης B ea  e i a . 

Το S  20000 είναι ένα τεχνικό πρότυπο που συµπυκνώνει τις καθιερωµένες διεθνώς βέλτιστες πρακτικές για τη ∆ιαχείριση Υπηρεσιών 
Πληροφορικής και εφαρµόζεται οριζόντια στις τρεις ∆ιευθύνσεις µε πεδίο εφαρµογής  “Παροχή και διαχείριση υπηρεσιών 
Πληροφορικής από τις ∆ιευθύνσεις Πληροφορικής της Alpha Bank σύµφωνα µε τον Κατάλογο Υπηρεσιών”. 

Το ύστηµα ∆ιαχείρισης Υπηρεσιών Πληροφορικής των ∆ιευθύνσεων Πληροφορικής αποσκοπεί στη βελτιστοποίηση της διαχείρισης 
των παρεχόµενων υπηρεσιών προς το ∆ίκτυο Καταστηµάτων, τις Επιχειρησιακές ∆ιευθύνσεις της Τράπεζας και τους Πελάτες καθώς και 
στη διασφάλιση υ ηλού επιπέδου ποιότητας. 

Τα παραπάνω επιτυγχάνονται µέσω  
 της ενιαίας και συστηµατικής διαχείρισης της παροχής υπηρεσιών πληροφορικής µε τη θέσπιση κατάλληλων Πολιτικών και 

 ∆ιαδικασιών καθώς και µε τη χρήση εξειδικευµένων συστηµάτων και εφαρµογών λογισµικού.
 της συστηµατικής παρακολούθησης και της αδιάλειπτης µέτρησης της ποιότητας και διαθεσιµότητας των παρεχόµενων 

 υπηρεσιών πληροφορικής.

Η φετινή Πιστοποίηση περιελάµβανε την αξιολόγηση δύο µεγάλων εγχειρηµάτων
 1. Την αναβάθµιση της έκδοσης του Προτύπου από την 2011 στην 2018.
 2. Την ένταξη νέων υπηρεσιών από όλους τους χώρους της Πληροφορικής.

Η µετάβαση στην αναβαθµισµένη έκδοση του Προτύπου χαρακτηρίστηκε από τον ορέα ως ιδιαίτερα οµαλή λόγω της πληρότητας και 
ωριµότητας του υστήµατος ∆ιαχείρισης Υπηρεσιών Πληροφορικής των εν λόγω ∆ιευθύνσεων.

Το S  9001 είναι ένα διεθνές αναγνωρισµένο Πρότυπο που αφορά στη διασφάλιση της προσδοκώµενης ποιότητας των υπηρεσιών 
και προ όντων που προσφέρει η κάθε ∆ιεύθυνση Πληροφορικής ξεχωριστά.  

Με την εφαρµογή των συστηµάτων ποιότητας S  20000, 9001 και 27001 , οι ∆ιευθύνσεις Πληροφορικής αποδεικνύουν, για ακόµα 
µία φορά, την πρωτοπορία τους και επιβεβαιώνουν τη δέσµευσή τους στην εφαρµογή των αρχών της ∆ιοίκησης Ολικής Ποιότητας, 
στοχεύοντας στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών και προ όντων και τη µέγιστη εξυπηρέτηση.

Επιπλέον, η κάθε ∆ιεύθυνση, πιστοποιήθηκε για την εφαρµογή των υστηµάτων ∆ιαχείρισης Ποιότητας που εφαρµόζει.

Ο
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 Γ  
Η επιθεώρηση πραγµατοποιήθηκε σε δείγµα 1  µεγάλων Έργων που διαµορφώθηκε από κοινού µε τη ∆ιεύθυνση ∆ιαχείρισης Έργων 
και περιελάµβανε το σύνολο των δραστηριοτήτων της ∆ιεύθυνσης, ήτοι

 χεδιασµό, Ανάπτυξη και Ενσωµάτωση Εφαρµογών Πληροφορικής
 υντήρηση ογισµικού, ∆ιαχείριση Αλλαγών και Υποστήριξη νέων Εκδόσεων σε αγορασµένο λογισµικό.

Οι εξωτερικοί επιθεωρητές επιβεβαίωσαν τη σωστή τήρηση των διαδικασιών του συστήµατος ποιότητας που εφαρµόζεται από τη 
∆ιεύθυνση, µε αποτέλεσµα η τελική έκθεση ελέγχου να περιέχει αποκλειστικά προτάσεις βελτίωσης, γεγονός που πιστοποιεί την 
ωριµότητα του συστήµατος αλλά και τη συνεχή εξέλιξή του.

  Γ
ο πεδίο εφαρµογής του υστήµατος ∆ιαχείρισης Ποιότητας περιλαµβάνει το σύνολο των εργασιών της, ήτοι

 ∆ιαχείριση Αιτηµάτων, Προτάσεων Έργων και Έργων Πληροφορικής
 Ανάλυση ειτουργικών Προδιαγραφών 
 ∆ιαχείριση ειτουργικών ∆οκιµών
 υντονισµό ∆ικτύου Πληροφορικής των Εταιρειών του Οµίλου.

Ενδεικτικά, αναφέρεται ότι κατά την περίοδο αξιολόγησης της Πιστοποίησης, η ∆ιεύθυνση διαχειρίστηκε

 4.820 Αιτήµατα
 8 Προτάσεις Έργων
 7  Έργα

  
Κατά την ετήσια αξιολόγηση, διαπιστώθηκε ότι οι διαδικασίες της ∆ιεύθυνσης υστηµάτων Πληροφορικής για τον σχεδιασµό, την 
εγκατάσταση, τη διαχείριση, τη λειτουργία, την υποστήριξη και τη συντήρηση συστηµάτων και υποδοµών πληροφορικής καθώς και για 
την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης χρηστών συστηµάτων Πληροφορικής, εξυπηρετούν τις ανάγκες και τις προδιαγραφές της Τράπεζας 
και του Οµίλου σύµφωνα µε το Πρότυπο S  9001 201 .

Ενδεικτικά, αναφέρεται ότι ο ανανεωµένος κατάλογος υπηρεσιών της ∆ιεύθυνσης περιλαµβάνει 32 Κατηγορίες Αιτηµάτων και 21  
∆ιαφορετικές Επιλογές Αιτηµάτων.



 ΤΡΑΠΕ A

<      22 / 73      >

∆ιεύθυνση Κυβερνοασφάλειας και Ασφάλειας Πληροφοριών
Ολοκληρώθηκε µε επιτυχία ο α  στρατηγικός κύκλος Κυβερνοασφάλειας 2018 2020

      ι κίνδυνοι Κυβερνοασφάλειας και Ασφάλειας Πληροφοριών έχουν κλιµακωθεί ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια λόγω των 

      σηµαντικών εξελίξεων που πραγµατοποιούνται στην περιοχή του ηφιακού Μετασχηµατισµού και της αυξανόµενης 

διασύνδεσης οργανισµών και εταιρειών. Επιπλέον, ο χρηµατοπιστωτικός τοµέας λειτουργεί µέσα σε ένα από τα πιο αυστηρά 

Κανονιστικά και ρυθµιστικά περιβάλλοντα σε παγκόσµιο επίπεδο. το πλαίσιο αυτό, η ∆ιεύθυνση Κυβερνοασφάλειας και 

Ασφάλειας Πληροφοριών της Alpha Bank µεριµνά για την ευθυγράµµιση της Κυβερνοασφάλειας µε τους Επιχειρησιακούς 

στόχους του Οµίλου, την επίτευξη ενός αποδεκτού επιπέδου ασφαλείας και τη συµµόρφωση µε το Κανονιστικό πλαίσιο. ασικός 

στόχος είναι να προάγονται, µε ασφάλεια, η επιχειρηµατική απόδοση του Οµίλου, η αξιοποίηση νέων τεχνολογιών και υπηρεσιών 

και η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της θέσης του Οµίλου στην αγορά. 

Η ∆ιεύθυνση σχεδίασε και εκτέλεσε επιτυχώς τον α  στρατηγικό κύκλο Κυβερνοασφάλειας 2018 2020, ο οποίος βασίζεται στην 

αξιολόγηση ωριµότητας apa ili  Ma i  και την αντίστοιχη στοχοθεσία σε οργανωτικό, διαδικαστικό και τεχνολογικό επίπεδο. 

Ο συνολικός ανασχεδιασµός της ∆ιεύθυνσης το 2018, συνοδεύτηκε από ένα φιλόδοξο πρόγραµµα έργων και µεταβολών σε όλα 

τα επίπεδα, µε στόχο τη συνολική βελτίωση των υπηρεσιών Κυβερνοασφάλειας προς τον µιλο και τους Πελάτες. Ο β  κύκλος, 

για την τριετία 2021 2023, βασίζεται στην ίδια προσέγγιση, µε την απόδοση της Κυβερνοασφάλειας να αξιολογείται µε 

µετρήσιµους στόχους και λαµβάνοντας υπό η τις µεταβαλλόµενες απειλές και κινδύνους. Μέσω της αξιολόγησης ωριµότητας, 

υποστηρίζεται ο στρατηγικός σχεδιασµός, η ιεράρχηση προτεραιοτήτων και η κατανοµή των επενδύσεων, ώστε να επιτευχθεί το 

υ ηλότερο επιθυµητό επίπεδο Κυβερνοασφάλειας τόσο ανά περιοχή ενδιαφέροντος, όσο και συνολικά.

ιακυβέρνηση o e a ce

τον τοµέα της ∆ιακυβέρνησης, ανασχεδιάστηκε εξ ολοκλήρου το Πλαίσιο Κυβερνοασφάλειας και Ασφάλειας Πληροφοριών 

Οµίλου, µε έµφαση στην απλοποίηση και επικαιροποίηση των πολιτικών και διεργασιών, οι οποίες καλύπτουν όλες τις σύγχρονες 

τεχνολογίες και συµβαδίζουν µε τα διεθνή πρότυπα και τις 

βέλτιστες πρακτικές, όπως S  27001, 20000 και 22301,

S  S anda d o  ood ac ice, SS, B  και S  

e ec i  a e o k. Παράλληλα, η τακτική επισκόπηση 

Ο
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και η ενηµέρωση του Πλαισίου εξασφαλίζουν την ευθυγράµµιση µε την επιχειρηµατική τρατηγική καθώς και τις σηµαντικές 

εξελίξεις στο Κανονιστικό και ρυθµιστικό περιβάλλον. ε συνεργασία µε τις ∆ιευθύνσεις Πληροφορικής, επεκτάθηκε το πεδίο 

εφαρµογής του υστήµατος ∆ιαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών S  27001  και οι διαδικασίες της Κυβερνοασφάλειας 

προσαρµόστηκαν για την αντίστοιχη ευθυγράµµιση µε το ύστηµα ∆ιαχείρισης Υπηρεσιών Πληροφορικής S  20000 , 

επιτυγχάνοντας το 2020 κοινή πιστοποίηση, βελτιστοποιώντας τις συνέργειες µεταξύ των δύο κρίσιµων περιοχών. Επιπλέον, 

η ∆ιεύθυνση Κυβερνοασφάλειας και Ασφάλειας Πληροφοριών πιστοποιήθηκε σύµφωνα µε το πρότυπο S  22301 για τη 

∆ιαχείριση της Επιχειρησιακής υνέχειας και διαχειρίζεται τα θέµατα της πιστοποίησης SS για την περιοχή των καρτών. 

Η ευαισθητοποίηση και η εκπαίδευση του Προσωπικού του Οµίλου αποτελούν µία κρίσιµη και διαρκή δραστηριότητα για την 

επίτευξη ενός υ ηλού επιπέδου εξοικείωσης µε τις ορθές πρακτικές, την αναγνώριση και αντίδραση σε κινδύνους Ασφάλειας 

Πληροφοριών. Εκτός από το πρόγραµµα αφοµοίωσης των αρχών του Πλαισίου Κυβερνοασφάλειας και Ασφαλείας 

Πληροφοριών, εκτελείται ένα σύνθετο πρόγραµµα ευαισθητοποίησης e ec i  A a ene  o a , µέσω σύγχρονης 

on line πλατφόρµας. Το περιεχόµενο των εκπαιδεύσεων είναι προσαρµοσµένο στον κάθε ρόλο, ενηµερώνεται σε τακτική 

βάση και αναβαθµίζεται µε την εξέλιξη του εκπαιδευόµενου. Η ενηµέρωση του Προσωπικού εντατικοποιήθηκε περαιτέρω το 

2020 µε αφορµή την εκτεταµένη χρήση τηλεργασίας, όπως αντίστοιχα και η ενηµέρωση των Πελατών για θέµατα 

ηλεκτρονικής απάτης, µέσω ειδοποιήσεων στο e  Bankin , τακτικών e ail και αναρτήσεων στον ιστότοπο και τις σελίδες 

κοινωνικών δικτύων της Τράπεζας. Η ∆ιεύθυνση Κυβερνοασφάλειας και Ασφάλειας Πληροφοριών συνεργάζεται στενά µε τον 

Υπεύθυνο Προστασίας ∆εδοµένων Οµίλου και την Πληροφορική, παρέχοντας υποστήριξη σε θέµατα τεχνικών και 

οργανωτικών µέτρων για την προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα.

