
 Κ
Τ   

Τεύχος 84  Καλοκαίρι 2022

ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ
ΣΤΟ

σ υ ή στή ι η της ε ι ει ηµ τι τητ ς 
 την Alpha Bank 

businessbusiness

σ υ ή στή ι η της ε ι ει ηµ τι τητ ς σ υ ή στή ι η της ε ι ει ηµ τι τητ ς 
 την Alpha Bank  την Alpha Bank 

σ υ ή στή ι η της ε ι ει ηµ τι τητ ς 
 την Alpha Bank 

businessbusiness

ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ
ΣΤΟ

businessbusinessbusiness

σ υ ή στή ι η της ε ι ει ηµ τι τητ ς σ υ ή στή ι η της ε ι ει ηµ τι τητ ς σ υ ή στή ι η της ε ι ει ηµ τι τητ ς σ υ ή στή ι η της ε ι ει ηµ τι τητ ς 
 την Alpha Bank 

businessbusinessbusiness



ΠΕΡΙΕ ΟΜΕ Α

πεύθυνος κδοσης  ∆ Ε  Ε  Ε
Ετ ι ι ή υτ τητ  ι ε ι ι ς

Ε σεις µ υ

Σύνταξη - Επιµέλεια κειµένων  Ε ευθε  θ ν σ ύ υ

Ταχ. διεύθυνση  Σταδίου 0
10   Α Η Α

Τηλ.   0 10  
E-mail  communication1 alpha.gr

Σχεδιασµός - παραγωγή  G  A.E.

Περιοδική έκδοση
για το Προσωπικό

του Οµίλου Αlpha Bank

Καλοκαίρι 2022  • Τεύχος 84

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙ Α
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Οι Εκπαιδευτικές Μουσειοβαλίτσες της οµισµατικής Συλλογής ταξίδεψαν και φέτος 

σε σχολεία της Ελλάδας και του εξωτερικού

Οι Πολιτιστικοί ώροι της Alpha Bank στη ιεθνή Ηµέρα Μουσείων

Ρεκόρ επισκεψιµότητας κατά το β  τρίµηνο του 0  στο Μουσείο αρτονοµισµάτων 

Ιονικής Τραπέζης στην έρκυρα
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Περιοδεία της ιοίκησης της Τράπεζας στην αλαµάτα

Επίσκεψη εργασίας της ιοίκησης του Οµίλου Alpha Bank στη Ρουµανία

έα εποχή ψηφιακών πληρωµών στην Ελλάδα από την Alpha Bank και τη Ne i

Συναλλαγή της χρονιάς” το Pro ect Gala  της Alpha Bank στα NP  Securiti ation A ards”
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Απονοµή διακριτικών πολυετίας
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he Future of Sustaina le Finance”

Συµµετοχή Στελεχών της Alpha Bank σε Συνέδρια

Ποσειδώνια 0 ”  Εκδήλωση Πελατών της Alpha Bank

Συµµετοχή της Alpha Bank στο 1 ο Πανόραµα Επιχειρηµατικότητας και Σταδιοδροµίας 0

ορηγίες της Alpha Bank

ιεθνής ψηφιακός διαγωνισµός καινοτοµίας Fin uest  Alpha Bank
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ΠΕΡΙΕ ΟΜΕ Α

Ι ΤΥΟ ΤΕ ΗΣ

Αλέκος οντόπουλος

Η ΕΥΡ ΠΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ

Μασσαλία (Marseille, Γαλλία)

ΣΤΙΓΜΕΣ ΑΠΟ ΤΗ  ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕ ΑΣ

Η Σταυροφορία κατά της Ιονικής Τράπεζας, 1 -1 0

 Ι ΛΙΟ Η Η ΤΗΣ A P A BAN

Γιώργος Σεφέρης

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙ Α A ΙΕΡ ΜΑΤΑ

 Alpha Bank στην Αστυπάλαια παρουσία του Πρωθυπουργού και του CE  του Οµίλου ασίλη άλτη
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ΣΤΟ ΕΠΙ Ε ΤΡΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟΕΠΙΚΕΝΤΡΟΕΠΙΚΕΝΤΡΟΕΠΙΚΕΝΤΡΟ
ΣΤΟ

“Business Tomorrow”
Ισχυρή στήριξη της επιχειρηµατικότητας από την Alpha Bank µέσω της διάθεσης 

δανειακών κεφαλαίων του Ταµείου Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας

Ενηµε τι ή ε ή ση της ε ς µε ι εσ τες τ ν 
 τ υ µ υ σ η τη ι τ ν ενι  ∆ιευθυντή 

hol al  Banking ι ννη Εµ η ι τη συµµετ ή 
ε σ ν τ υ ε ι ει ηµ τι ύ σµ υ ι ήθ υς 
ετ ι ι ν ε τ ν  εµ σεις  τ ν ντι ε  της 
Ε Ε   Μ τη ιν  τ υς ν η τ ς υ ύς 

  υ η ι  θ ν ση ι τ ν 
ντι ε  τ υ Ε Ε  Ευτύ η σι η

  υ η ι  θ ν ση ι τ ν 

T         η σαφή ύ ηση ι ετ ιµ τητ  της Alpha Bank ν  τ στ τήσει στην ε µενη ηµ  της ε ηνι ής  
        ε ι ει ηµ τι τητ ς και οικονοµίας σηµατοδότησε η εκδήλωση B in  omorro , που πραγµατοποιήθηκε τη ευτέρα, 

 Μα ου 0 , στην Εναλλακτική Σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο ΠΙΣ , µε τη συµµετ ή ε ισσ τε ν   
ετ ι ι ν ε τ ν και παρουσία της πολιτικής ηγεσίας και Στελεχών της Τράπεζας. 

Η εκδήλωση, που διοργανώθηκε µε την ευ ι  της ειτ υ ς της τ µ ς ής νε ν µε τη συ ηµ τ τηση 
τ υ µε υ ν µ ης ι νθε τι τητ ς, είχε στόχο την ενηµέρωση του επιχειρηµατικού κόσµου για τις λύσεις που προσφέρει 

η Alpha Bank. Οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν τ σ  στην εν σ υση  µε ε ι  νησης  της νθε τι τητ ς τ ν ε ι ει ήσε ν, 

όσο, κυρίως, στην θεση της ε ς ν  στη ει µε συν ει  ε εν υτι  σ ι  υ ενισ ύ υν την ε στ ει  
την η ι ή µετ ση ι την σινη ι ν µ . Οικοδεσπότες της εκδήλωσης ήταν ο  τ υ µ υ σ ης της και 

ο ενι ς ∆ιευθυντής hol al  Banking ι ννης Εµ ης. 
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ατά τον σύντοµο χαιρετισµό του που σηµατοδότησε την έναρξη της εκδήλωσης, ο ατά τον σύντοµο χαιρετισµό του που σηµατοδότησε την έναρξη της εκδήλωσης, ο ατά τον σύντοµο χαιρετισµό του που σηµατοδότησε την έναρξη της  τ υ µ υ Alpha Bank σ ης της 
αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα για την επίδειξη αποφασιστικότητας από όλα τα εµπλεκόµενα µέρη - αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα για την επίδειξη αποφασιστικότητας από όλα τα εµπλεκόµενα µέρη - αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα για την επίδειξη αποφασιστικότητας την ιτε  τ  τ ε ι  σύστηµ  

ι τ ν ε ι ει ηµ τι  σµ  - προκειµένου να αξιοποιηθεί η ευκαιρία των κοινοτικών ταµείων για ένα µέλλον  - προκειµένου να αξιοποιηθεί η ευκαιρία των κοινοτικών ταµείων για ένα µέλλον  - προκειµένου να αξιοποιηθεί η ευκαιρία των κοινοτικών ταµείων νθε τι τητ ς ι 
ν τυ ης για τη χώρα. 

“ ποστολή της   σε αυτό το νέο περιβάλλον είναι να σταθεί στο πλευρό κάθε πρωτοβουλίας προόδου. χι µόνον 

µε την αξιοποίηση της ισχυρής κεφαλαιακής µας βάσης, αλλά και µε την εµπειρία και την υψηλή εξειδίκευση των εκατοντάδων τελεχών υψηλή εξειδίκευση των εκατοντάδων τελεχών υψηλή εξειδίκευση
µας σε όλη την Ελλάδα.  δική µας αποστολή είναι  δική µας αποστολή είναι  δική µας αποστολή να βοηθήσουµε τους επιχειρηµατίες να αντιµετωπίσουν τις όποιες πρόσκαιρες να βοηθήσουµε τους επιχειρηµατίες να αντιµετωπίσουν τις όποιες πρόσκαιρες να βοηθήσουµε τους επιχειρηµατίες
δυσκολίες, να προετοιµαστούν εγκαίρως για το νέο διεθνές περιβάλλον, να διαγνώσουν νέο διεθνές περιβάλλον, να διαγνώσουν νέο διεθνές περιβάλλον ποιο χρηµατοδοτικό εργαλείο απαντά 
καλύτερα στις ανάγκες τους και, φυσικά, να τους συνδράµουµε, στην καλύτερα στις ανάγκες τους και, φυσικά, να τους συνδράµουµε, στην καλύτερα στις ανάγκες τους πορεία ωρίµανσης και επιτυχίας του επιχειρηµατικού τους πορεία ωρίµανσης και επιτυχίας του επιχειρηµατικού τους πορεία ωρίµανσης και επιτυχίας
σχεδίου”, σηµείωσε.σχεδίου”, σηµείωσε.σχεδίου

ΣΤΟ ΕΠΙ Ε ΤΡΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟΕΠΙΚΕΝΤΡΟΕΠΙΚΕΝΤΡΟΕΠΙΚΕΝΤΡΟ
ΣΤΟ

σ ης της  
ποστολή της   είναι να σταθεί στο πλευρό κάθε πρωτοβουλίας προόδου

https://www.youtube.com/watch?v=TWOexOKQZqs
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ΣΤΟ ΕΠΙ Ε ΤΡΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟΕΠΙΚΕΝΤΡΟΕΠΙΚΕΝΤΡΟΕΠΙΚΕΝΤΡΟ
ΣΤΟ

Αναφερόµενος στις ηµ τ τι ς υν τ τητες που δηµιουργούνται στις ελληνικές επιχειρήσεις, µεγάλες και µικροµεσαίες, 

προκειµένου να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν επενδυτικά σχέδια ανάπτυξης, ο κ. άλτης υπογράµµισε πως το µε  ν µ ης ι 
νθε τι τητ ς µπορεί να προσφέρει σηµ ντι ή ε ι ν µηση ηµ τ ι ν µι ύ στ υς ι  τις ε ι ει ήσεις, ενώ σηµείωσε 

πως µαζί µε τον ν τυ ι  µ , το Ε  και τους υπόλοιπους ευρωπα κούς πόρους, προσφέρεται  Ε  και τους υπόλοιπους ευρωπα κούς πόρους, προσφέρεται  Ε µία µοναδική ευκαιρία στη 
γενιά µας να καλύψει το επενδυτικό κενό περίπου υρώ  δισ  που µας κληροδότησε η οικονοµική κρίση”.ου µας κληροδότησε η οικονοµική κρίση”.ου µας κληροδότησε η οικονοµική κρίση

Εξειδικεύοντας τις προ ποθέσεις ώστε η κρίση να µετατραπεί σε 

ευκαιρία, ο κ. άλτης σηµείωσε πως η ιτε  πρέπει να παραµείνει 

αµετακίνητη στη στρατηγική της επιλογή για αναβάθµιση των υποδοµών, 

την απλοποίηση του αδειοδοτικού πλαισίου και τη διαµόρφωση ενός 

φιλικότερου φορολογικού περιβάλλοντος, αλλά και να συνεχίσει την ήδη 

καρποφορούσα προσπάθεια για επιτάχυνση της ηφιοποίησης σε όλες

τις υπηρεσίες του ηµοσίου και τη ικαιοσύνη”. Αναφορικά µε τον  

τ ν τ ε ν, και ειδικότερα της Alpha Bank, ανέφερε πως ύ ι  

ευθύνη ε ν ι η ισ υ ή στή ι η της υ ι ύς ε ι ει ηµ τι τητ ς, 

όχι, όπως χαρακτηριστικά επεσήµανε, απλώς µε δάνεια κεφαλαίου 

κίνησης, αλλά και µε δάνεια µεγαλύτερης διάρκειας που 

χρηµατοδοτούν νέα επιχειρηµατικά σχέδια”. 

Τέλος, ο CE  του Οµίλου ανέδειξε την ανάγκη κινητοποίησης του ίδιου του επιχειρηµατικού κόσµου του πιο κρίσιµου παράγοντα στην 

εξίσωση της ανάπτυξης”, εξηγώντας πως η ε ιτυ  τ υ υ ε ει ήµ τ ς της ν τυ ης ε ετ ι στην σιστι τητ  τ ν 

ε ι ει ήσε ν να αναλάβουν την πρωτοβουλία, δεσµεύοντας κεφάλαια για νέες επενδύσεις.

 CE  ασίλης άλτης, κατά τον σύντοµο χαιρετισµό του στην έναρξη 
της εκδήλωσης.
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Το τρίπτυχο ν τυ η  ε εν ύσεις ι ε ι ει ηµ τι τητ  βρέθηκε στο επίκεντρο των παρεµβάσεων του ντι υ της 
Ευ ής Ε ιτ ής  Μ τη ιν  τ υ ν η τή υ ύ ι ν µι ν  υ υ η και του 
ν η τή υ ύ ν τυ ης ι Ε εν ύσε ν  υ θ ν ση

Ειδικότερα, ο ντι ε ς της Ευ ής Ε ιτ ής  Μ της ιν ς, σε βιντεοσκοπηµένο µήνυµά του, χαρακτήρισε το 
µε  ν µ ης ι νθε τι τητ ς ως εµβληµατικό υπερ όπλο και µία ιστορική τοµή για την υρώπη”, καθώς για πρώτη εµβληµατικό υπερ όπλο και µία ιστορική τοµή για την υρώπη”, καθώς για πρώτη εµβληµατικό υπερ όπλο και µία ιστορική τοµή για την υρώπη

φορά πραγµατοποιείται από κοινού δανεισµός, στη βάση ενός απόλυτα ισοσκελισµένου κοινοτικού προ πολογισµού, για να 
χρηµατοδοτηθούν επενδύσεις σε κράτη µέλη µε σκοπό την ανάκαµ η από µία κοινή κρίση και την ενδυνάµωση της ανθεκτικότητας και της 
συνοχής των οικονοµιών και των κοινωνιών µας”. Τονίζοντας τη σηµασία του Ταµείου Ανάκαµψης ειδικά για την Ελλάδα, ο κ. Σχοινάς συνοχής των οικονοµιών και των κοινωνιών µας”. Τονίζοντας τη σηµασία του Ταµείου Ανάκαµψης ειδικά για την Ελλάδα, ο κ. Σχοινάς συνοχής των οικονοµιών και των κοινωνιών µας
ανέφερε πως αποτελεί µία ιστ ι ή ευ ι , ώστε η χώρα να αξιοποιήσει στο έπακρο τις παραγωγικές δυνάµεις της, µε έµφαση τον 

η ι  µετ σ ηµ τισµ  ι την σινη µετ ση τ ν ε ι ει ήσε ν ι ς τ ν µι µεσ ν, για να µπορέσουµε να 
εξελίξουµε το παραγωγικό µας µοντέλο µε λίγο πάνω από Ευρώ  δισ. σε επιχορηγήσεις και δάνεια, που προβλέπεται να κινητοποιήσουν ισ. σε επιχορηγήσεις και δάνεια, που προβλέπεται να κινητοποιήσουν ισ. σε επιχορηγήσεις και δάνεια, που προβλέπεται να κινητοποιήσ
έως και Ευρώ  δισ. σε επενδύσεις στη χώρα την επόµενη πενταετίαέως και Ευρώ  δισ. σε επενδύσεις στη χώρα την επόµενη πενταετίαέως και Ευρώ  δισ. σε επενδύσεις στη χώρα την επόµενη πενταετ ”. Πρόσθεσε δε ότι η Ελλάδα σχεδιάζει να χρησιµοποιήσει τα ία”. Πρόσθεσε δε ότι η Ελλάδα σχεδιάζει να χρησιµοποιήσει τα ία
Ευρώ 1 ,  δισ. δανείων από το Ταµείο Ανάκαµψης για την παροχή κεφαλαίων, για την άµεση στήριξη ιδιωτικών επενδύσεων, µέσω 
χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων, όπως είναι και η Alpha Bank”.χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων, όπως είναι και η Alpha Bank”.χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων, όπως είναι και η Alpha Bank

Μ της ιν ς  
µβληµατικό υπερ όπλο το  

Ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπα κής Επιτροπής κ. Μαργαρίτης Σχοινάς, 
σε βιντεοσκοπηµένο µήνυµά του.

ΣΤΟ ΕΠΙ Ε ΤΡΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟΕΠΙΚΕΝΤΡΟΕΠΙΚΕΝΤΡΟΕΠΙΚΕΝΤΡΟ
ΣΤΟ
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 ν η τής υ ς ι ν µι ν   ς 
υ ης  κατά τον χαιρετισµό του, σηµείωσε πως το νει τι  

σ ς τ υ Εθνι ύ ε υ ν µ ης ι νθε τι τητ ς 
Ε  , ύψους Ευρώ 1 ,  δισ., θα χορηγηθεί στις επιχειρήσεις 

χωρίς µ  ν µει η  ευ ς ∆ηµ σ υ και κάλεσε 
τις επιχειρήσεις να υποβάλουν, άµεσα, τα επενδυτικά τους σχέδια προς τις 
τράπεζες, ώστε να αποκτήσουν το πλεονέκτηµα στο ιδιαίτερα ελκυστικό 
επιτόκιο, ύ ους , , που συνοδεύει τα πρώτα δάνεια του αµείου 
νάκαµ ης”. Επιπρόσθετα, ανέφερε πως είναι νάκαµ ης”. Επιπρόσθετα, ανέφερε πως είναι νάκαµ ης τ ιµη η ν  

τ µ , που επιτρέπει στις επιχειρήσεις να υποβάλουν τα επενδυτικά 
τους σχέδια, ηλεκτρονικά -διαδικασία µάλιστα, που από 1. . 0  
καθίσταται υποχρεωτική, προσθέτοντας πως είναι έτοιµο 
και το Μητρώο Αξιολογητών για τα δάνεια του Ταµείου Ανάκαµψης, 
ώστε οι αξιολογητές να ελέγχουν την επιλεξιµότητα των επενδυτικών 
έργων, σε συνεργασία µε τις τράπεζες και τους επενδυτικούς φορείς.

ν η τής υ ς ν τυ ης ι Ε εν ύσε ν  ς 
θ ν σης αναφέρθηκε σε  τ  εύ ς τ ν ν τυ ι ν 

ε ε ν που προσφέρει η Πολιτεία, ώστε να υποστηρίξει την ε ε ν που προσφέρει η Πολιτεία, ώστε να υποστηρίξει την ε ε ν
επενδυτική δραστηριότητα των επιχειρήσεων. Ειδικότερα, 
ο κ. Παπαθανάσης υπογράµµισε τόσο τις δυνατότητες που θα προσφέρει 
ο νέος ν τυ ι ς µ ς προς τις επιχειρήσεις, µε έµφαση στην 
ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυξη και κατανοµή των πόρων στους 
κλάδους της οικονοµίας, όσο και τις ευκαιρίες που προσφέρει ο µ ς 
ε  τ τη ι ν Ε εν ύσε ν, καθώς και ο µ ς ι  τη ∆ ιη 
ν τυ ι ή Μετ ση, που ενισχύει επενδυτικά σχέδια στις 

περιοχές απολιγνιτοποίησης.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών, κ. όδωρος Σκυλακάκης.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
κ. ίκος Παπαθανάσης.

ΣΤΟ ΕΠΙ Ε ΤΡΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟΕΠΙΚΕΝΤΡΟΕΠΙΚΕΝΤΡΟΕΠΙΚΕΝΤΡΟ
ΣΤΟ

µι ες   υ η ι  θ ν ση
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ΣΤΟ ΕΠΙ Ε ΤΡΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟΕΠΙΚΕΝΤΡΟΕΠΙΚΕΝΤΡΟΕΠΙΚΕΝΤΡΟ
ΣΤΟ

Η δηµοσιογράφος ώρα Αναγνωστοπούλου µε τα Στελέχη της Alpha Bank 
Τηλέµαχο Γεωργάκη, ίκο εζερίτη, και Ευάγγελο αλαµάκη.

υ ήτηση τε ε ν hol al  Banking της lpha Bank  ο στοίχηµα για το αύριο”

Στο δεύτερο µέρος της εκδήλωσης, πραγµατοποιήθηκε 
συ ήτηση, την οποία συντόνισε η ηµ σι ς ∆  
ν ν στ ύ υ, µε τη συµµετ ή τ ν τε ε ν της 

ε ς  η µ υ ε η, Επικεφαλής της ιεύθυνσης 
Εµπορικής Τραπεζικής, υ ε ε τη, Επικεφαλής της 
ιεύθυνσης Σύνθετων ρηµατοδοτήσεων και Ευ ε υ 

µ η, Επικεφαλής της ιεύθυνσης Επενδυτικής Τραπεζικής. 

Ο  ε ης ανέφερε πως η Alpha Bank διαθέτει την 
αποφασιστικότητα και την ισχυρή τεχνογνωσία να χρηµατοδοτήσει 
τις επιχειρήσεις, επισηµαίνοντας, ωστόσο, ότι υπάρχουν διαφορές
µε το παρελθόν, καθώς, όπως εξήγησε, οι χρηµατοδοτήσεις 
σήµερα βασί ονται κατά κύριο λόγο στη βιωσιµότητα της 
επιχείρησης και την ικανότητά της να εξυπηρετήσει τον δανεισµό 
της από τις λειτουργικές της ροές”. Ειδικότερα, υπογράµµισε πως της από τις λειτουργικές της ροές”. Ειδικότερα, υπογράµµισε πως της από τις λειτουργικές της ροές
η Τράπεζα στοχεύει στη ηµ τ τηση ε εν υτι ν σ ε ν
µε επίκεντρο τη µε θυνση, την ε στ ει  και την ιν τ µ , ενώ υπογράµµισε το τεράστιο θεµ  τε ν ν σ ς ι 
εµ ει ς, που διαθέτει η Τράπεζα τόσο στη χρηµατοδότηση µικροµεσαίων επιχειρήσεων, όσο και των κλάδων του τουρισµού, 
της βιοµηχανίας, των έργων υποδοµών, της ενέργειας και της ναυτιλίας.

Ο  ε ε της επεσήµανε τον τ νιστι   της Alpha Bank στη ηµ τ τηση σύνθετ ν ι σηµ ντι ν ν 
υ µ ν, όπου η χρηµατοδότηση κάλυψε πολλαπλές ανάγκες και ιδιαιτερότητες. Ανέφερε χαρακτηριστικά τη χρηµατοδότηση από 
την Τράπεζα της τ στ σης τ υ ύ υ ει ι , που συνιστά µία ή τι ή  ε ν υσης στι ής ν σης, 
µε αιχµή την σινη µετ ση, µε τη συνεργασία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των επιχειρήσεων και των θεσµικών χρηµατοδοτών. 

