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               ε στόχο τη δηµιουργία µίας Τράπεζας που θα είναι πιο λειτουργική, πιο καινοτόµος και τελικά πιο  
              ανθεκτική και πιο κερδοφόρος, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, εδώ και ένα έτος, το Πρόγραµµα   
               Μετασχηµατισµού the alpha blueprint που αναµένεται να ολοκληρωθεί το 2023.

Πρόκειται για ένα σύνολο δράσεων που σχεδιάζει και υλοποιεί η Alpha Bank υιοθετώντας µία σειρά από 
σηµαντικές αλλαγές, για τη βελτίωση της λειτουργίας της, την αποτελεσµατική ανταπόκρισή της στις 
απαιτήσεις των Πελατών της και τη διαµόρφωση µίας νέας εταιρικής εµπειρίας και κουλτούρας για τους 
Εργαζοµένους της. 

Το Πρόγραµµα δεν αποτελεί απλώς ένα όχηµα επίτευξης οικονοµικών στόχων και δηµιουργίας αξίας για τους 
Μετόχους µας, είναι ένα πρόγραµµα που θα επέµβει στον πυρήνα της τραπεζικής και θα επαναφέρει, 
µετά από χρόνια κρίσης, την προσοχή της Τράπεζας στον άνθρωπο: στην Κοινωνία, στον Πελάτη, 
στο Προσωπικό της. 

Παράλληλα, µε το “the alpha blueprint” επιταχύνεται δραστικά η ψηφιακή αλλαγή, η οποία  ενισχύει την 
ανταγωνιστικότητα της Alpha Bank και την ικανότητά της να απαντά άµεσα και αποτελεσµατικά στις συνεχώς 
µεταβαλλόµενες ανάγκες του Πελάτη.

Επιδίωξη του Προγράµµατος είναι η επίτευξη υψηλότερου επίπεδου υπηρεσιών µε σύγχρονα προϊόντα 
για τους Πελάτες, η αντιµετώπιση της γραφειοκρατίας, ο περιορισµός του κόστους, η αύξηση της 
αποδοτικότητας και της οργανωτικής αποτελεσµατικότητας.

το Πρόγραµµα Μετασχηµατισµού της Alpha Bank 

ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ
ΣΤΟ
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ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ
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Πυλώνες Προγράµµατος Μετασχηµατισµού

“Πελατοκεντρική Ανάπτυξη”

Ο Πελάτης τοποθετείται στο επίκεντρο των ενεργειών, µε στόχο 
να λαµβάνει εξατοµικευµένες υπηρεσίες µέσα από µία βελτιωµένη 
Εµπειρία Εξυπηρέτησης τόσο στα φυσικά, όσο και, κυρίως, στα 
ψηφιακά κανάλια. 

“Βελτίωση Λειτουργικού Μοντέλου”

Με περισσότερες από 15 δράσεις που ενισχύουν την 
αποδοτικότητα, τη µείωση του µέσου χρόνου διεκπεραίωσης 
υποθέσεων και τον περιορισµό του λειτουργικού κινδύνου, 
προβλέποντας, µεταξύ άλλων, τον ανασχεδιασµό ή την 
αυτοµατοποίηση των διαδικασιών, καθώς και τη βελτίωση της 
διασύνδεσης των πληροφοριακών συστηµάτων, στοχεύουµε στον 
µετασχηµατισµό του τρόπου οργάνωσης των εργασιών.

“Ενίσχυση Οργανωτικής Αποτελεσµατικότητας”

Στόχος είναι η εδραίωση ενός νέου περιβάλλοντος εργασίας 
που βασίζεται στις αρχές της αξιοκρατίας και της διαφάνειας 
και στηρίζει την καλύτερη δυνατή απόδοση της εργασίας, 
τη δηµιουργία δυνατών οµάδων και την ανάδειξη των ταλέντων.
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Βασικοί οικονοµικοί στόχοι και ύψος επενδύσεων

         ε επίκεντρο το τρίπτυχο Πελατοκεντρική Ανάπτυξη, Βελτίωση    
        Λειτουργικού Μοντέλου και Ενίσχυση Οργανωτικής Αποτελεσµατικότητας, 
η Τράπεζα έχει θέσει τους ακόλουθους µετρήσιµους στόχους:

   Βελτίωση της παραγωγικότητάς της κατά 25% µε ταυτόχρονη µείωση του µέσου  
   χρόνου διεκπεραίωσης εργασιών και του λειτουργικού κινδύνου

   Καθαρή µείωση του κόστους λειτουργίας κατά Ευρώ 60 εκατ. σε ετήσια βάση,   
   αποτέλεσµα που εκτιµάται ότι θα προκύψει από το σύνολο των παρεµβάσεων, την   
   αξιοποίηση τεχνολογιών, τη βελτίωση της αποδοτικότητας και τον εξορθολογισµό του  
   λειτουργικού µοντέλου

   Επίτευξη επιπλέον εσόδων ύψους Ευρώ 60 εκατ. από τόκους και 
   Ευρώ 65 εκατ. από προµήθειες στη Λιανική  Τραπεζική, µέσα σε 4 έτη

   Αύξηση εσόδων από τόκους κατά Ευρώ 200 εκατ. και αύξηση εσόδων 
   από προµήθειες κατά Ευρώ 35 εκατ. µέχρι το 2024, στην Τραπεζική  
   Επιχειρήσεων.

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, το Πρόγραµµα Μετασχηµατισµού θα 
χρηµατοδοτηθεί από την Τράπεζα µέσω συνολικών επενδύσεων και δαπανών 
αναδιάρθρωσης συνολικού ύψους Ευρώ 430 εκατ., ενώ επιπλέον, σχεδιάζεται 
να επενδυθούν Ευρώ 120 εκατ. στην τεχνολογία, προκειµένου να ολοκληρωθεί 
ο µετασχηµατισµός της Alpha Bank.

Μ
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Άµεσοι στόχοι και επιτεύγµατα της Alpha Bank

Νέα εσωτερική οργάνωση 
Retail Banking µε βάση 
συγκεκριµένες οµάδες / 
segments Πελατών 

∆ηµιουργία value 
propositions για 
υποτµήµατα Πελατών, 
όπως οι “οικογένειες” 

Νέοι τρόποι προσέλκυσης 
του Πελάτη µε life stage 
campaigns 

Νέο Collaboration Platform 
για την επικοινωνία 
Πελάτη–Καταστήµατος και 
συναλλαγές µέσω 
βιντεοκλήσης

∆ηµιουργία κεντρικής 
οµάδας Advanced Analytics 
Modelling µε στόχο τη µέγιστη 
δυνατή αξιοποίηση των 
δεδοµένων

Νέα οµάδα πωλήσεων 
προϊόντων συναλλακτικής 
τραπεζικής

Πρόγραµµα µεταφοράς 
συναλλαγών Επιχειρήσεων από 
τα Καταστήµατα σε εναλλακτικά 
κανάλια

Μία πύλη εισόδου και νέες 
συναλλαγές στο Web Banking 
Eπιχειρήσεων

Χορήγηση µικρών καταναλωτικών 
δανείων στα εναλλακτικά δίκτυα 
(myAlpha mobile, myAlpha Web 
και check-out digital retailers)

∆ύο νέα Επιχειρηµατικά 
Κέντρα σε Αθήνα και 
Θεσσαλονίκη για τον 
ορθολογικότερο καταµερισµό 
της πελατείας και τη βελτίωση 
του Customer Experience

Έγκριση για καταναλωτικά 
δάνεια σε λιγότερο από 
1 ηµέρα

Έγκριση για δάνειο 
αυτοκινήτου σε λιγότερο από 
1 ώρα

Σύνδεση της ατοµικής 
απόδοσης µε µία νέα 
στρατηγική αµοιβών 
και παροχών

Ανάπτυξη και αξιοποίηση 
των ταλέντων, µέσα και από 
σύγχρονα προγράµµατα 
εκπαίδευσης και δηµιουργία 
πλάνων διαδοχής

Νέο σύστηµα αξιολόγησης 
"Alpha Performance 
Dialogue"

Πάνω από 15 δράσεις για την 
ενίσχυση της αποδοτικότητας, 
τη µείωση του µέσου χρόνου 
διεκπεραίωσης των εργασιών 
και του λειτουργικού κινδύνου 
µε χρήση Robotic Process 
Automation

Ενίσχυση της εικόνας της Τράπεζας 
ως Εργοδότης (Employee Value 
Proposition).

Αυτόµατη λήψη πιστωτικών 
αποφάσεων σε ποσοστό άνω 
του 50% 
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“Μαζί δηµιουργούµε την Alpha Bank του Αύριο”
Παρουσίαση της προόδου του Προγράµµατος Μετασχηµατισµού

 της Τράπεζας “the alpha blueprint”

        λλάζουµε την Alpha Bank και, µαζί, διαµορφώνουµε το µέλλον της τραπεζικής στην Ελλάδα” 
        ήταν το κεντρικό µήνυµα της µεγάλης διαδικτυακής εκδήλωσης για την πρόοδο του Προγράµµατος Μετασχηµατισµού 
της Τράπεζας “the alpha blueprint”, που πραγµατοποιήθηκε τη ∆ευτέρα, 18 Οκτωβρίου 2021, µε την ευκαιρία της 
συµπλήρωσης ενός έτους από την έναρξή του, και την παρακολούθησαν όλοι οι Εργαζόµενοι της Alpha Bank καθώς και 
εκπρόσωποι των ΜΜΕ. 

Τη διαδικτυακή εκδήλωση συντόνισε η δηµοσιογράφος Εύη Φραγκάκη, που υποδέχθηκε, στο ειδικά διαµορφωµένο 
πλατό, τον CEO και την Εκτελεστική Επιτροπή της Alpha Bank, ενώ µέσω video που προβλήθηκαν κατά τη διάρκεια της 
παρουσίασης, µίλησαν ορισµένοι από τους βασικούς συντελεστές των έργων του Προγράµµατος. 

“Α

Ο CEO του Οµίλου Βασίλης Ψάλτης (στο κέντρο) πλαισιωµένος 
από τη ∆ιοικητική Οµάδα της Alpha Bank, αποτελούµενη 
(από αριστερά προς τα δεξιά) από τους: Νικόλα Χρυσανθόπουλο, 
Εντεταλµένο Γενικό ∆ιευθυντή Στρατηγικής, Γιάννη Εµίρη, 
Γενικό ∆ιευθυντή Wholesale Banking, Φραγκίσκη Μελίσσα, 
Εντεταλµένη Γενική ∆ιευθύντρια - Chief Human Resources Officer, 
Σπύρο Φιλάρετο, Γενικό ∆ιευθυντή Ανάπτυξης και Καινοτοµίας, 
Αναστασία Σακελλαρίου, Γενική ∆ιευθύντρια - Chief Transformation 
Officer, Νίκο Σαλακά, Γενικό ∆ιευθυντή - Chief Legal and 
Governance Officer, Σπύρο Ανδρονικάκη, Γενικό ∆ιευθυντή - Chief 
Risk Officer, Iσίδωρο Πάσσα, Γενικό ∆ιευθυντή Retail Banking, 
Λάζαρο Παπαγαρυφάλλου, Γενικό ∆ιευθυντή - Chief Financial Officer 
και Στέφανο Μυτιληναίο, Γενικό ∆ιευθυντή - Chief Operating Officer.
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       CEO Βασίλης Ψάλτης και η ∆ιοικητική Οµάδα της Alpha Bank παρουσίασαν τη φιλοσοφία, τους τρεις βασικούς  
       πυλώνες και τα πρώτα επιτεύγµατα του σηµαντικού αυτού εγχειρήµατος, η εξέλιξη του οποίου συνιστά ουσιαστική 
αλλαγή για την Τράπεζά µας και θέτει ισχυρές βάσεις προκειµένου να διατηρήσει τον πρωταγωνιστικό της ρόλο 
στην ελληνική αγορά.

Ο

Βασίλης Ψάλτης: “Η υλοποίηση του Προγράµµατος Μετασχηµατισµού, πυρήνας για την επιτυχία του Στρατηγικού 
µας Σχεδίου” 

Την εκδήλωση άνοιξε ο CEO του Οµίλου Βασίλης Ψάλτης, ο οποίος τόνισε την 
καθοριστική σηµασία του Μετασχηµατισµού στην επιτυχία του Στρατηγικού Σχεδίου της 
Alpha Bank, ανέδειξε τις προτεραιότητες του Προγράµµατος και εξήγησε τη σύνδεση του 
τελευταίου µε τη νέα εταιρική κουλτούρα και τις αξίες του Οργανισµού. 
“Η επιτυχία του Στρατηγικού Σχεδίου, που παρουσιάσαµε τον Μάιο και έχει ως βασικότερο 
στόχο την επίτευξη απόδοσης επί ιδίων κεφαλαίων της τάξης του 10%, βασίζεται στην 
υλοποίηση του φιλόδοξου Προγράµµατος Μετασχηµατισµού. Είµαστε πλέον πανέτοιµοι για την 
επόµενη φάση, αυτή της ουσιαστικής, δοµικής Αλλαγής της Τράπεζάς µας”, σηµείωσε ο κ. 
Ψάλτης, για να αναφερθεί στη συνέχεια, στις πέντε βασικές προτεραιότητες που διέπουν τον 

σχεδιασµό του Προγράµµατος, που είναι η ανθρωποκεντρική προσέγγιση, η πελατοκεντρική φιλοσοφία, η έµφαση στην 
τεχνολογία, το νέο λειτουργικό µοντέλο και το κοινωνικό αποτύπωµα. 

Ανθρωποκεντρική προσέγγιση 

H Alpha Bank µπαίνει σε µία νέα εποχή, µε βασικές Αξίες την Ακεραιότητα, τη Συνεργασία και 
την Ευθύνη απέναντι στην Οικονοµία και την Κοινωνία, δηµιουργώντας µία νέα εταιρική 
εµπειρία που στηρίζει την καλύτερη δυνατή απόδοση της εργασίας, ανταµείβει την πρωτοβουλία και 
την προσπάθεια, φροντίζει για τη συνεχή και αξιοκρατική ανάπτυξη των Εργαζοµένων, ενισχύει την 
οµαδικότητα και επιβραβεύει µε δίκαιο τρόπο τις επιδόσεις, τόνισε ο κ. Ψάλτης.

Πελατοκεντρική φιλοσοφία µε έµφαση στην τεχνολογία

Η Τράπεζα, όπως εξήγησε ο CEO, θέτει ως κύριο και διαρκή στόχο την παροχή της βέλτιστης 
εµπειρίας στον Πελάτη (Customer Experience) τόσο στα Καταστήµατα, όσο και στα ψηφιακά 
κανάλια. Η έννοια της συνεχούς βελτίωσης της Εµπειρίας του Πελάτη διέπει όλες τις λειτουργίες 
της Alpha Bank και την εξυπηρέτηση που προσφέρει, µε την οργάνωση και τις διαδικασίες της 
να προσαρµόζονται, ώστε να καλύπτουν τις διαφορετικές ανάγκες και προσδοκίες των Πελατών, 
ανά τµήµα πελατείας ή ακόµη και εξατοµικευµένα. Καταλύτης για τη µετάβαση, υπογράµµισε 
ο κ. Ψάλτης, είναι η αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας µε ένα πλάνο επενδύσεων σε 
τεχνολογία ύψους άνω των Ευρώ 120 εκατ., που ενισχύει δραστικά τον τοµέα του web και 
του mobile banking, που γίνεται πλέον βασικό κανάλι πωλήσεων και εξυπηρέτησης.

https://www.youtube.com/watch?v=Zz5j9lNh3mE
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Νέο Λειτουργικό Μοντέλο

Όλες αυτές οι αλλαγές που συντελούνται, δεν θα µπορούσαν να επιτευχθούν χωρίς τη ριζική αλλαγή του λειτουργικού µοντέλου 
της Alpha Bank, καθώς δροµολογούνται, µε ταχείς ρυθµούς, ο εξορθολογισµός των λειτουργιών στις Κεντρικές Υπηρεσίες 
µε ξεκάθαρη κατανοµή αρµοδιοτήτων και κεντροποίηση εργασιών, η αυτοµατοποίηση των διαδικασιών, ο κεντρικός έλεγχος 
των δαπανών, µε στόχο τη βελτίωση της παραγωγικότητας κατά 25% και την καθαρή µείωση του κόστους λειτουργίας 
κατά Ευρώ 60 εκατ. σε ετήσια βάση. 