ια είριση εριστατικών υβερνοασ άλειας cide  e o e

Ένας από τους βασικούς στόχους της ∆ιεύθυνσης κατά τον ανασχεδιασµό των λειτουργιών, ήταν η επέκταση των δραστηριοτήτων 

διαχείρισης απειλών και περιστατικών Ασφαλείας Πληροφοριών και Κυβερνοχώρου. Με τη δηµιουργία του σχετικού Τοµέα το 

2018, η µάδα Αντιµετώπισης Περιστατικών Κυβερνοασφάλειας Alpha Bank S  χρησιµοποιεί υπηρεσίες ενηµέρωσης h ea  

in elli ence , διαδικασίες και τεχνολογίες για τον εντοπισµό, την ανάλυση, τον περιορισµό και τη µείωση των απειλών 

Κυβερνοασφάλειας. το πλαίσιο της ανάπτυξης συνεργασιών για την αποτελεσµατικότερη αντιµετώπιση των Κυβερνοαπειλών, η 

∆ιεύθυνση υπέγρα ε Μνηµόνιο υνεργασίας µε το Εθνικό  ΓΕΕΘΑ , ενώ το 2020, το Alpha Bank S  ελέγχθηκε και 
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εγκρίθηκε ως µέλος του παγκόσµιου o  o  nciden  e pon e and Sec i  ea  S , 

καθιστώντας την Alpha Bank τον πρώτο ιδιωτικό Οργανισµό µέλος στην Ελλάδα. Τα µέλη του 

S  συνεργάζονται συστηµατικά, µε συνεχή ενηµέρωση, ανταλλαγή κρίσιµων πληροφοριών και 

τεχνογνωσίας, µε στόχο την αποδοτικότερη και ταχύτερη αντιµετώπιση των παγκόσµιων απειλών 

στον Κυβερνοχώρο. υµπληρώνοντας την τακτική πληροφόρηση και παροχή κρίσιµων 

ενηµερώσεων, η ∆ιεύθυνση είναι µέλος του inancial Se ice  n o a ion Sha in  and Anal i  

en e  S SA , το οποίο αποτελεί τον ηγετικό οργανισµό συντονισµού και παροχής 

πληροφοριών Κυβερνοασφάλειας για το παγκόσµιο χρηµατοοικονοµικό σύστηµα. Ο Τοµέας 

υλοποιεί ένα συστηµατικό πρόγραµµα διαρκούς βελτιστοποίησης των διαδικασιών και ανάπτυξης τεχνογνωσίας για τη διαχείριση 

των απειλών Κυβερνοασφάλειας. Επιπλέον, η ∆ιεύθυνση διοργανώνει ασκήσεις προσοµοίωσης µε εξωτερικούς συνεργάτες τόσο 

για τον έλεγχο και τη βελτίωση των διαδικασιών και τεχνικών µέσων, όσο και για την πρακτική εκπαίδευση και ενίσχυση της 

τεχνογνωσίας. Οι ασκήσεις καλύπτουν διάφορα αντικείµενα και στόχους, από σενάρια επί χάρτου έως πλήρεις τεχνικές ασκήσεις 

τύπου B , οι οποίες είναι σύµµορφες και µε Κανονιστικές απαιτήσεις.

ια είριση ινδ νων υβερνοασ άλειας e  i  Ma a e e

Η διαχείριση Κινδύνων Κυβερνοασφάλειας και Ασφαλείας Πληροφοριών αποτελεί τον πυρήνα των εργασιών και του στρατηγικού 

σχεδιασµού της ∆ιεύθυνσης. Η µεθοδολογία αξιολόγησης κινδύνων αποτέλεσε επίσης αντικείµενο συνολικού ανασχεδιασµού το 

2018 και έκτοτε, εφαρµόζεται τόσο σε επίπεδο συστηµάτων/εφαρµογών, όσο και για την καταγραφή και διαχείριση του 

συνολικού κινδύνου Κυβερνοασφάλειας για τον Οργανισµό. αµβάνοντας υπό η πολλαπλούς παράγοντες καθώς και τις 

τρέχουσες απειλές, η διαχείριση κινδύνων Κυβερνοασφάλειας υποστηρίζεται από αυτοµατοποιηµένα εργαλεία και αποτελεί 

κρίσιµο παράγοντα καθορισµού του αποδεκτού επιπέδου κινδύνων e  i k Appe i e . Η µεθοδολογία εξελίσσεται και 

εµπλουτίζεται διαρκώς, ώστε να ανταποκρίνεται στις τρέχουσες Επιχειρησιακές και Κανονιστικές απαιτήσεις, καλύπτοντας, µεταξύ 

άλλων, και νέες τεχνολογίες, όπως υπηρεσίες lo d. Η ανάπτυξη και η εξέλιξη της µεθοδολογίας λαµβάνουν υπό η διεθνή 

πρότυπα και βέλτιστες πρακτικές S  27001 2700 , S , SS, oB , S  και είναι εναρµονισµένες µε την Πολιτική 

διαχείρισης ειτουργικών Κινδύνων του Οµίλου, ενώ οι αξιολογήσεις εµπλουτίζονται περαιτέρω µε στοιχεία από τη διαβάθµιση 

πληροφοριών και τους ελέγχους ασφαλείας ene a ion e , lne a ili  A e en .
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ρ ιτεκτονική και ειτουργίες υβερνοασ άλειας e  c i ec e a d e a io

Η διαχείριση των υποδοµών Κυβερνοασφάλειας αποτελεί µία σηµαντική δραστηριότητα της ∆ιεύθυνσης, καθώς µέσω αυτών 

υλοποιούνται οι πολιτικές και παράµετροι ασφάλειας της Τράπεζας. ε τακτικό επίπεδο, ο Τοµέας e  pe a ion  

παρακολουθεί oni o  και διαχειρίζεται τις υποδοµές Κυβερνοασφάλειας, µε στόχο τη διαρκή και πλήρη προστασία των 

υπηρεσιών, ενώ αποτελεί έναν από τους κρίσιµους τοµείς παροχής δεδοµένων και αντιµετώπισης απειλών. ε επίπεδο έργων, 

εκτελεί σηµαντικές βελτιώσεις και αναβαθµίσεις των υποδοµών σε στενή συνεργασία µε την Πληροφορική και παράλληλα, 

συµµετέχει στην αξιολόγηση λύσεων και µηχανισµών για την ασφαλή ενεργοποίηση νέων τεχνολογιών και υπηρεσιών, όπως 

µεταξύ άλλων, ο ηφιακός Μετασχηµατισµός και η διευρυµένη χρήση τηλεργασίας λόγω κορωνο ού. Ο Τοµέας ∆ιαχείρισης 

Υποδοµών συνεργάζεται επίσης στενά µε τον Τοµέα Αρχιτεκτονικής Κυβερνοασφάλειας, ο οποίος σχεδιάζει τη συνολική 

αρχιτεκτονική και συνεργάζεται µε τον αντίστοιχο Τοµέα Αρχιτεκτονικής της Πληροφορικής για την εξασφάλιση της 

διαλειτουργικότητας και αποδοτικότητας των µηχανισµών ασφάλειας. Μέσω του Τοµέα Αρχιτεκτονικής, η ∆ιεύθυνση ορίζει τα 

κριτήρια ασφαλείας για την αξιολόγηση τεχνολογιών και Επιχειρησιακών λύσεων, ενώ σχεδιάζει τους µηχανισµούς και 

παραµέτρους Κυβερνοασφάλειας για κρίσιµα έργα, περιλαµβανοµένων των υπηρεσιών ηφιακού Μετασχηµατισµού και 

Ηλεκτρονικής Τραπεζικής. Από το 2018, ο Τοµέας έχει αναπτύξει και βελτιώνει διαρκώς τις µεθόδους αξιολόγησης και 

αρχιτεκτονικού σχεδιασµού λύσεων, περιλαµβανοµένων και των υπηρεσιών lo d.

ια είριση αυτ τητας και ροσβάσεων ρηστών de i  a d cce  Ma a e e

Η διαχείριση της ταυτότητας και πρόσβασης των χρηστών αποτελεί µία επίσης κρίσιµη λειτουργία και ο οµώνυµος Τοµέας 

βελτιώνει διαρκώς τις διαδικασίες αλλά και τα τεχνικά µέσα για την εφαρµογή των απαραίτητων κανόνων. Με στόχο την εύρυθµη 

και εξουσιοδοτηµένη πρόσβαση των χρηστών της Τράπεζας στα απαραίτητα συστήµατα για την εκτέλεση των καθηκόντων τους, ο 

Τοµέας σχεδιάζει τη τρατηγική AM den i  and Acce  Mana e en  τόσο σε επίπεδο πολιτικής και διεργασιών, όσο και σε 

επίπεδο τεχνολογιών για την εφαρµογή των πολιτικών. Από το 2018, ο Τοµέας έχει σχεδιάσει και αυτοµατοποιήσει τις 

διαδικασίες µειώνοντας σηµαντικά τον χρόνο και την πολυπλοκότητα διαχείρισης προσβάσεων και αυξάνοντας συνολικά το 

επίπεδο ασφάλειας και παραγωγικότητας. Η εµπλοκή του Τοµέα είναι επίσης καταλυτική τόσο σε µεγάλα Επιχειρησιακά έργα, όσο 

και σε προγραµµατισµένες και έκτακτες µεταβολές, όπως η υποστήριξη της εξ αποστάσεως εργασίας για το µεγαλύτερο µέρος 

των Εργαζοµένων λόγω κορωνο ού. Ο Τοµέας επίσης αξιολογεί νέες στρατηγικές και τεχνολογίες για την ενίσχυση της 

ασφάλειας ταυτοποίησης µε παράλληλη βελτίωση της εµπειρίας των χρηστών στο Επιχειρησιακό περιβάλλον.
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Ένα µηχανογραφικό κέντρο πέρασε στην ιστορία

     κλεισε οριστικά η εποχή της µηχανογραφικής λειτουργίας των τελευταίων συστηµάτων της Εµπορικής Τράπεζας.

Τα εναποµείναντα συστήµατα που λειτουργούσαν παραγωγικά, µεταφέρθηκαν στα τέλη ∆εκεµβρίου 2020, στους σύγχρονους 

χώρους του a a en e , όπου είναι στεγασµένα και τα υπόλοιπα συστήµατα της Alpha Bank. 

Το a a en e  της Τράπεζάς µας συγκαταλέγεται σε ένα από τα καλύτερα του χώρου, δεδοµένου ότι είχε σχεδιαστεί εξ αρχής 

για αυτήν τη χρήση. στερα από την αναβάθµιση που πραγµατοποιήθηκε το 2013, µετά από την εξαγορά της Εµπορικής Τράπεζας, 

η Alpha Bank διαθέτει από τις πιο αξιόπιστες και σύγχρονες υποδοµές εξασφαλίζοντας έτσι τη συνεχή και ασφαλή λειτουργία των 

πληροφοριακών συστηµάτων και συµβάλλοντας στην 24 7 παροχή µηχανογραφικών υπηρεσιών σε όλα τα κανάλια και σηµεία 

λειτουργίας της Τράπεζας.

Η διακοπή λειτουργίας των παλαιών πληροφοριακών συστηµάτων της Εµπορικής Τράπεζας θα επιφέρει µείωση στην κατανάλωση 

της ηλεκτρικής ενέργειας και συνεπώς, µείωση στις εκποµπές 2. Επιπλέον, µείωση αναµένεται να καταγραφεί και από τη 

διακοπή λειτουργίας του υποστηρικτικού ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού, όπως τα συστήµατα ύξης.

Τα αποτελέσµατα αυτής της δράσης, η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, που αφορούν στον 

έλεγχο και περιορισµό της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας είναι η µείωση των λειτουργικών εξόδων της Τράπεζας καθώς και 

ο περιορισµός του λειτουργικού κινδύνου που αφορά στην εξάντληση των πόρων ενός a a en e  φυσικός χώρος, ενέργεια . 

Η παρακολούθηση και ο έλεγχος κατανάλωσης της ενέργειας των πληροφοριακών συστηµάτων αποτελεί συνεχή προσπάθεια της 

∆ιεύθυνσης υστηµάτων Πληροφορικής όχι µόνο για οικονοµικούς αλλά και για περιβαλλοντολογικούς λόγους, δεδοµένου ότι 

σύµφωνα µε σχετικές µελέτες, η λειτουργία των a a en e  παγκοσµίως θα είναι υπεύθυνη µέχρι το 202 , για την εκποµπή του 

3,2  του συνολικού όγκου του εκπεµπόµενου 2.

Έ
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      ο Group Intranet, το νέο “ ηµείο υνάντησης” για όλους τους Εργαζόµενους του Οµίλου της Αlpha Bank, εγκαινιάστηκε λίγο 

      πριν το τέλος του 2020, µε πλούσιο υλικό από όλο τον µιλο.  

Η νέα πλατφόρµα εσωτερικής επικοινωνίας είναι διαθέσιµη στα αγγλικά, 

και απευθύνεται σε όλο το Προσωπικό της Τράπεζας και του Οµίλου, 

στην Ελλάδα, την Αλβανία, την Κύπρο, τη Μεγάλη ρετανία και τη Ρουµανία.

Το πρωτότυπο περιεχόµενο του o p n ane  περιλαµβάνει, µεταξύ άλλων

 πληροφορίες και ενδιαφέροντα αφιερώµατα από τoν µιλο της Alpha Bank 

 τακτικές ενηµερώσεις από τον  και το Ανθρώπινο ∆υναµικό του Οµίλου 

 παρουσιάσεις διαφορετικών οµάδων εργασίας από όλο τον µιλο 

 πλούσιο υλικό από τον κόσµο της Τέχνης, της Ιστορίας 

 και τη Νοµισµατική υλλογή της Alpha Bank.

Alpha Bank o p n ane
Το νέο “ ηµείο υνάντησης” για όλο τον µιλο

Τ
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Το ποικίλο περιεχόµενο της πλατφόρµας διαµορφώνεται από την Οµάδα του o p n ane  της ∆ιεύθυνσης Εταιρικής Επικοινωνίας 

της Τράπεζας, µε την ενεργό συµµετοχή των Ανταποκριτών, που εκπροσωπούν την κάθε Εταιρεία του Οµίλου.