Ο  µ ης σηµείωσε πως ο ρόλος της Alpha Bank στην υ η τ υ ε εν υτι ύ εν ύ είναι σίγουρα θεσµι ς  
η  ι τι ς, τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι εδώ και δεκαετίες και µέσα από πολλές και έντονες κρίσεις, βοηθάµε 

τους ανθρώπους και τις επιχειρήσεις να φτιάξουν, να χτίσουν πράγµατα , καθώς το δύσκολο δεν µας αποτρέπει, αλλά µας κάνει να το δύσκολο δεν µας αποτρέπει, αλλά µας κάνει να το δύσκολο δεν µας αποτρέπει
επιµένουµε να λύνουµε την εξίσωση για τον Πελάτη”. Υπογράµµισε, στο πλαίσιο αυτό, την να λύνουµε την εξίσωση για τον Πελάτη”. Υπογράµµισε, στο πλαίσιο αυτό, την να λύνουµε την εξίσωση για τον Πελάτη µ ση υ σ ει η Alpha Bank 
στην ή ιστι ν ύσε ν, που, εκτός από τα τραπεζικά δάνεια, περιλαµβάνει και τον προσδιορισµό και την προσέλκυση 
του κατάλληλου µίγµατος χρηµατοδότησης. Σε αυτή την πρακτική εντάσσεται και το AA. του κατάλληλου µίγµατος χρηµατοδότησης. Σε αυτή την πρακτική εντάσσεται και το AA. του κατάλληλου µίγµατος χρηµατοδότησης. Σε αυτή την πρακτική εν

υ ήτηση τε ε ν hol al  Banking της lpha Bank  
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Ο Γενικός ιευθυντής holesale Banking Γιάννης Εµίρης, ο CE  ασίλης 
άλτης και ο Αντιπρόεδρος του ΣΕΤΕ κ. Ευτύχης ασιλάκης. 

Στην επόµενη ενότητα της εκδήλωσης µε θέµα ηµ τ τηση  

εν ύσεις ι Bι σιµη Aν τυ η”, ο σ ης της, 

ο ι ννης Εµ ης και ο ντι ε ς τ υ Ε Ε  Ευτύ ης 

σι ης συζήτησαν για τις επενδυτικές ευκαιρίες και τις 

προκλήσεις που αντιµετωπίζουν οι επιχειρήσεις, µε άξονα τον 

τ µ  τ υ υ ισµ ύ. 

Με αφορµή πρόσφατη έκθεση που εκπόνησε η ιεύθυνση 

Οικονοµικών Μελετών της Τράπεζας για τον τουριστικό κλάδο, 

ο  της ανέφερε πως ο Τουρισµός, λειτούργησε ως 

σωσίβια λέµβος”, κατά τις αλλεπάλληλες κρίσεις που 

εκδηλώθηκαν, ενώ υπογράµµισε πως συνολικά ο κλάδος, 

µε τα πρότυπα που θέτει και τα έσοδα που διασφαλίζει, έχει σι στι  τε σµ τ  σε ιν νι  ι ι ν µι  

ε ε . Εξειδικεύοντας τον θετικό πολλαπλασιαστικό αντίκτυπο του Τουρισµού, υπογράµµισε πως οι τ ι ι τι ς εισ εις

πρώτον, κινητοποιούν και χρηµατοδοτούν  επενδύσεις υποδοµών, συµβάλλοντας στην επενδύσεις υποδοµών, συµβάλλοντας στην επενδύσεις υποδοµών ενίσχυση τοπικών επιχειρήσεων, ενίσχυση τοπικών επιχειρήσεων, ενίσχυση τοπικών επιχειρήσεων

δεύτερον, βελτιώνουν συνολικά τους όρους του εµπορίου, ενισχύοντας τη όρους του εµπορίου, ενισχύοντας τη όρους του εµπορίου δηµιουργία θέσεων εργασίας αλλά και την δηµιουργία θέσεων εργασίας αλλά και την δηµιουργία θέσεων εργασίας

ενσωµάτωση της τεχνολογικής προόδου, και τρίτον, παράγουν σηµαντικές ενσωµάτωση της τεχνολογικής προόδου, και τρίτον, παράγουν σηµαντικές ενσωµάτωση της τεχνολογικής προόδου εξωτερικές οικονοµίες, που πρακτικά συµβάλλουν εξωτερικές οικονοµίες, που πρακτικά συµβάλλουν εξωτερικές οικονοµίες

στο να δηµιουργηθεί ένα υποστηρικτικό οικοσύστηµα µε συµµετοχή και από άλλους τοµείς της οικονοµίαςυποστηρικτικό οικοσύστηµα µε συµµετοχή και από άλλους τοµείς της οικονοµίαςυποστηρικτικό οικοσύστηµα ”. Αναφερόµενος, µάλιστα,  µε συµµετοχή και από άλλους τοµείς της οικονοµίας”. Αναφερόµενος, µάλιστα,  µε συµµετοχή και από άλλους τοµείς της οικονοµίας

στις νέες συνθήκες που δηµιουργήθηκαν λόγω της πανδηµίας, ο CE  του Οµίλου προέταξε, ως ένα ν  σµι  m ga r n , 

τις προτιµήσεις των τουριστών να προσδίδουν ολοένα και µε ύτε η ύτητ  στην εµ ει  που αποκοµίζουν από την 

επίσκεψή τους σε έναν προορισµό.

ΣΤΟ ΕΠΙ Ε ΤΡΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟΕΠΙΚΕΝΤΡΟΕΠΙΚΕΝΤΡΟΕΠΙΚΕΝΤΡΟ
ΣΤΟ

ρηµατοδότηση, πενδύσεις και ιώσιµη νάπτυξη  
υ ήτηση τ ν  τη ι Εµ η µε τ ν ντι ε  τ υ Ε Ε  Ευτύ η σι η
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Από την πλευρά του,   Εµ ης σηµε σε τι η στή ι η υ 
σ ει η Alpha Bank στ ν υ ισµ  τ  τε ευτ   τη 

ε ν ι υε ε η, καθώς ενίσχυσε τα καινοτόµα επενδυτικά 
σχέδια των επιχειρήσεων του κλάδου, αξιοποιώντας τα αναπτυξιακά
εργαλεία της χώρας και τα κεφάλαια της ράπε ας µε συµφέροντες 
όρους”. πως ανέφερε χαρακτηριστικά, υποστηρίξαµε τον 
ουρισµό µε µακροπρόθεσµη χρηµατοδότηση που καλύπτει τις 

ανάγκες του κλάδου για άγιο κεφάλαιο, και παράλληλα µε τον 
συµβουλευτικό µας ρόλο, αξιοποιώντας τη βαθιά και πολυετή 
γνώση της εγχώριας και διεθνούς οικονοµίας”. Συµπλήρωσε δε ότι 
καθ  όλη τη διάρκεια των τελευταίων ετών και παρά τις διαδοχικές 

κρίσεις, η Alpha Bank έχει σταθεί µε συνέπεια, κατανόηση και 
ετοιµότητα δίπλα στο ελληνικό επιχειρείν”. Ιδίως για την 
αντιµετώπιση των προκλήσεων που δηµιούργησε η πανδηµία, 
η Alpha Bank ήτ ν η τη ε  υ υι θ τησε 

τ ι  την τ ση σε ν νε ν

Ο κ. Εµίρης υπογράµµισε επίσης, την ε τετ µ νη εµ ει  της Τράπεζας στη ηµ τ τηση σηµ ντι ν υ µ ν υ 
τ ντ ι τ υ τ υ ιστι ύ υ, όπως για παράδειγµα τα Περιφερειακά Αεροδρόµια. Οι χρηµατοδοτήσεις, ο ουρισµός και οι 

άλλες µορφές συνεργασίας απαιτούν συµπόρευση µε τον επιχειρηµατία, ώστε να υποστηρίξουµε τη δραστηριότητά του τόσο εντός, όσο 
και εκτός Ελλάδος”, συµπλήρωσε. Ο Γενικός ιευθυντής holesale Banking της Alpha Bank µίλησε τέλος για τη σηµ σ  της 
ι σιµ τητ ς στις ηµ τ τήσεις, καθώς αυτή περιορί ει τα απρόβλεπτα και διασφαλί ει την ανθεκτικότητα των επενδύσεων”.

Από την πλευρά του, ο  σι ης επεσήµανε πως ο υ ισµ ς έχει διαµορφώσει τα τελευταία χρόνια ένα ισχυρό ran  nam , 
τονίζοντας πως µε εφαλτήριο την πανδηµική κρίση υπήρξε ένα σηµ ντι  ι τι  µ  σε σχέση µε το παρελθόν, µε νέα προ όντα 
και καλύτερες προ ποθέσεις, ώστε να ανταποκριθούν οι επιχειρήσεις του κλάδου στις υψηλές προσδοκίες των τουριστών, που 
αναζητούν συν ει  συν ει  ι τη τιστη εµ ει  ε υ η τησης στ υς ισµ ύς που επιλέγουν. Η ι σιµ τητ  
στ ν υ ισµ , τόνισε ο κ. ασιλάκης, έχει δύο συνιστώσες, τη διαχρονικότητα, υπό την έννοια της ανταπόκρισης στις ανάγκες των 
καιρών, όπως το θετικό περιβαλλοντικό αποτύπωµα, και την ανθεκτικότητα, υπό την έννοια της ετοιµότητας των επιχειρήσεων, µε 
κατάλληλα εργαλεία και σχέδια, να αντιµετωπίσουν απρόβλεπτες καταστάσεις”. Υπογράµµισε, ακόµη, πως για να υπάρξει ι υση τ υ 
τ υ ιστι ύ ντ ς απαιτείται τ ι ή ε ι ή ιεύ υνση της τουριστικής δραστηριότητας εντός της χώρας, που θα 
επιτρέψει και την αναλογικότερη επένδυση σε υποδοµές, και ιεύ υνση της νι ής ι ει ς της τ υ ιστι ής ε ι υ, 
γεγονός που, όπως σηµείωσε µε έµφαση, θα δηµιουργήσει και ελκυστικότερους όρους απασχόλησης για τους εργαζοµένους του 
κλάδου. Τέλος, ο Αντιπρόεδρος του ΣΕΤΕ τόνισε την ν η ι  µε θυνση ι στ ι ή ε ει ευση στ ν τ υ ιστι  τ µ , 
ενώ ανέφερε πως είναι σηµαντικό να υπάρξει αξιοποίηση των πόρων του Ταµείου Ανάκαµψης και για τη ηµι υ  ε ει ι ευµ ν ν 

µµ τ ν ε ιµ σης τ ν ε µ ν ν στ ν υ ισµ .      

Ο Γενικός ιευθυντής holesale Banking Γιάννης Εµίρης.

ΣΤΟ ΕΠΙ Ε ΤΡΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟΕΠΙΚΕΝΤΡΟΕΠΙΚΕΝΤΡΟΕΠΙΚΕΝΤΡΟ
ΣΤΟ
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Ο ιευθυντής Πληροφορικής στο Media a  του MI  κ. Μιχάλης Μπλέτσας.

Από αριστερά  ο  Γιάννης Εµίρης, ο κ. Ευτύχης ασιλάκης, 
ο κ. ίκος Παπαθανάσης, ο ασίλης άλτης, ο κ. όδωρος Σκυλακάκης, 
η κυρία ώρα Αναγνωστοπούλου και ο κ. Μιχάλης Μπλέτσας.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε µε την παρέµβαση του ∆ιευθυντή 
η ι ής στ  ia a  τ υ ε ν ι ύ νστιτ ύτ υ 

της Μ σ υσ της   Μι η Μ τσ , ο οποίος 

συζητώντας µε τη ώρα Αναγνωστοπούλου, υπογράµµισε την 

ν η ν  υ ει µετ ση  την η ι ηση υ 
τε ε  την ή ι ηση η ι ν ε ε ν  στ ν 

η ι  µετ σ ηµ τισµ , που είναι η ουσιαστική ενσωµάτωση 

των νέων τεχνολογιών στις καθηµερινές διαδικασίες λειτουργίας των 

επιχειρήσεων. Πρόσθεσε ότι  η ι ς µετ σ ηµ τισµ ς  
ε τ ς  την ύ ηση της ι τητ ς τ ν 
ε ι ει ήσε ν  συµ ει  στην ι ν µι ή 
ν τυ η  ν ντ ς ς ει µ  τη ε τ ση της 

τ ύτητ ς ν µής ι ι σύνης  υ  ε σ ν ε ιτευ θε  
θ  ιευ ύνει σηµ ντι  την ε εν υτι ή στη ι τητ . 

Τέλος, ο κ. Μπλέτσας έκανε ειδική µνεία στην ανάγκη αναβάθµισης του 

εκπαιδευτικού συστήµατος στην Ελλάδα, υπογραµµίζοντας ότι, πλέον, οι 

τες ύ ες της ιν τ µ ς ε ν ι η συνε τι τητ  
η ηµι υ ι τητ  ι η ε ι ιν ν , που αποτελούν χρήσιµο 

συνδυασµό ήπιων δεξιοτήτων (soft skills), οι οποίες είναι πολύ 

σηµαντικές τόσο στις επιχειρήσεις, όσο και στα πανεπιστηµιακά ιδρύµατα. 

ΣΤΟ ΕΠΙ Ε ΤΡΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟΕΠΙΚΕΝΤΡΟΕΠΙΚΕΝΤΡΟΕΠΙΚΕΝΤΡΟ
ΣΤΟ
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B in  omorro  ε τ  στ  ε τ  ει ήσε ν τη ε τι ν στ θµ ν B in  omorro  ε τ  στ  ε τ  ει ήσε ν τη ε τι ν στ θµ ν 

ΣΤΟ ΕΠΙ Ε ΤΡΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟΕΠΙΚΕΝΤΡΟΕΠΙΚΕΝΤΡΟΕΠΙΚΕΝΤΡΟ
ΣΤΟ

Το ενδιαφέρον των ΜΜΕ προσέλκυσε η εκδήλωση, καθώς τόσο τα ενηµερωτικά sites και οι εφηµερίδες, όσο και οι τηλεοπτικοί 

σταθµοί αναφέρθηκαν στο θέµα. Ειδικότερα, τα δελτία ειδήσεων των καναλιών Star, Alpha και Σ Α  µετέδωσαν τα παρακάτω



<       13 / 101      >

Η Alpha Bank αρωγός στην οικονοµική ανάπτυξη της ρήτης
Ο επιχειρηµατικός κόσµος της ρήτης πρότυπο ανθεκτικότητας, εξωστρέφειας και ανάπτυξης”, 

ασίλης άλτης CE  Οµίλου Alpha Bank

 στ ή της lpha Bank στ  
τ στηµ  ε υ

Από αριστερά  η ραγκίσκη Μελίσσα, 
ο ίκος αλιτσουνάκης, Επικεφαλής 
Γραφείου CE , ο Ισίδωρος Πάσσας, 
ο ωνσταντίνος αφνοµήλης, ιευθυντής 
του αταστήµατος Alpha Bank Ηρακλείου, 
ο ασίλης άλτης, η Μαρία Παπαγεωργίου, 
ιευθύντρια της ιεύθυνσης αταστηµάτων 

Αττικής ΙΙ, οτιοδυτικής Ελλάδας και ήσων 
και ο Παναγιώτης Τζίµας Υποδιευθυντής της 
αυτής ιεύθυνσης.  

Σ

ΣΤΟ ΕΠΙ Ε ΤΡΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟΕΠΙΚΕΝΤΡΟΕΠΙΚΕΝΤΡΟΕΠΙΚΕΝΤΡΟ
ΣΤΟ

         το πλαίσιο στήριξης της επιχειρηµατικότητας, η ιοίκηση της Alpha Bank πραγµατοποίησε τετραήµερη περιοδεία στο σύνολο των  
         οµών της ρήτης, µε ε ι ε ής τ ν  σ η τη και τη συµµετοχή των ενι ν ∆ιευθυντ ν hol al  Banking  
        ι ννη Εµ η ι R ail Banking σ υ σσ , της hi  man R o rc  ic r σ ης Με σσ  και των 
ιευθυντών Εµπορικής Τραπεζικής, ρηµατοδοτήσεων Τουριστικών και ησιωτικών Επιχειρήσεων, Τραπεζικής Μικρών Επιχειρήσεων και 
ικτύου αταστηµάτων της Τράπεζας. 

Από τις 10 έως τις 1  Μα ου 0 , κλιµάκια Στελεχών της Alpha Bank συναντήθηκαν µε ε σ υς του επιχειρηµατικού κόσµου, 
τ  ύ ι    τ ν  τ υ τ υ ισµ ύ, και είχαν την ευκαιρία να συνοµιλήσουν διά ζώσης µαζί τους τόσο για τη διαχείριση 

της τρέχουσας οικονοµικής συγκυρίας, όσο και για την ενε ηση ν ν ε εν υτι ν σ ε ν, µέσα και από την ι ηση τ ν 
ι θ σιµ ν ιν τι ν ηµ τ τι ν ε ε ν. 

  τ υ µ υ σ ης της σηµε σε  “  Κρήτη συνιστά τον βασικό πυλώνα στήριξης της τουριστικής µας βιοµηχανίας, 
η οποία και λειτουργεί όλη την τελευταία δεκαετία ως σωσίβια λέµβος  για την ελληνική οικονοµία, απορροφώντας, µερικώς, τις 
συνέπειες από τις αλλεπάλληλες κρίσεις. Εκτεθειµένος εδώ και χρόνια στον παγκόσµιο ανταγωνισµό, ο επιχειρηµατικός κόσµος της 
Κρήτης λειτουργεί ως πρότυπο ανθεκτικότητας, εξωστρέφειας και συνεχούς επένδυσης στην ποιότητα, επιτυγχάνοντας τη συνεχή 
αναβάθµιση των προσφερόµενων υπηρεσιών και προ όντων και τη δηµιουργία αξίας για την τοπική και την εθνική οικονοµία. Οι συ ητήσεις 
µε την ανήσυχη και ακµά ουσα επιχειρηµατικότητα της Κρήτης µε γεµί ουν αισιοδοξία για τις αναπτυξιακές δυνατότητες της πατρίδας µας 
και επιβεβαιώνουν την αποφασιστικότητα της Alpha Bank να στηρίξει ό,τι σηµαίνει ρόοδος στον κοινωνικό και τον οικονοµικό στίβο”.



<      14 / 101    >

Η ρήτη αποτέλεσε τον τρίτο, κατά σειρά, σταθµό της ιοίκησης της Τράπεζας στην Περιφέρεια, καθώς έχουν προηγηθεί 
αντίστοιχες περιοδείες στη όρειο Ελλάδα και τη εσσαλία, οι οποίες σηµατοδοτούν την σιστι τητ  της ∆ι ησης 
να σταθεί στ  ευ  τ ν ε ηνι ν ε ι ει ήσε ν σε η την Ε , στο πλαίσιο υλοποίησης της φιλόδοξης πιστωτικής 
πολιτικής της Alpha Bank για τη ι τευση ν ν ν ν  τ ν Ευ   ισ  στην ε ηνι ή ι ν µ  την σε ή 
τ ιετ .

ΣΤΟ ΕΠΙ Ε ΤΡΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟΕΠΙΚΕΝΤΡΟΕΠΙΚΕΝΤΡΟΕΠΙΚΕΝΤΡΟ
ΣΤΟ

Οι η ήσεις της Τράπεζας καθώς και τα εγκεκριµένα πιστοδοτικά όρια προς την κρητική οικονοµία υπερβαίνουν σήµερα,
τα Ευ   ισ , ενώ από το ίκτυο αταστηµάτων της εξυπηρετούνται ε ισσ τε ες   ε ι ει ήσεις. 

Στιγµιότυπα από τις συναντήσεις του CE  και των Στελεχών της Τράπεζας µε εκπροσώπους του επιχειρηµατικού κόσµου της ρήτης.
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Συνολικά, η αποστολή της Τράπεζας ε ε συν ντήσεις µε ε ισσ τε υς   ε ι ει ηµ τ ες  ε ι ε ής τ ν 
µε ύτε ν µ ν  ι µεσ ν ι µι ν ε ι ει ήσε ν, από τους κλάδους του τουρισµού, της αγροδιατροφής, 
των ΑΠΕ, της µεταποίησης και της βιοµηχανίας.  

ΣΤΟ ΕΠΙ Ε ΤΡΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟΕΠΙΚΕΝΤΡΟΕΠΙΚΕΝΤΡΟΕΠΙΚΕΝΤΡΟ
ΣΤΟ

Στιγµιότυπα από τις συναντήσεις του CE  και των Στελεχών της Τράπεζας µε εκπροσώπους του επιχειρηµατικού κόσµου της ρήτης.
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µ τη στή ι η στην τ ι ή ιν ν  ι τη υν ι ε  ε ι ει ηµ τι τητ  

Στο πλαίσιο της περιοδείας, ο σ ης της είχε συνάντηση µε τον 

ε ι ε ει η ήτης  τ ύ  ν υτ η, κατά τη διάρκεια της 

οποίας, συ ητήθη ν τ  ν τυ ι  ν  της ε ι ει ς ι  τη 

ε τ ση τ ν υ µ ν  την σ υση ν ν ε εν ύσε ν και 

την περαιτέρω ν τυ η της ε ι ει ηµ τι τητ ς ι της 

σ ησης στην ρήτη. 

Επίσης, κατά τη διάρκεια της επίσκεψης στο νησί, ο  της ι 

η R  σ η Με σσ , συν ευ µεν ι  τ ν ενι  

∆ιευθυντή R ail Banking σ  σσ  ι την Ε ι ε ής της 

∆ιεύθυνσης τ στηµ τ ν ττι ής  τι υτι ής Ε ς ι 

ήσ ν Μ  ε υ, πραγµατοποίησαν συνάντηση µε την 

Αστική Μη ερδοσκοπική Οργάνωση omen o Business , µε στόχο τη 

στρατηγική συνεργασία των δύο µερών σε θ µ τ  θησης της 

υν ι ε ς εν υν µ σης ι ε ι ει ηµ τι τητ ς στην ελληνική 

περιφέρεια αλλά και την υποστήριξη των γυναικών που σήµερα, 

εργάζονται ή έχουν κατά το παρελθόν σταδιοδροµήσει στην οικογένεια 

της Alpha Bank. 

Από αριστερά  ο Γιώργος Τερζής, ιευθυντής Επικοινωνίας και 
Εταιρικών Σχέσεων, ο ασίλης άλτης, ο κ. Σταύρος Αρναουτάκης, 

ο Γιάννης Εµίρης και ο ίκος αλιτσουνάκης.

Στιγµιότυπο από τη συνάντηση Στελεχών της Alpha Bank µε τις 
omen o Business” µε θέµα τη γυναικεία επιχειρηµατικότητα 

και ενδυνάµωση.

ΣΤΟ ΕΠΙ Ε ΤΡΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟΕΠΙΚΕΝΤΡΟΕΠΙΚΕΝΤΡΟΕΠΙΚΕΝΤΡΟ
ΣΤΟ
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Τέλος,   ι τ  τε η της ε ς ε ισ θη ν, µεταξύ άλλων, τ  τ στήµ τ  µ ς σε ει  
ε σ νησ  ι  ι  θυµν  ι νι  τη ∆ιεύθυνση ηµ τ τήσε ν υ ιστι ν ι ησι τι ν 

Ε ι ει ήσε ν θ ς ι τις µ ν ες ε υ η τησης ri a  ι ol  ε τ ν της Alpha Bank. 

Οι συζητήσεις µε τους Ε µεν υς της ε ς επικεντρώθηκαν στις θ σεις ε ιτ υνσης της ν τυ ης στο 
νησί, την ε ιτ  εν σ υση τ ν εσµ ν τ υ µ υ µε την τ ι ή ιν ν  και την ή η ι ηση τ ν ν ν 
ε ε ν τ ε ι ής  µ σ   την µ νση τ υ ε υ Μετ σ ηµ τισµ ύ της ε ς για την παροχή 
προσωποποιηµένων υπηρεσιών υψηλής προστιθέµενης αξίας προς τους Πελάτες της Alpha Bank.