Κοινωνικό αποτύπωµα
Ισχυρή Τράπεζα, µε ισχυρή παρουσία στην Κοινωνία

Ο CEO της Alpha Bank εξήγησε πώς το Πρόγραµµα Μετασχηµατισµού και η φιλοσοφία πάνω στην οποία βασίζεται αλλάζουν και 
τον τρόπο µε τον οποίο η Alpha Bank επανατοποθετείται στην Κοινωνία, ως ενεργός φορέας προόδου, φέρνοντας την αειφορία 
στο επίκεντρο της στρατηγικής της και συµβάλλοντας στη διαµόρφωση ενός νέου περιβάλλοντος για την τραπεζική στη χώρα 
µας. Πρόσθεσε δε, ότι η Τράπεζα µε ισχυρή παρουσία στην κοινότητα, στηρίζει ενεργά όσους δοκιµάζονται, υποστηρίζει την 
Υγεία, την Παιδεία και τον Πολιτισµό και αναλαµβάνει πρωτοβουλίες για την άρση των ανισοτήτων και τον σεβασµό στη 
διαφορετικότητα, καταλήγοντας µε το δικό του όραµα για την επόµενη ηµέρα της Τράπεζας: “Η Αlpha Bank που οραµατίζοµαι 
είναι πυλώνας προσέλκυσης και ανάπτυξης ταλέντου και εταίρος αλλαγής, δίπλα σε εκείνους που τολµούν να θέτουν 
στόχους και θέλουν να προχωρήσουν µπροστά”.

Αναστασία Σακελλαρίου: “Το Πρόγραµµα Μετασχηµατισµού αποτέλεσµα της εµπειρίας, της γνώσης και της 
συστηµατικής εργασίας και συνεργασίας των Ανθρώπων της Alpha Bank”

Από την πλευρά της, η Γενική ∆ιευθύντρια - Chief Transformation Officer Αναστασία Σακελλαρίου έκανε µία σύντοµη 
ανασκόπηση του Προγράµµατος, περιγράφοντας τα στάδια του σχεδιασµού, τα έργα που υλοποιούνται καθώς και τα κυριότερα, µέχρι 

στιγµής, επιτεύγµατα. Συγκεκριµένα, η κυρία Σακελλαρίου σηµείωσε ότι περισσότεροι από 200 
συνάδελφοι από διάφορες λειτουργικές περιοχές της Τράπεζας συµµετείχαν ενεργά και µε 
επιτυχία, για εννέα και πλέον µήνες στη διαµόρφωση του bottom-up σχεδιασµού αναφορικά µε 
το µελλοντικό µοντέλο λειτουργίας, τη δηµιουργία των σχετικών workstreams και τα αναλυτικά 
πλάνα υλοποίησής τους. Το Πρόγραµµα υλοποιείται µέσα από Οµάδες που είναι οργανωµένες σε 
επτά θεµατικές ενότητες, υπό την “αιγίδα” και επίβλεψη των Γενικών ∆ιευθυντών και Εντεταλµένων 
Γενικών ∆ιευθυντών της Τράπεζας:
 •  Τον “Πελατοκεντρικό µετασχηµατισµό Τραπεζικής Ιδιωτών”  
•  Τον “Πελατοκεντρικό µετασχηµατισµό Τραπεζικής Επιχειρήσεων” 
•  Τον “Μετασχηµατισµό της διαδικασίας πιστοδοτήσεων” 
•  Την “Ανάπτυξη / καινοτοµία και βελτίωση της εµπειρίας του Πελάτη” 
•  Τη “Βελτιστοποίηση της παραγωγικότητας” 
•  Τον “Τεχνολογικό Μετασχηµατισµό” 
•  Την “Ανάδειξη του Ανθρώπινου ∆υναµικού”.  

https://www.youtube.com/watch?v=CprUYyVhQ3c
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Ισίδωρος Πάσσας: “Εξατοµικευµένες προτάσεις και νέοι τρόποι προσέλκυσης του Πελάτη” 

Ο Γενικός ∆ιευθυντής - Retail Banking Ισίδωρος Πάσσας ανέδειξε τις κυρίαρχες τάσεις της 
αγοράς που χαρακτηρίζονται από τις υψηλές προσδοκίες των Πελατών για εξατοµικευµένες 
υπηρεσίες και πολλαπλά κανάλια εξυπηρέτησης. 
Αναλύοντας τον Μετασχηµατισµό της Τραπεζικής Ιδιωτών, ο κ. Πάσσας αναφέρθηκε στον άξονα της 
νέας πελατοκεντρικής προσέγγισης, παρουσιάζοντας τις πρωτοβουλίες και τα έργα που έχουν 
ολοκληρωθεί ή βρίσκονται σε εξέλιξη, όπως: 
•  η νέα εσωτερική οργάνωση του τοµέα Λιανικής Τραπεζικής γύρω από οµάδες Πελατών 
   (segments) µε παρόµοιες ανάγκες και απαιτήσεις, 
• η δηµιουργία εξατοµικευµένων προτάσεων (value propositions) για τα υπο-τµήµατα  
   Πελατών που αποτελούν προτεραιότητα, 
•  οι νέοι τρόποι προσέλκυσης του Πελάτη µε life stage campaigns που αξιοποιούν τη  
   διαθέσιµη πληροφόρηση από πρόσφατες ενέργειες του Πελάτη και προτείνουν σχετικά προϊόντα, 
   µε πολύ αυξηµένες πιθανότητες επιτυχίας. 

Επίσης, µεταξύ άλλων, ο κ. Πάσσας τόνισε ότι µέσω του νέου collaboration platform, ο Πελάτης 
της Alpha Bank θα µπορεί άµεσα και εύκολα, όχι µόνο να κλείνει ραντεβού και να το πραγµατοποιεί µε βιντεοκλήση, αλλά και να 
δίνει τη συγκατάθεσή του για µία συναλλαγή ή αγορά προϊόντος.

Γιάννης Εµίρης: “∆ύο νέα Επιχειρηµατικά Κέντρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, νέα οµάδα πωλήσεων συναλλακτικής 
τραπεζικής και ενίσχυση του Web Banking Επιχειρήσεων”

Στη διαρκή προσήλωση της Τράπεζας στις σύνθετες ανάγκες των Πελατών στον κλάδο της 
Επιχειρηµατικής Τραπεζικής καθώς και στην προσεκτική αξιολόγηση της αποδοτικότητας της σχέσης 
µε τον Πελάτη αναφέρθηκε ο Γιάννης Εµίρης, Γενικός ∆ιευθυντής - Wholesale Banking. 
Η Alpha Bank, όπως είπε ο κ. Εµίρης, ήταν πάντοτε πρωτοπόρος στον Τοµέα Επιχειρηµατικής Πίστης και 
ο Πελατοκεντρικός µετασχηµατισµός Τραπεζικής Επιχειρήσεων εστιάζει στην περαιτέρω 
ενίσχυση αυτής της πρωτοπορίας, δεδοµένων των ολοένα και συνθετότερων αναγκών των Πελατών. 
Σύµφωνα µε τη νέα πελατοκεντρική προσέγγιση που εφαρµόζεται και για τους επιχειρηµατικούς 
Πελάτες, πρόσθεσε ο κ. Εµίρης, βρίσκεται σε εξέλιξη η δηµιουργία δύο νέων Επιχειρηµατικών 
Κέντρων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη για τον ορθολογικότερο καταµερισµό της πελατείας και τη 
βελτίωση του Customer Experience, καθώς και µία νέα οµάδα πωλήσεων προϊόντων 
συναλλακτικής τραπεζικής, ώστε να ενισχυθεί το µερίδιο και τα έσοδα της Τράπεζας από τα 
προϊόντα αυτά. Ο κ. Εµίρης ανέδειξε ακόµη, τη σηµασία της επεξεργασίας των δεδοµένων και της 
µετάπτωσής τους σε µία ενιαία βάση, που θα έχει ως αποτέλεσµα την εξοικονόµηση έως και 15% του 
χρόνου των Στελεχών προς όφελος της ποιοτικότερης εξυπηρέτησης. 

Επίσης, ο Γενικός ∆ιευθυντής Wholesale Banking της Alpha Bank ανέλυσε τις ενέργειες που γίνονται για την ενίσχυση του Web Banking 
Επιχειρήσεων, ώστε να καλύψει το σύνολο των συναλλαγών που προσφέρονται από το Κατάστηµα. Ο κ. Εµίρης τόνισε ότι όλες 
οι ψηφιακές πλατφόρµες εντάσσονται στο Web Banking Επιχειρήσεων, όπως το Alpha Mass Payments και η πλατφόρµα factoring, 
προκειµένου οι Πελάτες να έχουν, από µία µόνο πύλη εισόδου, πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες, ενώ παράλληλα, αποκάλυψε ότι 
δροµολογείται και το λανσάρισµα του Mobile Banking Επιχειρήσεων.

https://www.youtube.com/watch?v=Z6vqoXgS4RE
https://www.youtube.com/watch?v=wwOltzpElA8
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Σπύρος Φιλάρετος: “Advanced Analytics Modelling και online πώληση τραπεζικών προϊόντων µε αιχµή τις χορηγήσεις”

Τη σηµαντική θέση που κατέχουν η ικανοποίηση του Πελάτη και το Customer Experience στα έργα 
του Προγράµµατος Μετασχηµατισµού ανέδειξε ο Γενικός ∆ιευθυντής Ανάπτυξης και 
Καινοτοµίας, Σπύρος Φιλάρετος.
Σύµφωνα µε την παρουσίαση του κ. Φιλάρετου, τα έργα του Μετασχηµατισµού που εµπίπτουν στον 
τοµέα ευθύνης του αφορούν σε τρεις βασικούς άξονες, µε στόχο να αναβαθµίσουν σηµαντικά 
την εµπειρία των Πελατών, πρώτα, µέσα από την ανάπτυξη υποδοµών και εργαλείων για τη 
συστηµατική µέτρηση της ικανοποίησής τους.
Ο δεύτερος άξονας είναι η ανάπτυξη ειδικών εκπαιδευτικών προγραµµάτων για το 
Προσωπικό, µε στόχο τη διάχυση της έννοιας της εµπειρίας του Πελάτη και της σηµασίας του για την 
Τράπεζα, και ο τρίτος άξονας είναι η κατανόηση των σηµείων που επιδρούν αρνητικά στη σχέση 

της Τράπεζας µε τον Πελάτη και ο σχεδιασµός δράσεων για τη διόρθωσή τους.

Παράλληλα, ο κ. Φιλάρετος αναφέρθηκε και σε άλλες δραστηριότητες που “τρέχουν” ταυτόχρονα, όπως η δηµιουργία κεντρικής 
οµάδας Advanced Analytics Modelling, µε στόχο τη µέγιστη δυνατή αξιοποίηση των δεδοµένων που κατέχει η Alpha Bank. 
“Σκοπός είναι να συστηµατοποιήσουµε την εµπειρία που ήδη υπάρχει, αξιοποιώντας όσο το δυνατόν πιο προηγµένες µεθοδολογίες 
κατασκευής και χρήσης µοντέλων για υλοποίηση συγκεκριµένων use cases µε µετρήσιµη και σηµαντική επίπτωση σε 
κρίσιµους επιχειρησιακούς δείκτες της Τράπεζας”, προσέθεσε ο κ. Φιλάρετος.

Σπύρος Ανδρονικάκης: “Αυτόµατη λήψη των πιστωτικών αποφάσεων σε ποσοστό άνω του 50% και έγκριση για 
καταναλωτικά δάνεια σε λιγότερο από 1 ηµέρα”

Για την αυτοµατοποίηση στη χορήγηση δανείων, µίλησε ο Σπύρος Ανδρονικάκης, 
Γενικός ∆ιευθυντής – Chief Risk Officer, ο οποίος µέσα από χαρακτηριστικά παραδείγµατα 
περιέγραψε τους εντυπωσιακά γρήγορους χρόνους έγκρισης δανείων για τους Πελάτες της 
Alpha Bank, στο άµεσο µέλλον.
Συγκεκριµένα, ο κ. Ανδρονικάκης ανέφερε: “Ενδεικτικά, για καταναλωτικά δάνεια και κάρτες 
ο χρόνος λήψης της απόφασης µειώνεται από 2 ηµέρες που είναι σήµερα σε κάτω από 
1 ηµέρα, ενώ, για δάνειο αυτοκινήτου, από 1 ηµέρα που είναι σήµερα, θα µειωθεί σε 
λιγότερο από 1 ώρα. Παράλληλα, οι ροές εργασίας είναι εντελώς ψηφιακές και ο Πελάτης 
θα ενηµερώνεται αυτόµατα στο κινητό του για την πρόοδο του αιτήµατός του”.

Παράλληλα, σηµείωσε ότι η Τράπεζα στοχεύει στη δηµιουργία µίας ταχύτερης, ευκολότερης και 
φιλικότερης προς τον Πελάτη διαδικασίας υποβολής του αιτήµατος και στην περαιτέρω ενίσχυση των µηχανισµών 
ελέγχου, καθώς, µέσω της νέας πλατφόρµας αξιολόγησης αιτηµάτων Λιανικής Τραπεζικής, θα υιοθετούνται διαφοροποιηµένες 
στρατηγικές αξιολόγησης σε επιλεγµένα τµήµατα Πελατών.
Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, ο κ. Ανδρονικάκης ανέφερε ότι χρησιµοποιείται ήδη µία πολύ σύγχρονη πλατφόρµα λήψης 
αποφάσεων, η οποία έχει παραµετροποιηθεί στα δεδοµένα της Τράπεζας, ενώ έχουν εισαχθεί και νέες τεχνικές, όπως αυτές του 
Artificial Intelligence και του Machine Learning.

https://www.youtube.com/watch?v=sgf_4QySz_A
https://www.youtube.com/watch?v=Q8mJjEz9g1E
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Νίκος Σαλακάς: “Οι Οµάδες της Νοµικής Υπηρεσίας, της Κανονιστικής Συµµόρφωσης, της Εταιρικής 
∆ιακυβέρνησης και του Γραφείου Προστασίας ∆εδοµένων αρωγοί του Προγράµµατος Μετασχηµατισµού”

Για τον τρόπο που οι τοµείς ευθύνης του υποστηρίζουν τα έργα του Προγράµµατος 
Μετασχηµατισµού µίλησε ο Γενικός ∆ιευθυντής – Chief Legal and Governance Officer, 
Νίκος Σαλακάς: “Οι οµάδες της Νοµικής Υπηρεσίας είναι αρωγοί στην εξέλιξη και εν τέλει 
υλοποίηση ενός µεγάλου αριθµού έργων του Προγράµµατος Μετασχηµατισµού, όπως, µεταξύ 
άλλων το Retail On boarding, που αφορά στη σύσταση της τραπεζικής σχέσης και την 
ταυτοποίηση των Πελατών του Retail µε ηλεκτρονικά µέσα, καθώς και το έργο του 
Collaboration platform που εµπεριέχει την εισαγωγή ψηφιακών υπογραφών και τη 
µαγνητοσκόπηση της συνοµιλίας”. Επίσης, ο κ. Σαλακάς τόνισε τον ρόλο της ∆ιεύθυνσης 
Κανονιστικής Συµµόρφωσης και του Γραφείου Προστασίας ∆εδοµένων Οµίλου καθώς 
και τη συµβολή της Οµάδας Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης στον Μετασχηµατισµό. 