Τονίζεται ότι το ελληνικό Alpha Bank n ane  παραµένει καθηµερινό εργαλείο επικοινωνίας για τους Εργαζόµενους της Alpha Bank 

και των Εταιρειών του Οµίλου στην Ελλάδα, µέσα από το οποίο συνεχίζει η τακτική ενηµέρωση του Προσωπικού, η ανάρτηση 

χρήσιµων εγγράφων και η πληροφόρηση.

χόλια, προτάσεις ή ιδέες σχετικά µε το νέο o p n ane  

µπορούν να αποσταλούν στην Οµάδα του o p n ane , στο 

o pin ane alpha.

mailto:groupintranet@alpha.gr
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       Alpha Bank συµµετείχε και φέτος, και για πρώτη φορά διαδικτυακά λόγω της πανδηµίας, στον επιτυχηµένο θεσµό των 

       B ine  a . Είχαµε τη χαρά να υποδεχτούµε ηφιακά πάνω από 00 φοιτητές και απόφοιτους διάφορων πανεπιστηµίων 

αλλά και νέους επαγγελµατίες και να µοιραστούµε µαζί τους το πώς λειτουργούν τα διάφορα τµήµατα της Τράπεζας, τη διαδικασία 

επιλογής και τις δεξιότητες που αναζητούµε στα νέα ταλέντα, ενώ οι συµµετέχοντες είχαν τη δυνατότητα να γνωρίσουν και να 

θέσουν ερωτήσεις σε Ανώτατα τελέχη της Τράπεζας.

Η

∆ιεύθυνση Ανθρώπινου ∆υναµικού
υµµετοχή της Τράπεζας στα i i al B ine  a

στο Πανόραµα Επιχειρηµατικότητας και ταδιοδροµίας
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      τις πρωτόγνωρες συνθήκες της πανδηµίας, η ∆ιεύθυνση Ανθρώπινου ∆υναµικού δηµιούργησε για τους Εργαζόµενους της    

      Τράπεζας µία σειρά δράσεων µέσω της πλατφόρµας του S a onnec ed µε σκοπό την αυτοβελτίωση, την ενδυνάµωση και 

την υχαγωγία τους.

Μέσα στην πλατφόρµα αυτή, οι Υπάλληλοι βρίσκουν εργαλεία για να κάνουν την εργασία απ  το σπίτι πιο ε κολη, συµβουλές 

για την υγεία, τη υσική κατάσταση, την προσωπική ανάπτυ η κα ώς και δράσεις ολιτισµο  µε δωρεάν πρόσβαση.

Μέχρι σήµερα, περισσότεροι από 2.000 Εργαζόµενοι έχουν συµµετάσχει στις παραπάνω δράσεις, οι οποίες συνεχίζονται και 

εµπλουτίζονται και το 2021.

είνετε συντονισµένοι και µά ετε περισσ τερα εδώ.

∆ιεύθυνση Ανθρώπινου ∆υναµικού
S a onnec ed

https://alphabankintranet.alphasso.gr/hr/Pages/StayConnected.aspx
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      υνεχίζοντας σταθερά την προσπάθεια για αυτοµατοποίηση των διαδικασιών και αναβάθµιση των παρεχόµενων υπηρεσιών 

      προς τους Εργαζόµενους, η Εφαρµογή Ηλεκτρονικής Ενηµέρωσης Προσωπικών τοιχείων που είναι διαθέσιµη στο 

εσωτερικό δίκτυο επικοινωνίας της Τράπεζας, Alpha Bank n ane / Εφαρµογές , εµπλουτίστηκε µε την ενότητα “ τοιχεία 

Οικογενειακής Κατάστασης”.

Μέσω της νέας ενότητας, οι Εργαζόµενοι έχουν πλέον τη δυνατότητα να επικαιροποιούν και τα ακόλουθα στοιχεία τους  

• τοιχεία υζύγου/ υντρόφου 

• τοιχεία Τέκνων 

Επιπλέον  

• Καταργείται η διακίνηση φυσικών εντύπων και πιστοποιητικών. Ο Εργαζόµενος, µέσω της Εφαρµογής, υποβάλλει αίτηµα 

 µεταβολής για τα πιο πάνω στοιχεία καθώς και τα απαιτούµενα πιστοποιητικά, και µέσω αυτής ενηµερώνεται στη συνέχεια και 

 το Πληροφοριακό ύστηµα Ανθρωπίνου ∆υναµικού.

• Η συνολική διαδικασία για τη χορήγηση των επιδοµάτων, όπου προβλέπονται, από την αρχή της, µε την υποβολή του αιτήµατος 

 και του σχετικού πιστοποιητικού από την πλευρά του Εργαζόµενου και µέχρι την έγκριση και την καταβολή µέσω µισθοδοσίας, 

 υποστηρίζεται ηλεκτρονικά.

 ∆ιεύθυνση Ανθρώπινου ∆υναµικού συνεχίζει σταθερά την προσπάθεια για τη διαρκή βελτίωση των υπηρεσιών και τον εκσυγχρονισµό 

των λειτουργιών, µε γνώµονα την ευελιξία, την αποτελεσµατικότητα και τη βελτίωση της “εµπειρίας” του Εργαζόµενου.

∆ιεύθυνση Ανθρώπινου ∆υναµικού
Νέα Ενότητα στην Εφαρµογή Ηλεκτρονικής Ενηµέρωσης Προσωπικών τοιχείων
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υλλεκτικό Ηµερολόγιο για το Προσωπικό του Οµίλου

     ο φετινό Ηµερολόγιο είναι αφιερωµένο στην επέτειο των 200 ετών από την Ελληνική Επανάσταση του 1821, 

     την απαρχή της νεότερης ελληνικής ιστορίας. Οι ήρωες και οι µάχες της Επανάστασης αποτέλεσαν πηγή έµπνευσης 

για τη δηµιουργία εµβληµατικών έργων τέχνης αλλά και τη νοµισµατοκοπία του νέου Ελληνικού Κράτους.

Έργα τέχνης και νοµίσµατα, που ανήκουν στη υλλογή Έργων Τέχνης και στη Νοµισµατική υλλογή της Alpha Bank, 

αντίστοιχα, κοσµούν το Ηµερολόγιο του 2021 ως φόρος τιµής στον αγώνα των Ελλήνων για την ανεξαρτησία.

Τ
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“Ο µεγάλος µετασχηµατισµός  Κράτος και πολιτική στην Ελλάδα του 20ού αιώνα”
Έκδοση Πρακτικών υνεδρίου του Ιστορικού Αρχείου της Alpha Bank

      ον ∆εκέµβριο του 2020, κυκλοφόρησε ο Τόµος των Πρακτικών του επιστηµονικού υνεδρίου που είχε διοργανώσει το Ιστορικό 

      Αρχείο της Alpha Bank σε συνεργασία µε το Ιστορικό Αρχείο της Τράπεζας της Ελλάδος στον Εκθεσιακό Πολιτιστικό ώρο της 

Alpha Bank στο Ναύπλιο, τον Οκτώβριο του 2019. 

Η νέα αυτή έκδοση έχει τίτλο  µεγάλος µετασ ηµατισµ ς  ράτος και πολιτική στην λλάδα του 2 ο  αιώνα . Την 

επιµέλεια της έκδοσης έχουν ο Οµότιµος Καθηγητής του Παντείου Πανεπιστηµίου, κ. Γιάννης ούλγαρης, ο Καθηγητής του 

Πανεπιστηµίου Αθηνών και ύµβουλος ∆ιοίκησης της Alpha Bank, κ. Κώστας Κωστής και ο ∆ιευθυντής Ερευνών του Κέντρου 

Έρευνας Ιστορίας Νεωτέρου Ελληνισµού της Ακαδηµίας Αθηνών, κ. ωτήρης Ριζάς. τον Τόµο περιλαµβάνονται 28 κείµενα 

πλειάδας διακεκριµένων ερευνητών και καθηγητών Πανεπιστηµίων της Ελλάδας και του εξωτερικού. 

Ο Τόµος αυτός έρχεται να καλύ ει ένα ερευνητικό και βιβλιογραφικό κενό για τον ρόλο και την επίδραση του κράτους και φιλοδοξεί 

να βοηθήσει στην καλύτερη κατανόηση της σηµερινής πραγµατικότητας και των προβληµάτων που αντιµετωπίζει η χώρα. 

την έκδοση παρουσιάζεται σε αδρές γραµµές η εθνική εξέλιξη της χώρας µέσα από µία πολυπρισµατική ανάλυση που έχει στο 

επίκεντρο τους µεγάλους πρωταγωνιστές του 20ού αιώνα  τον κοινωνικό µετασχηµατισµό, το κράτος, το έθνος. Πρόκειται για µία 

προσέγγιση που έρχεται σε µία ιστορικά κρίσιµη στιγµή για την Ελλάδα, καθώς η νέα εποχή δεν έχει δείξει ακόµη τη βασική της 

κατεύθυνση. Μέσα σε αυτούς τους ταραγµένους καιρούς, η Ελλάδα είναι υποχρεωµένη να αναζητήσει τον δρόµο της αντιµέτωπη 

µε ακανθώδη προβλήµατα που κληρονόµησε από τον 20ο αιώνα, αλλά και το πρόσφατο παρελθόν της κρίσης. 

T
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το βιβλίο γίνεται αρχικά σύντοµη αναφορά στην ιστορία του Μυστρά και στην αρχιτεκτονική του καθολικού της Μονής. τη 

συνέχεια, περιγράφονται αναλυτικά οι τοιχογραφίες του ναού που χρονολογούνται από τον 1 ο αιώνα και η τεχνοτροπία τους. 

Τέλος, παρουσιάζονται τα συµπεράσµατα τόσο για τους ζωγράφους, όσο και για τη θέση της Παντάνασσας στη βυζαντινή τέχνη 

της εποχής των Παλαιολόγων.

       Alpha Bank προσφέρει την έκδοση  ονή της αντάνασσας στον υστρά  ι τοι ογρα ίες του 15ου αιώνα  
       µε έκπτωση  κα  λη τη διάρκεια του εβρουαρίου 2 21.Η

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να αποκτήσουν την Έκδοση είτε επισκεπτόµενοι τον πολιτιστικό χώρο της Τράπεζας 
    ταδίου 40, ΑΘΗΝΑ  ή το ηλεκτρονικό κατάστηµα e o  al a oli i o e o  

είτε κατόπιν παραγγελίας τηλ.  210 32  24 , e ail  i o oli i o al a .                                                                

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία, µπορείτε να επικοινωνείτε µε τη ιβλιοθήκη της Alpha Bank στους αριθµούς 
τηλεφώνου  210 32  2440 και 210 32  244 . 

Μαίρη Ασπρά αρδαβάκη, Μελίτα Εµµανουήλ
Αθήνα 200
Εµπορική Τράπεζα της Ελλάδος
∆ιαστάσεις 28,   23 εκ.
ελίδες 3 2

Εικόνες 1 3
Ελληνικά
SB  9 0 70 9 17 4

ιµή  υρώ 2 ,

Προσφορά έκδοσης από την Alpha Bank

https://www.alphapolitismos.gr/eshop/changelanguage/item/2?returnurl=%2feshop%2f
mailto:infopolitismos@alpha.gr
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ραβείο δρυµα Ιωάννου . Κωστοπούλου

      ο δρυµα Ιωάννου . Κωστοπούλου, µε αφορµή τη συµπλήρωση 40 ετών από την ίδρυσή του, θέσπισε το 2019, το 

      ραβείο δρυµα Ιωάννου . Κωστοπούλου, το οποίο απονέµεται, κατόπιν αξιολόγησης από ειδική τριµελή επιτροπή, σε 

ελληνική ταινία, στο πλαίσιο του εστιβάλ Κινηµατογράφου Θεσσαλονίκης. 

Το έπαθλο, που συνοδεύεται από έργο της καλλιτέχνιδος ∆άφνης Κωστοπούλου, Αντιπροέδρου του ∆ιοικητικού υµβουλίου του 

Ιδρύµατος, απονεµήθηκε, στο πλαίσιο του 1ου εστιβάλ Κινηµατογράφου Θεσσαλονίκης, στην ελληνική ταινία Digger του 

ώρτ η Γρηγοράκη. Η επιτροπή αξιολόγησης για το βραβείο του Ιδρύµατος απαρτίστηκε φέτος από τους κκ. Γιάννη 

ουµπουλάκη, δηµοσιογράφο, Εύα τεφανή, σκηνοθέτη και Γιώργο ρέντζο, διευθυντή φωτογραφίας.

Ακολουθεί το σκεπτικό της επιτροπής  “Ξεκινώντας από µία κλασική ιστορία γεφύρωσης σχέσεων  ανάµεσα σε έναν µοναχικό πατέρα 

και τον γιο του και µε φόντο ένα κοµµάτι της ελληνικής φύσης που σπανίως βλέπουµε στην εγχώρια κινηµατογραφική µυθοπλασία, 

ο σκηνοθέτης Τζώρτζης Γρηγοράκης πάντρε ε  σχεδόν αυθόρµητα τον ρεαλισµό µε την ποίηση µιλώντας µε πάθος για το 

δισυπόστατο της φύσης, όχι µόνο της ανθρώπινης αλλά της φύσης γενικότερα. ωρίς ποτέ να παρασύρεται από τις ευκολίες της 

ηθογραφίας ή της αµιγώς οικολογικής καταγγελίας, το i e  αναφέρεται επίσης στην ακούραστη προσπάθεια ενός ανθρώπου να 

προστατέ ει τη βασανισµένη γη του. Το αποτέλεσµα είναι µία ταινία µε βαθιά εθνογραφική µατιά, φτιαγµένη θαρρείς από λάσπη, 

κλαδιά και νερό, παρότι άρτια σε κάθε τεχνικό τοµέα. Τέλος, τους δύο αµφίσηµους ήρωες της ιστορίας, υπηρετούν µε συνέπεια 

έκτακτοι ερµηνευτές που µε έναν σχεδόν σουρεαλιστικό τρόπο βοηθούν τον θεατή να κατανοήσει τον ρεαλισµό τους”.