Στιγµιότυπα από τις επισκέψεις του CE  και των Στελεχών της Τράπεζας στα αταστήµατα της Alpha Bank και στα Γραφεία 
της ιεύθυνσης ρηµατοδοτήσεων Τουριστικών και ησιωτικών Επιχειρήσεων στην ρήτη. 

ύτε ες  η στε ες υ η εσ ες ς τ ν ε τη 

ΣΤΟ ΕΠΙ Ε ΤΡΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟΕΠΙΚΕΝΤΡΟΕΠΙΚΕΝΤΡΟΕΠΙΚΕΝΤΡΟ
ΣΤΟ
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ιεύρυνση της Εκτελεστικής Επιτροπής και νέα οργανωτική δοµή της Alpha Bank
 για ευελιξία και ταχύτερη λήψη αποφάσεων

        η διεύρυνση της Εκτελεστικής Επιτροπής και την αναµόρφωση της διοικητικής δοµής του Οµίλου Alpha Bank ενέκρινε το ιοικητικό  
        Συµβούλιο, σηµατοδοτώντας την ν η εν ς ν υ ύ υ  µετ   µ  τ ιετ , κατά τη διάρκεια της οποίας ο µιλος, υπό τον 
CE  ασίλη άλτη, τυ ε ν  η σει µε συν ει  τ  ιτητι  ν  ε υ νσης τ υ ισ ισµ ύ  υ ησε σει  
στ τη ι ν συµ νι ν µε διεθνείς οµίλους διαµορφώνοντας νέες πηγές εσόδων, διαχειρίστηκε µε πλήρη επάρκεια την πανδηµία και 
διεκδίκησε τ νιστι   στη ν  ε  ν τυ ης για την ελληνική οικονοµία, µέσω της επιτυχούς ΑΜ  του 0 1.

“ το κλείσιµο ενός επιτυχηµένου τριετούς κύκλου εξυγίανσης του ισολογισµού µας από τα κόκκινα δάνεια και επαναπροσδιορισµού της
στρατηγικής µας, το ιοικητικό υµβούλιο της ράπε ας ενέκρινε τη διεύρυνση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Οµίλου, σηµατοδοτώντας την 
έναρξη µίας νέας εποχής.  ράπε ά µας, στηρι όµενη στην τεράστια προσπάθεια που έχετε καταβάλει, έχει γυρίσει σελίδα, αφήνοντας πίσω 
της τα προβλήµατα της δεκαετούς κρίσης, και, µέσα από την επιτυχή ύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου του , είναι έτοιµη να πρωταγωνιστήσει 
στη νέα περίοδο ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας” σηµείωσε σε µήνυµά του προς τα Στελέχη του Οµίλου ο  της. 
αι προσέθεσε  ια να µπορέσουµε να αντεπεξέλθουµε σε αυτό το δύσκολο και ανταγωνιστικό περιβάλλον, να ανταποκριθούµε στις 

αυξηµένες απαιτήσεις των ελατών µας και να επιτύχουµε τους φιλόδοξους στόχους για τους οποίους έχουµε δεσµευτεί στους Μετόχους µας, 
απαιτείται το επιχειρηµατικό µας µοντέλο να έχει ευελιξία στον σχεδιασµό, υ ηλά αντανακλαστικά και αποφασιστικότητα στη δράση µας”. 

Τ
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 ν  ι ι ητι ή µή ενισ ύει την Ε τε εστι ή Ε ιτ ή της ε ς, προσθέτοντας περιοχές στρατηγικού ενδιαφέροντος 
µέσω της διευρυµένης σύνθεσης. Παράλληλα, οριοθετούνται συγκεκριµένα ε  συν ει ς ι συνε σ ς µετ ύ 
τ ν ενι ν ∆ιευθυντ ν - µελών της Εκτελεστικής Επιτροπής, διασφαλίζοντας τ ύτητ  στη ή η σε ν  ι ντι  
συντ νισµ  ι ε ιτ  ε ιτ υνση τ υ ευ ύτε υ µετ σ ηµ τισµ ύ. 

Στη νέα Ε.Ε., το ανώτατο εκτελεστικό όργανο της Τράπεζας, εισέρχονται τ  ν  µ η και, συγκεκριµένα, 
οι ι ς υσ νθ υ ς, Γενικός ιευθυντής και Chief of Corporate Center, σ η Με σσ , Γενική ιευθύντρια, 
C R , και ι ς Μι υ ς, Γενικός ιευθυντής, ealth Management  reasur . 

Ο ς ς αποχωρεί από τη θέση του Chief egal and Governance fficer, καθώς έχει εκφράσει την πρόθεση να επιστρέψει 
στη συµβουλευτική δικηγορία. Εντούτοις, θα συνεχίσει να υποστηρίζει το ιοικητικό Συµβούλιο του Οµίλου και τη ιοίκηση ως Ει ι ς 

µι ς ύµ υ ς. 

Συνεπεία των ανωτέρω αλλαγών, η νέα Εκτελεστική Επιτροπή διαµορφώνεται ως εξής  

 ασίλης άλτης, CE

 Σπύρος ιλάρετος, Γενικός ιευθυντής Ανάπτυξης και αινοτοµίας

 Σπύρος Ανδρονικάκης, Γενικός ιευθυντής και Chief Risk fficer

 Λάζαρος Παπαγαρυφάλλου, Γενικός ιευθυντής και Chief Financial fficer

 Γιάννης Εµίρης, Γενικός ιευθυντής holesale Banking

 Ισίδωρος Πάσσας, Γενικός ιευθυντής Retail Banking

 ικόλας ρυσανθόπουλος, Γενικός ιευθυντής και Chief of Corporate Center

 Sergiu prescu, Γενικός ιευθυντής International Net ork

 Αναστασία Σακελλαρίου, Γενική ιευθύντρια και Chief ransformation fficer

 Στέφανος Μυτιληναίος, Γενικός ιευθυντής και Chief perating fficer

 ραγκίσκη Μελίσσα, Γενική ιευθύντρια και Chief uman Resources fficer

 Γιώργος Μιχαλόπουλος, Γενικός ιευθυντής ealth Management  reasur

 ασίλης άλτης, CE ασίλης άλτης, CE

 Σπύρος ιλάρετος, Γενικός ιευθυντής Ανάπτυξης και αινοτοµίας Σπύρος ιλάρετος, Γενικός ιευθυντής Ανάπτυξης και αινοτοµίας

 Σπύρος Ανδρονικάκης, Γενικός ιευθυντής και Chief Risk fficer Σπύρος Ανδρονικάκης, Γενικός ιευθυντής και Chief Risk fficer

 Λάζαρος Παπαγαρυφάλλου, Γενικός ιευθυντής και Chief Financial fficer Λάζαρος Παπαγαρυφάλλου, Γενικός ιευθυντής και Chief Financial fficer

 Γιάννης Εµίρης, Γενικός ιευθυντής holesale Banking Γιάννης Εµίρης, Γενικός ιευθυντής holesale Banking

 Ισίδωρος Πάσσας, Γενικός ιευθυντής Retail Banking Ισίδωρος Πάσσας, Γενικός ιευθυντής Retail Banking

 ικόλας ρυσανθόπουλος, Γενικός ιευθυντής και Chief of Corporate Center ικόλας ρυσανθόπουλος, Γενικός ιευθυντής και Chief of Corporate Center

 Sergiu prescu, Γενικός ιευθυντής International Net ork Sergiu prescu, Γενικός ιευθυντής International Net ork

 Αναστασία Σακελλαρίου, Γενική ιευθύντρια και Chief ransformation fficer Αναστασία Σακελλαρίου, Γενική ιευθύντρια και Chief ransformation fficer

 Στέφανος Μυτιληναίος, Γενικός ιευθυντής και Chief perating fficer Στέφανος Μυτιληναίος, Γενικός ιευθυντής και Chief perating fficer

 ραγκίσκη Μελίσσα, Γενική ιευθύντρια και Chief uman Resources fficer ραγκίσκη Μελίσσα, Γενική ιευθύντρια και Chief uman Resources fficer

 Γιώργος Μιχαλόπουλος, Γενικός ιευθυντής ealth Management  reasur Γιώργος Μιχαλόπουλος, Γενικός ιευθυντής ealth Management  reasur
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υν ν ση υν µε ν ι συνε τι ή ή η σε ν 

Παράλληλα µε τη διεύρυνση της Εκτελεστικής Επιτροπής, οριοθετούνται συγκεκριµένα πεδία συνεργασίας µεταξύ των Γενικών 
ιευθυντών, επιδιώκοντας οριζόντιο συντονισµό και ταχύτερη λήψη αποφάσεων καθώς και την εν σ υση της συν ντ η ης  

µε στ  την υ ηση τ ν ν µε ευ ι τ  τ . 
“  ράπε ά µας, µε τη δική σας µεγάλη στήριξη και µε µία αποφασιστική νώτατη ιοίκηση, προχωρά στην υλοποίηση του 
τρατηγικού της χεδίου, ως αρωγός ροόδου της επιχειρηµατικότητας και της κοινωνίας στην Ελλάδα. ο νέο επιχειρηµατικό 

µας µοντέλο θα µας επιτρέ ει να επενδύσουµε δυναµικά στους πυλώνες ανταγωνιστικής αιχµής  που επιτάσσουν οι ανάγκες των 
ελατών µας, ώστε να γίνουµε η σύγχρονη ράπε α της ροόδου”, σηµε σε στ  µήνυµ  τ υ   της αναφορικά µε το 

νέο οργανωτικό σχήµα, που δίνει έµφαση στις ακόλουθες περιοχές

i.  Με την ή ση τ υ σ ε ι σµ ύ της η ι ής µ ς στ τη ι ής, δροµολογούνται ενέργειες προκειµένου η  
    ψηφιακή τεχνολογία να αποτελεί τον κορµό του προγράµµατος µετασχηµατισµού. Στο πλαίσιο αυτό, οι ενι  ∆ιευθυντ ς   
   ν τυ ης ι ιν τ µ ς ι hi  ran orma ion ic r θ  εν σ υν τις υν µεις τ υς, ώστε να δοθούν κοινά   
   ανεπτυγµένες λύσεις.

ii.  Με στ  την µεση ε ιτ υνση της υ ησης της ν ς µ ς στ τη ι ής στ ν  της τε ν ς   ι  
    τ ν ευ ύτε ν p ra ion  ι ενι  ∆ιευθυντ ς hi  inancial ic r ι hi  p ra ing ic r θ   
    συνε στ ύν στενά για την επιτάχυνση των δοµικών αποφάσεων για τη µείωση του κόστους, αλλά και για την αύξηση της  
   αποτελεσµατικότητάς µας, µε σηµεία αιχµής τις τεχνολογικές µας υποδοµές και τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών.

iii.  την ε ι ή τ υ hol al  Banking τοποθετείται ένας νέος ενι ς ∆ιευθυντής al h anag m n  r a r .
     Η συνε σ  τ υ ενι ύ ∆ιευθυντή hol al  Banking µε τ ν ν  ενι  ∆ιευθυντή στοχεύει στην ανάδειξη της  
     ηγετικής θέσης του Οµίλου, αξιοποιώντας πλήρως τη δυναµική του Private Banking, της Alpha Asset Management, της 
     Alpha Finance και των διεθνών συνεργασιών µε εταιρείες παγκόσµιου βεληνεκούς.

iv.  ∆ηµι υ ε τ ι ν  Ε ιτε ι  ντ  orpora  n r , όπου συγκεντρώνεται σειρά δραστηριοτήτων, των οποίων  
     η επίδοση επηρεάζει συνολικά τον τρόπο λειτουργίας του Οµίλου. Ο στόχος αυτής της οργανωτικής αλλαγής είναι η  
     ευθυγράµµιση του έργου αυτών των περιοχών µε τις προτεραιότητες του στρατηγικού µας σχεδίου, αλλά και η διασφάλιση της  
     ενιαίας προσέγγισής τους απέναντι στο σύνολο των περιοχών της Τράπεζας. ι τε η µ ση νετ ι στην ν ει η της  
    στ τη ι ής σηµ σ ς τ υ νθ ν υ ∆υν µι ύ ι στ  µ σ ς ε µεν  ι στηµ  ι ύ  ν ι ενι   
    ∆ιευθυντ ς θ  εν σ υν τις υν µεις τ υς ι  σηµ ντι ς τ υ ες, όπως η εισαγωγή ενός πλαισίου  
    διαχείρισης και ανάδειξης ταλέντου και η προώθηση ευέλικτων δοµών συνεργασίας µεταξύ του Προσωπικού µας.

v.   ν θµ ετ ι η συνε σ  τ υ  ι τ υ ενι ύ ∆ιευθυντή n rna ional ork σε θέµατα επιχειρησιακού  
     σχεδιασµού και σε θέµατα στρατηγικής, µε στόχο τη βέλτιστη κατανοµή κεφαλαίων και τη βελτίωση των επιδόσεών µας στις  
     εκτός Ελλάδος δραστηριότητές µας.

Τέλος, αναφορικά µε τη διαχείριση των κινδύνων, εντ σσ ντ ι υ  τ ν ενι  ∆ιευθυντή hi  Ri k ic r και η 
ν νιστι ή υµµ ση και οι ∆ι στι ς θ σεις και η µι ή στή ι η ν ι µ τ ν σε θυστ ηση. Με την 

κίνηση αυτή ισχυροποιούµε τη εύτε η µµή µυν ς µ ς έναντι των πιστωτικών και λειτουργικών κινδύνων καθώς και των 
κινδύνων από τη λειτουργία των Αγορών, αξιοποιώντας δυναµικά την τεχνολογία και τη διαχείριση των δεδοµένων για την αύξηση 
της αποδοτικότητας, της ταχύτητας και της ποιότητας των αποφάσεων και των ελέγχων στον τοµέα αυτό.
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Περιοδεία της ιοίκησης της Τράπεζας στην αλαµάτα
Επίσκεψη στα αταστήµατα της Alpha Bank στην πόλη της αλαµάτας

και στο πρότυπο νηπιοτροφείο Το Περιβόλι της Γιαγιάς”

        ιστή στη δέσµευσή της να είναι κοντά στους Εργαζόµενους της Τράπεζας αλλά και στο πλευρό της επιχειρηµατικότητας και της κοινωνίας, 
        η ιοίκηση της Alpha Bank πραγµατοποιεί περιοδείες ανά την Ελλάδα, επισκεπτόµενη αταστήµατα του ικτύου, διενεργώντας συναντήσεις µε 
Επιχειρήσεις - Πελάτες και υποστηρίζοντας σηµαντικές πρωτοβουλίες της Τράπεζάς µας στις επιµέρους τοπικές κοινωνίες.

Στο πλαίσιο αυτό, ο  της ε ς σ ης της, συνοδευόµενος από τους ύ  ι ετ , Γενικό ιευθυντή Ανάπτυξης και 
αινοτοµίας, ι ννη Εµ η, Γενικό ιευθυντή holesale Banking, Μ  ε υ, ιευθύντρια της ιεύθυνσης αταστηµάτων 

Αττικής II, οτιοδυτικής Ελλάδας και ήσων, Ε νη τε υ, Υποδιευθύντρια της ιεύθυνσης Marketing και ηµοσίων Σχέσεων και 
ννη νε η, Υποδιευθυντή της ιεύθυνσης αταστηµάτων Αττικής II, οτιοδυτικής Ελλάδας και ήσων, πραγµατοποίησε ε ι ε  

στην µ τ , όπου, µεταξύ άλλων, ε ισ θη ε τ υς συν υς στ  τ στήµ τ  της ης, καθώς και τον πρότυπο 
βρεφονηπιακό σταθµό  ε ι ι της ι ι ς”.

Π

 ε ι ι της ι ι ς   νι  συνε ύς ιν νι ής σ ς στ  ι ι  της µ τ ς

Για το κοινωνικό έργο που επιτελεί το πρότυπο νηπιοτροφείο 

 ε ι ι της ι ι ς” στην πόλη της αλαµάτας, προσφέροντας 

τη δυνατότητα ισότιµης πρόσβασης στην εκπαίδευση σε παιδιά προερχόµενα 

από οικογένειες που αντιµετωπίζουν οικονοµικές ή άλλες δυσχέρειες, 

ενηµέρωσε αναλυτικά τη διοικητική οµάδα της Alpha Bank η ιευθύντρια 

του βρεφονηπιακού σταθµού, ι νή υσσ ύ υ ι ύνη.

Το Περιβόλι της Γιαγιάς” παρέχει ε ν τηση σε ε υ  ι ι  

ετησ ς, που προέρχονται κυρίως από οικογένειες µε περιορισµένες 

οικονοµικές δυνατότητες ή/και ψυχοκοινωνικές δυσκολίες. 
Από αριστερά  Οι Σπύρος ιλάρετος, Γιάννης Εµίρης, Αδριανή 
Ρουσσοπούλου - αλλικούνη, ασίλης άλτης, κτωρ ερύκιος 
και Μαρία Παπαγεωργίου, στην αυλή του πρότυπου νηπιοτροφείου 
Το Περιβόλι της Γιαγιάς”.
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Ο σταθµός προσφέρει τυ η σ ι ή ε ευση στους µικρούς 
µαθητές και βάζει τα θεµέλια για την ολοκληρωµένη οικοδόµηση της 
προσωπικότητάς τους. Τα έξοδα λειτουργίας του νηπιοτροφείου καλύπτονται 
από την Τράπεζα, το δρυµα Ιωάννου . ωστοπούλου και από µέλη της 
οικογένειας ωστοπούλου.

Τον κ. άλτη συνόδευσαν στην επίσκεψη ο ύ ς ι ετ ς, ο οποίος 
είναι και Πρόεδρος του Ιδρύµατος Ευσταθίας Ι. ωστοπούλου, χορηγού του 
έργου του νηπιοτροφείου, ο ι ννης Εµ ης, η Μ  ε υ και 
ο τ  ε ύ ι ς, ιευθυντής του Ιδρύµατος Ιωάννου . ωστοπούλου 
και Γραµµατέας του Ιδρύµατος Ευσταθίας Ι. ωστοπούλου. 

Από αριστερά  Οι Γιάννης Εµίρης, ασίλης άλτης, 
Μαρία Παπαγεωργίου, Σπύρος ιλάρετος και Ελένη Στεργίου, µαζί 
µε µαθητές του βρεφονηπιακού σταθµού Το Περιβόλι της Γιαγιάς”.

τ  ευ  τ ν συν ν τ υ ∆ι τύ υ 
Την ευκαιρία να επισκεφθεί τα αταστήµατα της Alpha Bank στην αλαµάτα και να γνωρίσει τους Εργαζόµενους, είχε ο κ. άλτης, 
συνοδευόµενος από τους ύ  ι ετ , Μ  ε υ και ννη νε η.  

Συγκεκριµένα, επισκέφθηκαν το τ στηµ  µ τ ς και το τ στηµ  ιστ µ ν υς, καθώς και το η ι  τ στηµ  
µ τ ς, το οποίο προσφέρει µία πλήρως ψηφιοποιηµένη εµπειρία στον Πελάτη. Οι συζητήσεις µε τους Εργαζόµενους της Τράπεζας 

επικεντρώθηκαν στην περαιτέρω ενίσχυση των δεσµών του Οµίλου µε την τοπική κοινωνία και την πλήρη αξιοποίηση των νέων εργαλείων 
τραπεζικής, µέσα και από την ωρίµανση του Σχεδίου Μετασχηµατισµού της Τράπεζας, για την παροχή προσωποποιηµένων υπηρεσιών υψηλής 
προστιθέµενης αξίας προς τους Πελάτες της Alpha Bank. 

Οι Γεώργιος ωνσταντόπουλος, 
Ιωάννης ανελλάκης, Σπύρος 

ιλάρετος, ασίλης άλτης και 
Μαρία Παπαγεωργίου στο ηφιακό 
ατάστηµα αλαµάτας.

Ο ασίλης άλτης συναντά τον 
Γεώργιο ωνσταντόπουλο, ιευθυντή 
του αταστήµατος αλαµάτας και του 

ηφιακού αταστήµατος αλαµάτας, 
και την Ευφηµία Ταυλαρίου, 
eller στο ατάστηµα.

Ο ασίλης άλτης µε τη ιευθύντρια 
του αταστήµατος Αριστοµένους, 

ωτεινή ασκούτη.

Ο ΥΠΙ στο ατάστηµα Αριστοµένους, 
ιονύσης λαχούλης, µε τη Μαρία 

Παπαγεωργίου και τον Σπύρο 
ιλάρετο.
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Επίσκεψη εργασίας της ιοίκησης του Οµίλου Alpha Bank στη Ρουµανία
γορά γεµάτη προοπτικές η Ρουµανία  σε πλεονεκτική θέση η Alpha Bank, 
προκειµένου να επεκτείνει τον ρόλο της στον εγχώριο τραπε ικό τοµέα

ασίλης άλτης,  Οµίλου Alpha Bank

          αζί µε τη ιοικητική Οµάδα και το Προσωπικό της Alpha Bank Romania S.A., βρέθηκε σύσσωµη η Ε τε εστι ή Ε ιτ ή τ υ   
         µ υ της Alpha Bank, µε επικεφαλής τον Πρόεδρο του .Σ. ασίλειο Ράπανο και τον CE  του Οµίλου ασίλη άλτη, στο πλαίσιο 
τ ιήµε ης ε σ ε ης ε σ ς στη υµ ν . 

Η επίσκεψη αυτή δεν συµβολίζει µόνο την πρώτη φορά που η νέα διοικητική οµάδα του Οµίλου επισκέπτεται τη Ρουµανία, αλλά αποτελεί και την 
πρώτη επίσκεψη σύσσωµης της διοικητικής οµάδας στη χώρα από τη trat  a  του 00 .

ατά την τριήµερη επίσκεψη, οι Ε τε εστι ς Ε ιτ ς τoυ µ υ Alpha Bank και της Alpha Bank Romania S.A. είχαν την ευκαιρία 
να συζητήσουν αναλυτικά για την παρουσία της Τράπεζας στη Ρουµανία, εστιάζοντας στην πρόοδο του προγράµµατος µετασχηµατισµού, 
ανταλλάσσοντας επίσης καλές πρακτικές. ατά τη διάρκεια σειράς συναντήσεων εργασίας, οι συµµετέχοντες είχαν την ευκαιρία να 
ευθυγραµµιστούν σε κοινές πρωτοβουλίες και δράσεις που θα µπορούσαν, µεταξύ άλλων, να επιταχύνουν το πρόγραµµα ηφιακού 
Μετασχηµατισµού της Τράπεζας στη Ρουµανία, προσφέροντας µία νέα εµπειρία ψηφιακών συναλλαγών στην τοπική αγορά. 

Ιδιαίτερο ρόλο στην ευθυγράµµιση των στόχων είχε και το o n all  που διοργανώθηκε, µε οικοδεσπότη τον E ecutive President της 
Alpha Bank Romania S.A. και Γενικό ιευθυντή του ιεθνούς ικτύου της Τράπεζας, Sergiu Oprescu. ατά τη διάρκεια του o n all,
τα διευθυντικά στελέχη της Alpha Bank Romania είχαν την ευκαιρία να συνοµιλήσουν, χωρίς το τυπικό” µίας εταιρικής συνάντησης, µε τον 
Πρόεδρο του .Σ., τον CE  και τα µέλη της E Co του Οµίλου. 