Στέφανος Μυτιληναίος: “Πάνω από 15 δράσεις για την ενίσχυση της αποδοτικότητας, τη µείωση του µέσου χρόνου 
διεκπεραίωσης των εργασιών και του λειτουργικού κινδύνου, µε χρήση Robotic Process Automation”

“Οι συνεχείς αλλαγές του επιχειρηµατικού µοντέλου, καθώς ο κόσµος εξελίσσεται γύρω µας, 
µας οδηγούν σε συνεχή επανασχεδιασµό των διαδικασιών µας, του τρόπου που θα 
αλληλοεπιδρούµε αλλά και των καναλιών µέσω των οποίων θα προσφέρουµε υπηρεσίες στο 
µέλλον. Μιλάµε δηλαδή πλέον για ένα ταξίδι που δεν κλείνει ποτέ” σηµείωσε ο Γενικός 
∆ιευθυντής – Chief Operating Officer, Στέφανος Μυτιληναίος, περιγράφοντας τη 
διαδικασία Μετασχηµατισµού της Τράπεζας. Συνεχίζοντας, ο COO της Alpha Bank σηµείωσε ότι 
έχουν σχεδιαστεί πάνω από 15 δράσεις για την ενίσχυση της αποδοτικότητας, τη µείωση 
του µέσου χρόνου διεκπεραίωσης των εργασιών και του λειτουργικού κινδύνου, µε 
χρήση Robotic Process Automation. Κλείνοντας, ο κ. Μυτιληναίος ανέφερε την πεµπτουσία του 
Μετασχηµατισµού που συνοψίζεται στη αλυσίδα “συνεχής µέτρηση –επεξεργασία –συζήτηση 
–διόρθωση”, ενώ απευθυνόµενος στους Εργαζόµενους της Τράπεζας τόνισε: “Κανείς δεν ξέρει 
τη δουλειά καλύτερα από εµάς και κανείς δεν µπορεί να υλοποιήσει τις αλλαγές χωρίς εµάς. 
∆εν υπάρχει µαγική λύση, ούτε τρόπος να αποφύγουµε τη σκληρή δουλειά. Όµως έτσι, η επιτυχία, 
για την οποία είµαι σίγουρος, θα είναι πραγµατικά παιδί όλων µας”.

https://www.youtube.com/watch?v=hGvnV6rzKno
https://www.youtube.com/watch?v=hGvnV6rzKno
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Λάζαρος Παπαγαρυφάλλου: “Συνολικές επενδύσεις και δαπάνες αναδιάρθρωσης ύψους Ευρώ 430 εκατ. για τη 
χρηµατοδότηση του Προγράµµατος Μετασχηµατισµού και την επίτευξη του επιχειρησιακού µας σχεδιασµού” 

Για τη στρατηγική και χρηµατοοικονοµική διάσταση του Προγράµµατος Μετασχηµατισµού, µίλησε ο 
Γενικός ∆ιευθυντής - Chief Financial Officer, Λάζαρος Παπαγαρυφάλλου. 
“Με τον Μετασχηµατισµό της Τράπεζας υλοποιούµε τη δέσµευσή µας απέναντι στους 
Ανθρώπους µας, τους Πελάτες και τους Μετόχους µας. Έχοντας πλέον δροµολογήσει την οριστική 
εξυγίανση του ισολογισµού από το βάρος των ΜΕΑ και µετά την πρόσφατη ΑΜΚ, βάζουµε πλώρη για να 
πετύχουµε τους στόχους που έχουµε θέσει, έχοντας όλα τα απαραίτητα εφόδια για να στεφθεί µε 
επιτυχία το εγχείρηµά µας”, σηµείωσε ο κ. Παπαγαρυφάλλου, ενώ τόνισε ότι η πελατοκεντρική διάσταση 
της στρατηγικής της Τράπεζας επιτάσσει τη διάθεση σηµαντικών κονδυλίων, ύψους Ευρώ 430 
εκατ., για την αναβάθµιση των υποδοµών και τη βελτίωση των διαδικασιών που θα ενισχύσουν 
την ανταγωνιστικότητα και την καινοτοµία της προς όφελος των Πελατών. 

Νικόλας Χρυσανθόπουλος: “Το Πρόγραµµα Μετασχηµατισµού µας επιτρέπει να είµαστε 
ακόµα πιο φιλόδοξοι και αυξάνει τη στρατηγική µας ευελιξία” 

Συνεχίζοντας στο “µέτωπο” της στρατηγικής, ο Νικόλας Χρυσανθόπουλος, Εντεταλµένος 
Γενικός ∆ιευθυντής Στρατηγικής της Alpha Bank, µεταξύ άλλων, τόνισε ότι το Πρόγραµµα 
Μετασχηµατισµού έρχεται να στηρίξει, µέσα από στοχευµένες δράσεις, συγκεκριµένους 
στρατηγικούς στόχους αναπτυξιακού χαρακτήρα και λειτουργικής αποτελεσµατικότητας. 
“Η στρατηγική είναι το ‘τι’ και ο µετασχηµατισµός είναι το ‘πώς’. Η στενή συνεργασία µεταξύ 
µας και η συνεχόµενη ζύµωση νέων ιδεών αποτελούν κύρια στοιχεία του όλου εγχειρήµατος”, είπε 
χαρακτηριστικά ο κ. Χρυσανθόπουλος. 

Sergiu Oprescu: “Ο Μετασχηµατισµός µας βοηθά να επιτυγχάνουµε τους στρατηγικούς µας στόχους στις χώρες όπου 
δραστηριοποιούµαστε µε βέλτιστες πρακτικές και καινοτόµες ιδέες” 

Τη δική του οπτική από πλευράς διεθνούς παρουσίας του Οµίλου έδωσε και ο Γενικός 
∆ιευθυντής International Network, Sergiu Oprescu, µιλώντας για την προσαρµογή της 
στρατηγικής των θυγατρικών εταιρειών του εξωτερικού, στο πλαίσιο του “Project Tomorrow”, 
ενώ ανέδειξε και τα σηµεία διεπαφής του τοµέα ευθύνης του µε το Πρόγραµµα  Μετασχηµατισµού. 
“Αξιοποιούµε το έργο του Μετασχηµατισµού και την πρόοδο που σηµειώνεται σε επίπεδο Οµίλου, 
υιοθετώντας βέλτιστες πρακτικές και ορισµένες βασικές πρωτοβουλίες που µπορούν να 
αναπτυχθούν στις Τράπεζες του εξωτερικού, ενώ από την πλευρά µας βοηθάµε τη διαδικασία 
Μετασχηµατισµού του Οµίλου, παρέχοντας ανατροφοδότηση και πληροφορίες από τις αγορές όπου 
δραστηριοποιούµαστε. Επίσης, µαζί µε το Ανθρώπινο ∆υναµικό Οµίλου, υποστηρίζουµε την 
καθιέρωση πολιτικών που καλλιεργούν και επιβραβεύουν την απόδοση, συµβάλλουν στην 
προσέλκυση ταλέντων στον Οργανισµό και στη διακράτησή τους, ενώ διευκολύνουν την ανταλλαγή 
τεχνογνωσίας εντός του Οµίλου”, σηµείωσε ο κ. Oprescu.

https://www.youtube.com/watch?v=zFjOB-unCxA
https://www.youtube.com/watch?v=I1OVUtZjZVY
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Φραγκίσκη Μελίσσα: “Στο πλαίσιο του Μετασχηµατισµού υλοποιούµε µία σειρά από φιλόδοξα έργα που αναδεικνύουν 
τους Ανθρώπους µας σε βασικό στρατηγικό µας πλεονέκτηµα” 

Από την ψηφιακή εκδήλωση για την πρόοδο του Μετασχηµατισµού δεν θα µπορούσε να λείπει η 
παρουσίαση των πρωτοβουλιών που συνιστούν τον 3ο πυλώνα του Προγράµµατος, αυτόν της 
ενίσχυσης του Προσωπικού της Τράπεζας, για τον οποίο µίλησε διεξοδικά η Εντεταλµένη Γενική 
∆ιευθύντρια - Chief Human Resources Officer, Φραγκίσκη Μελίσσα. 
Αναγκαία συνθήκη για την επιτυχία κάθε προγράµµατος µετασχηµατισµού, τόνισε η κυρία Μελίσσα, 
είναι η συµµετοχή των ίδιων των Εργαζοµένων µέσα από µία εµπεριστατωµένη στρατηγική που 
αναδεικνύει τους Ανθρώπους σε βασικό στρατηγικό πλεονέκτηµα της Τράπεζας. Συγκεκριµένα, 
αναφέρθηκε στο νέο σύστηµα αξιολόγησης “Alpha Performance Dialogue”, που 
χαρακτηρίζεται από διαφάνεια, αξιοκρατία, ανοιχτό διάλογο και ξεκάθαρη στοχοθεσία, αλλά και 
σύνδεση της ατοµικής απόδοσης µε µία νέα στρατηγική αµοιβών και παροχών. 

∆εύτερος κρίσιµος τοµέας είναι η ανάπτυξη και αξιοποίηση των ταλέντων, µέσα και από 
σύγχρονα προγράµµατα εκπαίδευσης, και η δηµιουργία πλάνων διαδοχής στα ανώτατα διοικητικά επίπεδα ήδη από το 2021, 
και, από το επόµενο έτος, σε όλους τους ρόλους ευθύνης – διοίκησης οµάδων στην Τράπεζα. 
Η Alpha Bank δίνει, πλέον, άλλη δυναµική στην εικόνα της ως εργοδότης (Employee Value Proposition), µε στόχο, όπως 
σηµείωσε χαρακτηριστικά η κυρία Μελίσσα, “µέσα από τη βελτιστοποίηση της εµπειρίας των Εργαζοµένων µας, να µπορούµε να 
προσελκύουµε συνεχώς νέα ταλέντα από την αγορά, διατηρώντας παράλληλα την ηγετική µας θέση ως εργοδότης στην Ελλάδα”.

• Για την αναλυτική παρουσίαση της ψηφιακής εκδήλωσης και όλες τις οµιλίες της ∆ιοικητικής Οµάδας, 
   µπορείτε να διαβάστε εδώ το σχετικό ∆ελτίο Τύπου.

https://www.youtube.com/watch?v=ZE3V6-hNJXA
pdf/dt.pdf
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Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, µας µίλησαν, µέσω video που προβλήθηκαν, 
οι ακόλουθοι συντελεστές των έργων του Προγράµµατος Μετασχηµατισµού.

Κώστας Παπαδόπουλος, Υποδιευθυντής της ∆ιεύθυνσης Individual Banking: “Για να πετύχει ένα έργο, πρέπει όλοι να 
έχουµε κοινό σκοπό και όραµα. Ακριβώς αυτό έρχεται να υπηρετήσει το Πρόγραµµα Μετασχηµατισµού της Τράπεζας” 

Ο µετασχηµατισµός ενός Οργανισµού είναι µία συνεχής και ζωντανή διαδικασία. Καθηµερινά, αφουγκραζόµαστε τις ανάγκες των 
Πελατών µας και προσαρµόζουµε τις λύσεις που τους παρέχουµε.

Από την 15ετή µου εµπειρία σε έργα αναβάθµισης της εξυπηρέτησης των Ιδιωτών Πελατών, όπως o σχεδιασµός της υπηρεσίας 
Alpha Bank Gold Personal Banking και το πρόγραµµα µεταφοράς συναλλαγών των Πελατών στα ψηφιακά κανάλια, έχω διαπιστώσει 
ότι για να πετύχει ένα έργο, πρέπει όλοι να έχουµε κοινό σκοπό και όραµα. Ακριβώς αυτό έρχεται να υπηρετήσει το 
πρόγραµµα µετασχηµατισµού της Τράπεζας. 

Εντοπίζουµε µεγάλες οµάδες Πελατών, που έχουν οµοειδείς ανάγκες, για παράδειγµα φοιτητές ή νέες οικογένειες, και 
σχεδιάζουµε λύσεις που τους ταιριάζουν. Αυτό µπορεί να πετύχει µόνο µέσω της ταυτόχρονης ενίσχυσης της 
αποτελεσµατικότητάς µας, αλλά και της βελτίωσης του λειτουργικού µας µοντέλου εργασίας.

Γιώργος Ανδριτσόπουλος, Υποδιευθυντής της ∆ιεύθυνσης ∆ικτύου Καταστηµάτων Ελλάδας: “∆ίνεται έµφαση στην 
αποσυµφόρηση των Λειτουργών από χρονοβόρες διαδικασίες και από το χαρτοβασίλειο, ούτως ώστε όλη η θετική µας 
ενέργεια να διοχετεύεται στους Πελάτες µας”

Η πορεία µου στην Alpha Bank µετρά ήδη 26 έτη, κι έχοντας αποκοµίσει εµπειρίες τόσο από το ∆ίκτυο Καταστηµάτων, όσο και 
από ∆ιευθύνσεις Καταστηµάτων, σήµερα εργάζοµαι στη ∆ιεύθυνση ∆ικτύου Καταστηµάτων ως Υποδιευθυντής. 

Είναι γνωστό πως ό,τι δεν αλλάζει και δεν προσαρµόζεται, οδηγείται σε µαρασµό, και ευτυχώς, η Alpha Bank έχει διαχρονικά 
αποδείξει ότι ανανεώνεται και εξελίσσεται συνεχώς, για να παραµένει στην κορυφή.

Με το Project Tomorrow αλλάζουµε σελίδα στην Alpha Bank. Ενσωµατώνοντας στοιχεία τεχνολογίας, µετατρέπουµε την 
τραπεζική από γραφειοκρατική εµπειρία σε ένα “ξεχωριστό και γοητευτικό ταξίδι” εξυπηρέτησης, όπου οι ανάγκες του 
Πελάτη για πρόσβαση σε σύγχρονα και εξατοµικευµένα προϊόντα και υπηρεσίες έχουν τον πρώτο λόγο. 

Από την πλευρά λοιπόν του ∆ικτύου Καταστηµάτων, δίνεται έµφαση στην αποσυµφόρηση των Λειτουργών από χρονοβόρες 
διαδικασίες και από το χαρτοβασίλειο, ούτως ώστε όλη η θετική µας ενέργεια να διοχετεύεται στους Πελάτες µας, 
ενισχύοντας παράλληλα τις γνώσεις µας που θα µας µετατρέψουν από υπαλλήλους σε Συµβούλους Αξίας.  

Είναι χαρά αλλά και µεγάλη ευθύνη η συµµετοχή µου σε αυτό το έργο και είµαι βέβαιος πως το αποτέλεσµα θα είναι αντάξιο 
των προσδοκιών όλων µας.
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Αγγέλικα Αλεξοπούλου, Υπεύθυνη Ανάπτυξης Εργασιών Wholesale Banking: “Μέσα από την εµπειρία του Transformation, 
µαθαίνεις να προσαρµόζεσαι σε όποιο νέο δεδοµένο εµφανιστεί, να διευρύνεις τα γνωστικά σου πεδία, να δοκιµάζεις τις 
αντοχές σου, να εκτίθεσαι σε νέους χώρους και πρόσωπα, να βλέπεις τα πράγµατα από άλλη οπτική γωνία”

15 χρόνια συχνών αλλαγών µε έµαθαν ότι η προσαρµοστικότητα, η οµαδική δουλειά και η αφοσίωση στους νέους στόχους είναι 
η µόνη επιλογή. 

Η εµπειρία που αποκόµισα από τη διαχείριση πελατολογίου όλα αυτά τα χρόνια, µε βοηθάει να κατανοώ τις ανάγκες και τις 
προκλήσεις που αντιµετωπίζουν οι άνθρωποί µας καθώς και τη συνθετότητα των µεταβαλλόµενων απαιτήσεων των Πελατών.

Η ανταµοιβή µου είναι το γεγονός ότι θα αφήσω το δικό µου αποτύπωµα στην αλλαγή, στην εξέλιξη, στην επόµενη µέρα 
της Τράπεζας. 

Μέσα από την εµπειρία του Transformation, µαθαίνεις να προσαρµόζεσαι σε όποιο νέο δεδοµένο εµφανιστεί, να διευρύνεις 
τα γνωστικά σου πεδία, να δοκιµάζεις τις αντοχές σου, να εκτίθεσαι σε νέους χώρους και πρόσωπα, να βλέπεις 
τα πράγµατα από άλλη οπτική γωνία. Νιώθω ότι αυτός ο µετασχηµατισµός της Τράπεζάς µας είναι ο πιο κρίσιµος από τις αλλαγές 
που έχω βιώσει τα τελευταία 15 χρόνια, για όλους εµάς και τους Πελάτες µας.