T
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δρυµα Ιωάννου . Κωστοπούλου
an i ion  n e  o ni ie  o  Bod

∆ιεθνής Καλλιτεχνική ιλοξενία o ni  ance

       ο δρυµα Ιωάννου . Κωστοπούλου υποστήριξε το πρόγραµµα “ an i ion  n e  o ni ie  o  Bod ” ➞ ∆ιεθνής 

       Καλλιτεχνική ιλοξενία o ni  ance, που πραγµατοποιήθηκε στο πλαίσιο του “ n o e  eed ack e i al” από 

το Καλλιτεχνικό ∆ίκτυο Παραστατικών Τεχνών ινητήρας.

Πρόκειται για εργαστήρια και έργα χορού εν εξελίξει πάνω στις έννοιες της κοινότητας, της µετάβασης και των Ευρω Αφρικανικών 

ανταλλαγών, που πραγµατοποίησαν οι καλλιτέχνες  Μαριλένα ιταροπούλου από την Ελλάδα, a icia ol ann από τη Γερµανία, 

ilie a do  από τη Γαλλία και Blai e Man i k l  από τη α κή ∆ηµοκρατία του Κονγκό, είτε από κοντά, στον βαθµό που ήταν 

εφικτό, είτε από απόσταση και διαδικτυακά λόγω της πανδηµίας, τηρώντας πάντοτε τους τοπικούς και διεθνείς κανόνες υγιεινής 

και ασφάλειας. 

ο Καλλιτεχνικό ∆ίκτυο ινητήρας συνεργάστηκε για την υλοποίηση του εγχειρήµατος µε το oe he n i  A hen, το Γαλλικό 

Ινστιτούτο Ελλάδος, το l  a o a o  A hen , το Γαλλο Γερµανικό Πολιτιστικό Ταµείο, το δρυµα Ιωάννου . Κωστοπούλου και το 

Γαλλικό Ινστιτούτο της Μπουκαβού Κονγκό , ενώ σηµαντική υπήρξε η συµβολή διεθνούς επιτροπής, που επέλεξε τους καλλιτέχνες, 

και ειδικών από τον χώρο των τεχνών και των επιστηµών, που προσέφεραν τις γνώσεις τους κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων.

T
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τιγµιότυπο από τη διά 
ζώσης παρουσίαση 
του εν εξελίξει έργου 
του Blai e Man i k l  
µε τίτλο Ελπίδα  
στο Mπουκαβού του Κονγκό 
φωτογραφία  Sand  Bak i a .

ideo ill από τη χορογραφία SA Ένα ντοκιµαντέρ χορού  
της Μαριλένας ιταροπούλου για δύο ερµηνευτές, 
Aθήνα ideo ill  ρήστος υµεωνίδης .



ΠΡΟ ΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕ ΙΕ

Ο πρώτος ογαριασµός στην Alpha Bank τώρα ανοίγει από το κινητό
Μέσα σε λίγα λεπτά, χωρίς επίσκε η σε Κατάστηµα, από το Alpha Mo ile app

H
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       Alpha Bank καλωσορίζει τους νέους Πελάτες που επιθυµούν να ξεκινήσουν τη συνεργασία τους µε την Τράπεζα πιο ε κολα 

       απ  ποτέ, δίνοντας τη δυνατότητα να ανοίξουν τον πρώτο τους λογαριασµ  µέσα σε λίγα λεπτά, από το κινητό τους 

τηλέφωνο  ωρίς επίσκε η σε ατάστηµα, µέσω του ανανεωµένου l a Mo ile a

Η υπηρεσία έναρξης τραπεζικής συνεργασίας e ail oa di , η οποία δηµιουργήθηκε στο πλαίσιο ανάπτυξης της 

ηφιακής τραπεζικής εξυπηρέτησης των Πελατών και παροχής καινοτόµων ηφιακών υπηρεσιών, απευθύνεται σε Ιδιώτες που 

επιθυµούν να αποκτήσουν τον πρώτο τους λογαριασµ  στην l a a  ως πρώτοι δικαιούχοι . Οι νέοι Πελάτες αποκτούν 

µέσα σε λίγα λεπτά, λογαριασµ , ρεωστική κάρτα και e a i , για την πλήρη κάλυ η των τραπεζικών τους αναγκών.

Η Υπηρεσία διατίθεται επίσης και µέσω του ∆ικτύου Καταστηµάτων µε χρήση a le  από ειτουργούς µέσω ειδικής εφαρµογής 

του συστήµατος BS.

οια προ ντα αποκτά ο νέος ελάτης, σε πραγµατικ  ρ νο, µέσω του ανανεωµένου l a Mo ile a  

 τον Alpha Προνοµιακό λογαριασµό

 τη χρεωστική κάρτα Alpha Bank n e  Bon  Ma e ca d®, για την οποία ισχύει προσφορά δωρεάν συνδροµής για τον 

 πρώτο χρόνο, για τις κάρτες που θα εκδοθούν έως τις 31.3.2021

 πρόσβαση στο e Bankin , χωρίς χρέωση.



ΠΡΟ ΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕ ΙΕ

αινοτοµίες και λεονεκτήµατα 

 Εξολοκλήρου ηφιακή διαδικασία, χωρίς να απαιτείται επίσκε η σε Κατάστηµα

 Ταυτοποίηση και Πιστοποίηση Πελάτη µε χρήση νέων, σύγχρονων τεχνολογιών

 ωρίς αναµονή, µε ένα έως δύο έγγραφα πλην της ταυτότητας

 ελτίωση εµπειρίας Πελάτη για το άνοιγµα του πρώτου λογαριασµού στην Alpha Bank

ντοµη περιγρα ή της διαδικασίας  

Οι Πελάτες µπορούν να ανοίξουν τον πρώτο τους λογαριασµό στην Alpha Bank µέσω της εφαρµογής Alpha Mo ile 

διαθέσιµη για i S και And oid συσκευές , ακολουθώντας τα παρακάτω βήµατα

1  γκατάσταση ε αρµογής και επιλογή ανοίγµατος του πρώτου λογαριασµο  στην l a a  

2  ηµιουργία κωδικών, οι οποίοι θα είναι και οι κωδικοί εισόδου στο e ankin .

3  ποδο ή ρων

 αυτοποίηση και ιστοποίηση ελάτη  

5  ποδο ή του λαισίου υνεργασίας και ρων των προ ντων

 ηµιουργία προ ντων και είσοδος στο e a i  

o ανανεωµένο l a Mo ile a
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Με κύριο µήνυµα επικοινωνίας   επανάσταση της απλ τητας εκίνησε , η νέα δυνατότητα για άνοιγµα λογαριασµού στην 

Alpha Bank, µέσω του ανανεωµένου Alpha Mo ile app, προβλήθηκε στην τηλεόραση, το ραδιόφωνο, το διαδίκτυο και τα 

Social Media.

Για να δείτε τη δια ήµιση, πατήστε εδώ  

https://www.alpha.gr/el/idiotes/myalpha/neos-pelatis
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ε οδολογία και λοποίηση 

Το e ail n oa din  o e  o ne  υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του ηφιακού Μετασχηµατισµού της Τράπεζας, µε κύριο στόχο 

τη βελτίωση της συνολικής εµπειρίας του νέου Ιδιώτη Πελάτη που επιθυµεί να ξεκινήσει τη συνεργασία του µε την Alpha Bank είτε 

από το κινητό του είτε από το Κατάστηµα.

Για τον λόγο αυτό, συστάθηκε µία οµάδα συναδέλφων, µε εκπροσώπηση από όλες τις αρµόδιες ∆ιευθύνσεις, η οποία σχεδίασε 

όλη τη διαδικασία και για τα δύο κανάλια, έχοντας στο επίκεντρο τον Πελάτη, προκειµένου να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του 

απλά, εύκολα και γρήγορα, µε τη χρήση σύγχρονων και ασφαλών τεχνολογιών.

Η οµάδα του e ail n oa din .
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Η Alpha Bank πρώτη στη νέα εποχή των µεσων Πληρωµών µέσω
του διατραπεζικού πανευρωπα κού συστήµατος S A

      ρώτη στην ελληνική αγορά, η Alpha Bank εφαρµόζει σε λα τα κανάλια τραπε ικής ε υπηρέτησης και µε απόλυτη 

      ασφάλεια, την καινοτ µο υπηρεσία των άµεσων πληρωµών για συναλλαγές εντός της Ελληνικής Επικράτειας, µηδενί οντας 

τον ρ νο που απαιτείται για τη διατραπεζική µεταφορά κεφαλαίων και την εκκαθάριση των συναλλαγών των Πελατών της. 

Από τα ξηµερώµατα της Κυριακής, 10 Ιανουαρίου 2021, η Alpha Bank είναι η µοναδική τράπε α στην Ελλάδα που έ ει 

εντα εί πλήρως στη νέα υποδοµή 24/7/3  του διατραπεζικού πανευρωπα κού συστήµατος πληρωµών S A, έχοντας 

ολοκληρώσει επιτυχώς τις απαραίτητες τεχνικές δοκιµές, σε συνεργασία µε τον Εθνικό ορέα εκκαθάρισης διατραπεζικών 

πληρωµών, ∆ΙΑ  ΑΕ.  

δη, µάλιστα, η Alpha Bank έχει εκκαθαρίσει εκατοντάδες εντολές άµεσων πληρωµών για ποσά έως και υρώ 12 5 , 

σε πραγµατικ  ρ νο µ λις ,  δευτερ λεπτα. 

“Με τη νέα υποδοµή άµεσων πληρωµών που πρώτη η Alpha Bank διαθέτει µέσα από όλα τα κανάλια εξυπηρέτησής της, ψηφιακά 

και φυσικά, παρέχεται η δυνατότητα για άµεση εκκαθάριση πληρωµών έως Ευρώ 12.500, διασφαλίζοντας παράλληλα τα µέγιστα 

επίπεδα ασφάλειας µέσω ελέγχων σε πραγµατικό χρόνο, για την καταπολέµηση νοµιµοποίησης των εσόδων από παράνοµες 

δραστηριότητες (AML/CFT). Η εκκαθάριση των συναλλαγών πραγµατοποιείται όχι την επόµενη εργάσιµη ηµέρα όπως συνέβαινε 

κατά κανόνα µέχρι σήµερα, αλλά µέσα σε κλάσµατα του δευτερολέπτου. Με τον τρόπο αυτό, η Τράπεζά µας συνεχίζει να 

πρωτοπορεί σε θέµατα τεχνολογίας, εξασφαλίζοντας τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των Πελατών µας και στον τοµέα των Instant 

Payments”, ανέφερε ο ντεταλµένος Γενικ ς ιευ υντής ληρο ορικής της l a a , π ρος αµτ ής.

Με το Ευρωσύστηµα να έχει θέσει ως υ ηλή προτεραι τητα την προώθηση των ασφαλών και καινοτόµων πληρωµών, το νέο 

πλαίσιο µεσων Πληρωµών αναµένεται να διαµορ ώσει την τραπε ική στο άµεσο µέλλον, καθώς επιτυγχάνει εαµατική 

α ηση της τα τητας ολοκλήρωσης των συναλλαγών στην Ευρωπα κή Ένωση, ακόµη και µέσω κινητών τηλεφώνων ή άλλων 

“έξυπνων” συσκευών. το πλαίσιο αυτό και εντός του πρώτου εξάµηνου του τρέχοντος έτους, προγραµµατίζεται η σταδιακή επέκταση 

των άµεσων πληρωµών στα Ευρώ 100.000 ανά συναλλαγή, καθώς και η επέκταση της προσβασιµότητας σε όλη την Ε.Ε.

Π
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Alpha e o e ce για επιχειρήσεις
Ηλεκτρονικές συναλλαγές µε τους πελάτες σας ακόµη και χωρίς e hop

      ρήγορες και ασφαλείς ηλεκτρονικές αγορές ακόµα και από επιχειρήσεις λιανικού εµπορίου που δεν δια έτουν i e ή 

      e o  εξασφαλίζει το Alpha e o e ce της Alpha Bank, ενισχύοντας την προσπάθεια των επιχειρήσεων να παράσχουν 

εξυπηρέτηση αλλά και ασφάλεια στους πελάτες τους. 

Με την ιδιαίτερα απλή και εύχρηστη υπηρεσία Alpha e o e ce, οι επιχειρήσεις λιανικού εµπορίου µπορούν να δέχονται 

παραγγελίες µέσω τηλε ώνου ή e ail και να προχωρούν στην ολοκλήρωση αγορών από την πιστωτική κάρτα, το ηφιακό 

πορτοφόλι ή τον τραπεζικό λογαριασµό του πελάτη. 

Μέσω ειδικής φόρµας του Alpha e o e ce η επιχείρηση συµπληρώνει τα στοιχεία του πελάτη και το ποσό της συναλλαγής, και 

στη συνέχεια του αποστέλλει έναν ασφαλή σύνδεσµο προκειµένου να ολοκληρώσει την πληρωµή του, πριν επισκεφτεί το 

κατάστηµα για να παραλάβει το προ όν click a a .

τις επιχειρήσεις που δια έτουν e o  η ολοκλήρωση των αγορών µέσω της υπηρεσίας Alpha e o e ce πραγµατοποιείται 

εύκολα και γρήγορα επιλέγοντας µέσα από τους ηλεκτρονικούς τρόπους πληρωµής, ενώ παράλληλα παρέχεται η δυνατότητα για 

άτοκες δόσεις αλλά και επιβράβευση µέσω του ρογράµµατος o  της l a a .  