Μ
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Στον σύντοµο χαιρετισµό του, ο κ. άλτης, αφού υπογράµµισε τα επιτεύγµατα 
του Οµίλου για την αντιµετώπιση της κληρονοµιάς από την οικονοµική κρίση, 
τόνισε ότι η Ρουµανία αποτελεί µία αγορά γεµάτη προοπτικές, µε την 
Alpha Bank να είναι σε πλεονεκτική θέση να επεκτείνει τον ρόλο της στον 
εγχώριο τραπε ικό τοµέα. έσµευση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Οµίλου 
µας είναι να εξασφαλίσουµε ότι η Alpha Bank an a θα έχει µία θέση 
στην εγχώρια αγορά, αντάξια της φιλοδοξίας µας να είµαστε ηγέτες στις 
αγορές που δραστηριοποιούµαστε”.

α είναι µία οµαδική προσπάθεια. υτό θα είναι ένα ταξίδι γεµάτο 
προκλήσεις. Μακροοικονοµικές και γεωπολιτικές εξελίξεις έχουν 
διαµορφώσει ένα πολύ ρευστό και ασταθές περιβάλλον, το οποίο απαιτεί 
προσεκτική διαχείριση. ρέπει να είµαστε συγκεντρωµένοι και να 
καθοδηγήσουµε µε ασφάλεια το πλοίο  µέσα από την καταιγίδα”, 

κατέληξε ο CE  του Οµίλου, ευχαριστώντας τους συναδέλφους στη Ρουµανία για τις µέχρι σήµερα προσπάθειές τους. 

Ο CE  και ο Πρόεδρος του .Σ. του Οµίλου, µαζί µε µέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής, γευµάτισαν µε επιλεγµένους ταλαντούχους 
συναδέλφους µας από τη Ρουµανία, συζητώντας µαζί τους σε φιλικό κλίµα για την εµπειρία τους στην Τράπεζα, ενώ τους βοήθησαν και 
να κατανοήσουν καλύτερα τη στρατηγική του Οµίλου µας. Επιπρόσθετα, η R τ υ µ υ  σ η Με σσ , συναντήθηκε µε 
συναδέλφους από την αντίστοιχη ιεύθυνση Ανθρωπίνου υναµικού στη χώρα, καθώς και επιλεγµένους συναδέλφους από ιευθύνσεις που 
παρουσιάζουν τα υψηλότερα ποσοστά αποχωρήσεων, συζητώντας µαζί τους για τις προκλήσεις που αντιµετωπίζουν στη Ρουµανία λόγω του 
ανταγωνιστικού περιβάλλοντος, το χαµηλό ποσοστό ανεργίας και τις δυσκολίες στην προσέλκυση και τη διατήρηση κορυφαίων ταλέντων σε 
συγκεκριµένους τοµείς.

υν ντήσεις µε τ ν υ  ι ν µι ν ι τ ν εντ ι  ε τη της υµ ν ς
Η ηγετική οµάδα του Οµίλου είχε, επίσης, κύκλο επαφών µε την πολιτική ηγεσία και τον επόπτη, αναφορικά µε την πορεία της ρουµανικής 
οικονοµίας και του τραπεζικού συστήµατος της χώρας. Συγκεκριµένα, οι σ ει ς ν ς, σ ης της και Sergiu Oprescu, 
καθώς και ο CF  της Alpha Bank, ς υ υ, συναντήθηκαν µε τον υ  ι ν µι ν της υµ ν ς
Adrian Caciu και τον ∆ι ι ητή της ε ς της υµ ν ς  g r ar c , ανταλλάσσοντας απόψεις για τις προοπτικές της 1 ης 
σε µέγεθος οικονοµίας της Ε.Ε., σύµφωνα µε τα στοιχεία της orld Bank. 

Ε ισ εις στ  ∆ τυ  τ στηµ τ ν ι συν ντήσεις µε µε υς ε τες
Στο πλαίσιο της επίσκεψης στη Ρουµανία, ο Γενικός ιευθυντής Retail Banking της Alpha Bank, σ ς σσ ς και ο E ecutive Retail 
ice President της Alpha Bank Romania S.A., Cristi Dragos, επισκέφθηκαν αταστήµατα του ικτύου στο ουκουρέστι, όπου συναντήθηκαν

τόσο µε το Προσωπικό, όσο και µε Πελάτες, ενώ ο  της επισκέφθηκε το τ στηµ  Doro an i  ναυαρχίδα” του ικτύου της 
Alpha Bank στη Ρουµανία.

Παράλληλα, πραγµατοποιήθηκαν συν ντήσεις µε µε υς ετ ι ι ύς ε τες της ε ς, µε τη συµµετοχή των  ν υ  
τη  υ υ  pr c  καθώς και του Γενικού ιευθυντή holesale Banking της Alpha Bank, ι ννη Εµ η, 

του Chief Risk fficer της εντρικής Τράπεζας, ύ υ ν νι η και του E ecutive holesale ice President της Alpha Bank 
Romania S.A., ε ι ή ύ η
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Εγκαινιάζοντας µία νέα εποχή ψηφιακών πληρωµών στην Ελλάδα

       ην από κοινού δηµιουργία νέας εταιρείας µε την επωνυµία Nexi Payments Greece”, ανακοίνωσαν η Alpha Bank και η Ne i,  
       σηµατοδοτώντας µε αυτόν τον τρόπο, την έλευση µίας νέας εποχής για τις ψηφιακές πληρωµές στη χώρα. 

Η σύµπραξη ανακοινώθηκε από τους  τ ν µ ν Alpha Bank ι i  σ η τη και aolo B r ol o, µαζί µε 
τον  της ν ς ετ ι ε ς  ∆ι νύση η τ , στο πλαίσιο Συνέντευξης Τύπου στις  Ιουλίου 0 , παρουσία του υ ύ 
Ε ι τε ς η τσ υ ι της υτής Ε τητ ς   a ri ia alcin lli  σ η της τ ι ής ∆ηµ τ ς στη  µ ς.

Τ

   και η  ένωσαν τις δυνάµεις τους, δηµιουργώντας κοινή εταιρεία 
µε στόχο τον µετασχηµατισµό της ελληνικής αγοράς   

Από αριστερά  Ο Πρόεδρος 
του ιοικητικού Συµβουλίου της 
Alpha Bank ασίλιος Ράπανος, 
ο Υπουργός Επικρατείας κης Σκέρτσος,
ο CE  της Ne i Pa ments Greece 
ιονύσης Γρηγοράτος, η Πρέσβης της 

Ιταλικής ηµοκρατίας στην Ελλάδα 
Patri ia Falcinelli, ο CE  του Οµίλου Ne i 
Paolo Bertolu o και ο CE  του Οµίλου 
Alpha Bank ασίλης άλτης.
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Από αριστερά  Οι κ.κ. ιονύσης Γρηγοράτος, Paolo Bertolu o, 
ασίλης άλτης και ο Επικεφαλής της ιεύθυνσης Επικοινωνίας 

και Εταιρικών Σχέσεων της Alpha Bank, Γιώργος Τερζής, 
στη διάρκεια της Συνέντευξης Τύπου.

Μ  υ τ ύ  η µ ν ς µετ ητ  µε ηµ  την ιν τ µ

Στόχος της Ne i Pa ments Greece, είναι η ή τ ι ν ύσε ν ι  
εµ υς ι η ν τυ η ντ ν ι υ η εσι ν ι µής στην ε ηνι ή 

, καθώς και η ε ιτ υνση τ υ η ι ύ µετ σ ηµ τισµ ύ της Ελλάδας 
µέσω της καλλιέργειας µίας υ τ ύ ς η µ ν ς µετ ητ . Το υψηλό 
επίπεδο καινοτοµίας και η προηγµένη τεχνολογία που χαρακτηρίζουν τις νέες υπηρεσίες 
θα συµβάλουν στη διεύρυνση των ψηφιακών πληρωµών στη χώρα.

Συγκεκριµένα, ι η ι ς η µ ς ν µ νετ ι ν  ν θµιστ ύν σηµ ντι , 
παρέχοντας τ ύτε η  ευ τε η ι µη ι  σ ή εµ ει  για τους 
εµπόρους και τις επιχειρήσεις, µέσω της παροχής ε ε ν µεσης ήσης 
(ready-to-use), που θα επιτρέπουν µεγαλύτερη άνεση και ευελιξία στην ανάπτυξη και 
τη διαχείριση των πληρωµών των πελατών. Την ίδια στιγµή, οι νέες υπηρεσίες από την 
Alpha Bank και τη Ne i θα δίνουν τη δυνατότητα στους καταναλωτές να απολαµβάνουν 
µία ν  ιηµ νη εµ ει  ν ς τη ήση µετ ητ ν.

 i a m n  r c  µε µ  µ τι
Η ολοκλήρωση της συναλλαγής που σηµατοδότησε την έναρξη λειτουργίας της Ne i Pa ments Greece, πραγµατοποιήθηκε στις 0 Ιουνίου 
0 . Η Alpha Bank, µέσω απόσχισης, έχει µεταβιβάσει τον τοµέα αποδοχής πληρωµών στη νέα εταιρεία, η οποία έλαβε άδεια ιδρύµατος 

πληρωµών. 

Στο νέο σχήµα, η i τ ει σ στ  , ενώ η ε  παραµένει προσηλωµένη στον τοµέα αποδοχής πληρωµών και αποτελεί τον 
ειστι  ι ν µ  τ ν ντ ν ι υ η εσι ν της ν ς ετ ι ε ς στην ε ηνι ή , µέσω του εκτεταµένου ικτύου 

αταστηµάτων της στη χώρα. Η Ne i θα ενοποιήσει τη νέα εταιρεία, εξέλιξη που αναµένεται να συνεισφέρει ν    τε µ τι  
 ι Ευ   ισ  υ η µ ν. Η Ne i Pa ments Greece αναµένεται να έχει ε υ Ευ   ε τ  σ  τ  . 

Πρόκειται για µία συν ή σηµ , µε την οποία η Τράπεζά µας ολοκληρώνει επιτυχώς τις εν ειες ε ι ής εν σ υσης, 
στο πλαίσιο του επιχειρηµατικού της σχεδίου ro c  omorro ”.

Στη διάρκεια της Συνέντευξης Τύπου, ο κ. της σηµείωσε   συνεργασία της Alpha Bank µε τη  στον τοµέα των πληρωµών, αποτελεί 
µέρος της στρατηγικής µας για δηµιουργία συµµαχιών µε οµίλους ηγέτες στην παγκόσµια αγορά, µε στόχο την παροχή λύσεων κορυφαίας 
ποιότητας προς τους ελάτες µας. Είµαστε ενθουσιασµένοι από την αµοιβαία δέσµευση των δύο µερών και είµαστε βέβαιοι ότι η κοινή µας 
προσπάθεια θα µετασχηµατίσει την εµπειρία ηφιακών πληρωµών στην Ελλάδα, σε µία περίοδο που οι ελάτες µας επιλέγουν  σε ολοένα και 
πιο αυξηµένα ποσοστά  τις πληρωµές χωρίς µετρητά”.

Μ ε τε ν  ι σετε ε  τ  σ ετι  ∆ε τ  ύ υ

dt_nexi.pdf
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Συναλλαγή της χρονιάς” το Pro ect Gala  της Alpha Bank 
στα NP  Securiti ation A ards”

           υναλλαγή της χρονιάς” αναδείχθηκε η τιτλοποίηση Gala  της Alpha Bank στα βραβεία 

           “NPL Securitization Awards” της διεθνούς και καταξιωµένης έκδοσης Structured Credit 

Investor (SCI). o Project Galaxy αποτέλεσε τη εύτε η µε ύτε η τιτ ηση µε 
ιστ η τι ή ι θµιση Μη Ε υ η ετ ύµεν ν ν ι µ τ ν στην Ευ η και τη 

µε ύτε η τιτ ηση υ ει η θε  τ  στην Ε  ύ υς Ευ   ισ

Οι αναλυτές του SCI χαρακτήρισαν τη συναλλαγή ως ένα ιστ ι  σηµ  ι  τ  ε ηνι  
τ ε ι  σύστηµ , καθώς το χαρτοφυλάκιό του αναλογούσε περίπου στο 0% των συνολικών καταγγελθέντων δανείων του τραπεζικού 

τοµέα. Για την Τράπεζά µας, η ολοκλήρωση της συναλλαγής αποτέλεσε ένα ισ υ  ε υ  που ε ιτ υνε την υ ηση τ υ 
ε υ Μετ σ ηµ τισµ ύ της, συµβάλλοντας παράλληλα στη στι ή ε υ νση τ υ ισ ισµ ύ της, καθώς ήδη αµέσως µετά τη 

συναλλαγή ο είκτης ΜΕΑ µειώθηκε στο % από %, ενώ αποτέλεσε τη βάση για τη διαµόρφωση του ίδιου δείκτη σε µονοψήφιο 

ποσοστό, που αναµένεται να επιτευχθεί το β  τρίµηνο 0 .

Ο  τ υ µ υ Alpha Bank σ ης της δήλωσε, µεταξύ άλλων, για την απονοµή του βραβείου   συναλλαγή ala , 

η δεύτερη µεγαλύτερη τιτλοποίηση Μη Εξυπηρετούµενων νοιγµάτων στην Ευρώπη, αποτέλεσε ένα εµβληµατικό έργο για την ολοκλήρωση 

του οποίου συνεργάστηκαν πολλές οµάδες της ράπε ας, επιδεικνύοντας απόλυτη προσήλωση και αποφασιστικότητα, παρά τις λειτουργικές 

και άλλες προκλήσεις που επέβαλε εκείνο το χρονικό διάστηµα η πανδηµία.  επιτυχία του r t ala  που υπογραµµί εται και από τη 

διάκριση της έκδοσης tru tur  r t n st r  επιβεβαιώνει τον σχολαστικό σχεδιασµό και τις αποδεδειγµένες ικανότητες της Alpha 

Bank να υλοποιεί απαρέγκλιτα τη στρατηγική της, ανοίγοντας έναν ενάρετο κύκλο ανάπτυξης για το τραπε ικό σύστηµα και την ελληνική 

οικονοµία εν γένει”.

Μ ε τε ν  ι σετε ε  τ  σ ετι  ∆ε τ  ύ υ

Σ

dt_30062022.pdf
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αλύτερη Τιτλοποίηση στη οτιοανατολική Ευρώπη” 
το Pro ect Aurora της Alpha Bank 

από την κορυφαία διεθνή χρηµατοοικονοµική έκδοση EMEA Finance

       η διάκριση B  c ri i a ion in  ύτε η ιτ ηση στη τι ν τ ι ή Ευ η  για το 0 1 σ σε η  
      ε  στην κατηγορία Securitisation and Structured Finance”, στα Achievement Awards 2021” του EMEA Finance, ι  τη 
συν ή ro c  A rora  υ ν ε θη ε ς η ν ιν τ µ ς ι ε ι στι ή συµ ν  τ υ ε υς της στη 

οτιοανατολική Ευρώπη, το 0 1.  

Το Pro ect Aurora, ύψους Ευ   ισ , ολοκληρώθηκε µε επιτυχία τον εκέµβριο του 0 1, στο πλαίσιο της υλοποίησης του Στρατηγικού 
µας Σχεδίου ro c  omorro ”, προσελκύοντας σηµαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον. Η συναλλαγή είχε ως αποτέλεσµα τη µε ση τ ν 
στ θµισµ ν ν στ ι ε ν τ υ ενε ητι ύ της Alpha Bank τ  Ευ   ισ  και την αξιοποίηση εναλλακτικών πηγών κεφαλαιακής 
ενίσχυσης, επιτρέποντάς της να επικεντρωθεί στη ηµ τ τηση ν ν ε εν ύσε ν ι στη στή ι η της ν τυ ης της ε ηνι ής 
ι ν µ ς. 

 ε ι ι  A inanc  τε ε  τ ι µ νη ε ι ει ηµ τι ή ση που εστιάζει στις δυναµικές χρηµατοπιστωτικές αγορές της 
Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής (ΕΜΕΑ).  ετήσι  ε  Achi m n  A ar  τ υ ε ι ι ύ γνωρίζουν ευρεία 
αποδοχή και υν τις ν ε ιτυ ηµ νες συν ς και συµφωνίες που υλοποιούνται στην αγορά. Η Alpha Bank επιλέχθηκε 
προς βράβευση από τη συντακτική οµάδα του EMEA Finance, θ ς η συν ή ro c  A rora θη ε τι τε ε  

τη ιστι  ει µ  ιν τ µ ς στις ε ι ς της οτιοανατολικής Ευρώπης.

Τ
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Η Alpha Bank σύµβουλος έκδοσης και συντονιστής κύριος ανάδοχος 
στη ηµόσια Εγγραφή της imand στο .Α.

        εταιρεία ανάπτυξης ακινήτων Diman  ε ε ε την Alpha Bank ι   
        σύµ υ  σης ι συντ νιστή ύ ι  ν  στη ∆ηµ σι  
Ε ή της στο ρηµατιστήριο.

Με αφορµή την έναρξη της διαπραγµάτευσης της µετοχής της imand 
στο ρηµατιστήριο Αθηνών,   τ υ µ υ Alpha Bank  σ ης 

της ν ε ε: “  σχέση της Alpha Bank µε την an  δεν 
περιορί εται στον ρόλο του συµβούλου έκδοσης και του συντονιστή
κύριου αναδόχου. ς η κύρια  βασική τράπε α συνεργασίας, έχουµε 
διοργανώσει χρηµατοδοτήσεις άνω των υρώ  εκατ  για 
εµβληµατικά έργα αστικών αναπλάσεων και ανάπτυξης ακινήτων, 
όπως ενδεικτικά, ο γιος ιονύσιος και ο ύργος στον ειραιά, η περιοχή της Οµόνοιας, ο οτανικός. ποστηρίξαµε, δηλαδή, όλη την 
αναπτυξιακή πορεία της εταιρείας µέχρι και σήµερα. ς ράπε α δεσµευόµαστε να στηρίξουµε και άλλα τέτοια su ss st r s  που 
συµβάλλουν στην εµβάθυνση της ελληνικής κεφαλαιαγοράς και θέτουν την ελληνική οικονοµία σε τροχιά βιώσιµης 

ανάπτυξης”.

Στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης της ∆ηµ σι ς Ε ής   ενι ς ∆ιευθυντής 
hol al  Banking της ε ς ι ννης Εµ ης, δήλωσε σχετικά  ε ένα 

περιβάλλον εκτεταµένης αβεβαιότητας για τις διεθνείς χρηµαταγορές, η ηµόσια 
Εγγραφή για την εισαγωγή της an  στο ελληνικό ρηµατιστήριο, και η θερµή 
ανταπόκριση από τους επενδυτές, αποτελεί ψήφο εµπιστοσύνης στις 
αναπτυξιακές προοπτικές της ελληνικής αγοράς  ποτελεί, επίσης, ένα 
σηµαντικό πρώτο βήµα προς το άνοιγµα µίας κλειστής, µέχρι πρότινος, για τη χώρα 
µας, αγοράς  αυτής των ηµόσιων Εγγραφών. Ευελπιστούµε ότι η δυναµική της 
συναλλαγής αυτής θα δώσει την απαραίτητη ώθηση και σε άλλες δυναµικές ελληνικές 
επιχειρήσεις προς την ίδια κατεύθυνση.   , ο αξιόπιστος εταίρος των 

µεγαλύτερων ελληνικών επιχειρήσεων εδώ και πολλές δεκαετίες, θα παραµείνει δραστήρια στον χώρο, φέρνοντας στην 
επενδυτική κοινότητα νέες, υψηλής ποιότητας και δυναµικής, συναλλαγές”. 

Η
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ιακρίσεις του Οµίλου Alpha Bank από την EBR  

        Οµίλος Alpha Bank, στο πλαίσιο των συναλλαγών που εκδίδει κάτω από το Τrade Facilitation Programme µε την EBR , έλαβε
       τις ακόλουθες διακρίσεις   Ο
Alpha Bank Greece:

Alpha Bank Romania:

• Deal of the Year 2021: Green Trade, για την Προαγωγή της οικολογικά υπεύθυνης διαχείρισης των δασών µέσω της υποστήριξης  
   του εµπορίου προ όντων ξύλου που προέρχονται από βιώσιµες πηγές”
• Most Active issuing bank in Romania in 2021

• Deal of the Year 2021: Green Trade, για την Υποστήριξη της κυκλικής οικονοµίας  
   στον κλάδο των πλαστικών PE  στην Ελλάδα   
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Η τελετή απονοµής των βραβείων πραγµατοποιήθηκε 
κατά τη διάρκεια του ετήσιου συνεδρίου της EBR  
στο Μαρακές και την Τράπεζα εκπροσώπησαν η 
Υποδιευθύντρια της ιεύθυνσης Πιστοδοτήσεων holesale 
Banking και Υπεύθυνη για την προώθηση των προ όντων 
rade Finance στους Πελάτες holesale Banking Μαρία 
άνθη και η Υποδιευθύντρια της ιεύθυνσης 
ρηµατοοικονοµικής ιαχειρίσεως  rading, Υπεύθυνη 

για τις σχέσεις µε τράπεζες λενα ουκουτσίδη.

σον αφορά στις διακρίσεις της Alpha Bank Romania, 
ο Ε τε εστι ς ντι ε ς hol al  Banking 
της ε ς  ε ι ής ύ ης δήλωσε
“  βιωσιµότητα αποτελεί κεντρικό στοιχείο της στρατηγικής 
µας και η επιβεβαίωση της συνεισφοράς της Alpha Bank 

an a στον τοµέα της βιώσιµης χρηµατοδότησης µας 
ενθαρρύνει να συνεχίσουµε τις πρωτοβουλίες µας που 
στηρί ουν τη µετάβαση στην πράσινη οικονοµία. 

α βραβεία αυτά µας τιµούν και µας κάνουν υπερήφανους για τον ρόλο που η ράπε α έχει αναλάβει προκειµένου να διευκολύνει την 
πρόσβαση τοπικών επιχειρήσεων στην παγκόσµια αγορά. Με την ευκαιρία αυτή, θα θέλαµε να ευχαριστήσουµε την B  για την 
εµπιστοσύνη της τη διάρκεια όλων αυτών των ετών”.

Στιγµιότυπα από την τελετή απονοµής των βραβείων.
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     ην Παρασκευή, 1 Ιουλίου 0 , πραγµατοποιήθηκε εκδήλωση στην οποία ο Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου 

      ασίλειος Ράπανος και ο CE  της Alpha Bank ασίλης άλτης απένειµαν διακριτικά πολυετίας στους συναδέλφους, 

που κατά τα έτη 0 0, 0 1 και 0 , συµπλήρωσαν  έτη υπηρεσίας στην Τράπεζα.

Απονοµή διακριτικών πολυετίας

Τ
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 CE  του Οµίλου Alpha Bank ασίλης άλτης 
στο συνέδριο της Επιτροπής εφαλαιαγοράς he Future of Sustaina le Finance” 

       τη στρατηγική της Τράπεζάς µας και ευρύτερα στον ρόλο των ελληνικών τραπεζών στο θέµα της ενσωµάτωσης των κριτηρίων  
       ESG, αλλά και στην ευθύνη που καλούνται να αναλάβουν για την πράσινη µετάβαση της οικονοµίας, αναφέρθηκε, µεταξύ 
άλλων, ο  τ υ µ υ Alpha Bank  σ ης της, από το πάνελ  B in  ran orma ion ra g  an  

n ing” του συνεδρίου της Επιτροπής εφαλαιαγοράς he Future of Sustaina le Finance”.

Ο κ. άλτης επικεντρώθηκε ιδιαίτερα στη µετάβαση σε µία οικονοµία µηδενικών εκποµπών (net ero), αναδεικνύοντας τη σηµασία 
σύγκλισης κυβέρνησης, τραπεζών και επιχειρήσεων της χώρας στο να σταθµίσουν την ταχύτητα της πορείας µετάβασης προς τη 
βιώσιµη ανάπτυξη µε την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας, σε όλη αυτήν την κρίσιµη περίοδο και εν µέσω γεωπολιτικών 
αναταράξεων”.