Γιώργος Αγριτέλης, Υποδιευθυντής της ∆ιεύθυνσης Τραπεζικής Μικρών Επιχειρήσεων: “Γι’ αυτό εργαζόµαστε ακόµα πιο 
εντατικά, ώστε να προσαρµοστούµε και εµείς οι ίδιοι σε αυτό το Αύριο που είναι ήδη Εδώ!”

Το να αποτελείς µέρος έργων του Μετασχηµατισµού της Τράπεζας είναι ταυτόχρονα µία µεγάλη τιµή και µία τεράστια πρόκληση. 

Κάθε µέρα ερχόµαστε αντιµέτωποι µε δύσκολες αποφάσεις, µε προβλήµατα που απαιτούν λύσεις και αυστηρά χρονοδιαγράµµατα. 
Όµως, για να έχουµε αποτέλεσµα, πρέπει διαρκώς να “ακούµε” και να “ακουγόµαστε”. 

Έχοντας 20 χρόνια εµπειρία στην Τραπεζική Επιχειρήσεων είναι για µένα πια προφανές ότι οι αλλαγές που προκαλεί η 
τεχνολογία στη ζωή µας και στις καταναλωτικές συνήθειες των Πελατών, είναι µη αναστρέψιµες.

Γι’ αυτό εργαζόµαστε ακόµα πιο εντατικά, ώστε να προσαρµοστούµε και εµείς οι ίδιοι σε αυτό το “Αύριο που είναι ήδη Εδώ!”, 
στοχεύοντας στην απελευθέρωση συναλλαγών και εργασιών από τα Καταστήµατα και στην εκπαίδευση των Πελατών στη χρήση των 
ψηφιακών εργαλείων.  
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Σοφία ∆ράκου, Senior Product Owner στις οµάδες της Ψηφιακής Καινοτοµίας: “Η Alpha Bank του αύριο θα είναι ένας 
ευέλικτος Οργανισµός, που δίνει ευκαιρίες και χώρο για δηµιουργία και καινοτοµία στους ανθρώπους της, µε στόχο 
πάντα την ικανοποίηση των τραπεζικών αναγκών των σύγχρονων Πελατών”

Εργάζοµαι ως Digital Product Owner στις Agile οµάδες της Τράπεζας από το 2018. Το αντικείµενο της δουλειάς µου είναι να 
δηµιουργώ, µε την οµάδα µου, digital εµπειρίες που να ικανοποιούν τις τραπεζικές ανάγκες των σύγχρονων Πελατών.

Αυτό που µε συναρπάζει στην καθηµερινότητά µου είναι η διαρκής προσπάθεια για δηµιουργία και καινοτοµία µε στόχο τη δηµιουργία 
ολοκληρωµένων εµπειριών και λύσεων µε νόηµα για τον τελικό µας Πελάτη, που τελικά “µετασχηµατίζουν” και τη σχέση µας µαζί του.

Χαίροµαι που είµαι µέρος µίας τόσο µεγάλης αλλαγής για την Τράπεζα. Πιστεύω πως είναι µία αναγκαία αλλαγή προς το καλύτερο, 
προς το µέλλον. Το γεγονός ότι το Πρόγραµµα Μετασχηµατισµού εµπλέκει όλη την Τράπεζα µας ενώνει, µας βοηθά να µοιραζόµαστε 
το ίδιο όραµα και να εργαζόµαστε προς έναν κοινό στόχο.

Η Alpha Bank του αύριο θα είναι ένας ευέλικτος Οργανισµός, που δίνει ευκαιρίες και χώρο για δηµιουργία και 
καινοτοµία στους ανθρώπους της, µε στόχο πάντα την ικανοποίηση των τραπεζικών αναγκών των σύγχρονων Πελατών.

Σάντρα ∆ήµα, Υποδιευθύντρια της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής και Ελέγχου Πιστωτικού Κινδύνου: “Καταφέραµε όλοι να 
ευθυγραµµιστούµε σε έναν κοινό στόχο λαµβάνοντας άµεσα αποφάσεις για την πιστή τήρηση ενός αυστηρού 
χρονοδιαγράµµατος” 

Εργάζοµαι στην Alpha Bank τα τελευταία 14 χρόνια, πάντα στον χώρο του Risk Management, όπου σήµερα κατέχω τη θέση της 
Υποδιευθύντριας στη ∆ιεύθυνση Πολιτικής και Ελέγχου Πιστωτικού Κινδύνου. 

Τον τελευταίο χρόνο, που η Οµάδα µου συµµετέχει στο Πρόγραµµα Μετασχηµατισµού, δουλεύουµε όλοι µαζί µε µεγάλο ενθουσιασµό, 
δηµιουργικότητα και προσήλωση. Ήταν µεγάλη πρόκληση για όλους µας να δουλεύουµε σε cross-functional οµάδες, όπου 
συµµετείχαν Στελέχη από όλους τους χώρους της Τράπεζας, όπως το Risk, το Business, το Credit, η Κανονιστική Συµµόρφωση, 
η Οργάνωση, το Digital, το Transformation & το IT. Παρά το ότι ο κάθε χώρος έχει τη δική του οπτική και διαφορετικούς στόχους που 
θέλει να πετύχει µε το συγκεκριµένο έργο, καταφέραµε όλοι να ευθυγραµµιστούµε σε έναν κοινό στόχο λαµβάνοντας 
άµεσα αποφάσεις για την πιστή τήρηση ενός αυστηρού χρονοδιαγράµµατος. 

Πιστεύω ότι η Alpha Bank του αύριο θα είναι µία Τράπεζα λειτουργική, καινοτόµος και σίγουρα ανταγωνιστική λόγω των 
δοµικών αλλαγών που θα έχουν πραγµατοποιηθεί. 

• Μπορείτε να παρακολουθήσετε εδώ το video της εκδήλωσης. 

https://www.youtube.com/watch?v=1R4l8NPcDZs
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∆ηµοσιεύµατα στον Τύπο  •  Εφηµερίδες

ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021

ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021

ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021
ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021

pdf/proto-thema.pdf
pdf/vima.pdf
pdf/kathimerini.pdf
pdf/naftemporiki.pdf
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∆ηµοσιεύµατα στον Τύπο  •  Internet

https://www.news247.gr/oikonomia/alpha-bank-i-trapeza-toy-ayrio-me-pyrina-ton-anthropo.9400676.html
https://www.fortunegreece.com/article/alpha-bank-i-koultoura-tou-mazi-sto-the-alpha-blueprint/
https://www.insider.gr/epiheiriseis/195990/alpha-bank-allazei-kai-diamorfonei-mellon-tis-trapezikis-stin-ellada
https://www.mononews.gr/trapezes/vasilis-psaltis-alpha-bank-allazoume-domika-tin-trapeza-theloume-na-imaste-simio-anaforas-os-o-kaliteros-ergodotis-stin-ellada
https://www.newsbomb.gr/oikonomia/story/1244243/alpha-bank-programma-metasximatismoy-the-alpha-blueprint-alma-pio-grigoro-apo-ti-fthora
https://www.news247.gr/oikonomia/alpha-bank-i-trapeza-toy-ayrio-me-pyrina-ton-anthropo.9400676.html
https://www.ot.gr/2021/10/25/epixeiriseis/trapezes/alpha-bank-metasximatizontas-mia-trapeza-sti-praksi/


H ΤΡΑΠΕΖA

Η Alpha Bank στηρίζει τις επιχειρήσεις
 να κάνουν το άλµα της πράσινης µετάβασης υιοθετώντας κριτήρια ESG
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“4o Athens Investment Forum 2021” 

Η Τράπεζα συµµετείχε ως Platinum χορηγός στο 4ο Athens Investment 
Forum 2021: “Ελλάδα 2.0 - Μία Επενδυτική Επανάσταση για την 
Ελληνική Οικονοµία”, που πραγµατοποιήθηκε την Πέµπτη, 21 Οκτωβρίου 
2021, στο Κέντρο Πολιτισµού Ίδρυµα Σταύρος Νιάρχος. 

Το Συνέδριο επικεντρώθηκε στις προϋποθέσεις για τη δυναµική επανεκκίνηση 
της Ελληνικής Οικονοµίας αλλά και την επίτευξη ισχυρής και βιώσιµης 
ανάπτυξης, µε οχήµατα το νέο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας, 
Ελλάδα 2.0, και την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συµφωνία. Συζητήθηκαν οι 
αναγκαίες µεταρρυθµίσεις για τη βελτίωση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος 
και η προσέλκυση νέων επενδύσεων, οι αλλαγές που φέρνει η ψηφιοποίηση στο κράτος και την οικονοµία, οι προκλήσεις της 
ενεργειακής µετάβασης, ο κρίσιµος ρόλος των τραπεζών στη χρηµατοδότηση της ανάπτυξης και η νέα γενιά “πράσινων” υποδοµών στην 
“µετά COVID-19” εποχή.

Ο CEO Βασίλης Ψάλτης συµµετείχε σε µία one to one συζήτηση µε τον δηµοσιογράφο και εκδότη κ. Νίκο Χατζηνικολάου, στην ενότητα 
του Forum υπό τον τίτλο “Η µετάβαση στην πράσινη ενέργεια – Προκλήσεις και Ευκαιρίες. Ο ρόλος του Ταµείου Ανάκαµψης”, 
όπου, µεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στις ευκαιρίες και τις προκλήσεις που χαρακτηρίζουν την πράσινη µετάβαση της Ελληνικής 
Οικονοµίας, αλλά και στην ετοιµότητα της Alpha Bank να στηρίξει ενεργά την πράσινη επιχειρηµατικότητα και την αειφόρο ανάπτυξη.

• Μπορείτε να διαβάσετε εδώ το σχετικό ∆ελτίο Τύπου.

• Μπορείτε να παρακολουθήσετε εδώ το σύνολο της τοποθέτησης του κ. Ψάλτη.  

pdf/dt-aif.pdf
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5ο Ετήσιο Συνέδριο του Κύκλου Ιδεών “Η Ελλάδα Μετά”

“Η Alpha Bank ενεργός φορέας προόδου και αλλαγής για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας”

Στις ευκαιρίες και τις προκλήσεις που παρουσιάζονται στην ελληνική οικονοµία για το επόµενο χρονικό διάστηµα, αλλά και 
στην ετοιµότητα της Alpha Bank να στηρίξει ενεργά την επιχειρηµατικότητα και την ανάπτυξη επενδυτικών πρωτοβουλιών 
αναφέρθηκε, µεταξύ άλλων, ο CEO της Alpha Bank, Βασίλης Ψάλτης, από το βήµα του 5ου Ετήσιου Συνεδρίου του Κύκλου 
Ιδεών “Η Ελλάδα Μετά”, που πραγµατοποιήθηκε την Τρίτη, 12 Οκτωβρίου 2021.

Μπορείτε να διαβάσετε εδώ το σχετικό ∆ελτίο Τύπου.

“Athens Mastercard Innovation Forum”

“Ένα βήµα µπροστά η Alpha Bank στη συντονισµένη προσπάθεια ανάκαµψης της ελληνικής οικονοµίας”

Στη βούληση και την ετοιµότητα της Alpha Bank να στηρίξει την ανάκαµψη της ελληνικής οικονοµίας και την αξιοποίηση των ιστορικών 
ευκαιριών εκσυγχρονισµού που διαφαίνονται για την οικονοµία της χώρας, αναφέρθηκε, µεταξύ άλλων, ο CEO Βασίλης Ψάλτης, από το 
πάνελ “The Finance-Growth Nexus: The role of banks in Greece’s return to Growth” του “Athens Mastercard Innovation 
Forum” που πραγµατοποιήθηκε την Τρίτη, 28 Σεπτεµβρίου 2021.  

“Στην Alpha Bank µοιραζόµαστε το αίσθηµα αισιοδοξίας που επικρατεί για την ανάκαµψη της ελληνικής οικονοµίας και µάλιστα 
βρισκόµαστε ένα βήµα µπροστά σε αυτό, αφού ήδη από τον περασµένο Ιούνιο αναθεωρήσαµε αναλόγως τη στρατηγική µας στην 
κατεύθυνση αυτή, ολοκληρώνοντας επιτυχώς την Αύξηση του Μετοχικού µας Κεφαλαίου µε τη συµµετοχή υψηλού κύρους επενδυτών. 
Έτσι, αξιοποιώντας το θετικό µακροοικονοµικό τοπίο, η ισχυρή κεφαλαιακή µας θέση και η επιχειρησιακή µας ετοιµότητα µάς επιτρέπουν 
να ενισχύσουµε την παροχή χρηµατοδότησης, προκείµενου να βοηθήσουµε τη χώρα µας να εισέλθει σε έναν ενάρετο κύκλο 
ανάπτυξης” σηµείωσε ο κ. Ψάλτης, τονίζοντας την ικανότητα και την ευελιξία της Alpha Bank, επιτυγχάνοντας παράλληλα τους 
στόχους κερδοφορίας της, να στηρίξει την εκπόνηση έργων υψηλής αξίας και επενδυτικών σχεδίων µεγάλου βεληνεκούς.

Μπορείτε να διαβάσετε εδώ το σχετικό ∆ελτίο Τύπου.

Συµµετοχή του CEO της Alpha Bank 
Βασίλη Ψάλτη σε συνέδρια 

pdf/dt_kyklos-idewn.pdf
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Συµµετοχή της Alpha Bank στο κοινοπρακτικό σχήµα
για τη χρηµατοδότηση του αναπτυξιακού επενδυτικού πλάνου του ∆ΕΣΦΑ

Υπογραφή Κοινοπρακτικού Οµολογιακού ∆ανείου συνολικού ύψους Ευρώ 505 εκατ.

       ην έµπρακτη στήριξή της στο πρόγραµµα ανάπτυξης του Εθνικού Συστήµατος Φυσικού Αερίου και στον ρόλο του ∆ΕΣΦΑ στην  
       ανάδειξη της χώρας σε ενεργειακό κόµβο στην ευρύτερη περιοχή επέδειξε η Alpha Bank υπογράφοντας µε τον ∆ΕΣΦΑ σύµβαση 
έκδοσης Κοινοπρακτικού Οµολογιακού ∆ανείου ύψους Ευρώ 505 εκατ., από κοινού µε την Εθνική Τράπεζα, τη Eurobank και την Τράπεζα 
Πειραιώς. 

Η υπογραφή της σύµβασης πραγµατοποιήθηκε σε ειδική τελετή, παρουσία της Γενικής Γραµµατέως Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών, 
κυρίας Αλεξάνδρας Σδούκου, από τους ∆ιευθύνοντες Σύµβουλους του ∆ΕΣΦΑ και των τεσσάρων συστηµικών τραπεζών. 

Η διάρκεια της δανειακής σύµβασης ανέρχεται στα δώδεκα έτη και σκοπός της είναι η χρηµατοδότηση του δεκαετούς Προγράµµατος 
Ανάπτυξης του ΕΣΦΑ 2021-2030, όπως αυτό εγκρίθηκε από τη Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας, περιλαµβάνοντας περισσότερα από 
48 έργα συνολικού ύψους Ευρώ 540 εκατ. Πρόκειται για σηµαντικές επενδύσεις σε υποδοµές που θα αναβαθµίσουν και θα επεκτείνουν 
το Εθνικό Σύστηµα Φυσικού Αερίου, διασφαλίζοντας παράλληλα 
τη διαφοροποίηση των πηγών προµήθειας και την ασφάλεια 
εφοδιασµού της χώρας και της ευρύτερης περιοχής.