Για περισσ τερες πληρο ορίες, πατήστε εδώ.

Γ

https://www.alpha.gr/el/epixeiriseis/myalpha/ilektroniko-emporio/alpha-e-commerce
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Πρόγραµµα Εξοικονοµώ Αυτονοµώ
“Η Alpha Bank στηρίζει το περιβάλλον µε λύσεις που ε eenει η φύση”

        ε στόχο την προβολή του νέου συγχρηµατοδοτούµενου Προγράµµατος “Εξοικονοµώ  

        Αυτονοµώ” του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ξεκίνησε στις 2 ∆εκεµβρίου 

2020, διαφηµιστική εκστρατεία µέσω τηλεόρασης, αναρτήσεων στα Social Media, αποστολής 

e le e  σε Πελάτες της Τράπεζας και τοποθέτησης διαφηµιστικών υλικών στα Καταστήµατα 

του ∆ικτύου µας και στα ΑΤΜ. Το Πρόγραµµα εντάσσεται στη σειρά προ όντων Alpha Πράσινες 

ύσεις, αφορά στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων και απευθύνεται σε 

ιδιοκτήτες µε σπίτια χαµηλής ενεργειακής κατηγορίας. 

Με κύριο µήνυµα επικοινωνίας   l a a  στηρί ει το περιβάλλον µε λ σεις που ε ee ει 
η ση , η Τράπεζα προσκαλεί τους ενδιαφερόµενους να σκεφτούν οικονοµικά και οικολογικά και 

να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες του Προγράµµατος εξοικονοµώντας χρήµατα κι ενέργεια.

ρ γραµµα οικονοµώ  υτονοµώ

 Προνοµιακή χρηµατοδότηση ενεργειακής αναβάθµισης

 100  επιδότηση τόκων

 Επιχορήγηση έως και 8  του προ πολογισµού.

Για να δείτε τη δια ήµιση, πατήστε εδώ.

Μ



ΠΡΟ ΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕ ΙΕ

<      44 / 73      >

“Bon  Τετάρτες”
Για κάθε δώρο έχω ένα δώρο από το Bon  µε την Bon  Τετάρτη

       ε αφορµή µία εορταστική περίοδο κάτω από πρωτόγνωρες συνθήκες, η Τράπεζα αποφάσισε να επαναλάβει την επιτυχηµένη 
       προωθητική ενέργεια o  ετάρτες , για να επιβραβεύσει τους Πελάτες της για την πιστότητά τους στο Πρόγραµµα.  

Η ενέργεια ξεκίνησε την Τετάρτη, 1  ∆εκεµβρίου 2020 και ίσχυε κάθε Τετάρτη έως και τις 30 ∆εκεµβρίου 2020. υγκεκριµένα, 
την Τετάρτη, 1  και την Τετάρτη, 30 ∆εκεµβρίου 2020, το Πρόγραµµα προσέφερε διπλάσιους Bon  πόντους για κάθε συναλλαγή 
µε κάρτες Bon  στα φυσικά και online καταστήµατα των υνεργατών του 
Προγράµµατος, ενώ την Τετάρτη, 23 ∆εκεµβρίου 2020, έδωσε τη δυνατότητα 
εξαργύρωσης µε τους µισούς Bon  πόντους.

Για την προβολή της προωθητικής ενέργειας πραγµατοποιήθηκε διαφηµιστική 
εκστρατεία στην τηλεόραση, το διαδίκτυο, το ραδιόφωνο και τα Social Media.

Για να δείτε τη δια ήµιση, πατήστε εδώ. 

Μ
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Alpha i a e Bank
“ eal h Bein ”

       ε στόχο την ανάδειξη των σύγχρονων και ευέλικτων υπηρεσιών i a e Bankin  αλλά 

       και την ισχυρή σχέση συνεργασίας και εµπιστοσύνης που αναπτύσσουν τα τελέχη της 

Alpha i a e Bank µε τους Πελάτες, πραγµατοποιήθηκε διαφηµιστική προβολή σε εφηµερίδες 

και περιοδικά, µε κύριο µήνυµα επικοινωνίας  “Wealth Being”.

Παράλληλα, προβλήθηκε και η βράβευση των Υπηρεσιών i a e Bankin  της Τράπεζας από 

τις διεθνούς κύρους εκδόσεις “ o e ional eal h Mana e en  M ” και “ he Banke ” 

του Οµίλου inancial i e , για 3η συνεχή χρονιά.

Μ
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       Alpha Bank σε συνεργασία µε τη Ma e ca d προσέφερε διπλάσια επιβράβευση  
       σε όλες τις online συναλλαγές που πραγµατοποιήθηκαν µε τη χρήση των καρτών 
Alpha Bank Ma e ca d που ανήκουν στα προγράµµατα Bon , A ini  και ne , 
από την 1 έως τις 1  ∆εκεµβρίου 2020.

Ειδικότερα

 π ντοι 2 στις κάρτες Bon  Ma e ca d
 5  επί των αγορών στις κάρτες A ini  Ma e ca d
 2  επί των αγορών στις κάρτες ne  Ma e ca d.

Η προωθητική ενέργεια προβλήθηκε µέσω διαδικτύου, ενώ παράλληλα 
στάλθηκαν µηνύµατα  και i e  σε Πελάτες της.

      το πλαίσιο της ενηµέρωσης των Πελατών µας για την ηλεκτρονική απάτη, στάλθηκε 

      ενηµερωτικό ne le e  µε θέµα   ασ άλειά σας είναι προτεραι τητά µας .

Οι Πελάτες µας ενηµερώθηκαν για τα αυξανόµενα περιστατικά phi in  και i hin , σε πανελλήνιο 

αλλά και σε παγκόσµιο επίπεδο και έλαβαν οδηγίες για το τι πρέπει να προσέχουν όταν 

λαµβάνουν ένα e ail, σε ποιες περιπτώσεις πρέπει να επικοινωνούν µε την Τράπεζα και τι πρέπει 

να κάνουν όταν βρίσκονται αντιµέτωποι µε απόπειρα εξαπάτησης.

nline γιορτινές αγορές µε διπλάσια επιβράβευση
από την Alpha Bank και τη Ma e ca d®

Ενηµέρωση Πελατών για την ηλεκτρονική απάτη

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

Η

alpha-bank-fraud-protection.pdf
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Ενηµέρωση Πελατών σχετικά µε την αναβάθµιση της υπηρεσίας
Alpha Sec e e

      Τράπεζα, ακολουθώντας την Ευρωπα κή οδηγία για τις υπηρεσίες πληρωµών S 2  και το 

       νέο κανονιστικό πλαίσιο, αναβάθµισε την υπηρεσία l a Sec e e , για την περαιτέρω 

ασφάλεια των αγορών στο διαδίκτυο µε τη ρήση κάρτας.

Οι αγορές στο διαδίκτυο γίνονται ακόµη πιο ασφαλείς µε όλες τις κάρτες i a και Ma e ca d 

της Alpha Bank. Οι συναλλαγές επιβεβαιώνονται µε τις l a ode ειδοποιήσεις που είναι 

τώρα διαθέσιµες και µέσω  o i ica io  στην εφαρµογή Alpha Mo ile, ενώ η 

ταυτοποίηση του Πελάτη πραγµατοποιείται µέσω των ειδοποιήσεων l a ode.

το πλαίσιο αυτό, στάλθηκε ne le e  και i e  µήνυµα στους Πελάτες, µε 

στόχο την ενηµέρωσή τους για την ενίσχυση της ασφάλειας καθώς και τη 

σταδιακή εξοικείωσή τους, προκειµένου να συνεχίσουν να χρησιµοποιούν τις 

κάρτες µας για τις online αγορές τους. Παράλληλα, το κοινό ενηµερώθηκε µέσα από τα Social Media 

κανάλια της Τράπεζας.

την επικοινωνία τονίστηκαν όλες οι αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας της αναβαθµισµένης Υπηρεσίας, ενώ 

υπήρξε ενηµέρωση και για την επικείµενη κατάργηση της αποστολής one i e pa o d  µέσω SMS, 

προκειµένου, όσοι δεν διαθέτουν την εφαρµογή o ile ankin , να την αποκτήσουν, για να συνεχίσουν να 

πραγµατοποιούν τις e co e ce συναλλαγές τους.

Για να δείτε το ενηµερωτικ  ideo, πατήστε εδώ.

Η

alpha-bank-secure-web.pdf
https://youtu.be/-sZ_rSXrilo
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        ε αφορµή την επέτειο των 200 ετών από την Επανάσταση του 1821 και στο πλαίσιο του 
        Προγράµµατος Εταιρικής Υπευθυνότητας “Οι φθορές που πληγώνουν”,  η Τράπεζα αποφάσισε να 
αναλάβει τη συντήρηση ανδριάντων και προτοµών ηρώων του 1821, που βρίσκονται σε διάφορα 
σηµεία της Αθήνας.

Οι εργασίες ξεκίνησαν τον Οκτώβριο του 2020 και θα ολοκληρωθούν τον ∆εκέµβριο του 2021. Κατά 
την πρώτη φάση του Προγράµµατος, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες στα αγάλµατα του Ιωάννη Μακρυγιάννη 
και του Γεωργάκη Ολύµπιου, του Κωνσταντίνου Κανάρη και του Εµµανουήλ Ξάνθου, ενώ έχουν 
προγραµµατιστεί εργασίες στο άγαλµα του Αθανάσιου Πετιµεζά.

Η πρωτοβουλία αυτή πραγµατοποιείται σε συνεργασία µε τον ∆ήµο Αθηναίων 
καθώς και µε τη συµβολή οµάδων συντηρητών που είναι εξειδικευµένοι σε γλυπτά.

Με στόχο την προβολή της ενέργειας, πραγµατοποιήθηκε διαφηµιστική 
εκστρατεία µέσω διαδικτύου, Τύπου και Social Media, ενώ τοποθετήθηκαν 
και διαφηµιστικά υλικά στο ∆ίκτυο των Καταστηµάτων µας και στα ΑΤΜ.

Το πρόγραµµα Εταιρικής Υπευθυνότητας της Alpha Bank “Οι φθορές που πληγώνουν” πραγµατοποιείται από το 2013, µε στόχο 
την αποκατάσταση και τη συντήρηση γλυπτών και κτιρίων που βρίσκονται σε εµβληµατικούς χώρους ιστορικών πόλεων της 
Ελλάδας. Έως και το τέλος του 2019, η Τράπεζα πραγµατοποίησε περισσότερες από 35 αποκαταστάσεις γλυπτών και 
µνηµείων στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και στο Ναύπλιο, ενώ συνεχίζεται, η διατήρηση της καλής κατάστασης όσων γλυπτών 
έχουν συντηρηθεί µε το Πρόγραµµα, στο κέντρο της Αθήνας.

Για να δείτε την προβολή της ενέργειας στα Social Media, πατήστε εδώ.

Μ
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τιγµιότυπα από τις εργασίες.
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ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

“Μαζί µε τα παιδιά στο Μουσείο και στο Θέατρο”

      το πλαίσιο του προγράµµατος Εταιρικής Υπευθυνότητας “Μαζί µε τα παιδιά στο Μουσείο και στο Θέατρο”, τον ∆εκέµβριο του 

      2020, πραγµατοποιήθηκε διαδικτυακή χριστουγεννιάτικη εκδήλωση για τα παιδιά από το έντρο γάπης λευσίνας, το 

ρ ανοτρο είο ηλέων έλισσα , τα αιδικά ωριά S S άρης, ράκης, ρήτης, λαγιαρίου εσσαλονίκης 

και ενώνα ρε ών  και τον λλογο Γονέων, ηδεµ νων και ίλων τ µων µε ναπτυ ιακή στέρηση  άµου 

 έλισσα . υγκεκριµένα, τα παιδιά, µέσω διαδικτυακής πλατφόρµας, συµµετείχαν σε πρωτότυπο χριστουγεννιάτικο 

εργαστήρι, όπου δηµιούργησαν τα δικά τους αυτοσχέδια µουσικά όργανα και τραγούδησαν χριστουγεννιάτικα κάλαντα, 

δηµιουργώντας τη δική τους ορχήστρα.
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ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

∆ωρεά στους Γιατρούς του Κόσµου και την Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς

      Τράπεζα, στο πλαίσιο της Εταιρικής της Υπευθυνότητας, κατά τη διάρκεια των εορτών, δώρισε 10.000 χειρουργικές µάσκες 

      µίας χρήσης στους Γιατρούς του Κόσµου, ως ενίσχυση του έργου τους υπέρ των δράσεων κατά του o id 19, καθώς και 

10.000 µάσκες στην Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς, για τη συνέχιση του φιλανθρωπικού της έργου στο πλαίσιο της πανδηµίας. 

Η
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ΠΟ ΙΤΙ ΤΙΚΑ Α ΙΕΡΩΜΑΤΑ • ∆ΙΚΤΥΟ ΤΕ ΝΗ

Μίµης ιτσώρης
ιµάνι (1927)

άδι σε µουσαµά 40  0 εκ.

      ο έργο ιµάνι του Μίµη ιτσώρη είναι τοποθετηµένο στο Κατάστηµα Πατρών της Alpha Bank και αποτελεί αντιπροσωπευτικό δείγµα

      των προοδευτικών αντιλή εων του καλλιτέχνη.