Οι τράπε ες, ως ο αυστηρότερα εποπτευόµενος τοµέας της οικονοµίας, είναι εύλογο να επωµισθούν µεγάλο µέρος της ευθύνης 
του συντονισµού της αντίδρασης του  δυτικού τουλάχιστον  επιχειρηµατικού κόσµου στην απειλή της κλιµατικής αλλαγής, 
διαµορφώνοντας µία στρατηγική χρηµατοδότησης που να είναι συµβατή µε χαµηλές εκποµπές άνθρακα και ένα βιώσιµο 
αναπτυξιακό υπόδειγµα”, ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο κ. άλτης παρατήρησε ότι το ESG µεταβάλλει πλήρως την αντίληψή µας για τον ρόλο της επιχειρηµατικής δραστηριότητας”, 
καταλήγοντας ότι, ειδικότερα, όσον αφορά στις περιβαλλοντικές προεκτάσεις του ESG  το E   είναι ξεκάθαρο ότι οι τράπεζες 
πρέπει να δουλέψουν χέρι-χέρι µε τις επιχειρήσεις”.

Μ ε τε ν  ι σετε ε  τ  ∆ε τ  ύ υ µε τη συν ι ή τ θ τηση τ υ  τη

ράπεζες, πιχειρήσεις και Πολιτεία να σταθµίσουν την ταχύτητα µετάβασης προς 
τη βιώσιµη ανάπτυξη µε την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας

Σ

dt_epitropi_kefal.pdf
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Συµµετοχή Στελεχών της Alpha Bank σε Συνέδρια 

  ενι ς ∆ιευθυντής hol al  Banking ι ννης Εµ ης στ  pain r c  B in  or m 

Στο πλαίσιο της οµιλίας του στο pain r c  B in  or m ” 

που διεξήχθη στις  Μα ου 0 , ο ενι ς ∆ιευθυντής hol al  

Banking ι ννης Εµ ης ανέλυσε το τρέχον τραπεζικό περιβάλλον και τις 

χρηµατοδοτήσεις σηµαντικών επενδύσεων, υπογραµµίζοντας την ετοιµότητα 

και τη διάθεση της Τράπεζάς µας να χρηµατοδοτήσει έργα που ωφελούν 

τις τοπικές οικονοµίες και την ευηµερία της χώρας συνολικά.

Ο κ. Εµίρης αναφερόµενος στις χρηµατοδοτήσεις στον χώρο των 

υποδοµών, της ενέργειας και των συµπράξεων ιδιωτικού και δηµοσίου 

τοµέα, τόνισε  αρατηρούµε το αυξανόµενο ενδιαφέρον επενδυτικών 

κεφαλαίων µακροπρόθεσµης φύσεως και όχι πλέον µεταβατικής, να διενεργήσουν µεγάλες επενδύσεις, γεγονός το οποίο 

αντανακλάται και στις υ ηλές αποτιµήσεις σε πρόσφατες δηµόσιες και ιδιωτικές συναλλαγές, απόρροια του βελτιωµένου κλίµατος 

στη χώρα µας”.

Στην Alpha Bank, διαθέτουµε τα απαραίτητα κεφάλαια, εµπειρία και τεχνογνωσία που απαιτούνται για την κάλυψη του επενδυτικού 

κενού της προηγούµενης δεκαετίας, αξιοποιώντας παράλληλα τα διαθέσιµα χρηµατοδοτικά προγράµµατα της ΕΕ, µε πρωτοστάτη 

το Ταµείο Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας.
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  ενι ς ∆ιευθυντής ι R  υ ν ν νι ης στ  υν ι  ∆ι ε ισης ιν ύν ν ι 
ν νιστι ής υµµ σης 

Στις  Ιουνίου 0 , πραγµατοποιήθηκε το Συνέδριο ∆ι ε ισης 

ιν ύν ν ι ν νιστι ής υµµ σης ” στο ξενοδοχείο 

ivani Caravel, το οποίο συνδιοργανώθηκε από την εταιρεία Boussias και 

την PRMIA. Η θεµατολογία του Συνεδρίου αφορούσε στις νέες τάσεις 

στην εποχή της πανδηµίας και της κλιµατικής αλλαγής, υπό το πρίσµα 

υφιστάµενων και νέων κινδύνων, διερευνώντας παράλληλα έξυπνους 

µηχανισµούς αυτοµατοποίησης για την Παρακολούθηση ινδύνων και 

τους εγκριτικούς µηχανισµούς.

Στο Συνέδριο συµµετείχαν καταξιωµένοι οµιλητές από τον ακαδηµα κό χώρο, εκπρόσωποι της κυβέρνησης και υψηλόβαθµα 

στελέχη τραπεζών και επιχειρήσεων και συζήτησαν για το πλήθος κανονισµών που προέκυψαν από την παγκόσµια οικονοµική 

κρίση, τα επακόλουθα αυτής και τη νέα προσέγγιση στη διαχείριση κινδύνων. Αναφέρθηκαν στις απαιτήσεις κεφαλαίου, µόχλευσης, 

ρευστότητας και χρηµατοδότησης και τον τρόπο που οι τράπεζες αντιµετώπισαν θέµατα πανδηµίας και περιβαλλοντικών κινδύνων 

που επηρεάζουν τον ευρύτερο χρηµατοοικονοµικό τοµέα, οδηγώντας επίσης σε υψηλότερα επίπεδα αναφοράς των 

αναλαµβανόµενων κινδύνων.

Την Τράπεζα εκπροσώπησε, ως οµιλητής, ο ενι ς ∆ιευθυντής ι R  υ ν ν νι ης, ο οποίος ανέλυσε τον 

ρόλο της ιαχείρισης ινδύνων στην post Covid εποχή, ενώ αναφέρθηκε στη δυναµική της ψηφιακής εποχής και στην ενσωµάτωση 

νέων υποδοµών στον Τοµέα ιαχείρισης ινδύνων, καθώς επίσης και στις επιπτώσεις της κλιµατικής αλλαγής στους µηχανισµούς 

αξιολόγησης κινδύνων. 

Στους διοργανωτές του Συνεδρίου ήταν ο Γεώργιος Αδρακτάς, επικεφαλής του Group Credit Control. 
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  ∆ιευθυντής ηµ τ ι ν µι ν ντ ν θ ν σι ς υ ης στ  mar  i i   
i  onn c  on r nc  

O ∆ιευθυντής ηµ τ ι ν µι ν ντ ν 

θ ν σι ς υ ης συµµετείχε ως οµιλητής στο mar  i i   

i  onn c  on r nc  ”, που πραγµατοποιήθηκε στις  

Μα ου 0 , στο ξενοδοχείο ivani Caravel και διοργανώθηκε από την 

Palladian Conferences, υπό την αιγίδα του Υπουργείου ηφιακής 

ιακυβέρνησης, του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών, της Ε Ε 

( εντρική νωση ήµων Ελλάδος), του Ελληνογερµανικού Εµπορικού και 

ιοµηχανικού Επιµελητηρίου, του Πράσινου Ταµείου, του ΣΕ ΕΕ 

(Σύνδεσµος Εταιρειών αινοτόµων Εφαρµογών Ελλάδος) και µε 

ακαδηµα κό συνεργάτη το Πανεπιστήµιο Πειραιά.

Οι συµµετέχοντες στο Συνέδριο ήταν καταξιωµένοι οµιλητές από τον χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης, της επιστήµης και των 

επιχειρήσεων, οι οποίοι συζήτησαν για τις ευκαιρίες και τις νέες τάσεις που προσφέρει η έξυπνη” τεχνολογία, µε στόχο την 

καλύτερη και ασφαλή ζωή στις πόλεις, σε συνδυασµό µε την οικονοµική και αειφόρο ανάπτυξη.

Ο κ. Παυλίδης κατά την οµιλία του, µεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στις επενδύσεις που έχουµε πραγµατοποιήσει τα τελευταία χρόνια, 

προκειµένου να ενισχύσουµε τις ψηφιακές µας υποδοµές, να αναπτύξουµε νέα ψηφιακά προ όντα και υπηρεσίες και να αυξήσουµε 

την ασφάλεια των ψηφιακών συναλλαγών για τους Πελάτες µας.
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  ∆ιευθυντής Εµ ι ής ε ι ής η µ ς ε ης στ   n rna ional B in  an  
o pi ali  on r nc

Ο ∆ιευθυντής Εµ ι ής ε ι ής η µ ς ε ης σε δηλώσεις του στο 
“  n rna ional B in  an  o pi ali  on r nc ”, επεσήµανε ότι η Alpha Bank, την 
τελευταία ετία, έχει διοχετεύσει Ευρώ ,  δισ. στον Τουρισµό, ενώ ήταν η πρώτη τράπεζα που 
δηµιούργησε µία εξειδικευµένη ιεύθυνση ρηµατοδότησης Τουριστικών και ενοδοχειακών 
Επιχειρήσεων.

Η επόµενη µέρα αλλά και ο ηφιακός Μετασχηµατισµός του Τουρισµού, η συµβολή του 
ρηµατοπιστωτικού λάδου και η ανάπτυξη του Real Estate ήταν οι βασικές θεµατικές του 

Συνεδρίου, το οποίο πραγµατοποιήθηκε στις 0 Μα ου 0 , στο ξενοδοχείο Electra Metropolis.

Σύµφωνα µε τον κ. Γεωργάκη, για να υλοποιηθεί µία επένδυση στον τουριστικό κλάδο, καθοριστικό 
ρόλο παίζουν τρεις παράγοντες  ο ξενοδόχος (ιδιοκτήτης), η Πολιτεία και οι τράπεζες. 
Η Alpha Bank, τόνισε, έχει την τεχνογνωσία και τα κατάλληλα χρηµατοδοτικά προ όντα, στα οποία 
έρχονται να προστεθούν επιπλέον εργαλεία από την Πολιτεία και από οργανισµούς εθνικούς 
ή υπερεθνικούς που καθιστούν πιο εύκολη τη χρηµατοδότηση µίας τουριστικής επένδυσης, όπως 
το Ταµείο Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας, τα συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα, τα προγράµµατα 
ΕΣΠΑ και ο Αναπτυξιακός όµος.

Η Τράπεζα, συµπλήρωσε ο ιευθυντής Εµπορικής Τραπεζικής της Alpha Bank, µε τη γνώση και την εµπειρία των Στελεχών της και µέσα από τη 
στενή επαφή που διατηρεί µε τον Πελάτη, εξετάζει τις ανάγκες του και προσφέρει tailor made” λύσεις. Ανέφερε δε ότι τον Μά ο και τον Ιούνιο, 
Στελέχη της Τράπεζας επισκέφθηκαν Πελάτες σε περισσότερους από 0 τουριστικούς προορισµούς, µε σκοπό να ακούσουν από κοντά τις 
ανάγκες των Πελατών.

Τέλος, ο κ. Γεωργάκης προέβλεψε ότι το 0  θα είναι µία αρκετά καλή χρονιά για τον ελληνικό τουρισµό και επεσήµανε ότι πολύ µεγάλο 
δικό µας πλεονέκτηµα στην προσέλκυση νέων τουριστών είναι το ran  Ελλάδα”. Η δύναµη του rand ενισχύει όλες τις εξωστρεφείς 
προσπάθειες των επιχειρήσεων τόσο στον χώρο του Τουρισµού, όσο και στους λοιπούς κλάδους της ελληνικής εξαγωγικής οικονοµίας.
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Ποσειδώνια 0 ”  Εκδήλωση Πελατών της Alpha Bank 

       ην Παρασκευή,  Ιουνίου 0 , η Τράπεζα πραγµατοποίησε εκδήλωση Πελάτων της ιεύθυνσης αυτιλιακών Εργασιών στο πλαίσιο 

       της διεθνούς ναυτιλιακής έκθεσης Ποσειδώνια 0 ”, στο ενοδοχείο Four Seasons Astir Palace.

Εκ µέρους της Alpha Bank, στην εκδήλωση παρέστησαν ο CE  ασίλης άλτης, ο Γενικός ιευθυντής holesale Banking Γιάννης Εµίρης, 

ο ιευθυντής της ιεύθυνσης αυτιλιακών Εργασιών ωνσταντίνος Σωτηρίου, οι Υποδιευθυντές της αυτής ιεύθυνσης, Αικατερίνη αµιανίδου 

και ωνσταντίνος λώκος καθώς και Μέλη της Γενικής ιεύθυνσης και Στελέχη της Τράπεζας. 

Τ

Στιγµιότυπα από την εκδήλωση.
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         Τράπεζα συµµετείχε στο ανόραµα Επιχειρηµατικότητας και ταδιοδροµίας, µία από τις σηµαντικότερες συναντήσεις µεταξύ νέων  

         φοιτητών και αποφοίτων Πανεπιστηµίων, ηλικίας 1 -  ετών, και εκπροσώπων του επιχειρηµατικού κόσµου.

Με κεντρική θεµατολογία την πληροφορική, τις νέες τεχνολογίες και τον ψηφιακό µετασχηµατισµό, το Πανόραµα έδωσε φέτος, την ευκαιρία 

στους συµµετέχοντες να επιλέξουν ανάµεσα από 83 οµιλίες και να ενηµερωθούν για τις τάσεις της αγοράς εργασίας, τις ανάγκες κάλυψης 

θέσεων στην πληροφορική και τα ψηφιακά δεδοµένα αλλά και να θέσουν τα ερωτήµατά τους. 

αθ  όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης, η Τράπεζά µας έδωσε δυναµικά το παρών” µε  εντ ι ύς µι ητ ς και µε ι ή υσ  
ντι σ ν της ∆ιεύθυνσης νθ ιν υ ∆υν µι ύ για τη διεξαγωγή συνεντεύξεων και την επίλυση αποριών των συµµετεχόντων.  

Αξίζει επίσης να σηµειωθεί, ότι τo η ι  ε τε  της Alpha Bank συ τε η στ  op  σε ε ισ ε ιµ τητ , βάσει των 

uni ue visits. 

Η
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Από τον χώρο της Πληροφορικής, ο τ ς ης  
∆ιευθυντής της ∆ιεύθυνσης υ ε ν σ ει ς ι 
σ ει ς η ι ν, ανέλυσε το παρόν και το µέλλον της 
υβερνοασφάλειας στον τοµέα των τραπεζών  The Present and 

Future of Cybersecurity in Banking”.

Από τη ιεύθυνση Εφαρµογών Πληροφορικής, ο ντ νης Μ σ ς  
D po i  Applica ion  a   nior chnical D li r  anag r, 
επιδίωξε να καταρρίψει τους µύθους για το τι σηµαίνει να δουλεύει κανείς 
στο I  µίας τράπεζας  Working in Alpha Bank’s IT: Mythbusting 101”.

Τέλος, από τον χώρο του Ανθρώπινου υναµικού, η ιστ ν  Μι η  
nior R B in  ar n r, και η Μ  ι τ η  R cr i ing 

ar n r, ενηµέρωσαν τους συµµετέχοντες για το εύρος και την έκταση 
του Προγράµµατος Μετασχηµατισµού της Alpha Bank, νευραλγικό 
κοµµάτι του οποίου αποτελούν οι ιευθύνσεις Πληροφορικής και 

ηφιακής Τραπεζικής καθώς και τις ενεργές θέσεις εργασίας στους 
τοµείς αυτούς        γνωρίστε την 
εταιρεία  ”.

Στο δεύτερο σκέλος του ανοράµατος, που αποτελούνταν από τα Bus n ss a s  Μονοπάτια ταδιοδροµίας, συµµετείχαν  συνάδελφοί 
µας και συγκεκριµένα, ο ντε ής ης στο πάνελ των ρηµατοοικονοµικών, ο ν ς ν νι ης στο πάνελ των 
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και η ιστ ν  Μι η στο πάνελ των ηµικών Μηχανικών. Οι συµµετέχοντες, οι οποίοι ξεκίνησαν από 
διαφορετική ακαδηµα κή και εργασιακή αφετηρία και έχουν φτάσει σήµερα να κατέχουν θέσεις ευθύνης σε σηµαντικούς τοµείς της 
Alpha Bank, παρουσίασαν στο νεανικό κοινό τη δική τους επαγγελµατική διαδροµή.

https://www.youtube.com/watch?v=ozEFtjTaRgQ
https://www.youtube.com/watch?v=ozEFtjTaRgQ
https://www.youtube.com/watch?v=kiVxMoDWRdI
https://www.youtube.com/watch?v=xOP6pZ0lLak&t=751s
https://www.youtube.com/watch?v=xOP6pZ0lLak&t=751s
https://www.youtube.com/watch?v=ZLq5EHU7XMw&t=304shttps://www.youtube.com/watch?v=ZLq5EHU7XMw&t=304s
https://youtu.be/thSdi2U7cUA?t=3518
https://youtu.be/Kwyxve51gI4?t=810
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ορηγίες της Alpha Bank 

  Alpha Bank η ς της ης r mi m R al a  

υναµική ήταν η παρουσία της Τράπεζας στη η r mi m R al a  ”, η οποία 

πραγµατοποιήθηκε από τις 1  έως τις 1  Μα ου 0 , στο εκθεσιακό κέντρο MEC Παιανίας. 

χοντας συγκεντρώσει εκθέτες από τον τραπεζικό, µεσιτικό, επενδυτικό και κατασκευαστικό 

χώρο, οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να ενηµερωθούν για τις τάσεις της κτηµατικής αγοράς, 

τις διεθνείς εξελίξεις και το µέλλον των ακινήτων.

Το ειδικά διαµορφωµένο περίπτερο της Alpha Bank, που σχεδίασε η ιεύθυνση Marketing και 

ηµοσίων Σχέσεων της Τράπεζας, στελέχωσαν συνάδελφοι από το ίκτυο αταστηµάτων, 

τη ιεύθυνση ρηµατοδοτήσεων Ιδιωτών και τη ιεύθυνση Τραπεζικής Μικρών Επιχειρήσεων, 

παρέχοντας στους επισκέπτες όλη την 

απαραίτητη πληροφόρηση για τα 

διαθέσιµα χρηµατοδοτικά µας 

προγράµµατα ως προς την κάλυψη 

αναγκών στον τοµέα του Real Estate. 

Στα εγκαίνια της έκθεσης παρευρέθηκαν 

ο ιευθυντής Προ όντων Λιανικής Τραπεζικής Ιωάννης Ιωαννίδης, 

ο ιευθυντής αταστηµάτων Αττικής Ι, εντρικής και όρειας Ελλάδας Γεώργιος 

Ραπανάκης, ο ιευθυντής ρηµατοδοτήσεων Ιδιωτών Παναγιώτης ιβριώτης, 

ο Υποδιευθυντής του ικτύου αταστηµάτων Ελλάδας Γεώργιος Ανδριτσόπουλος, η Υπεύθυνη του Τοµέα Στεγαστικών ανείων της ιεύθυνσης 

ρηµατοδοτήσεων Ιδιωτών αρβάρα Μακρή και ο Υπεύθυνος Ανάπτυξης και ιαχείρισης Πωλήσεων εντρικών Συµφωνιών της ιεύθυνσης 

Τραπεζικής Μικρών Επιχειρήσεων Αντώνης Γαλάτουλας.  



 ΤΡΑΠΕ A

<      42 / 101       >

  ε  η ς της τε ετής ν µής τ ν  r a  in

Στις 1 Μα ου 0 , ανακοινώθηκαν τα  r a  r k in  h  i ” στο 

έντρο Πολιτισµού δρυµα Σταύρος ιάρχος, παρουσία της Υφυπουργού Τουρισµού, 

κυρίας Σοφίας αχαράκη.

Παράλληλα, απονεµήθηκαν τα βραβεία στους παραγωγούς τους σε συνέχεια της 

διεξαγωγής του διαγωνιστικού σκέλους, που έλαβε χώρα στη Σαντορίνη, στις αρχές 

του µήνα. Αξιολογήθηκαν 0 κρασιά, από 1  οινοποιεία για να αναδειχθούν 

εκείνα που τιµήθηκαν µε µία θέση στη λίστα των 0 Great Greek ines” και θα 

εκπροσωπήσουν επάξια τη χώρα µας στις διεθνείς αγορές, ώστε να τοποθετηθεί το 

ελληνικό κρασί στην κορυφή της παγκόσµιας οινικής σκηνής.

Η Τράπεζα ήταν Platinum χορηγός της τελετής απονοµής και εκ µέρους της παρέστη 

και απένειµε το βραβείο στο τήµα Γαία ο ιευθυντής της ιεύθυνσης Σύνθετων ρηµατοδοτήσεων ίκος εζερίτης. 
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Η Alpha Bank φέτος, ανέλαβε τη χορηγία της νέας µεγάλης καλοκαιρινής παραγωγής της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, της όπερας Ριγολέττος” 

του Τζουζέππε έρντι. 

Στο πλαίσιο της χορηγίας της, η Τράπεζα στις  Ιουνίου 0 , πραγµατοποίησε εκδήλωση Πελάτων της ιεύθυνσης Επιχειρηµατικών έντρων 

και της Alpha Asset Management Α.Ε. .Α. ., όπου παρέστησαν Μέλη της Γενικής ιεύθυνσης της Τράπεζας καθώς και Στελέχη της. 

  Alpha Bank η ς της ε ς ι ττ ς  τ υ υ ε ντι 
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Στις 1  Ιουνίου 0 , πραγµατοποιήθηκε εκδήλωση του Georgeto n Alumni Clu  of Greece, µε τίτλο Implications of the Ukraine 

Crisis for Greece”, στην οποία η Τράπεζα ήταν χορηγός. Οµιλητές ήταν ο ιοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας 

και ο Αντιπρόεδρος του ΣΕ  Σπύρος εοδωρόπουλος.

Εκ µέρους της Alpha Bank, στην εκδήλωση παρέστησαν ο ιευθυντής της ιεύθυνσης Οικονοµικών Μελετών Παναγιώτης απόπουλος 

και ο ιευθύνων Σύµβουλος της Alpha Finance ηµήτρης ωστόπουλος. 

  ε  η ς ε ή σης τ υ org o n Al mni l  o  r c
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         διεθνής, ανοιχτός, ψηφιακός διαγωνισµός καινοτοµίας Fin uest  Alpha Bank, τον οποίο διοργανώνει η Τράπεζα, για τρίτη  
         χρονιά, είναι σε πλήρη εξέλιξη. Στόχος του είναι η ενίσχυση της ψηφιακής εικόνας της Τράπεζας αλλά και ο εντοπισµός και η άντληση 
λύσεων που µπορεί να αξιοποιήσει µελλοντικά, µέσα από την ενδυνάµωση της σχέσης της µε το Fintech οικοσύστηµα.

µπειρα Στελέχη της Τράπεζας προχώρησαν στην αξιολόγηση των εταιρειών που υπέβαλαν συµµετοχή στον διαγωνισµό και ανέδειξαν τις 
 κορυφαίες εταιρείες, οι οποίες εισήλθαν στο στάδιο του Επιταχυντή (Accelerator). 

Στον Επιταχυντή, διάρκειας  εβδοµάδων, που ξεκίνησε στις 1  Μα ου 0 , οι φιναλίστ παρακολούθησαν orkshops για την περαιτέρω 
ενίσχυση των προτάσεών τους, σχετικά µε τους τοµείς των ESG και pen Banking αλλά και για τη βελτίωση των ικανοτήτων τους στην
παρουσίαση. Τα orkshop έγιναν από ειδικούς µε µεγάλη εµπειρία στον τοµέα τους. 