Ο CEO της Alpha Bank, Βασίλης Ψάλτης, δήλωσε σχετικά: 
“Η συµµετοχή µας στο κοινοπρακτικό σχήµα για τη χρηµατοδότηση 
του αναπτυξιακού επενδυτικού πλάνου του ∆ΕΣΦΑ αποδεικνύει 
έµπρακτα τη δέσµευσή µας στη βελτίωση των υποδοµών 
µεταφοράς φυσικού αερίου, ως προϋπόθεση για την ενεργειακή 
ασφάλεια της πατρίδας µας και τη µετάβασή της σε φιλικότερες 
προς το περιβάλλον πηγές ενέργειας. Η Alpha Bank πρωτοστατεί 
στη χρηµατοδότηση υποδοµών και έργων υψηλής προστιθέµενης 
αξίας, µε στόχο τη διαµόρφωση των προϋποθέσεων για τη 
µακροχρόνια και βιώσιµη ανάπτυξη της Ελλάδας”.

Μπορείτε να διαβάσετε εδώ το σχετικό ∆ελτίο Τύπου.

Τ

Από αριστερά: ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος της Εθνικής Τράπεζας, κ. Παύλος Μυλωνάς, 
ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος της Eurobank, κ. Φωκίων Καραβίας, 

η Γενική Γραµµατέας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών, κυρία Αλεξάνδρα Σδούκου, 
η ∆ιευθύνουσα Σύµβουλος του ∆ΕΣΦΑ, κυρία Maria Rita Galli, 

ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος της Alpha Bank, Βασίλης Ψάλτης
 και ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος της Τράπεζας Πειραιώς κ. Χρήστος Μεγάλου. 

pdf/dt-desfa.pdf
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       ο χρυσό βραβείο απέσπασε η Alpha Bank στη φετινή διοργάνωση των “Impact BITE Awards 2021” που πραγµατοποιήθηκε 

       τη ∆ευτέρα, 27 Σεπτεµβρίου 2021. 

Ειδικότερα, η ∆ιεύθυνση CRM της Τράπεζας σε συνεργασία µε την εταιρεία Intrasoft, κατέκτησε την κορυφαία διάκριση για τον 

σχεδιασµό και την υλοποίηση της εφαρµογής Real Time Contextual Campaign Manager. 

Πρόκειται για µία εφαρµογή, η οποία έχει σχεδιαστεί και υλοποιηθεί συµµορφούµενη µε τον Γενικό Κανονισµό Προστασίας Προσωπικών 

∆εδοµένων και δίνει πλέον ένα σηµαντικό προβάδισµα στην Alpha Bank σε θέµατα στρατηγικής επικοινωνίας µε τους Πελάτες της. 

Συγκεκριµένα, παρέχει στους Business χρήστες της ∆ιεύθυνσης CRM τη δυνατότητα επικοινωνίας σε πραγµατικό χρόνο, µέσω πολλαπλών 

καναλιών, τόσο digital (Viber, SMS, Email), όσο και µέσω του CRM συστήµατος της Τράπεζας, τη στιγµή της εκτέλεσης συναλλαγών από 

τον Πελάτη στο Κατάστηµα αλλά και στα ψηφιακά κανάλια myAlpha Web & mobile.

Η εφαρµογή υπακούοντας στην επιλογή του Πελάτη µπορεί να του στείλει την κατάλληλη “καµπάνια” σε λιγότερο από ένα λεπτό από 

τη στιγµή που πραγµατοποιήθηκε η κίνησή του.  

Τ

Στιγµιότυπο από την παραλαβή του 
βραβείου από τον Υποδιευθυντή της 
∆ιεύθυνσης CRM της Alpha Bank, 
Ιωάννη Πετσίνη (δεξιά).
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Στη Ρόδο κλιµάκιο της Τράπεζας, υπό τον CEO Βασίλη Ψάλτη

       ιήµερο κύκλο συναντήσεων µε επιχειρηµατίες και Στελέχη της Τράπεζας στη Ρόδο πραγµατοποίησε κλιµάκιο της ∆ιοίκησης,  
       µε επικεφαλής τον CEO του Οµίλου Βασίλη Ψάλτη. Ο κ. Ψάλτης συνοδευόταν από τον Γενικό ∆ιευθυντή Wholesale 
Banking Γιάννη Εµίρη και τα Στελέχη της ∆ιεύθυνσης Εµπορικής Τραπεζικής υπό τον ∆ιευθυντή της, Τηλέµαχο Γεωργάκη.  

Η επίσκεψη στη Ρόδο, δείγµα της εµπιστοσύνης της Τράπεζας στις αναπτυξιακές προοπτικές της τουριστικής “πρωτεύουσας” 
των ∆ωδεκανήσων ως premium προορισµού, σηµατοδοτεί το αυξηµένο ενδιαφέρον της για τη στήριξη των επιχειρήσεων 
που επλήγησαν από την πανδηµία αλλά και τη δέσµευσή της να λειτουργήσει ως εταίρος και σύµβουλος της ελληνικής 
επιχειρηµατικότητας για την εκπόνηση σύγχρονων αναπτυξιακών πλάνων και τη βέλτιστη αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων. 

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ο κ. Ψάλτης, συνοδευόµενος από τη ∆ιευθύντρια της ∆ιεύθυνσης Καταστηµάτων Αττικής ΙΙ, Νοτιοδυτικής 
Ελλάδας και Νήσων Μαρία Παπαγεωργίου, συναντήθηκε µε το Προσωπικό των τεσσάρων Καταστηµάτων που διατηρούµε στη 
Ρόδο, δίνοντας το στίγµα αναφορικά µε τις στρατηγικές προτεραιότητες της Τράπεζας, στο πλαίσιο του “Project Tomorrow”. 

“Σκοπός µας είναι να στηρίξουµε µε όλους τους τρόπους, όχι µόνον τις µεγάλες επιχειρήσεις αλλά και τη µικροµεσαία 
επιχειρηµατικότητα που αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της οικονοµίας µας. Το πράττουµε τόσο µε δάνεια κεφαλαίου κίνησης αλλά και µε 
επενδυτικά δάνεια που χρηµατοδοτούν αναπτυξιακές επενδύσεις σε εξοπλισµό και κτιριακές εγκαταστάσεις”, επεσήµανε ο κ. Ψάλτης, 
καλώντας τα Στελέχη του Οµίλου να σταθούν στο πλευρό των υγιών επιχειρήσεων, διευρύνοντας τα κριτήρια 
επιλεξιµότητας, “ώστε να συνδιαµορφώσουµε τις κατάλληλες συνθήκες για την ανάπτυξη επενδυτικών πρωτοβουλιών που 
δηµιουργούν θέσεις εργασίας, εισοδήµατα και υψηλές αποδόσεις”. 

∆

Στιγµιότυπα από την επίσκεψη του CEO Βασίλη Ψάλτη στα Καταστήµατα της Τράπεζας στη Ρόδο.

Κατάστηµα Αγ. Ιωάννου Κατάστηµα Αγ. ΝικολάουΚεντρικό Κατάστηµα Κατάστηµα Ιαλυσσού
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Ξενάγηση Μελών του ∆.Σ. της Alpha Bank
 στην έκθεση “1821. Πριν και Μετά”

        ην Τετάρτη, 29 Σεπτεµβρίου 2021, Μέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Τράπεζας επισκέφθηκαν το Μουσείο Μπενάκη –  
       Πειραιώς 138 και ξεναγήθηκαν στην έκθεση “1821. Πριν και Μετά”, που διοργανώνει το Μουσείο Μπενάκη, µαζί µε την 
Τράπεζα της Ελλάδος, την Εθνική Τράπεζα και την Alpha Bank. Η Έκθεση εντάσσεται στο επίσηµο πρόγραµµα των εκδηλώσεων 
για την επέτειο των 200 ετών από την Ελληνική Επανάσταση και τελεί υπό την Αιγίδα της Προεδρίας της ∆ηµοκρατίας. 

Μέσα από 1.200 αντικείµενα που παρουσιάζονται στο σύνολο των εκθεσιακών χώρων του Μουσείου, ξεδιπλώνεται 
η ιστορία του ελληνικού έθνους από το 1770 έως το 1870, σε τρεις ενότητες: 
i) 1770-1821: Ελληνισµός και Τουρκοκρατία, 
ii) 1821-1831: Επανάσταση και Ήρωες και 
iii) 1831-1870: Έλληνες και Κράτος.

Έργα τέχνης, τεκµήρια, έγγραφα, προσωπικά αντικείµενα πρωταγωνιστών της Επανάστασης και ιστορικά κειµήλια, φωτογραφίες και 
άλλο υλικό δίνουν µία εικόνα της ιστορικής διαδροµής αλλά και της καθηµερινότητας και τονίζουν τα γεγονότα και τις προσωπικότητες 
που σφράγισαν τον αιώνα αυτόν.

Τ

Από αριστερά: ο Jan Vanhevel, Μέλος του ∆.Σ. 
της Alpha Bank, ο Σπύρος Φιλάρετος, 
Γενικός ∆ιευθυντής Ανάπτυξης και Καινοτοµίας 
και Μέλος του ∆.Σ. της Τράπεζας, 
ο Jean Cheval και ο Johannes Herman 
Frederik Umbgrove, Μέλη του ∆.Σ. 
της Alpha Bank.
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         εκίνησε ήδη ο accelerator του εσωτερικού διαγωνισµού καινοτοµίας και νέων ιδεών i3, µε τις 10 οµάδες που προκρίθηκαν 

         να παρακολουθούν το καθιερωµένο Bootcamp, που διοργανώθηκε και φέτος από την οµάδα του i3 σε συνεργασία µε τη 

συµβουλευτική εταιρεία ΕΥ.

Αµέσως µετά, εγκαινιάστηκε η περίοδος του Mentoring, η οποία θα ολοκληρωθεί µέσα στον Νοέµβριο, συνολικής διάρκειας οκτώ 

εβδοµάδων. Στόχος τόσο του Bootcamp, όσο και του Mentoring, είναι να προσφέρουν στους Finalist συµβουλές, ώστε να 

σχεδιάσουν την τελική τους πρόταση καθώς και καθοδήγηση στη διαµόρφωση της τελικής παρουσίασης, την οποία θα αναπτύξουν 

ενώπιον της κριτικής επιτροπής στο τελικό Pitch-Event. 

Μεταξύ διαγωνιζόµενων και µεντόρων έχει ήδη αναπτυχθεί ένα εποικοδοµητικό και ανοιχτό πνεύµα συνεργασίας, προάγοντας 

κατ’ αυτόν τον τρόπο την κουλτούρα της καινοτοµίας µέσα στην Τράπεζα. Οι 10 Finalist ήδη εργάζονται υπό την επίβλεψη και 

καθοδήγηση των µεντόρων, µε σκοπό να εξελίξουν την ιδέα τους καθώς και την παρουσίασή της. 

Ξ

Εξέλιξη του εσωτερικού διαγωνισµού καινοτοµίας και νέων ιδεών i3
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       καινοτοµία είναι στο DNA µας. Σε κάθε τεύχος, οι Innovators, συνάδελφοι που διακρίθηκαν στον εσωτερικό  

       διαγωνισµό καινοτοµίας i3, διατυπώνουν τις απόψεις τους σχετικά µε τον διαγωνισµό, την καινοτοµία, τις 

αξίες στις οποίες θα πρέπει να εστιάσουµε και τις δεξιότητες του µέλλοντος. 

H

Τι αντίκτυπο είχε σε εσένα ο i3; 
Ο i3 αποτέλεσε ένα ευχάριστο και πολύ ενδιαφέρον διάλειµµα από την τραπεζική καθηµερινότητα. Η γνωριµία µε τους συναδέλφους 
που έλαβαν µέρος αλλά και µε τους διοργανωτές και τους µέντορες µε γέµισε αισιοδοξία για το µέλλον. Ο διαγωνισµός µε οδήγησε 
να σκέφτοµαι “out of the box”, γνωρίζoντας ότι υπάρχει ο χώρος και τα εργαλεία από την Τράπεζα, αυτές οι ιδέες να γίνουν πράξη 
και να φανούν χρήσιµες στην εργασία µας, στους Πελάτες µας και κατ΄ επέκταση, στην κοινωνία που ζούµε.

Τι σηµαίνει καινοτόµος τρόπος σκέψης και πώς µεταφράζεται στην πράξη;
Καινοτόµος τρόπος σκέψης σηµαίνει η διαδικασία σύνθεσης προτάσεων και ιδεών µέσα από συνδυασµό πολλών µεταβλητών, οι οποίες 
είναι, εκ πρώτης όψεως, µη σχετικές µεταξύ τους. Στην πράξη, αυτό µπορεί να µεταφραστεί είτε σε ένα νέο προϊόν/υπηρεσία που καλύπτει 
µία υπάρχουσα ανάγκη είτε σε µία διαφορετική προσέγγιση του τρόπου µε τον οποίον βλέπουµε/αξιολογούµε αυτή καθ΄ εαυτή την ανάγκη.

Ποιες είναι οι αξίες στις οποίες θα πρέπει να εστιάσουµε στην εποχή µας;
Οι ανάγκες της εποχής µας επιτάσσουν να επιµείνουµε στις παραδοσιακές αξίες του ανθρώπου. Ο σεβασµός στον άνθρωπο και το 
περιβάλλον, η εντιµότητα, η οµαδικότητα και η συνεργασία ήταν, είναι και θα είναι οι αξίες που θα πρέπει να έχουµε σαν βάση και σαν 
θεµέλιο για ο,τιδήποτε κάνουµε στη ζωή µας.

Ποιες θεωρείς ότι θα είναι οι πιο σηµαντικές δεξιότητες στο άµεσο µέλλον;
Ευελιξία και σωστή διαχείριση της αλλαγής, ψηφιακές δεξιότητες αλλά και συναισθηµατική νοηµοσύνη. Ευελιξία γιατί ζούµε και 
δραστηριοποιούµαστε σε µία πολύ ρευστή εποχή, η οποία, ανά πάσα στιγµή, απαιτεί από εµάς να προσαρµοζόµαστε. Ψηφιακές δεξιότητες 
επειδή αυτό είναι το µέλλον και συναισθηµατική νοηµοσύνη γιατί επίκεντρο όλων είναι ο άνθρωπος.

Ο Νικόλαος Κότσαρης εργάζεται στο Επιχειρηµατικό Κέντρο Αττικής 1 και διακρίθηκε στον 

διαγωνισµό µε την πρότασή του για τη δηµιουργία της υπηρεσίας για άτοµα µε προβλήµατα όρασης, 

οµιλίας και ακοής myAlphaAccesible.
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Τι αντίκτυπο είχε σε εσένα ο i3;
Η συµµετοχή µου στον διαγωνισµό ήταν µία ξεχωριστή εµπειρία. Γνώρισα συναδέλφους από διαφορετικούς τοµείς εργασιών της 
Τράπεζας και ανταλλάξαµε απόψεις σχετικά µε τον διαγωνισµό αλλά και γενικότερα επί θεµάτων που αφορούν στον χώρο µας. 
Είναι ευχάριστο να διαπιστώνεις ότι είναι πολλοί αυτοί που ενδιαφέρονται να προχωρήσει η Τράπεζα ένα βήµα πιο µπροστά.

Tι σηµαίνει καινοτόµος τρόπος σκέψης και πώς µεταφράζεται στην πράξη;
Καινοτόµος τρόπος σκέψης σηµαίνει να ανακαλύπτεις νέους τρόπους κάλυψης των αναγκών τόσο των εξωτερικών, όσο και των 
εσωτερικών πελατών. Επίσης, να µπορείς να προβλέψεις τις µελλοντικές ανάγκες που θα προκύψουν, ώστε να είσαι έτοιµος να 
ανταποκριθείς, ιδιαίτερα σε µία εποχή που συντελούνται µεγάλες αλλαγές. Το επόµενο βήµα αφορά στην εύρεση του τρόπου 
αξιοποίησης των διαθέσιµων πόρων, προς αυτή την κατεύθυνση.

Ποιες είναι οι αξίες στις οποίες θα πρέπει να εστιάσουµε στην εποχή µας;
Η ακεραιότητα, η αφοσίωση, η συνεργασία, η υπευθυνότητα και ο σεβασµός, κατά την άποψή µου, αποτελούν σήµερα, 
τις σηµαντικότερες αξίες.