Πρόκειται πιθανότατα για µία βραδινή απεικόνιση του λιµανιού του Πειραιά, το οποίο ο ιτσώρης ζωγράφισε σε πολυάριθµες παραλλαγές 

µετά από την επιστροφή του στην Ελλάδα. Οι αδρά σχεδιασµένες φόρµες των κα κιών στο πρώτο εικονιστικό πλάνο εξισορροπούνται 

έντεχνα µε τον µεγάλο όγκο του καραβιού αλλά και της προβλήτας, που αχνοφαίνεται στο βάθος. Η ήπια, σκουρόχρωµη παλέτα αποδίδει 

λιτά, χωρίς περιγραφικές και χρωµατικές εξάρσεις, τόσο τα πλεούµενα, όσο και τον αντικατοπτρισµό του ισχνού φωτός στο νερό. Η 

φειδωλή χρήση του χρώµατος οδηγεί σε µία τονική ζωγραφική, αρκετά ιδιότυπη και προσωπική, η οποία, σε συνδυασµό µε την πλήρη 

απουσία του ανθρώπινου στοιχείου από τη σύνθεση, έχει ως αποτέλεσµα τη δηµιουργία µίας ιδιαίτερης ατµόσφαιρας, γεµάτης 

µελαγχολία αλλά και γοητεία.

T
ατάστηµα ατρών
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Ο ∆ηµήτρης Μίµης  ιτσώρης, από τους σηµαντικότερους µαζί µε τον Γιώργο Μπουζιάνη εκπροσώπους του ελληνικού 

εξπρεσιονισµού, αποτελεί µία ιδιότυπη περίπτωση στην ιστορία της νεοελληνικής τέχνης. ύση ιδιαίτερα ευαίσθητη, µε έντονες 

υπαρξιακές αναζητήσεις και προβληµατισµούς, έδωσε τέλος στη ζωή του στις 29 Ιανουαρίου 194 , έχοντας διατρέξει µία 

σύντοµη αλλά σηµαντική πορεία στα εγχώρια καλλιτεχνικά πράγµατα. 

ε νεαρή ηλικία αρνήθηκε τη στερεότυπη διδασκαλία του χολείου των Τεχνών στην Αθήνα και προτίµησε τη διεύρυνση των 

γνώσεών του πάνω στην τέχνη µέσω των ταξιδιών του σε εµβληµατικές καλλιτεχνικές πρωτεύουσες, όπως το ερολίνο και το 

Παρίσι. Επιστρέφει στην Ελλάδα στα τέλη της δεκαετίας του 1920 και αµέσως, εντάσσεται ενεργά στις τάξεις των ζωγράφων 

εκείνων που προωθούν ανεπιφύλακτα τις καινοτόµες τάσεις του Ευρωπα κού Μοντερνισµού. αρακτηριστικό των επιλογών του 

είναι το γεγονός ότι συµµετέχει σε όλη τη διάρκεια της δεκαετίας του 1930 στις εκθέσεις της ρηξικέλευθης καλλιτεχνικής Οµάδας 

“Τέχνη”.

Μίµης ιτσώρης
ιµάνι 1927
άδι σε µουσαµά 40  0 εκ.
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Μίµης ∆ηµήτρης  ιτσώρης
Θεσσαλονίκη 1902  Αθήνα 194

ΙΟΓΡΑ ΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ 

     τα δεκαεπτά του χρόνια εγγράφεται στο χολείο αλών Τεχνών, 
το οποίο σ ντοµα εγκατέλειψε, καθώς οι στείροι ακαδηµα κοί 
κανόνες που διδάσκονται εκεί δεν ανταποκρίνονται στην ευαίσθητη 
και ανήσυχη φ ση του. Το 1 2 , πήγε στο Μιλάνο και στη συνέχεια, 
στο ερολίνο και στο Παρίσι, όπου δο λεψε ως σκιτσογράφος. Το 
1 2 , εγκαταστάθηκε στην θήνα. Η θεµατική πολυµορφία του 
έργου του, προσωπογραφίες, τοπιογραφίες, θρησκευτικές 
συνθέσεις, χαρακτηρίζεται πάντα από ένα εξπρεσιονιστικό ιδίωµα, 
όπου το χρώµα παίρνει ψυχογραφικές διαστάσεις.
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Μίµης ιτσώρης 
υτοπροσωπογραφία
άδι σε µουσαµά 4  εκ.

Ιδιωτική συλλογή



ΠΟ ΙΤΙ ΤΙΚΑ Α ΙΕΡΩΜΑΤΑ • ΕΝΑ ΝΟΜΙ ΜΑ Α ΗΓΕΙΤΑΙ

       ροδιά είναι φυτό ιθαγενές στην περιοχή νοτίως της Κασπίας θάλασσας, που πέρασε στη Μεσόγειο και εισήχθη στην Ελλάδα 

       κατά την αρχαιότητα. Απανθρακωµένο ξύλο ροδιάς πιστοποιείται ήδη από τα τέλη της 3ης χιλιετίας π. . στο Ακρωτήρι της 

Θήρας, ενώ γύρω στο 1200 π. . χρονολογούνται πραγµατικοί σπόροι ροδιού που βρέθηκαν στην Τίρυνθα και την Αργολίδα.

“Ρόδι  ένας καρπός γεµάτος συµβολισµούς”

Η

Αργυρός στατήρ ίδης Παµφυλίας, περ. 4 0 π. .
µπρ σ ια η  Ι∆Η. Ρόδι.

πίσ ια η  Επιγραφή σε τοπική διάλεκτο. Κοράκι εντός εγκοίλου τετραγώνου µε στικτό διάκοσµο.
Alpha Bank Νοµισµατική υλλογή 4077

ΠΟ ΙΤΙ ΤΙΚΑ Α ΙΕΡΩΜΑΤΑ • ΕΝΑ ΝΟΜΙ ΜΑ Α ΗΓΕΙΤΑΙ

Πέστε µου, αυτή που ανοίγει τα φτερά στο στήθος των πραγµάτων

το στήθος των βαθιών ονείρων µας, είναι η τρελή ροδιά

δυσσέας Ελ της, “Η τρελή ροδιά”
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Το έντονο κόκκινο χρώµα και η αφθονία των σπόρων στο εσωτερικό του υπήρξαν καθοριστικά για τη συµβολική διάσταση του 

καρπού, στο πέρασµα των αιώνων.

Το ρόδι είναι ο καρπός της ζωής και της ευφορίας, της αφθονίας προφανώς λόγω της ποσότητας των σπόρων που περιέχει , 

της γονιµότητας αλλά και της καλοτυχίας. Εκτός από τις θεραπευτικές του ιδιότητες, σήµερα το ρόδι αποτελεί ένα από τα πιο 

εκφραστικά σύµβολα της ελληνικής λαογραφίας, µε έντονη παρουσία σε κάθε µορφή και έκφραση της παραδοσιακής ζωής. 

Το σπάσιµο του ροδιού από τους νεόνυµφους στην είσοδο του σπιτιού, έχει στόχο την ευγονία. Το σπάσιµο του ροδιού κατά την 

Πρωτοχρονιά αποτελεί ευχή για ευτυχία, υγεία και αφθονία αγαθών τόσων, όσα και τα σπόρια που περιέχει. Ταυτόχρονα όµως 

το ρόδι είναι συνδεδεµένο και µε τον θάνατο δεν είναι τυχαίο που και στα κόλλυβα βάζουν σπόρους ροδιού . Αυτό οφείλεται 

στον Πλούτωνα, τον θεό του Κάτω Κόσµου, που όταν αποφάσισε να αφήσει την Περσεφόνη να ανέβει στον Πάνω Κόσµο, µε 

προτροπή του ∆ία, της έδωσε να φάει έξι σπόρους ροδιού. Την έδεσε έτσι µαζί του µε έναν συµβολικό γάµο και ταυτόχρονα µε 

τον σκοτεινό Κόσµο των νεκρών, αφού πλέον η Περσεφόνη ήταν υποχρεωµένη να επιστρέφει για έξι µήνες κοντά του. 

Η ροδιά ονοµάζεται και σίδη, όνοµα που φέρει και ένα σπουδαίο εµπορικό λιµάνι στις ακτές της Παµφυλίας, παραθαλάσσια 

περιοχή της νότιας Μικράς Ασίας. Η ίδη ήταν µία από τις ισχυρότερες πόλεις της περιοχής και έχει ταυτιστεί µε τα ερείπια ενός 

αρχαίου οικισµού κοντά στο σύγχρονο τουριστικό θέρετρο Seli i e, 70 περίπου χλµ. από την Αττάλεια.

∆εν είναι τυχαίο που η πόλη, µε τη συγκεκριµένη ονοµασία, υιοθέτησε ως επίσηµο σύµβολό της το ρόδι, που στη συγκεκριµένη 

περίπτωση λειτουργεί και ως λαλούν σύµβολο.

ΠΟ ΙΤΙ ΤΙΚΑ Α ΙΕΡΩΜΑΤΑ • ΕΝΑ ΝΟΜΙ ΜΑ Α ΗΓΕΙΤΑΙ
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ΠΟ ΙΤΙ ΤΙΚΑ Α ΙΕΡΩΜΑΤΑ • Ε Α∆Α ΕΚΤΟ  Ε Α∆Ο

ώµη

Το νικ  ωµα κ  ουσείο he a ional o an M e  είναι µία οµάδα Μουσείων µε πολλά κτίρια/παραρτήµατα, 

διάσπαρτα σε διάφορες περιοχές της Ρώµης. Μεταξύ αυτών ξεχωρίσαµε το ala o Ma i o και το ala o l e . 

πως συµπεραίνεται από το όνοµά του, τα εκθέµατα του Μουσείου εστιάζουν κυρίως στη ρωµα κή περίοδο, αλλά 

περιλαµβάνονται και ορισµένες σηµαντικές ελληνικές αρχαιότητες.

Τα ουσεία απιτωλίου είναι ένα συγκρότηµα Μουσείων, στον λόφο του Καπιτωλίου, τα οποία φιλοξενούνται στα τρία 

παλάτια που βρίσκονται στην τραπεζοειδή πλατεία, που σχεδίασε ο Μιχαήλ γγελος, το 1 4 .

Τα ουσεία ατικανο  M ei a icani  είναι ένα συγκρότηµα µεµονωµένων µουσειακών µονάδων που δηµιουργήθηκαν 

σε διαφορετικές περιόδους και περιλαµβάνουν έργα τέχνης που συλλέχτηκαν από τους πάπες κατά τη διάρκεια των αιώνων.

Ελλάδα εκτός Ελλάδος
Γράφει η Επιµελήτρια της Νοµισµατικής υλλογής της Alpha Bank, ∆ρ ∆ήµητρα Τσαγκάρη

Ελληνικές Αρχαιότητες στην Ιταλία Μέρος Α
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νικ  ωµα κ  ουσείο

e a io al o a  M e

Το 1889 ιδρύθηκε το Εθνικό Ρωµα κό Μουσείο, το 

οποίο εγκαινιάστηκε έναν χρόνο µετά, το 1890. Ο 

αρχικός πυρήνας της συλλογής προέρχεται από το 

Μουσείο Κιρχεριάνο, µε αντικείµενα που είχε 

συλλέξει ο αρχαιοδίφης ιερέας, Αθανάσιος Κίρχερ. 

Το 1901 προστέθηκαν η περίφηµη συλλογή 

ουντοβίζι και η κρατική συλλογή αρχαίας γλυπτικής. Το Μουσείο διαθέτει πολλά παραρτήµατα, από τα οποία 

ξεχωρίζουν το ala o Ma i o, όπου εκτείθεται η κύρια συλλογή αρχαίας τέχνης, και το ala o l e , 

µε την εντυπωσιακή συλλογή ρωµα κών γλυπτών.

ώµη
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Η γέννηση της φροδίτης

Ανάγλυφη διακόσµηση του “Θρόνου των do i i”,

4 0 π. . Πρόκειται για ανάγλυφο άγνωστου Έλληνα 

καλλιτέχνη, µε θέµα την αναδυόµενη Αφροδίτη. Η θεά 

αναδύεται από το νερό και την υποδέχονται, από δεξιά και 

από αριστερά, δύο νύµφες. 

υλάσσεται στο ala o Al e p .

 ισκοβόλος Lan ell tt

Ρωµα κό αντίγραφο του 2ου αιώνα π. ., του περίφηµου αλλά χαµένου 

σήµερα, χάλκινου δισκοβόλου του αρχαίου Έλληνα καλλιτέχνη 

Μύρωνα, που χρονολογείται το 4 0 π. . και απεικονίζει έναν νεαρής 

ηλικίας δισκοβόλο, έτοιµο να ρίξει τον δίσκο. Πρόκειται για ένα από τα 

πιο διάσηµα και ίσως το καλύτερο γνωστό αντίγραφο.

υλάσσεται στο ala o Ma i o.

Ρώµη, Εθνικό Ρωµα κό Μουσείο
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ουσεία απιτωλίου M ei a i oli i

Η ιστορία των Μουσείων Καπιτωλίου αρχίζει το 1471, 

όταν ο Πάπας ίξτος ∆  δώρισε στον λαό της Ρώµης µία 

µεγάλη συλλογή χάλκινων αγαλµάτων. Έκτοτε, οι 

συλλογές έχουν αυξηθεί σηµαντικά, µε την προσθήκη 

αρχαιολογικών ευρηµάτων από ανασκαφές στη Ρώµη 

αλλά και µε την απόκτηση µεγάλου αριθµού γλυπτών, 

εκ των οποίων ορισµένα αποτελούν αντίγραφα 

πρωτότυπων αρχαιολογικών αριστουργηµάτων. τις 

συλλογές των Μουσείων περιλαµβάνονται επίσης επιγραφές, κοσµήµατα, νοµίσµατα από την ελληνική 

αρχαιότητα και πολυάριθµα έργα τέχνης του Μεσαίωνα και της Αναγέννησης. 