Το Pitching Skills orkshop ξεκίνησε στην αρχή του επιταχυντή µε εισηγητή τον γκουρού” των Startups Μ  ε εµή (Partner Big Pi 
entures) και ολοκληρώθηκε στο τέλος του επιταχυντή µε τον πολύ έµπειρο σε θέµατα παρουσίασης ι ήτ  ∆εσ τ η (Consultant at E ), 

ο οποίος πραγµατοποίησε one to one συναντήσεις µε την κάθε οµάδα, προκειµένου να τις βοηθήσει να τελειοποιήσουν την παρουσίασή τους.

Επίσης, οι διαγωνιζόµενοι που δραστηριοποιούνται στην περιοχή του pen Banking είχαν τη µοναδική ευκαιρία να παρακολουθήσουν τον 
ειδικό διεθνώς σε θέµατα pen Banking amar h h kar (EMEA ead- Si hirt  entures), καθώς και τη  υ η, 
εξειδικευµένη σύµβουλο της εταιρείας ΕΥ.

Οι διαγωνιζόµενοι, των οποίων η πρόταση σχετίζεται µε το ESG, παρακολούθησαν σεµινάρια µε τον εξαιρετικό o ia  mm n, 
(Chief perations fficer at Coparion and Managing irector at Solarpunk C) αλλά και την ι  ντη, irector του Τµήµατος 
Υπηρεσιών λιµατικής Αλλαγής και ιώσιµης Ανάπτυξης, της ΕΥ Ελλάδος, µε ευρεία γνώση του αντικειµένου. Είχαν όµως και τη µοναδική 
ευκαιρία να συναντηθούν µε τον ∆ηµήτ η υ  ύ , Σύµβουλο ιοίκησης της Alpha Bank σε θέµατα Εταιρικής 
ιακυβέρνησης και ιωσιµότητας, ο οποίος τους µίλησε για τις προτεραιότητες της Τράπεζας όσον αφορά στο ESG. 

Επιπλέον, οι οµάδες συµµετείχαν σε mentoring sessions, µε µέντορες που αποτελούνταν από Στελέχη της Τράπεζας και συµβούλους από 
την αγορά, προκειµένου να βοηθήσουν τις  εταιρείες να προσαρµόσουν την πρότασή τους στα ζητούµενα της Τράπεζας και της αγοράς.

Ο

https://www.linkedin.com/in/marco-veremis-03356/
https://www.linkedin.com/in/nikitas-despotidis/
https://www.linkedin.com/in/samarthshekhar/
https://www.linkedin.com/in/lila-skoufaki-63968b/
https://www.linkedin.com/in/tobiastemmen/
https://www.linkedin.com/in/kiarakonti/
https://www.linkedin.com/in/dimitris-kazazoglou-skouras-772a912/
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1. DoGood People, S.L. Ισπανία The technology that improves the sustainability reporting - DoGood (dogoodpeople.com)
    a. Ρούλη ριστοπούλου - Alpha Bank ( ιεύθυνση Εταιρικής Επικοινωνίας- Υποδιευθύντρια)
    b. Πένη Γιαλακίδη - Alpha Bank (Επιλογή και Ανάπτυξη Προσωπικού Υπεύθυνη)
    c. Περικλής ασιλειάδης  Endeavor Greece ( r. Insights Associate, Entrepreneur Selection  Gro th)

2. Minna Technologies Σουηδία Minna Technologies | World's Leading Subscription Management Solution, 
    Integrated With Retail Banks
    a. αράλαµπος Μιχελής  Alpha Bank ( ιεύθυνση ηφιακών ικτύων  Υποδιευθυντής)
    b. εόδωρος ωνσταντάτος  Alpha Bank ( ιεύθυνση Εφαρµογών  Πληροφορικής - Υποδιευθυντής)
    c. Γιώργος Γεωργιόπουλος  Mc inse   

3. Net Zero Analytics Ελλάδα Home - Net Zero Analytics
    a. Σύλβια ουρκουλή - Alpha Bank ( ιεύθυνση Εταιρικής Επικοινωνίας/ Εταιρική οινωνική Ευθύνη  Senior fficer)
    b. Γεώργιος Σαλιάρης- ασσέας - Big Pi entures ( perating Partner)  

4. Quantfolio ορβηγία Quantfolio AS
    a. Πάνος Ρεµούνδος  Alpha Bank ( ιεύθυνση Επενδυτικών αρτοφυλακίων ιευθυντής)
    b. ικόλαος Πολύζος  Alpha Bank ( ιεύθυνση Private Banking  Υποδιευθυντής)
    c. ρις Παπαµαστοράκη  Alpha Bank ( ιεύθυνση Private Banking  Επιχειρησιακός Προγραµµατισµός και Προώθηση Υπηρεσιών)
    d. Γεώργιος Γκίνης  Alpha Bank ( ιεύθυνση Επενδυτικών αρτοφυλακίων  Ανάπτυξη και Προώθηση Προ όντων και  
        Υπηρεσιών  Senior fficer)
    e. onathan aplan  SoSa (Senior ead Innovation Anal st) 

5. Resnovae Ελλάδα ESGenius
    a. Στυλιανός Αρώνης - Alpha Bank ( ιεύθυνση Οργάνωσης  Υποδιευθυντής
    b. Παναγιώτης Μπαγιώκος - Alpha Bank ( ιεύθυνση Στρατηγικής και Επενδύσεων) 
    c. εόφυτος ολοκοτρώνης - Foundation ( ead of Products  Services)

6. SPIN Analytics Αγγλία SPIN Analytics | Innovation in Risk management (spin-analytics.com)
    a. Αντώνης Γεραµάνης  Alpha Bank ( ιεύθυνση Μεθοδολογιών Πιστωτικού ινδύνου - ιευθυντής) 
    b. ίων Στεφανάκης Alpha entures (Investment Manager) 
    c. Λίλα Σκουφάκη  ΕΥ (Senior Manager at Advisor  Services) 

Μετά από την ολοκλήρωση του Επιταχυντή, ακολουθεί ανοιχτή εκδήλωση (pitch event)  έτος, το Pitch Event θα πραγµατοποιηθεί µε φυσική 
παρουσία και όλες οι οµάδες θα κάνουν µία σύντοµη παρουσίαση της πρότασής τους ενώπιον κριτικής επιτροπής διεκδικώντας χρηµατικό έπαθλο 
αλλά και δυνατότητα συνεργασίας µε την Τράπεζα.  

ι  ιν στ υ σ ν στην τε ι ή ση τ υ ι νισµ ύ ι ι µ ντ ες µε τ υς υς συνε στη ν ε ν ι

https://dogoodpeople.com/en/
https://minnatechnologies.com/
https://minnatechnologies.com/
https://netzeroanalytics.eu/
https://www.quantfol.io/
https://www.esgenius.eu/
https://spin-analytics.com/
https://www.linkedin.com/in/rouli-christopoulou/
https://www.linkedin.com/in/pennygialakidi/
https://www.linkedin.com/in/periklisvasileiadis
https://www.linkedin.com/in/haris-michelis/
https://www.linkedin.com/in/theodore-konstantatos/
https://www.linkedin.com/in/sylvia-kourkouli-91a26438/
https://www.linkedin.com/in/georgesf/
https://www.linkedin.com/in/panos-remoundos-a52a5124/
https://www.linkedin.com/in/nikos-polyzos-88669130
https://www.linkedin.com/in/iris-i-papamastoraki-5795b437/
https://www.linkedin.com/in/george-ginis-074b913/
https://www.linkedin.com/in/jonathan-kaplan-5391bb55/
https://www.linkedin.com/in/stilianosaronis/
https://www.linkedin.com/in/panagiotis-bagiokos-777a2712/
https://www.linkedin.com/in/neofytoskolokotronis/
https://www.linkedin.com/in/ageramanis/
https://www.linkedin.com/in/vion-stefanakis-110658/
https://www.linkedin.com/in/lila-skoufaki-63968b/
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Co-creation orkshop από την Customer E perience οµάδα της Alpha Bank

Complaints Journey 

       την Alpha Bank, στοχεύουµε πάντα ψηλά  Για τον καθορισµό της σωστής κατεύθυνσης όµως, δεν υπάρχει καλύτερος οδηγός από  

       τους Πελάτες και τις πραγµατικές τους ανάγκες και προσδοκίες. αι αυτό είναι το σηµείο που η Customer E perience οµάδα 

αναλαµβάνει δράση. 

Τους προηγούµενους µήνες, η οµάδα αποφάσισε να εστιάσει στις ανάγκες και τις προσδοκίες των Πελατών µας, όπως αυτές 

αντικατοπτρίζονται στα Παράπονά τους. 

ι  συ ε ιµ ν  εστ σε
 στο πόσο καλύτερα και άµεσα µπορεί να γίνει η διαχείριση των παραπόνων που αποστέλλονται

 στη βελτίωση των διαδικασιών που τα επηρεάζουν

 στην ανάδειξη των βαθύτερων προβληµάτων που προκαλούν δυσαρέσκεια στους Πελάτες. 

Με στ  τ  ν  τ η ε σε  ι ετι ς σεις  υ ε ι εντ ν ντ ι στ υς τ  τ µε ς
 Πρόληψη

 Προτεραιοποίηση

 Ενσυναίσθηση και ροντίδα

 Closing the loop

Σ
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ε τ εντ ι ή Ε ι ιν νι ή ιτι ή ι o cr a ion ork hop

Μία από τις δράσεις που αναδείχθηκε στο πλαίσιο της Πρόληψης” ήταν και εκείνη της Ε ι ιν νι ής ιτι ής της ε ς σε 
θέµατα που αφορούν κυρίως στην ιµ ι ή ιτι ή τ ν τ ν. Ο στόχος, µία πελατοκεντρική οπτική που θα διασφαλίσει 
αφενός, την εύκολη κατανόηση κάθε µεταβολής τιµών και αφετέρου, την άµεση σύνδεση της τιµής κάθε προ όντος µε την πραγµατική 
του αξία. 

 σι  ε ε  υ ησιµ ησε η µ  ι  ν  τ σει στ ν στ  της  ήτ ν  

 η ανάλυση παραπόνων που σχετίζονταν µε την τιµολογιακή πολιτική των καρτών 
 η διενέργεια user tests για την κατανόηση του κατά πόσον οι Πελάτες καταφέρνουν εύκολα και γρήγορα να φτάσουν στην  

   πληροφορία που αναζητούν στην ιστοσελίδα της Τράπεζας
 η πραγµατοποίηση συνεντεύξεων σε Πελάτες που στο παρελθόν είχαν διαµαρτυρηθεί για ζητήµατα που άγγιζαν την τιµολογιακή  

   πολιτική των καρτών 
 η αναζήτηση του τρόπου µε τον οποίο άλλες τράπεζες, ανά τον κόσµο, αναδεικνύουν την αξία των προ όντων τους σε σχέση µε την 

   τιµή τους.

Στο πλαίσιο αυτό και µε δεδοµένα τα στοιχεία που αναδείχθηκαν από τις παραπάνω προσεγγίσεις, η Customer E perience οµάδα, 
πιστεύοντας στη δύναµη της οµαδικής δουλειάς, διοργάνωσε µε επιτυχία το πρώτο της διά ζώσης co-creation orkshop.
Οι συµµετέχοντες, συνάδελφοι, προερχόµενοι από διαφορετικές ιευθύνσεις της Τράπεζας ο καθένας, ακολουθώντας τις οδηγίες της 
Customer E perience οµάδας, έφεραν µαζί τους µόνο θετική ενέργεια, γνώση και διάθεση συνεργασίας και οµαδικότητας, γεγονός 
που φάνηκε και από τα σχόλια που στη συνέχεια, µοιράστηκαν µαζί µας αναφορικά µε την εµπειρία τους

“Έχει μεγάλη αξία να 

μπορείς να συνθέτεις 

διαφορετικές οπτικές”
“Ήταν μεγάλη η χαρά μου που ξαναβρέθηκα με όλους αυτούς τους ανθρώπους, μετά από τόσον καιρό”

“Οι συμμετέχοντες σε τέτοια 

workshops μπορούν να 

γίνουν πρεσβευτές των αξιών 

του Customer Experience, 

μεταλαμπαδεύοντάς τις σε 

όλη την Τράπεζα”

“Ζητήματα που αγγίζουν την 

ενημέρωση των Πελατών 

πρέπει να διερευνώνται 

συνεχώς και αυτή η 

πρωτοβουλία είναι μία πολύ 

καλή αρχή”

“Είναι εντυπωσιακό ότι ξεκινήσαμε από κάτι τόσο αρνητικό όσο τα παράπονα και καταλήξαμε σε τόσο ενδιαφέρουσες δράσεις με θετική χροιά”.
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 τ εσµ

Μία τόσο ενδιαφέρουσα συζήτηση δεν θα µπορούσε παρά να καταλήξει σε µία σειρά από δράσεις που προκρίθηκαν, εστιάζοντας 
περισσότερο σε τρεις τοµείς

 την Επικοινωνία

 την Ιστοσελίδα της Τράπεζας 

 τη Μεθοδολογία Πώλησης των Προ όντων

Οι δράσεις αυτές προτεραιοποιήθηκαν µε βάση τις απαιτήσεις και τον χρόνο υλοποίησής τους και οι οµάδες ήδη ξεκίνησαν 
να δουλεύουν πάνω σε κάποιες από αυτές.

Μ  ∆υν τή µ

Με την υπόσχεση ότι θα επανέλθει σύντοµα, µε ένα νέο ourne  Πελατών µας, η Customer E perience οµάδα θα ήθελε προς 
το παρόν να ευχαριστήσει όλους τους συµµετέχοντες του Co-Creation orkshop για την πολύτιµη συµβολή τους  

 Σωτηρία Αγορίτσα
 ρύσα Αρβανιτάκη
 άντια Γεωργακοπούλου
 ήµητρα Γκάρλα
 Μάρθα άννερ
 εανώ αρατζά
 Αντώνιος Μητρόπουλος
 Γιάννης Μπόνης

 Παναγιώτης ικολακόπουλος
 Σίλια τουνιαδάκη
 αφειρία Παρασκευοπούλου
 Ιωάννης Πετσίνης
 Μάρω Ραπάνη
 Μαρκέλλα Σιµούδη
 Μαρία ιλίνη

#We are stronger when we listen and smarter when we share



 ΤΡΑΠΕ Α •

<       50 /101    >

       καινοτοµία είναι στο NA 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

ι ντ τυ  ε ε σε εσ ν   i3  
Η συµµετοχή µου στους διαγωνισµούς i3 ήταν, κάθε φορά, µία διαφορετική και ξεχωριστή εµπειρία. 
Η ανάδειξη των διαφορετικών ικανοτήτων του καθένα µας µέσα από τη συνεργασία και την οµαδικότητα µού επιβεβαίωσε 
ότι µπορούµε να επιτύχουµε το αδύνατο”. Η ικανοποίηση του να βλέπεις πράγµατα που ο ίδιος έχεις δηµιουργήσει, 
να υλοποιούνται σε έναν πολύ µεγάλο Οργανισµό, όπως η Alpha Bank, είναι αξία ανεκτίµητη.  

ι σηµ νει ιν τ µ ς τ ς σ ης ι ς µετ ετ ι στην η
αινοτόµος τρόπος σκέψης είναι να σκέφτεται κάποιος out of the o ” και να επιτυγχάνει το αδύνατο. άνοντας καλύτερη 

τη ζωή πελατών και υπαλλήλων, το αποτέλεσµα για µεγιστοποίηση των κερδών είναι βέβαιο.

ιες ε ν ι ι ες στις ες θ  ει ν  εστι σ υµε στην ε ή µ ς
Αξίες όπως η αγάπη, ο σεβασµός, η ηθική, η υπευθυνότητα δεν πρέπει να λείπουν από καµία εποχή.

ιες θε ε ς τι θ  ε ν ι ι ι  σηµ ντι ς ε ι τητες στ  µεσ  µ ν
Το πάθος στην εργασία, η δηµιουργικότητα, η προσαρµοστικότητα σε ένα διαρκώς µεταβαλλόµενο περιβάλλον, η οµαδικότητα, 
η συνεργασία, η ικανότητα της επικοινωνίας, η κριτική σκέψη, η διαπραγµάτευση και η ανάγνωση των αναγκών της αγοράς 
είναι skills που κάνουν τη διαφορά.

Ο Εµµ ν υή  µ ης εργάζεται στο ργο Μεταφοράς Συναλλαγών και διακρίθηκε στον 
διαγωνισµό i3 δύο φορές. Ειδικότερα, το 0 0, βραβεύθηκε για την πρότασή του να καταστεί εξ 
ολοκλήρου ψηφιακή η διαδικασία αίτησης χρηµατοδότησης τόσο για Ιδιώτες, όσο και για Επιχειρήσεις, 
χωρίς την εµπλοκή του τραπεζικού αταστήµατος. Το 0 1, διακρίθηκε για την πρόταση δηµιουργίας 
Ph gital Branch, δηλ. αταστήµατος πλήρους εξυπηρέτησης, µε πλήρη ψηφιακό εξοπλισµό και 
Προσωπικό έως  άτοµα. Στον ελεύθερο χρόνο του, ασχολείται µε τον αθλητισµό, τα ταξίδια και του 
αρέσει να εµπλουτίζει τις γνώσεις του διαρκώς καθώς και να δηµιουργεί out of the o ”.
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ι ντ τυ  ε ε σε εσ ν   i3;

Ο i3 είναι ταξίδι, είναι δηµιουργία, είναι πρόκληση. χεις την ιδέα, τη µοιράζεσαι και την εξελίσσεις σταδιακά, µε τη δηµιουργική 

συµβολή της οµάδας και των µεντόρων. έρδισα µία υπέροχη εµπειρία και τρεις κυρίες που εκτιµώ βαθιά και θεωρώ πλέον 

φίλες µου, τη Μαίρη, τη ασιλική και την Αµαλία. 

ι σηµ νει ιν τ µ ς τ ς σ ης ι ς µετ ετ ι στην η

αινοτόµος τρόπος σκέψης σηµαίνει ότι οραµατίζοµαι ένα αύριο που θα φέρει µία καλύτερη εµπειρία ή αποτέλεσµα στους πελάτες µας, 

στους ανθρώπους µας και στην Τράπεζα. Για να το επιτύχω, σχεδιάζω το σήµερα, λαµβάνοντας υπ  όψη την εµπειρία του χθες. 

Στην πράξη, δίνω λύσεις απλοποιώντας το παρόν και απαντώντας στις ανάγκες του µέλλοντος.

ιες ε ν ι ι ες στις ες θ  ει ν  εστι σ υµε στην ε ή µ ς

ατά την προσωπική µου άποψη, θεωρώ ότι στη σηµερινή εποχή της ταχύτητας, πρέπει να εστιάσουµε στον άνθρωπο και 

στο περιβάλλον και να επενδύσουµε περισσότερο στις ανθρώπινες σχέσεις σε όλους τους τοµείς της ζωής µας. 

Οικογένεια, φιλία, οµάδα αλλά και αυτοβελτίωση. 

ιες θε ε ς τι θ  ε ν ι ι ι  σηµ ντι ς ε ι τητες στ  µεσ  µ ν

Οι πιο σηµαντικές δεξιότητες είναι η συναισθηµατική νοηµοσύνη, η δυνατότητα να λειτουργούµε ως οµάδα καθώς και 

η αντιµετώπιση της αλλαγής ως πρόκληση που θα µας οδηγήσει σε βελτίωση των συνθηκών της ζωής µας.

Η  ε ι υ εργάζεται στο ατάστηµα ηφισιάς και διακρίθηκε στον διαγωνισµό i3 δύο φορές. 
Το 0 0, έλαβε το ο βραβείο για την πρότασή της να προσφέρεται η δυνατότητα µέτρησης Ικανοποίησης 
του Πελάτη στα αταστήµατά µας, µε στόχο την αναβάθµιση της ποιότητας των υπηρεσιών αλλά και την 
αξιολόγηση των αταστηµάτων. Το 0 1, κατέκτησε το ο βραβείο καθώς και το Co- orker A ard από το 
κοινό, για το 0  ie  Customer Personali ation”, που αφορούσε στην παροχή εξατοµικευµένων 
προτάσεων σε Πελάτες µε βάση το προφίλ τους, µετά από επεξεργασία δεδοµένων από τα κοινωνικά δίκτυα 
αλλά και από τη συναλλακτική συµπεριφορά τους στο σύνολο των τραπεζών. Στον ελεύθερο χρόνο της, 
ταξιδεύει και ασχολείται µε θέµατα που σχετίζονται µε την Ιστορία και τον Πολιτισµό.

 ΤΡΑΠΕ Α •
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ι ντ τυ  ε ε σε εσ ν   i3;

Η συµµετοχή µου στον i3 ήταν ένα πολύ ενδιαφέρον αλλά και ευχάριστα απαιτητικό ταξίδι, το οποίο µε γέµισε χαρά, αισιοδοξία και 

γνώση. Μέσα από αυτή τη διαδροµή µού δόθηκε η ευκαιρία να γνωρίσω συναδέλφους αλλά και τον τρόπο και την υλοποίηση νέων 

pro ects στην Τράπεζα.     

ι σηµ νει ιν τ µ ς τ ς σ ης ι ς µετ ετ ι στην η

Η καινοτόµος σκέψη είναι µία δηµιουργική και θετική διαδικασία σκέψης που χρησιµοποιείται για τη δηµιουργία ιδεών και λύσεων 

προβληµάτων. Στην πράξη, µπορεί να µεταφραστεί στη δηµιουργία µίας νέας διαδικασίας, ενός νέου προ όντος, ενός νέου τρόπου 

εργασίας, στην επίλυση ενός προβλήµατος.   

ιες ε ν ι ι ες στις ες θ  ει ν  εστι σ υµε στην ε ή µ ς

Σήµερα, θα πρέπει να εστιάσουµε αλλά κυρίως να θυµηθούµε αξίες, όπως ο σεβασµός, η εντιµότητα, η ειλικρίνεια και 

η οµαδικότητα. 

ιες θε ε ς τι θ  ε ν ι ι ι  σηµ ντι ς ε ι τητες στ  µεσ  µ ν

Στο άµεσο µέλλον, όπως και σήµερα, οι πιο σηµαντικές δεξιότητες είναι οι ψηφιακές δεξιότητες, η κριτική σκέψη, η ικανότητα 

εργασίας µέσα σε οµάδα και η εργασιακή ηθική.

Ο ∆ι νύσι ς ή ης εργάζεται στο ατάστηµα Εθνικής Οδού Παλαιοκαστρίτσας και διακρίθηκε 
στον διαγωνισµό i3 µε την πρότασή του για τη δηµιουργία εφαρµογής για κινητά τηλέφωνα και ta lets 
αποκλειστικά για τους Πελάτες του Alpha Bank Gold Business Banking, η οποία θα προσφέρει 
προσωποποιηµένη πληροφόρηση ανάλογα µε τις σύγχρονες ανάγκες και τα ενδιαφέροντα του 
επιχειρηµατία και αµφίδροµη επικοινωνία µε τον αρµόδιο Gold Business RM του αταστήµατος 
συνεργασίας. Στον ελεύθερο χρόνο του ασχολείται µε computing και digital skills καθώς και 
µε τον Προσκοπισµό.
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Υφάνσεις εκ νέου” στο Μουσείο της Πόλης του όλου 
1  Απριλίου 0    Αυγούστου 0

       τις 1  Απριλίου 0 , εγκαινιάστηκε η έκθεση Υφάνσεις εκ νέου” στο Μουσείο της Πόλης του όλου.
       Πρόκειται για µία νέα προσέγγιση της έκθεσης µε τίτλο Υφάνσεις” που παρουσιάστηκε το 019, 
στο Μουσείο Μπενάκη - Πειραιώς 1 , σε συνδιοργάνωση της Alpha Bank και του Μουσείου Μπενάκη και 
επιµέλεια της κυρίας Ειρήνης Οράτη, Ιστορικού Τέχνης και τ. Επιµελήτριας της Συλλογής ργων Τέχνης 
της Τράπεζας και του κ. ωνσταντίνου Παπαχρίστου, Επιµελητή του Μουσείου Μπενάκη / Πινακοθήκης Γκίκα, 
σηµατοδοτώντας το ερευνητικό ενδιαφέρον για την ελληνική ταπισερί και τη σύντοµη µεν, αλλά πολύχρωµη 
ιστορία της. Μέρος της κθεσης παρουσιάστηκε από τον οέµβριο του 0 1 έως τον Μάρτιο του 0 ,
στο M Mus-Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης της εσσαλονίκης.