Ποιες θεωρείς ότι θα είναι οι πιο σηµαντικές δεξιότητες στο άµεσο µέλλον;
Η προσαρµοστικότητα µέσα στο συνεχώς µεταβαλλόµενο περιβάλλον που ανήκουµε, είναι ιδιαίτερα χρήσιµη για την επίτευξη 
των στόχων µας. Αποτελεί µεγάλη πρόκληση να µπορείς διαρκώς να βρίσκεσαι στην πρώτη γραµµή µε επιτυχία, καθώς 
διανύουµε µία περίοδο που τα δεδοµένα αλλάζουν µε ταχείς ρυθµούς.

Ο Θοδωρής Λιότσος εργάζεται στη ∆ιεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών, διακρίθηκε στον 
διαγωνισµό µε την πρότασή του για τη δηµιουργία καναλιών επικοινωνίας µε σκοπό την ανταλλαγή 
απόψεων και την υποβολή προτάσεων για νέες υπηρεσίες και λειτουργίες καθώς και για τη βελτίωση των 
υφισταµένων και στον ελεύθερο χρόνο του, ασχολείται µε τον κινηµατογράφο και τη µουσική.

H ΤΡΑΠΕΖΑ •
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Τι αντίκτυπο είχε σε εσένα ο i3;
Ήταν µία εξαιρετικά δηµιουργική εµπειρία. Εν µέσω πανδηµίας / lockdown, µου δόθηκε η ευκαιρία να γνωρίσω νέους 
συναδέλφους και να εργαστώ επάνω σε µία ιδέα, βλέποντάς την προοδευτικά να αναπτύσσεται µέσα από τη γόνιµη 
αλληλεπίδραση και την ενδιαφέρουσα συνεργασία των µελών της οµάδας µας και των µεντόρων µας. Η όλη προετοιµασία, 
τα web meeting αποτέλεσαν µία συνολικά ευχάριστη διέξοδο από τη συνήθη εργασιακή καθηµερινότητα.

Tι σηµαίνει καινοτόµος τρόπος σκέψης και πώς µεταφράζεται στην πράξη;
Θεωρώ καινοτόµο τρόπο σκέψης τη διάθεση και εν τέλει την πρόθεση να λάβουµε ένα “υπολογισµένο” ρίσκο, ώστε να κάνουµε τα 
πράγµατα γύρω µας να λειτουργούν καλύτερα. Να εξετάζουµε τα δεδοµένα προσεκτικά, να αναπροσαρµόζουµε τις πρακτικές µας, 
να παίρνουµε ιδέες από τις καθηµερινές συνεργασίες µας. Καινοτόµος τρόπος σκέψης είναι αυτός που µας οδηγεί στο να βρούµε µία 
“καινούργια” λύση σε κάθε “παλιό” πρόβληµα!

Ποιες είναι οι αξίες στις οποίες θα πρέπει να εστιάσουµε στην εποχή µας;
Η πρώτη αξία που περνά από το µυαλό µου είναι αυτή της οικογένειας. Συνδυαστικά µε την αξία της φιλίας διαδραµατίζουν 
καθοριστικό ρόλο στο να είµαστε χαρούµενοι και ισορροπηµένοι άνθρωποι. Επιπλέον, ο σεβασµός στον άνθρωπο, η 
εµπιστοσύνη, η ειλικρίνεια, η αυτογνωσία αποδεικνύουν διαχρονικά ότι διέπουν τους ικανούς και τους χρήσιµους ανθρώπους και 
κατ’ επέκταση, οδηγούν σε επιτυχηµένες σχέσεις τόσο σε επαγγελµατικό, όσο και σε προσωπικό επίπεδο. 

Ποιες θεωρείς ότι θα είναι οι πιο σηµαντικές δεξιότητες στο άµεσο µέλλον;
Στη σύγχρονη αγορά εργασίας, η ικανότητα να αντιλαµβανόµαστε γρήγορα πληροφορίες και να προσαρµοζόµαστε ανάλογα, 
αποτελούν αυτονόητη απαίτηση. Η ύπαρξη θετικής επικοινωνίας, κριτικής σκέψης και δηµιουργικότητας προάγουν τον βαθµό της 
“κοινωνικής µας ευφυίας”. Μας καθιστούν απαραίτητους συνεργάτες και ικανούς επαγγελµατίες στον χειρισµό καθώς και στην 
επίλυση των προβληµάτων, που θα ανακύπτουν κατά τη διάρκεια του εργασιακού µας βίου.

Η Ελένη Ξηρού εργάζεται στο Κατάστηµα Ακτής Μιαούλη, διακρίθηκε στον διαγωνισµό µε την πρότασή 
της για την ανάπτυξη εφαρµογής δηµιουργίας πελατειακού προφίλ, προσωποποιηµένων προτάσεων 
πωλήσεων και ενδοεπικοινωνίας µεταξύ των Λειτουργών και στον ελεύθερο χρόνο της, ασχολείται µε 
τη µαγειρική και τη µουσική.

H ΤΡΑΠΕΖΑ •
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Ο Γιάννης Μόραλης αποτελεί εµβληµατική µορφή της σύγχρονης ελληνικής ζωγραφικής. Καθηγητής από πολύ νεαρή ηλικία στην Ανωτάτη 
Σχολή Καλών Τεχνών, δίδαξε για πολλά έτη τις νεότερες γενιές των Ελλήνων ζωγράφων. 

Στον τόµο αυτό συγκεντρώνεται και παρουσιάζεται το πλούσιο και πολύµορφο έργο του καλλιτέχνη, το οποίο περιλαµβάνει ζωγραφικούς 
πίνακες και προσωπογραφίες, σχέδια, χαρακτικά και αφίσες, γλυπτά και εφαρµογές στον χώρο, σκηνικά και θεατρικά κουστούµια. 
Επίσης, η δηµιουργική του πορεία προσεγγίζεται µέσα από τα κείµενα των ∆ηµήτρη Παπαστάµου, Μάνου Χατζιδάκι, Οδυσσέα Ελύτη, 
Αλέξανδρου Ξύδη, Μανόλη Χατζηδάκη, Νίκου Χατζηκυριάκου-Γκίκα, Γιώργου Σεφέρη και Κάρολου Κουν.                                                                                

        Alpha Bank προσφέρει το λεύκωµα “Γιάννης Μόραλης” (δίγλωσση έκδοση) µε έκπτωση 40% καθ’ όλη τη διάρκεια  
       του Νοεµβρίου 2021.Η

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να αποκτήσουν την Έκδοση είτε επισκεπτόµενοι τον πολιτιστικό χώρο της Τράπεζας 
“ALPHA BANK – ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ” (Σταδίου 40, ΑΘΗΝΑ) ή το ηλεκτρονικό κατάστηµα (e-shop) www.alphapolitismos.gr/eshop 
είτε κατόπιν παραγγελίας (τηλ.: 210 326 2465, e-mail: infopolitismos@alpha.gr).                                                                

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία, µπορείτε να επικοινωνείτε µε τη Βιβλιοθήκη της Alpha Bank στους αριθµούς 
τηλεφώνου: 210 326 2440 και 210 326 2446. 

Επιµέλεια Βασίλης Φωτόπουλος

Αθήνα 1988

Εµπορική Τράπεζα της Ελλάδος

∆ιαστάσεις 30 x 30 εκ.

Σελίδες 600

Εικόνες 898, φωτογραφίες 40

∆ίγλωσση έκδοση (ελληνικά, αγγλικά)

Τιµή: Ευρώ 33,00

Προσφορά έκδοσης από την Alpha Bank

mailto:infopolitismos@alpha.gr
https://www.alphapolitismos.gr/eshop


ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ

Ίδρυµα Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου
“SWELL”
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       ο έργο SWELL της χορογράφου Ελισάβετ Πλιακοστάθη παρουσιάστηκε στο ∆ηµοτικό Θέατρο Πειραιά (Σκηνή Ω) 

       στις 18,19 και 20 Σεπτεµβρίου 2021, στο πλαίσιο της διακαλλιτεχνικής πλατφόρµας δράσεων ΠΕΙΡΑΙΑΣ ARTPORT, 

µε την υποστήριξη του Ιδρύµατος Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου και του Καλλιτεχνικού ∆ικτύου Παραστατικών Τεχνών Κινητήρας.

Πρόκειται για παραγωγή της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας BelleVille, σε ερµηνεία Ανθής Θεοφιλίδη και Ευγενίας Σιγαλού.

Τ



ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ

      τις 28 Σεπτεµβρίου 2021, πραγµατοποιήθηκε συζήτηση της εικαστικού Στεφανίας Στρούζα και της ανεξάρτητης  
      επιµελήτριας ∆άφνης ∆ραγώνα σχετικά µε το έργο της πρώτης, στο πλαίσιο της σειράς οµιλιών “Artists at Work” 
του Προγράµµατος Φιλοξενίας Καλλιτεχνών ISCP που έχει έδρα στη Νέα Υόρκη.

Η Στεφανία Στρούζα συµµετείχε στο συγκεκριµένο πρόγραµµα διαδικτυακά λόγω της πανδηµίας, µε την υποστήριξη του 
Ιδρύµατος Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου.

Η συζήτηση είναι διαθέσιµη εδώ.

Σ

Ίδρυµα Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου
“Artists at Work”
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https://www.instagram.com/tv/CUX9daFI_cx/?hl=en


ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ

         Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών / Πόρτα Ανοιχτή πραγµατοποίησε  

         µε την  υποστήριξη του Ιδρύµατος Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου 

τέσσερα σεµινάρια για γονείς και παιδιά µε θέµα “Η οικογένεια παίζει”, 

στο πλαίσιο του προγράµµατος «ARTPLAY». Σκοπός του Προγράµµατος 

ήταν να προσφέρει λίγες πολύτιµες ώρες διασκέδασης και χαλάρωσης 

στα µέλη των οικογενειών που εξυπηρετούνται στην Πόρτα Ανοιχτή, ενώ 

συγχρόνως να τους µάθει εύκολους τρόπους να απασχολούν και να 

ψυχαγωγούν τα παιδιά τους στο σπίτι.

Στα σεµινάρια, συνολικά συµµετείχαν 120 άτοµα.

Ένας γονέας έγραψε σχετικά: 

“Κατανοήσαµε, για άλλη µία φορά, πόσο σηµαντικό είναι το παιχνίδι για 

την καλή διάθεση και ψυχική και φυσική εξέλιξη των παιδιών µας. 

Καταλάβαµε επίσης, πως τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο και πως, εάν 

χρησιµοποιήσουµε τη φαντασία µας περισσότερο, θα ανακαλύψουµε 

πολλούς τρόπους να ξεπεράσουµε τα εµπόδια”.

Η

Ίδρυµα Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου
“Η οικογένεια παίζει”
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ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ

Ίδρυµα Ευσταθίας Ι. Κωστοπούλου
Το “Περιβόλι της Γιαγιάς” 

        ο “Περιβόλι της Γιαγιάς” είναι ένας πρότυπος παιδικός σταθµός για παιδιά και οικογένειες µε πολύ χαµηλό εισόδηµα που  
        λειτουργεί το Ίδρυµα Ευσταθίας Ι. Κωστοπούλου σε ιδιόκτητο κτίριο στην Καλαµάτα, από το 1993 έως σήµερα. 

Σκοπός του Ιδρύµατος είναι η πρότυπη εκπαίδευση και η στήριξη σε οικογένειες που ζουν σε µία παροδική οικονοµική ή και 
κοινωνική κρίση µε πιθανή ανεργία µε ελλιπείς στεγαστικές συνθήκες, ανεπαρκή εκπαίδευση, µονογονεϊκές ή και διαζευγµένες, 
µε συναισθηµατικά ή και σωµατικά προβλήµατα υγείας και οικογένειες που ζουν από την ‘Πρόνοια’.

Το 1993 εισήχθησαν στο “Περιβόλι της Γιαγιάς” 75 παιδιά και από τη χρονιά αυτή και κάθε χρόνο εισάγονται 25-30 παιδιά.

Στο “Περιβόλι της Γιαγιάς” δίνεται η δυνατότητα στα παιδιά να φοιτούν µέσα σ’ ένα συναισθηµατικά ασφαλές και γεµάτο παιδαγωγικά 
ερεθίσµατα περιβάλλον. Επίσης, συγχρόνως αναπτύσσουν την προσωπικότητά τους και τις δυνατότητές τους έχοντας τους δασκάλους 
τους δίπλα τους να τα επιβραβεύουν και να τα ενθαρρύνουν σε κάθε τοµέα που κατακτούν.

Όλο και περισσότερες έρευνες τα τελευταία χρόνια συσχετίζουν τις “πρώιµες” εµπειρίες των παιδιών στην προσχολική εκπαίδευση 
µε τη µετέπειτα ακαδηµαϊκή αλλά και εν γένει εξέλιξή τους. Το εξειδικευµένο και έµπειρο προσωπικό στο “Περιβόλι της Γιαγιάς” 
έχει λάβει, για πολλά χρόνια, σεµινάρια επιµόρφωσης πάνω σε θέµατα προσχολικής εκπαίδευσης, γεγονός που το κάνει να 
ξεχωρίζει από άλλα αντίστοιχα σχολεία, ιδιαίτερα στις µικρότερες πόλεις της Ελλάδας.

Στο τέλος του 2021, θα έχουν αποφοιτήσει από το σχολείο 850 παιδιά.

Τ 
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ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
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Η  Τράπεζα, µε προσήλωση και συνέπεια στη δέσµευσή της για τη στήριξη της ελληνικής επιχειρηµατικότητας, υπέγραψε συµφωνία µε 
  την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα για τη διάθεση του Προγράµµατος “Ταµείο Εγγυοδοσίας ΕΑΤ-ΤΜΕ∆Ε”. 

Μέσω του Προγράµµατος, θα χορηγηθούν σε Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις (ΜµΕ) του Κατασκευαστικού και Μελετητικού κλάδου, νέα 
µεσοµακροπρόθεσµα δάνεια Κεφαλαίου Κίνησης για την κάλυψη των αυξηµένων αναγκών ρευστότητας που προέκυψαν λόγω 
της πανδηµίας και για την απρόσκοπτη εκτέλεση συµβασιοποιηµένων έργων ή/και µελετών δηµοσίου συµφέροντος. 

Ειδικότερα, η Alpha Bank θα χρηµατοδοτήσει επιλέξιµες ΜµΕ που θα υπαχθούν στη ∆ράση µε τους παρακάτω ευνοϊκούς όρους:
 
•  Υψηλό ποσό χρηµατοδότησης έως του ποσού Ευρώ 200.000, χωρίς την υποχρέωση προσκόµισης παραστατικών τεκµηρίωσης  
    δαπανών. 
•  Προνοµιακό επιτόκιο και µειωµένες εξασφαλίσεις, χάρη στο εγγυηµένο κατά 80% κεφάλαιο από το “Ταµείο Εγγυοδοσίας  
    ΕΑΤ-ΤΜΕ∆Ε”. 
•  ∆υνατότητα επιχορήγησης της προµήθειας εγγύησης από το “Ταµείο Εγγυοδοσίας ΕΑΤ-ΤΜΕ∆Ε”, για περαιτέρω µείωση του κόστους  
    δανεισµού των επιλέξιµων επιχειρήσεων. 
•  Ευελιξία αποπληρωµής, έως πέντε (5) έτη. 

Τα παραπάνω δάνεια θα χορηγηθούν έως την 31.12.2021.

Οι ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις θα πρέπει αρχικά να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση στο Πληροφοριακό Σύστηµα Κρατικών 
Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) µέσω του δικτυακού τόπου www.ependyseis.gr/mis, δηλώνοντας ότι θέλουν να χρηµατοδοτηθούν από την Τράπεζα. 

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιµες στην ιστοσελίδα της Alpha Bank.