ώµη
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Η µαζόνα του ωσικλή

Ρωµα κό αντίγραφο, ίσως το καλύτερο, του χάλκινου αγαλµατικού 

τύπου της Αµαζόνας, που ανάγεται στο δεύτερο µισό του ου αιώνα 

π. . και βρισκόταν στο ιερό της ρτεµης, στην Έφεσο. Το έργο 

υπογράφει ο ωσικλής, Αθηναίος γλύπτης που έζησε στα µέσα του 

2ου αιώνα µ. .

Η ήδα και ο κνος

Ρωµα κό αντίγραφο του έργου του Τιµόθεου του 370 π. . Ο ∆ίας, µεταµορφωµένος σε 

κύκνο, κατεφεύγει στην αγκαλιά της ήδας, από φόβο µήπως τον κατασπαράξει δήθεν 

ένας αετός. Με το τέχνασµα αυτό, ο ∆ίας πέτυχε τη συνέρευσή του µε τη ήδα, από την 

οποία γεννήθηκαν οι ∆ιόσκουροι Κάστορας και Πολυδεύκης  και η Ωραία Ελένη.

φροδίτη απιτωλίου

Ρωµα κό αντίγραφο του 1ου αιώνα µ. ., της περίφηµης 

Αφροδίτης της Κνίδου του Πραξιτέλη, του 3ου 2ου αιώνα π. . 

Η Αφροδίτη του Καπιτωλίου στέκεται στη µικρή, οκταγωνική 

αίθουσα, γυµνή, λίγο µετά από το λουτρό της. 

Ρώµη, Μουσεία Καπιτωλίου
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ουσεία ατικανο  M ei a ica i

Η ιστορία των Μουσείων του ατικανού ξεκίνησε πριν 

από 00 περίπου χρόνια, το 1 0 , όταν ο πάπας 

Ιούλιος , αφού πρώτα συµβουλεύτηκε τον Μιχαήλ 

γγελο, αγόρασε ένα µαρµάρινο γλυπτό, το 

σύµπλεγµα του αοκόοντα και των παιδιών του, ένα 

από τα διασηµότερα γλυπτά στον κόσµο. Έκτοτε, 

σχηµατίστηκαν, από τους πάπες, συλλογές 

ανεκτίµητων έργων τέχνης, που χρονολογούνται από 

την αρχαιότητα έως σήµερα. Η ένωση των συλλογών οδήγησε στη δηµιουργία των Μουσείων, ορισµένα εκ 

των οποίων φέρουν το όνοµα του πάπα που άρχισε τη συλλογή. ήµερα, στα Μουσεία του ατικανού 

υπάρχουν περίπου 120.000 έργα, από τα οποία τα 70.000 εκτίθενται στο κοινό. 

ώµη



ΠΟ ΙΤΙ ΤΙΚΑ Α ΙΕΡΩΜΑΤΑ • Ε Α∆Α ΕΚΤΟ  Ε Α∆Ο

µπλεγµα αοκόοντα
∆εν είναι γνωστό εάν πρόκειται για πρωτότυπο έργο 
ή αντίγραφο παλαιότερου γλυπτού. Η κατασκευή του 
τοποθετείται ανάµεσα στο 1 0 και 20 π. . και 
αποδίδεται σε τρεις καλλιτέχνες από τη Ρόδο. Το 
γλυπτό παριστάνει τον Τρώα ιερέα αοκόοντα και 
τους δύο γιους του, που στραγγαλίζονται από φίδια.

Μελανόµορφος αµφορέας του Εξηκία, 40 30 π. .
Ο Εξηκίας είναι ένας από τους διασηµότερους αγγειοπλάστες και 
αγγειογράφους του αττικού εργαστηρίου. τον αµφορέα του ατικανού, στη µία 
ό η παριστάνονται ο Αχιλλέας και ο Αίαντας, να παίζουν πεσσούς, ένα παιχνίδι 
που επινόησε ο Παλαµήδης.

πόλλων αυροκτόνος
Ρωµα κό αντίγραφο πρωτότυπου ορειχάλκινου έργου του Πραξιτέλη, του 

4ου αιώνα π. . Παριστάνει τον θεό Απόλλωνα, έτοιµο να πιάσει µία 
σαύρα που σκαρφαλώνει στον κορµό ενός δέντρου.

Ερυθρόµορφη κ λικα, 00 480 π. .
Αποδίδεται στον “ ωγράφο του Οιδίποδα”. το εσωτερικό της κύλικας απεικονίζεται ο Οιδίποδας 

µπροστά στη φίγγα, που στέκεται επάνω σε ιωνικό κίονα, µία από τις ωραιότερες εικονογραφήσεις 
του γνωστού µύθου.

Ρώµη, Μουσεία ατικανού
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Η ίδρυση της Γενικής Τράπεζας της Ελλάδος
και η γέννηση της βιοµηχανικής πίστης, 1918 1927

      ο τέλος του Πρώτου Παγκοσµίου Πολέµου και οι προσδοκίες για τη δηµιουργία µίας Μεγάλης Ελλάδας δηµιουργούν ευκαιρίες για 

      τη δυνατότητα ανάπτυξης ποικίλων επιχειρηµατικών συνδυασµών. δη διάφοροι κύκλοι επιχειρηµατιών προσπαθούν να 

χειραφετηθούν από τα υφιστάµενα τραπεζικά σχήµατα και να αναλάβουν πρωτοβουλίες για τη δηµιουργία νέων τραπεζικών ιδρυµάτων 

προσανατολισµένων στη βιοµηχανική πίστη.  

Από τις πρόσφορες οικονοµικές συνθήκες της περιόδου έσπευσαν να επωφεληθούν και οι ιδρυτές της α κής Τράπεζας, οι αδελφοί 

οβέρδοι, οι οποίοι αποφάσισαν την ίδρυση της Γενικής Τράπεζας της Ελλάδος. Η νεοσύστατη Τράπεζα υπήρξε θυγατρική της α κής 

Τράπεζας και θα λειτουργούσε ως ανεξάρτητος κλάδος επενδύσεων, αφήνοντας στην τελευταία τις τρέχουσες τραπεζικές εργασίες.  

Με ιδρυτικά κεφάλαια 3.000.000 δρχ. η Γενική Τράπεζα, από την πρώτη στιγµή λειτουργίας της, υιοθετεί τεχνικές και επιστηµονικές 

µεθόδους που προσιδιάζουν στα χαρακτηριστικά µίας επιχειρηµατικής τράπεζας Ban e d  A ai e . Η οργάνωση των εργασιών της 

περιστρέφεται γύρω από τρεις αυτοτελείς υπηρεσίες  α  τις “οικονοµικές εργασίες” που αφορούσαν στη µελέτη, ίδρυση και οργάνωση 

ανωνύµων και άλλων εταιρειών για την εκτέλεση γεωργικών, βιοµηχανικών, εµπορικών, µεταλλευτικών και τεχνικών έργων, β  τις 

εµπορικές και ναυτιλιακές εργασίες, αγορές και πωλήσεις εµπορευµάτων για λογαριασµό τρίτων, εισαγωγές, εξαγωγές, 

αντιπροσωπείες, αγοραπωλησίες ατµόπλοιων, ναυλώσεις, ασφάλειες κλπ. και γ  την εκπόνηση οικονοµικών µελετών και 

δηµοσιευµάτων γύρω από την ελληνική γεωργία και βιοµηχανία, τη δηµοσίευση µελετών, τη συγκρότηση αρχείου καταστατικών και 

ισολογισµών των ελληνικών και των ξένων τραπεζών και την οργάνωση βιβλιοθήκης.

Καταχώριση στην Εφηµερίδα ικονοµολόγος των θηνών, 1922

Τ
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λες οι πρωτοβουλίες για την ίδρυση νέων εταιρειών που χρηµατοδότησε η Γενική Τράπεζα, µε πόρους που προέρχονταν από τα ίδια 

κεφάλαιά της και µόνο, πραγµατοποιήθηκαν στη διάρκεια του πρώτου έτους λειτουργίας της. τη συνέχεια, ωστόσο, η οικονοµική 

συγκυρία ορθώνει ανυπέρβλητα εµπόδια στην ανάπτυξη τραπεζικών ιδρυµάτων που ήταν συνδεδεµένα µε τις µακροχρόνιες πιστώσεις. 

Η ελληνική εµπλοκή στο µικρασιατικό εγχείρηµα και τα προβλήµατα που ακολούθησαν το επεκτατικό εγχείρηµα του ελληνικού 

κράτους δεν επέτρε αν στη Γενική Τράπεζα να αποδώσει ανάλογα µε τις προσδοκίες των ιδρυτών της. 

Πολύ σύντοµα, η ανάγκη της για την εξεύρεση πόρων µε σκοπό να εξακολουθεί να λειτουργεί ως τράπεζα επενδύσεων, την 

αναγκάζει να αποδεχθεί µακροπρόθεσµες καταθέσεις. Καθώς όµως, στη συγκεκριµένη συγκυρία, οι µακροπρόθεσµες καταθέσεις 

γνωρίζουν σηµαντική συρρίκνωση, σύντοµα υποχρεώνεται να στραφεί και προς τις βραχυπρόθεσµες καταθέσεις. Πλέον, η Γενική 

Τράπεζα τείνει να εξοµοιωθεί µε µία εµπορική τράπεζα, γεγονός που την αποµάκρυνε όλο και περισσότερο από το πρότυπο της 

αρχικής θεωρητικής της σύλλη ης. 

Από τα µέσα της δεκαετίας του 1920, η φθίνουσα πορεία των εργασιών της Τράπεζας σε συνδυασµό µε την απουσία επενδυτικών 

ευκαιριών οδηγούν τη ∆ιοίκησή της σε αναζήτηση εναλλακτικών λύσεων για το µέλλον της. Η απόφαση για την απορρόφησή της από 

τη α κή Τράπεζα αποτελούσε µονόδροµο και δεν άργησε η ολοκλήρωσή της, που έγινε το 1927.

Από την αρχή λοιπόν, η Γενική Τράπεζα προσπαθεί να αποτελέσει µία καινοτοµία στα ελληνικά τραπεζικά δεδοµένα. ∆ιόλου 

συµπτωµατικά, υπήρξε ο πρώτος χρηµατοοικονοµικός οργανισµός στην Ελλάδα που προχώρησε στη δηµοσίευση µίας αναλυτικής 

παρουσίασης της κατάστασης της ελληνικής οικονοµίας, η οποία συνόδευε τους ετήσιους απολογισµούς της.

πυρίδων Π. οβέρδος 1874 193
Γενικός ∆ιευθυντής της Γενικής Τράπεζας

Έργο Κωνσταντίνου Παρθένη 1878 19 7
άδι σε µουσαµά 70  1 εκ. 

υλλογή Έργων Τέχνης Alpha Bank
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Η ιβλιοθήκη της Alpha Bank
∆ηµήτρης Νόλλας

       συγγραφέας ∆ηµήτρης Νόλλας γεννήθηκε το 1940, στην Αδριανή ∆ράµας, από Ηπειρώτες γονείς. Η οικογένειά του 

       εκτοπίστηκε από τα βουλγαρικά στρατεύµατα κατοχής και το 1943 εγκαταστάθηκαν στην Αθήνα. πούδασε νοµικά και 

κοινωνιολογία στην Αθήνα και στη ρανκφούρτη. Έζησε και εργάστηκε από το 19 2 έως το 197  στη ∆υτική Ευρώπη και στη 

ατινική Αµερική. ήµερα, ζει στην Αθήνα. Έγρα ε και σκηνοθέτησε παιδικές εκποµπές για το ραδιόφωνο, ενώ επίσης 

σκηνοθέτησε ενηµερωτικές εκποµπές για την τηλεόραση. Την περίοδο 1993 199  δίδαξε τεχνική σεναρίου στο Τµήµα 

Επικοινωνίας του Παντείου Πανεπιστηµίου. Από το 2000 είναι επίτιµος διδάκτωρ του Κρατικού Πανεπιστηµίου της Τιφλίδας, ενώ 

διδάσκει Νεοελληνικά Γράµµατα στα Πανεπιστήµια του Μπρνο, της Πράγας, της όφιας και της ιλιππούπολης. Από το 2004 έως 

το 2007 διετέλεσε Πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου ιβλίου. Έχει τιµηθεί, µεταξύ άλλων, µε το  Κρατικό ραβείο ∆ιηγήµατος 

1983  για τη συλλογή διηγηµάτων “Το τρυφερό δέρµα”, µε το Κρατικό ραβείο Μυθιστορήµατος 1993  για το µυθιστόρηµα “Ο 

τύµβος κοντά στη θάλασσα”, µε το ραβείο ∆ιηγήµατος του περιοδικού “∆ιαβάζω” 199  για τη συλλογή διηγηµάτων “Τα θολά 

τζάµια”, µε το ραβείο του Ιδρύµατος Κώστα και Ελένης Ουράνη της Ακαδηµίας Αθηνών 2004  για τη συλλογή διηγηµάτων “Ο 

παλαιός εχθρός”, µε το Κρατικό ραβείο Μυθιστορήµατος 2014  για το µυθιστόρηµα “Το ταξίδι στην Ελλάδα” και µε το µεγάλο 

Τιµητικό ραβείο του περιοδικού “Ο Αναγνώστης” 2019  για το σύνολο του έργου του. 