Για τις ανάγκες της κθεσης, η υ ή ν νης της Alpha Bank νεισε τ  

1. Γιάννης Μόραλης, Επιθαλάµιον, 19 , ταπισερί 1   10  εκ.

2. ίκος ικολάου, δρα Α, δεκαετία 19 0, ταπισερί 1   1  εκ.

3. ίκος ικολάου, δρα B, δεκαετία 19 0, ταπισερί 1   1  εκ. 

4. Σπύρος ασιλείου, ατάρτια, 19 , ταπισερί 1   0 εκ.

5. Γιάννης Τσαρούχης, Αέρηδες, 19 , ταπισερί 1   1  εκ. 

 θεση θ  ι σει ς τις  υ ύστ υ 

Μουσείο της Πόλης του όλου , ερών 1 , Παλιά όλου

Τηλ.   10  9

ες ειτ υ ς  

Τρίτη, Πέµπτη, Σάββατο, υριακή  10 0-1 0

Τετάρτη, Παρασκευή  10 0-1 0 και 1 .00- 1.00 

ευτέρα  κλειστά

Σ 

Γιάννης Τσαρούχης, 
έρηδες, 19 , 

ταπισερί 1   1  εκ. 

Γιάννης Μόραλης, 
Επιθαλάµιον, 19 , 
ταπισερί 1   10  εκ.
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Οι Εκπαιδευτικές Μουσειοβαλίτσες της οµισµατικής Συλλογής 
ταξίδεψαν και φέτος σε σχολεία της Ελλάδας και του εξωτερικού  

Γ       ια ακόµη µία χρονιά, τα Εκπαιδευτικά Προγράµµατα της οµισµατικής Συλλογής µας ταξίδεψαν σε σχολεία της Ελλάδας καθώς και σε 
        ελληνικά σχολεία του εξωτερικού, µε τη µορφή µουσειοβαλίτσας. 

Τα Προγράµµατα φέρουν την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας και ρησκευµάτων και προσφέρονται δωρεάν καθώς όλα τα έξοδα αποστολής 
καλύπτονται από την Alpha Bank.

µισµ  ι υν ς   τ  θες στ  ήµε

Σκοπός του Προγράµµατος είναι τα παιδιά να γνωρίσουν την ιστορία του νοµίσµατος και την εξέλιξη 
των συναλλαγών στον ελλαδικό χώρο, από την αρχαιότητα µέχρι σήµερα, καλύπτοντας έξι ιστορικές 
περιόδους  Αρχαιότητα, Ρωµα κή Εποχή, υζαντινό κόσµο, Οθωµανική περίοδο, εότερο Ελληνικό 
ράτος και Σήµερα.

     

Η εκπαιδευτική µουσειοβαλίτσα µισµ  ι υν ς   τ  θες στ  ήµε ” απευθύνεται σε µαθητές ηµοτικού και 
Γυµνασίου. ατά το σχολικό έτος 0 1- 0 , ταξίδεψε σε  σ ε  της Ε ς και το Πρόγραµµα παρακολούθησαν 

 µ θητ ς. Επιπλέον, φιλοξενήθηκε από σχολεία του εξωτερικού, όπως το  Ευ  ε  υ ε ν, το Ε ηνι  
∆ηµ τι  ι υµν σι  υ ε ν καθώς και το ν  Ε ην νι  ε  µη ς  ιµ ς. Το Ε ηνι  σ ε  

ετ ι ς τ υ ι ής φιλοξένησε επίσης, το Πρόγραµµα, στο πλαίσιο του οποίου, διοργάνωσε σχετική εκδήλωση για την 
ελληνική κοινότητα. Με την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισµού, Αθλητισµού και εολαίας και σε συνεργασία µε τη ιεύθυνση 
Marketing και ηµοσίων Σχέσεων της Alpha Bank C prus td, η εκπαιδευτική µουσειοβαλίτσα της οµισµατικής Συλλογής ταξίδεψε και σε 
σ ε  της ύ υ. Συνολικά,  µ θητ ς και  ε ι ευτι  από  σ ι ς µ ν ες της ύ υ, συµµετείχαν στο 
Πρόγραµµα.   
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µ ς µ µισµ

Το Πρόγραµµα δηµιουργήθηκε µε σκοπό την εξοικείωση των παιδιών µε το αρχαίο νόµισµα, 
την εικονογραφία του, την κυκλοφορία του και τη χρήση του ως µέσου συναλλαγής. 

     

ατά το σχολικό έτος 0 1- 0 , η εκπαιδευτική µουσειοβαλίτσα µ ς µ µισµ ”, η οποία απευθύνεται σε µαθητές 

ηµοτικού και συγκεκριµένα, , Ε  και ΣΤ  τάξης, ταξίδεψε σε  σ ε  της Ε ς µε τη συµµετοχή  µ θητ ν. 

Στο εξωτερικό, το Πρόγραµµα φιλοξενήθηκε από το Ε ηνι  ∆ηµ τι  ε ης τ ς και το ν  Ε ην νι  

ε  µη ς  υτσ ς.  

 Ε ι ευτι  µµ τ  σε µ ή µ υσει τσ ς  
θ  συνε ιστ ύν ι τ  ν  σ ι  τ ς  
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Οι Πολιτιστικοί ώροι της Alpha Bank στη ιεθνή Ηµέρα Μουσείων 

Μ         ε νέες εκπαιδευτικές δράσεις για µαθητές Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης γιόρτασε η Τράπεζα, στις 1  και 19 Μαου  
          0 , τη ιεθνή Ηµέρα Μουσείων, στο Μουσείο αρτονοµισµάτων Ιονικής Τραπέζης στην έρκυρα και στον Εκθεσιακό-Πολιτιστικό ώρο 
Alpha Bank στο αύπλιο.

Μ υσε  τ ν µισµ τ ν νι ής ης  Alpha Bank  υ  

Το Μουσείο αρτονοµισµάτων Ιονικής Τραπέζης-Alpha Bank στην έρκυρα, συµµετείχε στον εορτασµό 
της ιεθνούς Ηµέρας Μουσείων, µε την εκπαιδευτική δράση oin o rama  Μ  η ι ή 
ν µισµ τι ή εµ ει .

 µ θητ ς ι  ε ι ευτι  από σχολεία του νησιού είχαν τη δυνατότητα να γνωρίσουν 
τα µεταλλικά νοµίσµατα του νεότερου Ελληνικού ράτους, µέσα από τη νέα ψηφιακή εφαρµογή που 
δηµιούργησε η οµισµατική Συλλογή της Τράπεζας. Μέσα από ένα παιχνίδι αναζήτησης επιλεγµένων 
εµβληµατικών χαρτονοµισµάτων στη µόνιµη έκθεση του 1ου ορόφου και στη συνέχεια στον 
ο  όροφο, όπου βρίσκεται το Coin-o-rama, οι µαθητές ανακάλυψαν µεταλλικά νοµίσµατα διαφόρων 

ιστορικών περιόδων, παρατήρησαν την εικονογραφία και τις επιγραφές, γνώρισαν ιστορικά πρόσωπα 
ενώ στο τέλος συµπλήρωσαν ένα έντυπο µε παιχνίδια.

Με στόχο την ανάδειξη τόσο της ψηφιακής εφαρµογής Coin-o-rama, της µόνιµης συλλογής, όσο και 
του ίδιου του Μουσείου, στο σύνολό του, δηµιουργήθηκε ένα η ι  ντε  σε συνεργασία µε 
τη οµισµατική Συλλογή της Τράπεζας. Σκοπός ήταν η επικοινωνία της ψηφιακής εµπειρίας που 
συµπληρώνει και αναβαθµίζει τη µουσειακή ξενάγηση, στο επιστηµονικό και εκπαιδευτικό κοινό αλλά 
και σε επισκέπτες της έρκυρας. 

Το video φιλοξενήθηκε στο corporate ou u e channel, ενώ πραγµατοποιήθηκαν αναρτήσεις τόσο µε 
cut version του video, όσο και µε φωτογραφικό υλικό σε inkedIn, Face ook, Instagram και itter. 
Οι αναρτήσεις συνοδεύτηκαν µε αντίστοιχη µιντιακή επένδυση, αξιοποιώντας το location targeting στην 
έρκυρα.

Στιγµιότυπα από τη δράση για τον 
εορτασµό της ιεθνούς Ηµέρας 
Μουσείων 0 .

https://www.youtube.com/watch?v=LUEGYVBN7a8
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Ε θεσι ς  ιτιστι ς ς Alpha Bank  ύ ι  

Στιγµιότυπα από τη δράση για τον εορτασµό της ιεθνούς Ηµέρας Μουσείων 0 .

Ο Εκθεσιακός-Πολιτιστικός ώρος της Alpha Bank στο αύπλιο συµµετείχε στον εορτασµό της ιεθνούς Ηµέρας Μουσείων, 
µε την εκπαιδευτική δράση υν ες ∆ηµι υ   τη υ ή της Alpha Bank , η οποία συνοδεύει την έκθεση Ελληνίδες 
χαράκτριες στη Συλλογή της Alpha Bank”, που θα διαρκέσει από τον Μάιο του 0  έως τον Μάιο του 0 . Σκοπός της εκπαιδευτικής
δράσης είναι να αναδείξει, στους µαθητές των σχολείων της περιοχής, την πλούσια και πολύµορφη καλλιτεχνική παραγωγή των 
γυναικών δηµιουργών, έργα των οποίων υπάρχουν στη Συλλογή ργων Τέχνης.

ατά τη διάρκεια της ιεθνούς Ηµέρας των Μουσείων παρακολούθησαν το πρόγραµµα  µ θητ ς ι  ε ι ευτι  από τον 
παιδικό σταθµό του αυπλίου Παιδική Αγκαλιά”. Τα παιδιά ξεναγήθηκαν στις αίθουσες της έκθεσης, όπου παρουσιάζονται έργα 
σηµαντικών χαρακτριών που εκπροσωπούν διαφορετικές γενιές και τεχνοτροπίες. Για το διάστηµα που θα διαρκέσει η έκθεση και θα 
πραγµατοποιείται το εκπαιδευτικό πρόγραµµα, οι µαθητές θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν τη αρακτική τέχνη, που αν και λιγότερο 
γνωστή, είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Για τις ανάγκες του προγράµµατος θα είναι διαθέσιµο ένα έντυπο µε δραστηριότητες και παιχνίδια, 
κατάλληλο για κάθε βαθµίδα εκπαίδευσης.
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       ερισσότερα από 4.000 άτοµα, όλων των ηλικιών και διαφόρων εθνικοτήτων,  
       επισκέφθηκαν συνολικά, το Μουσείο αρτονοµισµάτων Ιονικής Τραπέζης-Alpha Bank 
στην έρκυρα, κατά το β  τρίµηνο του 0 .

άθε χρόνο, κατά το β  τρίµηνο του έτους, δύο γεγονότα ξεχωρίζουν στο Μουσείο. 
Η συµµετ ή τ υ στις ε η σεις τ υ ε ηµ υ ε υ ύ σ  και η 
µε η σ ευση σ ε ν από διάφορες περιοχές της Ελλάδας, που 
επισκέπτονται το Μουσείο, στο πλαίσιο των προγραµµατισµένων εκδροµών τους.

ε υ  σ     θιµ  τ ν µ τη ν
Η γειτνίαση του ιστορικού κτιρίου της Ιονικής Τράπεζας, όπου στεγάζεται το Μουσείο 
αρτονοµισµάτων, µε τον Ιερό αό του Αγίου Σπυρίδωνος, καθιστά τη θέση του 

προνοµιακή για τη συµµετοχή του στις θρησκευτικές εκδηλώσεις και τα έθιµα του Πάσχα. Από νωρίς το πρωί του Μ. Σαββάτου, στα 
παράθυρα του κτιρίου αναρτώνται τα damasco”, δαµασκηνά υφάσµατα, ως ένδειξη σεβασµού, καθώς η θρησκευτική ποµπή της 
λιτάνευσης του Ιερού Σκηνώµατος του Αγίου Σπυρίδωνος περνά ακριβώς µπροστά από το Μουσείο, πριν καταλήξει στον Ιερό αό. 
Μετά το πέρας της λιτάνευσης, στις 11 00, λαµβάνει χώρα το έθιµο της Πρώτης Ανάστασης” µε τη ρίψη των µπότηδων” από τα 
µπαλκόνια και τα παράθυρα των σπιτιών. Οι καµπάνες των εκκλησιών σηµαίνουν χαρµόσυνα και οι κάτοικοι ρίχνουν τα παλιά πήλινα 
δοχεία, που ο κρότος και το σπάσιµό τους συµβολίζουν τη νίκη της ζωής επί του 
θανάτου. Στα πέντε παράθυρα του ου ορόφου του Μουσείου τοποθετούνται 
µεγάλοι µπότηδες”. Υπάλληλοι της Τράπεζας, µέλη των οικογενειών τους και 
φίλοι έχουν την ευκαιρία να συµµετέχουν στο εν λόγω κερκυρα κό πασχαλινό 
έθιµο.

ι ς ε µ ς
Μεγάλη ήταν και φέτος, µετά από παύση δύο ετών, η προσέλευση των σχολείων 
που παραδοσιακά επισκέπτονται την έρκυρα για την πολυήµερη σχολική εκδροµή 
τους. ατά τον µήνα Απρίλιο, τη µόνιµη έκθεση του Μουσείου επισκέφτηκαν 
28 σχολεία από τη Μακεδονία, τη εσσαλία, την πειρο αλλά και την έρκυρα, 
µε το σύνολο των µαθητών και των συνοδών να φτάνει τα 1.526 άτοµα. 

Π

Ρεκόρ επισκεψιµότητας κατά το β  τρίµηνο του 0
 στο Μουσείο αρτονοµισµάτων Ιονικής Τραπέζης στην έρκυρα
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Το Μουσείο αρτονοµισµάτων Ιονικής Τραπέζης
 τίµησε την Παγκόσµια Ηµέρας Σκλήρυνσης κατά Πλάκας 
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         τις 0 Μα ου, το Μουσείο αρτονοµισµάτων Ιονικής Τραπέζης-Alpha Bank στην  

         έρκυρα φωταγωγήθηκε µε το συµβολικό πορτοκαλί χρώµα της Παγκόσµιας 

Ηµέρας για τη Σκλήρυνση κατά Πλάκας τιµώντας την Ηµέρα αυτή.

άθε χρόνο, η τελευταία Τετάρτη του Μα ου έχει καθιερωθεί από τη ιεθνή Οµοσπονδία 

Σκλήρυνσης κατά Πλάκας ως Παγκόσµια Ηµέρα για τη Σκλήρυνση ατά Πλάκας και 

γιορτάζεται µε συντονισµένες εκδηλώσεις σε όλο τον κόσµο από το 009. 

Το Μουσείο συµµετείχε για πρώτη φορά στον εορτασµό της, µετά από πρόσκληση της 

νωσης Παλαιών Προσκόπων 1ου Συστήµατος έρκυρας, στέλνοντας το µήνυµα ότι 

στέκεται δίπλα στους συνανθρώπους µας µε Πολλαπλή Σκλήρυνση στον καθηµερινό 

τους αγώνα ενάντια στη χρόνια αυτή νόσο.

Σ 

Ο ωνσταντίνος ριστόπουλος, Υπεύθυνος του Μουσείου 
αρτονοµισµάτων, µε εκπροσώπους της νωσης Παλαιών 

Προσκόπων 1ου Συστήµατος έρκυρας.



 ΤΡΑΠΕ Α • ΠΟΛΙΤΙΣΤΙ Α

<      60/101     >

Η Ερµούπολη δηµιουργήθηκε την περίοδο της Ελληνικής Επανάστασης σε ένα µικρό αιγαιοπελαγίτικο νησί, τη Σύρο, και πολύ σύντοµα 
αναδείχτηκε σε σηµαντικό εµπορικό, οικονοµικό και πολιτιστικό κέντρο. Στην κδοση παρουσιάζεται το ιστορικό της ίδρυσης και της 
εξέλιξης της πόλης, αλλά και η πολεοδοµία και η αρχιτεκτονική της. Οι εκκλησίες, τα δηµόσια κτίρια και οι κατοικίες −πολλά από αυτά 
διακοσµηµένα µε πλούσιες τοιχογραφίες− µαρτυρούν έως σήµερα, µαζί µε τα καλλιτεχνήµατα της ζωγραφικής και της γλυπτικής, την 
άνθηση που γνώρισε η Ερµούπολη τον 19ο αιώνα.

       Alpha Bank προσφέρει την έκδοση Ε µ ύ η   ηµι υ  µι ς ν ς ης στη ύ  στις ς τ υ υ  
      ι ν  (ελληνική και αγγλική έκδοση) µε τ ση  θ  η τη ι ει  τ ν µην ν υ υ ι υ ύστ υ .Η

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να αποκτήσουν την κδοση είτε επισκεπτόµενοι τον πολιτιστικό χώρο της Τράπεζας 
A A BA    (Σταδίου 0, Α Η Α) ή το ηλεκτρονικό κατάστηµα hop  alphapoli i mo gr hop

είτε κατόπιν παραγγελίας (τηλ.  10  , mail  in opoli i mo alpha gr).                                                                

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία, µπορείτε να επικοινωνείτε µε τη ιβλιοθήκη της Alpha Bank στους αριθµούς 
τηλεφώνου  10  0 και 10  . 

Ιωάννης Τραυλός, Αγγελική όκκου

Αθήνα 19 0 (ελληνική έκδοση)

Αθήνα 19  (αγγλική έκδοση)

Εµπορική Τράπεζα της Ελλάδος

ιαστάσεις ,    εκ.

Σελίδες 00

Πίνακες 1 0, σχέδια 

Ελληνικά, αγγλικά

ιµή  Ευ  

Προσφορά έκδοσης από την Alpha Bank

https://www.alphapolitismos.gr/eshop
mailto:infopolitismos@alpha.gr
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δρυµα Ιωάννου . ωστοπούλου
Επίσηµη παρουσίαση του έργου του ηµήτρη Αληθεινού, Sine Fine, 19 1
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        ην Πέµπτη, 19 Μα ου 0 , στη ηµοτική Πινακοθήκη Λάρισας-Μουσείο Γ. Ι. ατσίγρα  
        δόθηκε συνέντευξη Τύπου, κατά την οποία πραγµατοποιήθηκε η επίσηµη παρουσίαση του 
έργου του ηµήτρη Αληθεινού, Sine Fine, 19 1 (Από τη σειρά ηµεία µέσα στους χρόνους / 
λαµαρίνα σιδήρου, µπρούντζος, φύλλα χρυσού, µουσικές χορδές, πορσελάνη, 00 1 0 εκ.).

Το έργο, το οποίο ανήκει στη συλλογή του Ιδρύµατος Ιωάννου . ωστοπούλου από τις αρχές της 
δεκαετίας του 1990, παραχωρήθηκε ως δάνειο στη ηµοτική Πινακοθήκη Λάρισας-Μουσείο Γ. Ι. 
ατσίγρα και θα βρίσκεται σε µόνιµη έκθεση σε καθορισµένο σηµείο του Μουσείου. 

Στη συνέντευξη Τύπου συµµετείχαν, εκ µέρους της ηµοτικής Πινακοθήκης Λάρισας-Μουσείου 
Γ. Ι. ατσίγρα, ο ήµαρχος Λαρισαίων και Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου κ. Απόστολος 
αλογιάννης, η Αντιπρόεδρος κ. ννυ άρρα και µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου, εκ µέρους του 

Ιδρύµατος Ιωάννου . ωστοπούλου, ο Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου κ. ηµήτριος Π. 
Μαντζούνης, ο ιευθυντής κ. κτωρ Π. ερύκιος και η καλλιτεχνική ιευθύντρια κ. Ειρήνη Α. 
Οράτη, καθώς και ο καλλιτέχνης ηµήτρης Αληθεινός.

Τ 

Στιγµιότυπο από την παρουσίαση του έργου. 

Το έργο του ηµήτρη Αληθεινού 
Sine Fine, 19 1. 



ΠΟΛΙΤΙΣΤΙ Α

δρυµα Ιωάννου . ωστοπούλου
εστιβάλ Ελληνικού ινηµατογράφου του Σαν ρανσίσκο”  
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        ο εστιβάλ Ελληνικού ινηµατογράφου του Σαν ρανσίσκο 0  (SFGFF)  

        ολοκλήρωσε τη 19η ετήσια διοργάνωσή του, που πραγµατοποιήθηκε από 

τις  έως τις 1  Απριλίου, επιστρέφοντας σε διά ζώσης προβολές στο elance  

Screening Room στο Σαν ρανσίσκο, ενώ παράλληλα συνέχισε τις δηµοφιλείς 

διαδικτυακές προβολές. Συνολικά προβλήθηκαν 1  ταινίες µικρού µήκους 

και 9 πλήρεις ταινίες µεγάλου µήκους σε φυσικούς χώρους, ενώ οι υβριδικές 

προβολές περιελάµβαναν 1  µικρού µήκους, 10 ντοκιµαντέρ και  πλήρεις 

ταινίες µεγάλου µήκους - όλες από λληνες και ύπριους κινηµατογραφιστές. 

λες οι ταινίες ήταν κατάλληλες για το αµερικανικό κοινό, µε αγγλικούς 

υπότιτλους. Η οµάδα του εστιβάλ πραγµατοποίησε την επιλογή των ταινιών 

ανάµεσα από περισσότερες από 0 υποβολές κινηµατογραφικών έργων. 

Το εστιβάλ Ελληνικού ινηµατογράφου του Σαν ρανσίσκο είναι το πρώτο 

και µακροβιότερο φεστιβάλ ελληνικού κινηµατογράφου στις ΗΠΑ και είναι 

αφιερωµένο στην αναγνώριση, υποστήριξη και προώθηση του καλύτερου κινηµατογραφικού έργου Ελλήνων και υπρίων 

κινηµατογραφιστών από όλο τον κόσµο. 

Το εστιβάλ πραγµατοποιήθηκε µε την ενίσχυση του Ιδρύµατος Ιωάννου . ωστοπούλου.

Τ 



ΠΟΛΙΤΙΣΤΙ Α

δρυµα Ιωάννου . ωστοπούλου
School Cinema Clu s”

<      / 101      >

          Anemon Productions πραγµατοποίησε, µε την ενίσχυση του Ιδρύµατος Ιωάννου . ωστοπούλου, τo εκπαιδευτικό    
          πρόγραµµα School Cinema Clubs”. Στο πλαίσιο του Προγράµµατος, προβλήθηκαν δωρεάν 1  ντοκιµαντέρ, 
παιδικές ταινίες µυθοπλασίας και µικρού µήκους ταινίες, τις οποίες παρακολούθησαν  ι ι  ηλικίας -1  ετών από 

 σ ε  σε όλη την Ελλάδα, από τον Οκτώβριο 0 1 έως και τον Απρίλιο 0 . Παράλληλα, πραγµατοποιήθηκαν 
 διαδικτυακές συναντήσεις µε εκπαιδευτικούς και δηµιουργήθηκε εκπαιδευτικό υλικό για 10 ταινίες, ενώ τα παιδιά 

συµµετείχαν σε εργαστήρια και τους δόθηκε η ευκαιρία να έρθουν πιο κοντά στην τέχνη του κινηµατογράφου. Μετά από 
τις προβολές, πραγµατοποιήθηκαν δράσεις εµπνευσµένες από τις ταινίες, όπως δηµιουργία βοτανόκηπου και κάδων 
ανακύκλωσης, κοµποστοποίηση κ.ά. 