Alpha Bank: Κεφάλαιο Κίνησης µε προνοµιακούς όρους 
σε Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις του Κατασκευαστικού και Μελετητικού κλάδου

 µε την Εγγύηση του Ταµείου Εγγυοδοσίας ΕΑΤ-ΤΜΕ∆Ε 

https://www.ependyseis.gr/mis
https://www.alpha.gr/el/epixeiriseis/anaptuksiaka-programmata/tameio-egguodosias-eat-tmede


ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Στεκόµαστε δίπλα στους πληγέντες από τον σεισµό
 στο Αρκαλοχώρι Ηρακλείου
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       την Alpha Bank ανταποκρινόµαστε σε επείγουσες και έκτακτες ανάγκες και φροντίζουµε έµπρακτα τους πληγέντες 
       από φυσικές καταστροφές. 

Στο πλαίσιο αυτό, ανταποκριθήκαµε άµεσα στην έκτακτη κατάσταση µε την οποία βρέθηκαν αντιµέτωποι οι κάτοικοι του 
Αρκαλοχωρίου, µετά από τη σεισµική δραστηριότητα στις 27 Σεπτεµβρίου 2021, µε την αγορά και παράδοση κρεβατιών 
στους πληγέντες. 

Πάντα υποστηρίζουµε τους συνανθρώπους µας και µεριµνούµε για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσής τους. 

Σ
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        Alpha Bank στήριξε ως χορηγός το ετήσιο Συνέδριο Εταιρικής Υπευθυνότητας του  Ελληνοαµερικανικού  
        Εµπορικού Επιµελητηρίου, που πραγµατοποιήθηκε στην Αθήνα, στις 30 Σεπτεµβρίου 2021, µε θέµα τις 
προκλήσεις και τις ευκαιρίες της βιωσιµότητας στο αστικό περιβάλλον.

O τίτλος του φετινού συνεδρίου ήταν: “Citizen Sustain: Building a Better Urban Future”. Με αφετηρία 
την κρίση της πανδηµίας, έχει ξεκινήσει ένας δυναµικός δηµόσιος διάλογος που επανεξετάζει τις έννοιες της 
βιωσιµότητας, της αειφορίας στην αστική ζωή, της κλιµατικής αλλαγής, της κοινωνικής προσφοράς, των ίσων 
ευκαιριών προς όλους.

Στο Συνέδριο παρευρέθηκαν οµιλητές τόσο από τον ιδιωτικό, όσο και από τον δηµόσιο βίο. 
Η Επικεφαλής Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Alpha Bank, Ρούλη Χριστοπούλου, συντόνισε το πάνελ µε 
τίτλο: “The Inclusive Livinghood: Empowering Opportunities for all”, όπου εκπρόσωποι των µη 
κερδοσκοπικών οργανισµών Action Aid Hellas, ΚΕΘΕΑ Σχήµα και Χρώµα και The power of a flower 
συζήτησαν και παρουσίασαν τις πρακτικές τους για το πώς οι έννοιες της συµπερίληψης, της ενσωµάτωσης 
της ενδυνάµωσης και της ισότητας γίνονται πράξη.

Στην Alpha Bank αναλαµβάνουµε πρωτοβουλίες και εφαρµόζουµε πολιτικές για τη βιώσιµη ανάπτυξη, ενώ 
παράλληλα υλοποιούµε και υποστηρίζουµε προγράµµατα για την ισότιµη πρόσβαση όλων στην υγεία, την 
εκπαίδευση και τον πολιτισµό.

Η

Η Αlpha Bank χορηγός του 19oυ Συνεδρίου Εταιρικής Υπευθυνότητας
 του American-Hellenic Chamber of Commerce 
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Αριστείδης Πατσόγλου 

Μορφές 
Επιζωγραφισµένη λιθογραφία 54 x 76,5 εκ.

        λιθογραφία µε τίτλο Μορφές του Αριστείδη Πατσόγλου, που βρίσκεται τοποθετηµένη στο Κατάστηµα Αργυρουπόλεως 

        της Alpha Bank, εµπεριέχει πολλά στοιχεία των βασικών του αναζητήσεων.

Συγκεκριµένα, ο καλλιτέχνης συνδυάζει και ισορροπεί αρµονικά παραστατικά και αφαιρετικά στοιχεία. Χειρίζεται µε επιτυχία 

τις διαβαθµίσεις των χρωµάτων, χρησιµοποιώντας, κατά κύριο λόγο, απαλές αποχρώσεις, προκειµένου να µετριάσει την ένταση 

των έντονων γραµµών.

Η

Κατάστηµα Αργυρουπόλεως 
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Το έργο απεικονίζει πέντε γυµνές γυναικείες µορφές, που παραπέµπουν σε αρχαιοελληνικά, µυθολογικά µοτίβα, σε ουδέτερο και 
απροσδιόριστο χώρο, αποδοσµένες αφαιρετικά. Όλες είναι ψηλόλιγνες µε δυσανάλογα µακριά άκρα, ενώ καθεµία έχει τη δική της 
στάση και κίνηση, στοιχείο που προσδίδει ενδιαφέρον και ένταση στη σύνθεση. Στο κέντρο και πίσω από τη µεσαία µορφή, 
ένας φωτεινός κύκλος, που θα µπορούσε να συµβολίζει τον ήλιο, σπάει τη µονοτονία του φόντου και προσδίδει συµβολικό χαρακτήρα 
στο σύνολο. Όπως συνηθίζει να κάνει και στη γλυπτική, όπου αφήνει ορατά τα ίχνη επεξεργασίας των υλικών του, έτσι και εδώ, 
τα σχήµατα και οι φόρµες έχουν φιλοτεχνηθεί µέσα από επαναλαµβανόµενες και έντονες γραµµές που σπάνε τα περιγράµµατα και 
κάνουν πιο εξπρεσιονιστική τη σύνθεση.

Ο Αριστείδης Πατσόγλου είναι γνωστός περισσότερο για το γλυπτικό του έργο. Σηµαντική θέση στη δουλειά του κατέχει επίσης 
η χαρακτική και, λιγότερο, η ζωγραφική. Στα έργα του αναπτύσσει από την αρχή ένα προσωπικό ύφος, που φανερώνει αφενός, 
την εξοικείωσή του µε τις σύγχρονες εικαστικές τάσεις και αφετέρου, τη στενή του σχέση µε τις µορφές της ελληνικής αρχαιότητας. 
Με αφετηρία την οπτική πραγµατικότητα, δίνοντας έµφαση στην ανθρώπινη φιγούρα και το γυµνό σώµα, εστιάζει στην απόδοση της 
κίνησης. Τα θέµατά του παραπέµπουν συχνά σε µυθολογικές ή ιστορικές συνδηλώσεις. Η χαρακτηριστική σχηµατοποίηση των µορφών 
του αναδεικνύει τις πλαστικές αξίες και την εξπρεσιονιστική ατµόσφαιρα των έργων του.

Αριστείδης Πατσόγλου 
Μορφές
Επιζωγραφισµένη λιθογραφία 54 x 76,5 εκ.



ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ • ∆ΙΚΤΥΟ ΤΕΧΝΗΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

      ο 1952 εγκαταστάθηκε µε την οικογένειά του στην Αθήνα. Μετά από  
       το Λύκειο, παρακολούθησε µαθήµατα βυζαντινής ζωγραφικής και 
συντήρησης εικόνων. Τα χρόνια 1962-1965, παρακολούθησε ιδιαίτερα 
µαθήµατα σχεδίου και ζωγραφικής µε τον Πάνο Σαραφιανό και γλυπτικής 
µε τον Θανάση Απάρτη. Από το 1965 ως το1969, µε Κρατική Υποτροφία 
παρακολούθησε σπουδές γλυπτικής στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών 
Αθηνών, στο εργαστήρι του Γιάννη Παππά. Το 1969 εγκαταστάθηκε στο 
Παρίσι, όπου συνέχισε τις σπουδές του στην Ανωτάτη Σχολή Καλών 
Τεχνών στο Παρίσι (École Supérieure des Beaux-Arts) και στο 
Πανεπιστήµιο Paris VIII.

Την περίοδο 1981-1986, ίδρυσε την οµάδα LOGOS µαζί µε άλλους 
50 διεθνείς καλλιτέχνες. Μέσα σε 6 χρόνια, συµµετείχε στη διοργάνωση 
30 εκθέσεων στη Γαλλία και στο εξωτερικό και σε πλήθος συναντήσεων 
καλλιτεχνών και ερασιτεχνών, µε σκοπό την ανταλλαγή ιδεών.
Έχει πραγµατοποιήσει περισσότερες από 70 ατοµικές εκθέσεις σε 
διάφορες πόλεις στην Ελλάδα και στην Κύπρο, καθώς και σε Γαλλία, 
Βέλγιο, Ελβετία, Αγγλία, Γερµανία, Σουηδία. Έργα του βρίσκονται σε 
Μουσεία και συλλογές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Τ

<       40/ 51      >

Αριστείδης Πατσόγλου 
(Λέσβος 1941)
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        Τάρας είναι η µοναδική αποικία που ίδρυσαν οι Σπαρτιάτες, το 706 π.Χ., στην ιταλική χερσόνησο. Η ίδρυση έγινε σύµφωνα 

         µε χρησµό από το µαντείο των ∆ελφών, για να λυθεί το πρόβληµα που είχε προκύψει, µε τους Παρθενίες, τα νόθα παιδιά που 

γεννήθηκαν στη Σπάρτη, την εποχή του Α΄ Μεσσηνιακού Πολέµου.

Τάρας/Τάραντας (σηµερινό Taranto, Ιταλία)

Ο

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ • Η ΕΥΡΩΠΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
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Τάρας
Αργυρός στατήρ, 335-333 π.Χ.

Εµπρόσθια όψη: ΤΑΛ ΚΑΛ ΞΕ. Νέος ιστάµενος δίπλα στον ίππο του, ενώ ο ιπποκόµος τού δένει τον χιτώνα. 
Οπίσθια όψη: ΤΑΡΑΣ. ΚΑΛ. Τάρας, µε δύο δόρατα και ασπίδα, σε δελφίνι, που κολυµπάει επάνω στα κύµατα. 

Στο πεδίο αριστερά, Νίκη στεφανώνει τον ήρωα.

Alpha Bank Νοµισµατική Συλλογή 7570

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ • Η ΕΥΡΩΠΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ

Στη διάρκεια του πολέµου, οι Σπαρτιάτες είχαν ορκιστεί να µην επιστρέψουν στην πατρίδα τους παρά µόνο ως νικητές. Μετά όµως 

από δέκα χρόνια απουσίας, οι γυναίκες που έµειναν πίσω, ζήτησαν να επιστρέψουν τουλάχιστον ορισµένοι νεαροί, για να 

τεκνοποιήσουν και να µην µείνει η Σπάρτη χωρίς γενιά. Τα παιδιά που 

γεννήθηκαν µε αυτόν τον τρόπο, επαναστάτησαν, γιατί δεν είχαν 

δικαιώµατα. Για να λυθεί το πρόβληµα, η πόλη, ύστερα από δελφικό 

χρησµό, έστειλε τους Παρθενίες να ιδρύσουν µία αποικία. 

Στα νοµίσµατα της νέας πόλης αποτυπώνεται η περιπέτεια των αποίκων, 

οι οποίοι, µετά από την αναχώρησή τους από τη Σπάρτη, ναυάγησαν. 

Τότε, ο Ποσειδώνας έστειλε ένα δελφίνι που πήρε στην πλάτη του τον 

οικιστή και επώνυµο ήρωα Τάραντα και τον έβγαλε σώο στην ακτή. 

Εκεί, σε µία µαγευτική τοποθεσία, στο µεγαλύτερο φυσικό λιµάνι της 

Ιταλίας, χτίστηκε η λακωνική αποικία που εξελίχτηκε σε µία από τις 

µεγαλύτερες ελληνικές πόλεις και αποτέλεσε για αιώνες την πύλη 

για τις αγορές της ∆ύσης. Τάρας. Κίονες από την περίσταση του αρχαϊκού ναού 
(φωτογραφικό αρχείο ∆ηµήτρη Ρουµπή)
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Η Τράπεζα Εµπεδοκλέους, 1886-1907

       τις αρχές του 1880, ο Γρηγόριος Εµπεδοκλής τακτοποιεί τις τελευταίες εκκρεµότητες στο Λονδίνο, όπου εργάζεται ως έµπορος και  

       αναχωρεί για την Ελλάδα µε σκοπό το ξεκίνηµα µιάς νέας ζωής. Λίγο καιρό πριν, η αποτυχηµένη προσπάθεια υδροδότησης της Αθήνας 

από τη Στυµφαλία οδήγησε στην απώλεια του µεγαλύτερου µέρους της περιουσίας του πατέρα του, Πέτρου. Σε αυτή τη δύσκολη, για την 

οικογένεια Εµπεδοκλή, συγκυρία, ο Γρηγόριος αναγκάζεται να εργαστεί ως λογιστής στην Τράπεζα Βιοµηχανικής Πίστεως.  

 

Το 1886, αποφασίζει να εγκαταλείψει τη θέση του και να ανοίξει δικό του χρηµατιστηριακό γραφείο. Για τον λόγο αυτό νοικιάζει στην οδό 

Αριστείδου, δίπλα στο τότε Χρηµατιστήριο Αθηνών, ένα κατάστηµα το οποίο µετατρέπει σε γραφείο “χρηµατοµεσιτικών πράξεων και 

συναλλαγών”. 

Έξι χρόνια αργότερα, το 1892, εξαιτίας της στασιµότητας που επικρατούσε στο Χρηµατιστήριο Αθηνών, ο Γρηγόριος Εµπεδοκλής στράφηκε 

προς τις τραπεζικές δραστηριότητες µετατρέποντας το χρηµατιστηριακό του γραφείο σε τραπεζικό. Η στροφή του προς τις τραπεζικές 

εργασίες δεν µπορεί να θεωρηθεί άσχετη µε τις αλλαγές που συντελούνται στη δοµή της ελληνικής κοινωνίας και την εµφάνιση νέων 

αιτηµάτων προς τον τραπεζικό τοµέα. 

Προτοµή Γρηγορίου Εµπεδοκλή, 1952
Έργο Μιχαήλ Τόµπρου (1889-1974)
Συλλογή Alpha Bank

Φωτογραφία, Ιστορικό Αρχείο Alpha Bank

Σ
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Πολύ σύντοµα ο Εµπεδοκλής δείχνει να ασφυκτιά στα στενά όρια του τραπεζικού του γραφείου και αναζητά τρόπους να αναπτύξει τις εργασίες 
του. Έτσι, το 1896, προχωρά στη συγχώνευση του τραπεζικού του γραφείου µε το παραγγελιοδοχικό γραφείο που διατηρούσε ο αδελφός του 
Αντώνιος, µε αποτέλεσµα την ίδρυση της Τράπεζας Εµπεδοκλέους που λειτουργεί µε τη νοµική µορφή της οµόρρυθµης εταιρείας. 
Πολύ σύντοµα, στους δύο αρχικούς εταίρους, προστίθενται ο οµογενής έµπορος από την Τεργέστη ∆ηµήτριος Κοντουµάς και ο ∆ηµήτριος 
Πετροκόκκινος, διευθυντής ενός από τους σηµαντικότερους εµπορικούς οίκους του Λονδίνου και συγγενής εξ αγχιστείας του Γρηγόριου 
Εµπεδοκλή. 

Η Τράπεζα στρέφεται κυρίως στην προσέλκυση των µικροκαταθετών και για τον λόγο αυτό δραστηριοποιείται σε µία ευρεία κλίµακα τραπεζικών 
εργασιών. Επίσης, από κοινού µε τις τραπεζικές δραστηριότητες ασκεί και το εµπόριο, διατηρώντας ξεχωριστό τµήµα αλλά ενιαίο ισολογισµό µε 
την Τράπεζα. Από τις εργασίες της δεν λείπουν και οι συµµετοχές σε λίγες µικρές παραδοσιακές βιοµηχανικές επιχειρήσεις, όπως στο 
κηροποιείο Φοίβος του Νικόλαου Θων και στο Βυρσοδεψείο Μοσχάτου. 