Ο
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τα ελληνικά γράµµατα πρωτοεµφανίστηκε το 1974, µε την έκδοση της νουβέλας “Νεράιδα της Αθήνας” και της νουβέλας 

“Πολυξένη”. Έκτοτε, έχει γρά ει µυθιστορήµατα, διηγήµατα, νουβέλες, δοκίµια κ.ά., ανάµεσα στα οποία ξεχωρίζουν τα έργα, “Το 

τρυφερό δέρµα” 1982 , “Τα καλύτερα χρόνια” 1984 , “Το πέµπτο γένος” 1988 , “Ο τύµβος κοντά στη θάλασσα” 1992 , “Τα 

θολά τζάµια” 199 , “Ο παλαιός εχθρός” 2004 , “ ύλλα καπνού” 200 , “Ο καιρός του καθενός” 2010 , “Το ταξίδι στην 

Ελλάδα” 2013 , “Μάρµαρα στη µέση” 201 , “Οι ιστορίες είναι πάντα ξένες” 201 , “Ο κήπος στις φλόγες” 2017  κ.ά., ενώ 

έχει κάνει και µεταφράσεις. Την πεζογραφία του διακρίνουν µία ενιαία προβληµατική, η οποία εµφανίζεται από τα πρώτα του έργα 

έως σήµερα, καθώς και µία πολύ συγκεκριµένη οπτική γωνία θέασης του κόσµου. Με τον χαρακτηριστικό πυκνό και λιτό λόγο 

του, µε το λεπτό του χιούµορ και τη βαθιά ανθρώπινη µατιά του, ο συγγραφέας διερευνά το πρόσωπο της σύγχρονης Ελλάδας 

από το παρελθόν της Κατοχής και του Εµφυλίου µέχρι το οργισµένο παρόν της οικονοµικής κρίσης. ∆ιηγήµατά του έχουν 

µεταφραστεί σε διάφορες γλώσσες γερµανικά, αγγλικά, ολλανδικά, σερβικά, τσέχικα και γαλλικά .

Η υλλογή της ιβλιοθήκης της Τράπεζας περιλαµβάνει ικανό αριθµό έργων του ∆ηµήτρη Νόλλα. 

ατήστε εδώ για να δείτε τους τίτλους
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Alpha A e  Mana e en  Α.Ε.∆.Α.Κ.
Πρωτιές και το 2020 για τα Alpha Αµοιβαία Κεφάλαια

       ξιόλογες αποδόσεις κατέγρα αν τα l a µοιβαία ε άλαια Α/Κ , καταλαµβάνοντας κορυφαίες θέσεις στις κατηγορίες 

       τους και το 2 2 . Οι πρωτιές αυτές επιβεβαιώνουν ότι τα Alpha Αµοιβαία Κεφάλαια αποτελούν µία διαχρονικά αξιόπιστη 

επενδυτική επιλογή που ανταµείβει µε σηµαντικές αποδόσεις τους επενδυτές, ακόµη και στο ιδιαίτερα ευµετάβλητο περιβάλλον των 

χρηµαταγορών, λόγω της υγειονοµικής κρίσης. 

τον κόσµο των παγκόσµιων επενδύσεων, την πρώτη θέση στην κατηγορία του εξασφάλισε το Alpha Global Blue Chips 

ετο ικ  la ic , ένα παγκόσµιο χαρτοφυλάκιο µετοχικών επενδύσεων. Το l a lo al lloca io  ικτ  la ic 

, , κατέγρα ε τη µεγαλύτερη απόδοση ανάµεσα στα Α/Κ αποκλειστικώς διεθνούς προσανατολισµού της κατηγορίας του, 

ενώ και το l a  lo al ala ced o   ,3  κατατάσσεται στα κορυφαία Α/Κ της κατηγορίας του.

Επίσης, για ακόµα µία χρονιά, το l a λληνικ  µολογιακ  la ic 11,5  κατατάσσεται 1ο στην κατηγορία του, 

ανάµεσα σε 42 αµοιβαία κεφάλαια, διατηρώντας επίσης, την υπεροχή του σε ορίζοντα τριετίας και πενταετίας. Εξίσου σηµαντική 

είναι η διάκριση για τα l a υρωπα κών ρατικών µολ γων la ic 3,8  και l a o  ταιρικών 

µολ γων la ic ,  που βρίσκονται στην πρώτη έση των κατηγοριών τους.  

Αξίζει να σηµειωθεί ότι στην κορυ ή των επενδυτικών επιλογών βρίσκεται το l a  lo al e e  o  , 

έναρξη A/  στις 2/1/2020 , το οποίο κατέγρα ε τη µεγαλ τερη απ δοση 1  για το 2 2  µεταξύ των αµοιβαίων 

κεφαλαίων της Εταιρείας του Οµίλου Alpha Bank αναδεικνύοντας το ενδιαφέρον του επενδυτικού κοινού για τις µετοχές των 

εταιρειών που θα πρωταγωνιστήσουν στην οικονοµία του αύριο.

Α
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Πρόκειται για ένα καινοτόµο αµοιβαίο κεφάλαιο, απόλυτα εναρµονισµένο µε τη στρατηγική του µίλου l a a  για 

στοχευµένες επενδύσεις στο περιβάλλον και ενίσχυση των ενεργειών που συµβάλλουν στη βιώσιµη ανάπτυ η, διαθέτει ισ υρ  

προ ίλ βιωσιµ τητας aina ili  και επενδύει σε εταιρείες οι οποίες δραστηριοποιούνται σε τοµείς, όπως η κλιµατική 

αλλαγή, οι νέες τε νολογίες, η νέα γενιά καταναλωτή και οι δηµογρα ικές αλλαγές.  

υγκεκριµένα, αφορά σε επενδύσεις που σχετίζονται µε τη µείωση των εκποµπών ρύπων, τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειες, την 

αύξηση της αποδοτικότητας πηγών ενέργειας µέσω τεχνολογίας, την προστασία των φυσικών πόρων, τα “πράσινα” κτίρια κ.ά. και 

απευθύνεται σε Πελάτες, οι οποίοι επιθυµούν να αξιοποιήσουν νέες επιχειρηµατικές ευκαιρίες που δηµιουργούν αξία για όλα τα 

ενδιαφερόµενα µέρη.

 l a e  Ma a e e  , µε 3  ρ νια επενδυτικής παρουσίας και καινοτοµίας στη διαχείριση 

κεφαλαίων, συνεχίζει να παράγει αξία και να ανταµείβει πλήθος µεριδιούχων που εµπιστεύονται τα Alpha Αµοιβαία Κεφάλαια για 

την αποτελεσµατική διαχείριση της περιουσίας τους. Κάνοντας προσιτό σε όλους τον κόσµο των επενδύσεων, η Εταιρία διαθέτει 

2  διε νώς αναγνωρισµένα  που επενδύουν στις κυριότερες διεθνείς αγορές και αναπτυσσόµενους κλάδους και 

προσ έρουν δια ρονικά κορυ αίες αποδ σεις. Παράλληλα, η Alpha A e  Mana e en  Α.Ε.∆.Α.Κ. έχει ενταχθεί στην 

υποστηριζόµενη από τα Ηνωµένα Έθνη πρωτοβουλία  i ia i e  και µε την επενδυτική της προσέγγιση, στηρίζει ενεργά τη 

βιώσιµη ανάπτυ η της οικονοµίας. 
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Alpha Bank p  d
“Υιοθετήστε µια οικογένεια τα ριστούγεννα 2020”

        το πλαίσιο του Προγράµµατος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, η Τράπεζα στήριξε, για ακόµη µία χρονιά, την εκστρατεία 

       του Παγκύπριου υντονιστικού υµβουλίου Εθελοντισµού Π Ε , “Υιοθετήστε µια οικογένεια τα ριστούγεννα 2020”.

τόχος της εκστρατείας ήταν να µην µείνει καµία οικογένεια και κανένα παιδί χωρίς τα απαραίτητα, κατά τα ριστούγεννα.

Κοινωνική προσφορά κατά την περίοδο των εορτών

       ατά τη διάρκεια της εορταστικής περιόδου των ριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής 

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

ανάγκης σε Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις opa onna Κύπρου, αγόνι Αγάπης, Κυπριακός Ερυθρός ταυρός κ.ά. , 

προκειµένου να στηρίξει τους συνανθρώπους µας που χρειάζονται βοήθεια, όπως άπορες οικογένειες, οικογένειες 

καρκινοπαθών και παιδιά µε ειδικές ανάγκες.

Κ

“ o  i h o e 2020” 

      ο Προσωπικό της Alpha Bank p  d στήριξε ενεργά τη χριστουγεννιάτικη 

      πρωτοβουλία “ o  i h o e” του Οργανισµού Κοινωνικής Πολιτικής και ∆ράσης, 

τοποθετώντας ένα κουτί συλλογής παιχνιδιών στην υποδοχή των εντρικών Γραφείων 

της Τράπεζας στη ευκωσία.

Η πρωτοβουλία είχε στόχο τη συλλογή παιχνιδιών από ∆ήµους και ιδιωτικές εταιρείες 

για παιδιά απόρων οικογενειών ή παιδιά µε ειδικές ανάγκες.

Οι Εργαζόµενοι της Alpha Bank p  d συµµετείχαν έµπρακτα και σε αυτήν την 

ενέργεια Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Τράπεζας, µε έντονο το αίσθηµα συνεισφοράς, 

προκειµένου να χαρίσουν χαµόγελα χαράς στα παιδιά που έλαβαν τα δώρα.

Τ
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Παράδοση παιχνιδιών από τη ∆ιευθύντρια της ∆ιεύθυνσης
Ma ke in  και ∆ηµοσίων χέσεων της Alpha Bank p

d, Έλενα Κωνσταντίνου  Ριρή δεξιά , στην Ταµία
του υµβουλίου της M  Social olic  Ac ion
and ani a ion, κυρία Μαρία Καλογήρου.



ΕΤΑΙΡEΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ

Alpha Bank Cyprus Ltd
Προωθητική Ενέργεια για το πρόγραµµα CASHBACK

      ον ∆εκέµβριο πραγµατοποιήθηκε διαφηµιστική εκστρατεία µέσω τηλεόρασης, ραδιοφώνου και διαδικτύου, για την 

      Προωθητική Ενέργεια του προγράµµατος επιστροφής µετρητών CASHBACK για τις Πιστωτικές Κάρτες έκδοσης της Τράπεζας.

Συγκεκριµένα, από την 1 έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2020, οι Πελάτες που χρησιµοποιούσαν τις Πιστωτικές Κάρτες Χρυσή 

Alpha Bank Visa, Ασηµένια Alpha Bank Visa και Alpha Bank Cashback Mastercard, για τις συναλλαγές τους σε Υπεραγορές 

και Πρατήρια Καυσίµων στην Κύπρο, κέρδιζαν 3% επιστροφή µετρητών στις κάρτες τους.

Για να δείτε την τηλεοπτική διαφήµιση, πατήστε εδώ.

Τ
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ΕΤΑΙΡ ΙΕ  ΟΜΙ ΟΥ

Alpha Bank Al ania S A
Προσφορά για τον τρεχούµενο λογαριασµό Alpha S a

        Τράπεζα εγκαινίασε ηλεκτρονική διαφηµιστική εκστρατεία για τον τρεχούµενο λογαριασµό Alpha S a . Με κύριο µήνυµα 

        επικοινωνίας  “Everything under control”, η Τράπεζα πρόβαλε το σύνολο των προ όντων και υπηρεσιών που 

συνδέονται µε τον λογαριασµό, όπως η χρεωστική κάρτα Ma e ca d e i  και οι υπηρεσίες e Bankin , Alpha SMS και 

A o a ic ili  a en .

Επιπλέον, οι Πελάτες που άνοιξαν έναν λογαριασµό Alpha S a  µέχρι 31 ∆εκεµβρίου 2020, έλαβαν δωρεάν συνδροµή στις 

υπηρεσίες Alpha SMS και A o a ic ili  a en , για 3 µήνες. 

Η
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ΕΤΑΙΡ ΙΕ  ΟΜΙ ΟΥ

Alpha Bank Al ania S A
1  επιστροφή µετρητών από το Πρόγραµµα Επιβράβευσης Alpha Bank Bon

Alpha Bank Al ania  “S on e , o e inno a i e, o e h an. o  o

        ε κύριο µήνυµα επικοινωνίας  “The holidays come with BONUS”, η Τράπεζα πραγµατοποίησε διαφηµιστική προβολή 

        στα κανάλια ηφιακής επικοινωνίας για την προωθητική ενέργεια του Προγράµµατος Alpha Bank Bon .

Από τις 28 Νοεµβρίου 2020, Ηµέρα Ανεξαρτησίας της Αλβανίας, έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2020, το Πρόγραµµα παρείχε ως 

επιβράβευση 1  επιστροφή µετρητών στους κατόχους όλων των καρτών A e ican p e  εκδόσεώς της.

Μ

        ε αφορµή το τέλος του 2020, η Τράπεζα δηµιούργησε διαφηµιστικό σποτ για να προβάλει την υποστήριξη των Πελατών της 

        από το σύνολο του Προσωπικού της κατά τη διάρκεια των περιοριστικών µέτρων λόγω της πανδηµίας, αλλά και µετά από τη 

λήξη τους.

τόχος της ενέργειας ήταν να µεταφέρει το µήνυµα ότι, παρά τις προκλήσεις, µαζί µπορούµε να πετύχουµε, ακόµη και στους 

δυσκολότερους καιρούς. Με κύριο µήνυµα επικοινωνίας  “Stronger, more innovative, more human. For you!” “Πιο 

δυνατή, πιο καινοτόµος, πιο ανθρώπινη. Για εσάς ” , το διαφηµιστικό σποτ, στο οποίο συµµετείχαν µέλη του Προσωπικού των 

Καταστηµάτων της Τράπεζας, προσδίδοντας στην όλη προσπάθεια ένα οικείο πρόσωπο, παρουσιάστηκε στην τηλεόραση και σε 

όλα τα ηφιακά κανάλια επικοινωνίας. 

Για δείτε το δια ηµιστικ  σποτ, πατήστε εδώ.

Μ
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https://youtu.be/vwo5yI6tKeM