Το 1905, η Τράπεζα Εµπεδοκλέους αναδιοργανώθηκε σε ετερόρρυθµη εταιρεία, γεγονός που συνοδεύτηκε µε αύξηση του µετοχικού της 
κεφαλαίου. Από τη χρονιά αυτή, η Τράπεζα δηµοσιεύει τις µηνιαίες λογιστικές της καταστάσεις και σύντοµα, ιδρύει το πρώτο Yποκατάστηµά της 
στον Πειραιά. Η ανάπτυξη που γνωρίζει η Τράπεζα τα χρόνια αυτά, της επιτρέπουν να προχωρήσει σε ένα ακόµη σηµαντικό βήµα µε την αγορά, 
το 1907, του κτιρίου επί της οδού Σοφοκλέους 11, όπου µεταφέρθηκε και το Κεντρικό 
της Κατάστηµα. Επίσης, την ίδια περίοδο, αναλαµβάνει γενικός πράκτορας της γαλλικής 
ασφαλιστικής εταιρείας Φοίνιξ. 

Ωστόσο, ο Γρηγόριος Εµπεδοκλής συνειδητοποιεί όλο και περισσότερο πως η ευδοκίµηση 
της Τράπεζας, που ο ίδιος δηµιούργησε, εξαρτάται από τη συγκέντρωση σηµαντικών ιδίων 
κεφαλαίων που θα της επιτρέψει να αντεπεξέλθει στις απαιτήσεις µίας τράπεζας 
καταθέσεων. Κάτι τέτοιο θα µπορούσε να συµβεί µόνο από τη στιγµή που η Τράπεζα θα 
εγκατέλειπε την οικογενειακή της µορφή και θα µετατρεπόταν σε ανώνυµη εταιρεία. 

Η εξέλιξη αυτή δεν άργησε να συµβεί και στις 22 Νοεµβρίου 1907, αποφασίζεται 
η µετατροπή της ετερόρρυθµης εταιρείας µε την επωνυµία Τράπεζα Εµπεδοκλέους 
σε ανώνυµη, που πλέον θα φέρει την επωνυµία Εµπορική Τράπεζα της Ελλάδος. Οι εταίροι 
της προηγούµενης µορφής της Τράπεζας έγιναν διευθυντές, ενώ στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο, 
θα συµµετείχαν σηµαντικές προσωπικότητες του τραπεζικού και πολιτικού χώρου.

<       44 / 51      >

∆ιαφηµιστική καταχώριση στον ηµερήσιο Τύπο 
της εποχής (πρώτη δεκαετία 20ου αιώνα)

Ιστορικό Αρχείο Alpha Bank



ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ • H ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ALPHA BANK

Η Βιβλιοθήκη της Alpha Bank
Ιωάννα Καρυστιάνη

        συγγραφέας Ιωάννα Καρυστιάνη γεννήθηκε στις 8 Σεπτεµβρίου 1952, στα Χανιά, σε µία πολύτεκνη οικογένεια  

        Μικρασιατών. Σε ηλικία 18 ετών έφυγε από την Κρήτη, για να σπουδάσει στη Νοµική Σχολή Αθηνών. 

Μετά από το 1974, δραστηριοποιήθηκε επαγγελµατικά ως σκιτσογράφος και εικονογράφος και συνεργάστηκε µε διάφορα 

περιοδικά και εφηµερίδες, ενώ έχει επίσης ασχοληθεί και µε τη συγγραφή σεναρίων για ταινίες. 

Είναι παντρεµένη µε τον σκηνοθέτη Παντελή Βούλγαρη και έχουν αποκτήσει δύο παιδιά. 

Η
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Το 1997 τιµήθηκε µε το Κρατικό Βραβείο Μυθιστορήµατος για το έργο της “Μικρά Αγγλία”, το οποίο ήταν υποψήφιο και για το 

Ευρωπαϊκό Αριστείο Λογοτεχνίας και για το λογοτεχνικό βραβείο Balkanika. Το 2001 τιµήθηκε µε το Βραβείο Μυθιστορήµατος 

του περιοδικού “∆ιαβάζω” και µε το Βραβείο του Ιδρύµατος Κώστα και Ελένης Ουράνη της Ακαδηµίας Αθηνών για το µυθιστόρηµα 

“Κουστούµι στο χώµα”. Το 2007 απέσπασε ξανά το Κρατικό Βραβείο Μυθιστορήµατος για το βιβλίο της “Σουέλ” και το 2011 

το Βραβείο Μυθιστορήµατος του περιοδικού “∆ιαβάζω” για το µυθιστόρηµα “Τα σακιά”.

Στον χώρο της λογοτεχνίας πρωτοεµφανίστηκε το 1995 µε τη συλλογή διηγηµάτων “Η κυρία Κατάκη”. Το 1997 ακολούθησε το 

µυθιστόρηµα “Μικρά Αγγλία”, που απέσπασε θετικές κριτικές για τη γραφή του και τη χρήση του γλωσσικού ιδιώµατος της Άνδρου, 

τους ζωντανούς δεύτερους χαρακτήρες του και το στέρεο ιστορικό υπόβαθρο πάνω στο οποίο στηρίχτηκε η ιστορία. 

Τα επόµενα χρόνια, έγραψε επίσης τα µυθιστορήµατα “Κουστούµι στο χώµα” (2000), “Ο άγιος της µοναξιάς” (2003), “Σουέλ” 

(2006), “Τα σακιά” (2010), “Το φαράγγι” (2015), “Χίλιες ανάσες” (2018) και τη συλλογή διηγηµάτων “Καιρός σκεπτικός” (2011). 

Στα έργα της οι ήρωες είναι συνήθως άνθρωποι απλοί και ταπεινοί µε συνηθισµένες ζωές που ζουν σε µικρούς επαρχιακούς 

τόπους, µε τα νησιά κυρίως να αποτελούν τον λογοτεχνικό τόπο που επανέρχεται συχνά στα βιβλία της. Επίσης, έχει γράψει τα 

σενάρια για τις ταινίες “Νύφες”, “Μικρά Αγγλία” και “Το τελευταίο σηµείωµα”. Έργα της έχουν µεταφραστεί στα γερµανικά, στα 

ιταλικά και στα γαλλικά.

Η Συλλογή της Βιβλιοθήκης της Τράπεζας περιλαµβάνει ικανό αριθµό έργων της Ιωάννας Καρυστιάνη.

Πατήστε εδώ για να δείτε τους τίτλους.
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https://odh.gr/demo/alphabank-mazi/pdf/sv-ioanna-karistani.pdf
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        Τράπεζα στήριξε, για ακόµη µία χρονιά, την εκστρατεία του Παγκύπριου Συντονιστικού Συµβουλίου Εθελοντισµού, 

        “Όλα τα παιδιά µε σχολικά”, που είχε στόχο τη συλλογή σχολικών ειδών για την κάλυψη των αναγκών παιδιών ευάλωτων 

οικογενειών, ώστε όλα τα παιδιά να ξεκινήσουν τη νέα σχολική χρονιά µε τα απαραίτητα εφόδια. 

Το Προσωπικό της Alpha Bank Cyprus Ltd επέδειξε έντονο ενδιαφέρον και συµµετείχε ένθερµα στην πρωτοβουλία, 

συλλέγοντας σχολικά είδη στα Κεντρικά Γραφεία της Τράπεζας στη Λευκωσία.

Η παράδοση των σχολικών ειδών έγινε από τη ∆ιευθύντρια της ∆ιεύθυνσης Marketing και ∆ηµοσίων Σχέσεων της Τράπεζας 

Έλενα Κωνσταντίνου - Ριρή, στον Πρόεδρο του Παγκύπριου Συντονιστικού Συµβουλίου Εθελοντισµού, κ. Ηλία ∆ηµητρίου και στη 

Γραµµατέα του Συµβουλίου, κυρία Γιαννούλα Κυριακίδου.

Η

Alpha Bank Cyprus Ltd 
Η Alpha Bank Cyprus Ltd συµµετείχε στην εκστρατεία “Όλα τα παιδιά µε σχολικά”

Από αριστερά: η Έλενα Κωνσταντίνου - Ριρή, 
ο κ. Ηλίας ∆ηµητρίου και 
η κυρία Γιαννούλα Κυριακίδου. 
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       ον Σεπτέµβριο, ξεκίνησε ο προώθηση του νέου τραπεζοασφαλιστικού προϊόντος “Alpha Ασφάλιση Μηχανοκίνητων Οχηµάτων”,  

       που προσφέρει η Τράπεζα σε συνεργασία µε την ασφαλιστική εταιρία Altius Insurance. 

Το προϊόν παρέχει τη δυνατότητα ασφάλισης µηχανοκίνητων οχηµάτων µε δύο προγράµµατα ασφαλιστικής κάλυψης, Περιεκτική 

Ασφάλιση και Ασφάλιση Έναντι Τρίτου.

Το προϊόν προβάλλεται µε banners στα ΑΤΜ, στο ∆ίκτυο Καταστηµάτων και στην ιστοσελίδα της Τράπεζας. 

Τ

Alpha Bank Cyprus Ltd 
“Alpha Ασφάλιση Μηχανοκίνητων Οχηµάτων”
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        ο στεγαστικό δάνειο “Alpha Housing” γιορτάζει 20 χρόνια παρουσίας στην αγορά της Ρουµανίας. 
        Η Alpha Bank Romania ήταν η πρώτη τράπεζα στη χώρα, που λάνσαρε τον Σεπτέµβριο του 2001, το πρώτο ενυπόθηκο 
στεγαστικό δάνειο, Alpha Housing, το οποίο έδινε τη δυνατότητα αγοράς κατοικίας χωρίς άλλες εγγυήσεις, εκτός από την εγγραφή 
υποθήκης επί του αγοραζόµενου ακινήτου, και χωρίς εγγυητές. 

Το δάνειο ήταν σχεδιασµένο για την αγορά ή την κατασκευή κατοικίας, την αγορά γης για την κατασκευή της ή την ανακαίνιση 
κατοικίας και χορηγούνταν σε δολάρια ΗΠΑ, µε προκαταβολή 30% και περίοδο αποπληρωµής µέγιστης διάρκειας 10 ετών. 
“Η Alpha Bank Romania παρουσίασε στην αγορά το πρώτο ενυπόθηκο στεγαστικό δάνειο που προοριζόταν για Ιδιώτες Πελάτες 
και βασιζόταν εξ ολοκλήρου στην εκ µέρους τους ικανότητα αποπληρωµής. Το προϊόν αποτέλεσε θεµέλιο λίθο της αγοράς λιανικής 
τραπεζικής της Ρουµανίας, η οποία στη συνέχεια, αναπτύχθηκε µε ραγδαίο ρυθµό. Στη διάρκεια των τελευταίων 20 χρόνων, 
το φάσµα των προϊόντων µας γνώρισε σηµαντική ανάπτυξη, ενώ στηρίξαµε περισσότερους από 45.000 Πελάτες µας για την αγορά 
ή την κατασκευή της κατοικίας που επιθυµούσαν”, δήλωσε ο Εκτελεστικός Πρόεδρος της Alpha Bank Romania και 
Γενικός ∆ιευθυντής International Network της Alpha Bank Sergiu Oprescu.

Αξίζει τέλος, να σηµειωθεί ότι στα τέλη Ιουνίου του 2021, το χαρτοφυλάκιο ενυπόθηκων στεγαστικών δανείων της Alpha Bank 
Romania υπερέβαινε τα Ευρώ 1,28 δισ. 

Τ

Alpha Bank Romania
20 χρόνια “Alpha Housing loan” 
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         Alpha Bank Romania και η εταιρεία ταχυµεταφορών Cargus Romania  

         υπέγραψαν συµφωνία συνεργασίας για να παρέχουν την πλέον 

προηγµένη λύση πληρωµής για υπηρεσίες παράδοσης, µέσω της εφαρµογής 

αποδοχής καρτών Alpha PhonePOS. 

Πρόκειται για την πρώτη τραπεζική εφαρµογή που λανσάρεται στη ρουµανική 

αγορά και η οποία µετατρέπει µία φορητή συσκευή Android σε τερµατικό POS, 

επιτρέποντας ανέπαφες πληρωµές µε τη χρήση χρεωστικών και πιστωτικών 

καρτών ή άλλων συσκευών που ενσωµατώνουν την τεχνολογία NFC 

(Near Field Communication). Με την ενσωµάτωση αυτής της νέας 

τεχνολογίας σε Android τερµατικά PDA, η Cargus Romania θα ενεργοποιήσει 

σε όλους τους µεταφορείς της τη δυνατότητα πληρωµής µε κάρτα για τις 

παραδόσεις σε πελάτες, αρχικά στο Βουκουρέστι και πολύ σύντοµα σε όλη τη χώρα.

“Με την υλοποίηση αυτής της νέας εφαρµογής, που αναπτύχθηκε σε συνεργασία µε την SIBS Romania, καταφέραµε να 

ανταποκριθούµε στις απαιτήσεις των εταιρειών για τις οποίες η κινητικότητα είναι ουσιώδους σηµασίας. Είµαστε ικανοποιηµένοι 

από αυτή τη συνεργασία µας µε την εταιρεία Cargus, και είµαστε βέβαιοι ότι η εφαρµογή Alpha PhonePOS θα συµβάλει στην 

εκτεταµένη υιοθέτηση των πληρωµών µε κάρτα κατά την παράδοση, στην τοπική αγορά”, δήλωσε ο Εκτελεστικός 

Αντιπρόεδρος Retail Banking της Alpha Bank Romania Cristian Dragos.

Η

Alpha Bank Romania
Η Cargus Romania υιοθετεί επίσηµα την εφαρµογή αποδοχής καρτών “Alpha PhonePOS”  
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         Alpha Bank Romania επιβεβαιώνει τη στήριξή της προς τον αγροτικό  

         τοµέα, συνυπογράφοντας µε την Υπηρεσία Χρηµατοδότησης Αγροτικών 

Επενδύσεων (AFIR) πρωτόκολλο συνεργασίας για την επιτάχυνση της 

διαδικασίας απορρόφησης των ευρωπαϊκών κονδυλίων που διατίθενται στο 

πλαίσιο του εθνικού προγράµµατος αγροτικής ανάπτυξης για τη µεταβατική 

περίοδο 2021-2022.

“Υποστηρίζουµε την υλοποίηση έργων που συγχρηµατοδοτούνται από 

ευρωπαϊκά κονδύλια και επενδύσεων στον αγροτικό τοµέα, καθώς 

πιστεύουµε στο αναπτυξιακό δυναµικό των τοπικών γεωργικών επιχειρήσεων. 

Η χρηµατοδότηση της επιχειρηµατικότητας στις αγροτικές περιοχές αποτελεί 

βασική επένδυση για το βιώσιµο µέλλον της ρουµανικής γεωργίας και 

προσφέρει την ευκαιρία µακροπρόθεσµης ανταγωνιστικής ανάπτυξης. Ο γεωργικός τοµέας αποτελεί στρατηγικό τοµέα τόσο για 

τη Ρουµανία, όσο και για την Alpha Bank Romania, και διαθέτουµε την εµπειρία και την τεχνογνωσία για να τον υποστηρίξουµε, 

µεταξύ άλλων, µέσω της συνεργασίας µας µε την AFIR”, δήλωσε ο ∆ιευθυντής της ∆ιεύθυνσης MµΕ της Alpha Bank 

Romania Dragos Drăghici.

Σύµφωνα µε το πρωτόκολλο που υπογράφηκε µε την AFIR, η Τράπεζα παρέχει στους αγρότες και τους επενδυτές στις 

αγροτικές περιοχές, λύσεις χρηµατοδότησης πριµοδοτήσεων, προσφέροντας στους επιλέξιµους δικαιούχους δάνεια για την 

κάλυψη της δικής τους συµµετοχής και την υποστήριξη µη επιλέξιµων δαπανών (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ), δάνεια 

διασύνδεσης (bridge loans) για τη χρηµατοδότηση και τον διακανονισµό ενδιάµεσων δόσεων αποπληρωµής ή εγγυητικές 

επιστολές για την επιστροφή της προκαταβολής.

Η

Alpha Bank Romania
Η Alpha Bank Romania και η AFIR υπέγραψαν πρωτόκολλο συνεργασίας 

για τη χρηµατοδότηση έργων αγροτικής ανάπτυξης 