Το School Cinema Clu s” είναι ένα δίκτυο σχολικών κινηµατογραφικών λεσχών σε όλη την Ελλάδα, µε στόχο τη 
δηµιουργία νέων αλλά και την ανάπτυξη ήδη υπαρχουσών σχολικών κινηµατογραφικών λεσχών. Μέσα από τις προβολές 
δίνεται η ευκαιρία στα παιδιά και τους εκπαιδευτικούς να έρθουν σε επαφή µε τον ευρωπα κό ανεξάρτητο κινηµατογράφο και 
να συζητήσουν ένα φάσµα θεµάτων, όπως ο πολιτισµός, η ιστορία, το περιβάλλον, ο αθλητισµός και η κοινωνία. 
Συγκεκριµένες προβολές σε σχολεία διαθέτουν S  υπότιτλους για κωφούς και άτοµα µε δυσκολίες ακοής.

Η 



ΠΟΛΙΤΙΣΤΙ Α

δρυµα Ευσταθίας Ι. ωστοπούλου
Σχολικές εκδροµές των µαθητών του νηπιαγωγείου Το Περιβόλι της Γιαγιάς”
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          ετά από δύο χρόνια εφαρµογής των περιοριστικών µέτρων για τον Covid-19, 

        τ  ε ι ι της ι ι ς  του Ιδρύµατος Ευσταθίας Ι. ωστοπούλου 

µ τ ησε ι  τ υς µ θητ ς τ υ νη ι ε υ ύ  σηµ ντι ς ε µ ς, 

στην  υµ  και στο ντ  ιτισµ ύ υµ  τ ύ ς ι ς. 

Αρχικά, τα παιδιά ήλθαν σε επαφή µε την τέχνη της γλυπτικής 

διά µέσου των αιώνων, και µέσα σε ένα γενικότερο πλαίσιο 

µε την Αρχαία Ελλάδα, και, επίσης, διάβασαν στην τάξη τους, 

για την τέχνη και τη µυθολογία. 

Τον Μάρτιο, ταξίδεψαν στην Αρχαία Ολυµπία και 

επισκέφθηκαν το καταπληκτικό µουσείο της, όπου είδαν τα κλασικά επιβλητικά έργα της 

αρχαιότητας και βίωσαν την έννοια του ρεαλισµού και του µέτρου. ύο µήνες µετά, οι 

µαθητές ταξίδεψαν και πάλι, προκειµένου να παρακολουθήσουν το εκπαιδευτικό πρόγραµµα 

για το εµβληµατικό έργο Maman” της ouise Bourgeois στο ΠΙΣ , όπου, για πρώτη φορά, 

ήρθαν σε επαφή µε τη σύγχρονη τέχνη και είδαν ένα γλυπτό τεραστίων διαστάσεων. Το 

ΠΙΣ  µέσα από την αρχιτεκτονική του αλλά και, επίσης, τις µεγάλες διαστάσεις του, ήταν µία πρωτόγνωρη εµπειρία για τα µικρά 

παιδιά του σχολείου, πολλά από τα οποία δεν είχαν µέχρι τότε την ευκαιρία να επισκεφθούν την Αθήνα.

Μ 

Στιγµιότυπο από την επίσκεψη στο έντρο 
Πολιτισµού δρυµα Σταύρος ιάρχος. 

Στιγµιότυπο από την επίσκεψη στο 
Μουσείο της Αρχαίας Ολυµπίας.
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Alpha Smart ospitalit ”. 
Ετοιµαστείτε για τη νέα εποχή του τουρισµού

          ε στόχο την προβολή της νέας υπηρεσίας Alpha Smart ospitalit ”, ξεκίνησε την Τετάρτη, 1  Ιουνίου  
         0 , διαφηµιστική εκστρατεία µέσω τηλεόρασης, η οποία απευθύνεται στον επιχειρηµατικό κόσµο 
που δραστηριοποιείται στον κλάδο του τουρισµού και της φιλοξενίας. 

Η ταινία µας βασίζεται στο insight του κοινού-στόχος σχετικά µε τις αξιολογήσεις των επισκεπτών σε 
πλατφόρµες ooking αλλά και στα social media και χρησιµοποιεί όλους τους σύγχρονους κώδικες 
επικοινωνίας, προκειµένου να αναδείξει τις smart” και eco-friendl ” τάσεις που επικρατούν στον κλάδο της 
φιλοξενίας, τις αυξηµένες απαιτήσεις των επισκεπτών αλλά και τις λύσεις που προσφέρει η Alpha Bank. 

ς αφηγήτρια επιλέξαµε µία Αγγλίδα travel logger, την Ginger logger”, η οποία παρουσιάζει την αξιολόγησή 
της για µία µικρή ξενοδοχειακή µονάδα των υκλάδων, που είχε επισκεφθεί στο παρελθόν και επισκέφθηκε 
ξανά φέτος, για να διαπιστώσει πως το κατάλυµα είχε αναβαθµιστεί πλήρως, προσφέροντας στον επισκέπτη µία 
εντελώς νέα, εµπειρία φιλοξενίας.

Σε µία ταινία µε υψηλά production values, καλοκαιρινή διάθεση, ρυθµό και ελληνικό φως παρουσιάζεται ένα 
κατάλυµα στο οποίο ο επιχειρηµατίας ακολουθεί τα σύγχρονα, διεθνή πρότυπα λειτουργίας των ξενοδοχειακών 
µονάδων. Συγκεκριµένα, ο πρωταγωνιστής της ταινίας µας, ο κ. Αντωνίου, εστιάζει στη βιώσιµη ανάπτυξη, στην 
αειφορία και στον ψηφιακό µετασχηµατισµό και µε σύµµαχο την τεχνολογία ελαχιστοποιεί το ενεργειακό 
αποτύπωµα της επιχείρησής του, προσφέρει έξυπνες ψηφιακές υπηρεσίες στους επισκέπτες, ενώ ταυτόχρονα 
ελέγχει ο ίδιος τη λειτουργία του ξενοδοχείου του ηλεκτρονικά. 

Από τον ίδιο τον πρωταγωνιστή υπογραµµίζεται ο καταλυτικός ρόλος της Alpha Bank και των Στελεχών µας, µέσω της υπηρεσίας Alpha Smart 
ospitalit ”, η οποία προσφέρει στους Πελάτες µας   

 Συµβουλευτική τραπεζική και τεχνική υποστήριξη σε όλα τα στάδια της επένδυσης µέσω του εξειδικευµένου οικοσυστήµατος συνεργατών που  
   διαθέτουµε
 ξυπνες λύσεις ενεργειακής αναβάθµισης και ψηφιακού µετασχηµατισµού που βελτιστοποιούν την οικονοµική διαχείριση της τουριστικής  

   επιχείρησης
 Επιλογή του πλέον κατάλληλου αναπτυξιακού χρηµατοδοτικού εργαλείου ανάλογα µε το επενδυτικό σχέδιο και τις προσδοκίες του επιχειρηµατία. 

ς Τράπεζα µε ισχυρή παρουσία στην οινότητα, προσπαθούµε να συµβάλουµε σε ένα µέλλον ισότιµης πρόσβασης χωρίς αποκλεισµούς, 
εντάσσοντας στην ταινία µας στοιχεία προσβασιµότητας ΑΜΕΑ και αξιοποιώντας, για µία ακόµη φορά, την τεχνολογία caption closed, η οποία 
επιτρέπει σε άτοµα µε προβλήµατα ακοής να ενεργοποιήσουν από το τηλεκοντρόλ τους τον υποτιτλισµό και να διαβάσουν όλα όσα δεν µπορούν να 
ακούσουν στους τηλεοπτικούς σταθµούς AN 1, Σ ΑΙ, ΜΕGA και PEN.

Αναφορικά µε τη στρατηγική της επικοινωνίας µας, εστιάζουµε στην αύξηση της αναγνωρισιµότητας (a areness), επενδύοντας σε υψηλή κάλυψη 
στην τηλεόραση, αλλά και στο digital µε premium displa  anners, ενώ πολύ έντονη θα είναι και η παρουσία µας σε όλα τα social media. 
Η 0ο επικοινωνία µας θα ενισχυθεί µε προβολή στον Τύπο και το ραδιόφωνο, µε e-ne sletters καθώς και µε υλικά εντός των αταστηµάτων µας.

ι  ν  ε τε τη ι ηµιστι ή τ ιν  τήστε ε .

Μ

https://www.youtube.com/watch?v=9qNEjQHWya8


Ανέπαφες πληρωµές εύκολα και γρήγορα µε το iaomi Pa
Το νέο digital allet της iaomi ήρθε, για πρώτη φορά, στην Ελλάδα

από την Alpha Bank και τη Mastercard®!

ΠΡΟ Ο ΤΑ ΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
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       ια ακόµη µία φορά, η Τράπεζά µας απέδειξε πως είναι πρωτοπόρος στα ψηφιακά πορτοφόλια ( allets) και έφερε στην  

       Ελλάδα, σε αποκλειστική συνεργασία µε τη Mastercard, το iaomi Pa  Το νέο ψηφιακό πορτοφόλι της iaomi, το οποίο 

διατίθεται, για πρώτη φορά, στη χώρα µας και συγκεκριµένα, για τους κατόχους καρτών Alpha Bank Mastercard, µέσω της 

τεχνολογίας tokeni ation”, δίνει τη δυνατότητα για εύκολες, γρήγορες και ασφαλείς ανέπαφες συναλλαγές, παντού. 

Οι κάτοχοι καρτών Alpha Bank Mastercard µπορούν να συνδέσουν τις κάρτες τους στις υποστηριζόµενες eara le συσκευές 

(προς το παρόν, το allet υποστηρίζουν τα Mi Smart Band  NFC, iaomi atch S1 και iaomi atch S1 Active) και να 

πληρώνουν µε το iaomi Pa  σε όλα τα φυσικά καταστήµατα, που διαθέτουν τερµατικό αποδοχής (P S) ανέπαφων συναλλαγών.

Οι Πελάτες της Alpha Bank συνεχίζουν να απολαµβάνουν µία αναβαθµισµένη και ευέλικτη εµπειρία ψηφιακών πληρωµών και 

ανέπαφων συναλλαγών, καθώς, πέρα από το iaomi Pa , η Τράπεζα παρέχει διάφορες επιλογές ψηφιακών πορτοφολιών, όπως 

το m Alpha allet, το Apple Pa , το Google Pa ΤΜ και το Garmin Pa .

ι  ν  ύσετε τ  ι νι  σ τ  τήστε ε .

Γ



αταναλωτικό άνειο 
Alpha Πράσινες Λύσεις για το σπίτι”  
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         ε στόχο την ενηµέρωση των Πελατών µας για τα πλεονεκτήµατα και την ιδιαίτερα προνοµιακή τιµολόγηση του προ όντος  

         Alpha σινες ύσεις ι  τ  σ τι”, αλλά και για τα οφέλη από την εγκατάσταση οικιακού φωτοβολτα κού συστήµατος 

µέσω της διαδικασίας του Ενεργειακού Συµψηφισµού (Net Metering) καθώς και για σύγχρονες λύσεις θέρµανσης/ψύξης, 

µε την εγκατάσταση αντλίας θερµότητας, πραγµατοποιήθηκε προωθητική ενέργεια µε την αποστολή ne sletter και την προβολή 

στο ίκτυο αταστηµάτων µας.

Παράλληλα, για την ευαισθητοποίηση και την καλύτερη ενηµέρωση των Λειτουργών του ικτύου αταστηµάτων, 

πραγµατοποιήθηκαν µε µεγάλη συµµετοχή και µε την υποστήριξη της Ge er ellas AE, µέλους του Οικοσυστήµατος Συνεργατών 

της Τράπεζας, τρεις διαδικτυακές εκπαιδευτικές παρουσιάσεις. Οι Λειτουργοί, µεταξύ άλλων, είχαν την ευκαιρία να ενηµερωθούν 

για τις λύσεις εξοικονόµησης ενέργειας που προσφέρει το προ όν, να θέσουν ερωτήµατα και να λάβουν εµπεριστατωµένες 

απαντήσεις από το εξειδικευµένο προσωπικό του Συνεργάτη µας. 

Μ

Σκεφτόµαστε πράσινα, ενεργούµε πράσινα µε λύσεις που εgr nει η φύση, 
ακολουθούµε τις αρχές της Υπεύθυνης Τραπεζικής και της Πράσινης Ανάπτυξης, 
συµβάλλουµε στη µείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και προσφέρουµε 
βέλτιστες λύσεις και πρακτικές στους Πελάτες µας.

https://www.alpha.gr/el/idiotes/daneia/prasines-luseis/alpha-prasines-lyseis-katanalotiko-daneio
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        πό τις 1 . . 0  έως και τις 0. . 0 , πραγµατοποιήθηκε προωθητική ενέργεια ε ύ σης µ ν  µε τ υς µισ ύς   

      Bonus πόντους στον Μεγάλο Συνεργάτη του Προγράµµατος Aegean για την τηση εισιτη υ ι  υς τ υς 

ισµ ύς τ υ ε τε ι ύ ι τηση ς νι  ε ι ισµ .

Η επικοινωνία ενισχύθηκε µε προβολή στα ocial ia και την αποστολή ενηµερώσεων µέσω n l r  Bon  App και 

i r m ag .

Α

 Με τ  Bon  ι εις εσύ τη θ   τ  θυ  σ υ

Πρόγραµµα Επιβράβευσης Bonus 
Προωθητικές ενέργειες



ΠΡΟ Ο ΤΑ ΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

<       9 / 101      >

        ραγµατοποιήθηκε προωθητική ενέργεια συ ής Bon  ντ ν του  
        Προγράµµατος Bonus στην Ι ΕΑ, σε ε ι ε µ ν υς ε τες τ υς Bonus 
καρτών που δεν πραγµατοποιούν αγορές στην Ι ΕΑ.

Οι ε ι ε µ ν ι ε τες Bon , πραγµατοποιώντας  ς  ι ν  µε 
ι ή τε Bon  τ  στην Ι ΕΑ, κέρδιζαν ε ι ν  Bon  ντ υς. 

Η προσφορά ήταν προσωπική και αφορούσε µόνο τον παραλήπτη του Ne sletter/ i er 
message. Οι επιπλέον πόντοι αποδίδονταν µία φορά ανά Πελάτη.

Η χρονική διάρκεια της ενέργειας ήταν από . . 0  έως και 1 . . 0  και προβλήθηκε 
µέσω l r  i r m ag  στους επιλεγµένους Πελάτες. 

Π
  ι ς στην Ε  υν µ  µε ύτε η Bon  ε ι ευση

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

         ραγµατοποιήθηκε προωθητική ενέργεια συλλογής  Bon  ντ ν του  

         Προγράµµατος Επιβράβευσης Bonus στους ε ι ε µ ν υς υνε τες τ υ 
µµ τ ς a  rri  και k romi gr

      

Η χρονική διάρκεια της ενέργειας ήταν από . . 0  έως 1 . . 0  και προβλήθηκε µέσω 

Bon  App  ocial ia B  l r  i r και alpha gr 

Π

 ν στε τ  τ ι σ ς ε ντ ς µ  
    ε ισσ τε υς Bon  ντ υς  

https://www.alpha.gr/
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        ραγµατοποιήθηκε προωθητική ενέργεια συλλογής  Bon  ντ ν µε τίτλο  

        Bon  στ ν ι νι  συν υ σµ  ι τητ ς ι ισθητι ής ”, η οποία αφορούσε 

αγορές σε ψυγεία, πλυντήρια, φούρνους και εντοιχιζόµενες συσκευές Samsung µε όλες τις 

κάρτες Bonus της Alpha Bank από την 1. . 0  έως και τις 10. . 0 .

Η ενέργεια προβλήθηκε µέσω Bonus App, Social Media (FB/IG), Newsletter, 

SMS/Viber messages και www.alpha.gr 

Π

        ροωθητική ενέργεια συ ής Bon  ντ ν µε τίτλο Bon  στην υ η ή  

       ση θ ισµ ύ ” πραγµατοποιήθηκε στον ωτσόβολο για ασύρµατες 

σκούπες stick Bosch Unlimited.

Η χρονική διάρκεια της ενέργειας ήταν από την 1. . 0  έως και τις 10. . 0  και 

προβλήθηκε µέσω Bonus App, Social Media (FB/IG) και www.alpha.gr

Π

 θητι ς εν ειες σε συνε σ  µε την ετ ι ε  τσ ς  
  Με  υνε τη τ υ µµ τ ς Ε ι ευσης Bon

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

https://www.alpha.gr/
https://www.alpha.gr/
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        ροωθητική ενέργεια συ ής Bon  ντ ν πραγµατοποιήθηκε στον ωτσόβολο  

        µε τίτλο  η  ν ς τη ε σης ει Bon ”

Η χρονική διάρκεια της ενέργειας ήταν από τις . . 0  έως και τις 9. . 0  και 

προβλήθηκε µέσω Bon  App  ocial ia B  και alpha gr

Π

       ροωθητική ενέργεια συ ής Bon  ντ ν πραγµατοποιείται στον  

       ωτσόβολο µε τίτλο ι υ ι ς στ ν τσ  υν Bon ”

Η χρονική διάρκεια της ενέργειας είναι  τις  ς ι τις 

 και σε όλη τη διάρκειά της θα προβάλλεται µέσω Bon  App  

ocial ia B  και alpha gr

Π

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

https://www.alpha.gr/
https://www.alpha.gr/


ΕΤΑΙΡΙ Η ΟΙ Ι Η ΕΥ Υ Η

 Alpha Bank στην Αστυπάλαια παρουσία του Πρωθυπουργού
 και του CE  του Οµίλου ασίλη άλτη
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Π        αρουσία του Πρωθυπουργού και του CE  του Οµίλου ασίλη άλτη πραγµατοποιήθηκε η παρουσίαση του εκπαιδευτικού  

        προγράµµατος υ ι ή ι ν µ  στην η” της Alpha Bank στο ηµοτικό Σχολείο Αστυπάλαιας. 

Με την ε ι ευτι ή τ υ  υ ι ή ι ν µ  στην η  και ως Με η η ς τ υ A B , της νέας 

πράσινης” και on-demand υπηρεσίας ηλεκτρικών αστικών συγκοινωνιών, που υλοποιείται από την Πολιτεία σε συνεργασία µε τον 

όµιλο olks agen, στηρίζουµε την Αστυπάλαια να καταστεί νησί-πρότυπο στον τοµέα της βιωσιµότητας στη Μεσόγειο, επιβεβαιώνοντας, 

για ακόµη µία φορά, τη σµευσή µ ς ι  τη συνε ή ύ ηση τ υ θετι ύ µ ς τυ µ τ ς στην κοινωνία και το περιβάλλον.
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Ο Πρωθυπουργός προσέρχεται στο σχολείο, συνοδευόµενος από 
τον CE  του Οµίλου Alpha Bank και την Υφυπουργό Παιδείας.

Ο Πρωθυπουργός µαζί µε τον CE  του Οµίλου Alpha Bank, τον 
ιευθυντή και το εκπαιδευτικό προσωπικό του ηµοτικού Σχολείου 

Αστυπάλαιας.

Το πρότυπο πρόγραµµα Εταιρικής οινωνικής Ευθύνης υκλική οικονοµία στην 
πράξη”, που δηµιουργήσαµε µε την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας και 

ρησκευµάτων και σε συνεργασία µε τον Μη ερδοσκοπικό Οργανισµό SciCo 
(Science Communication), αποτέλεσε τη βάση για τ  τ  υ ν  ι 
ι σιµ  θε µ ή ι , που κατασκευάστηκε στον κήπο του ηµοτικού Σχολείου 

Αστυπάλαιας και παρουσιάστηκε την Πέµπτη,  Ιουνίου 0 , παρουσία του 
θυ υ ύ υ ι υ Μητσ τ η, του  τ υ µ υ Alpha Bank 

σ η τη και της υ υ ύ ι ε ς ττ ς Μ ή.

Το θερµοκήπιο είναι κατασκευασµένο αποκλειστικά από πλαστικά µπουκάλια, 
που τα παιδιά του ηµοτικού συνέλεξαν και επαναχρησιµοποίησαν, ενώ είναι 
εξοπλισµένο µε ισθητή ες θε µ σ ς  υ σ ς υ ι 

µ τ ς, οι οποίοι τροφοδοτούνται από η ι  νε , ώστε να είναι 
ενε ει  υτ ν µ , καθώς και µε  µ στ ησης για την 
επαναχρησιµοποίηση των υπολειµµάτων. Στο πλαίσιο του Προγράµµατος, 

πραγµατοποιήθηκε κύκλος εκπαιδευτικών εργαστηρίων ( orkshops) για τις µαθήτριες και τους µαθητές του ηµοτικού Σχολείου, ενώ µε τη 
νέα σχολική χρονιά, τα εργαστήρια θα αποτελέσουν µέρος ενός ευρύτερου εκπαιδευτικού προγράµµατος για την επιµόρφωση καθηγητών 
και µαθητών Γυµνασίου και Λυκείου. 

 θυ υ ς, στο πλαίσιο της οµιλίας που απηύθυνε στους κατοίκους του 
νησιού, συνε η την Alpha Bank ι  την τ υ  της και τ υς 
µ θητ ς υ την υ ησ ν δηλώνοντας  

το ηµοτικό σχολείο της στυπάλαιας, µε την ευγενική χορηγία της Alpha Bank, 
τα παιδιά της πέµπτης και έκτης ηµοτικού ολοκλήρωσαν ένα πάρα πολύ ωραίο και 
πολύ εντυπωσιακό pr t, όπου χρησιµοποίησαν την τεχνολογία για να φτιάξουν 
ένα έξυπνο θερµοκήπιο, αποδεικνύοντας µε βιωµατικό τρόπο πως πραγµατικά η 
τεχνολογία µπορεί να µας βοηθήσει να αλλάξουµε τη ωή µας και πως ο καθένας 
και η καθεµία από εµάς έχει ρόλο, τελικά, να παίξει σε αυτή τη µεγάλη προσπάθεια 
την οποία πρέπει να κάνουµε, για να γίνει η πράσινη µετάβαση πραγµατικότητα  και 
πρόσθεσε  υτή η νέα γενιά, αυτά τα χρονα και χρονα παιδιά θα είναι σύντοµα 
οι πολίτες του αύριο, αυτοί θα πάρουν τη σκυτάλη από εµάς. υτοί θα καινοτοµήσουν 
και σε αυτούς πρέπει να εµφυσήσουµε αυτές ακριβώς τις ιδέες, να τους 
εκπαιδεύσουµε να δουν τη γνώση ως µια δηµιουργική διαδικασία, να αντιληφθούν 
τη σηµασία αυτών των βιωµατικών παρεµβάσεων και φυσικά να αντιληφθούν ότι 
η αλλαγή ξεκινάει από τον καθένα και από την καθεµία από εµάς”.
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Μετά τη συνοµιλία του µε τις µαθήτριες και τους µαθητές αλλά και το εκπαιδευτικό 

προσωπικό του Σχολείου, ο  τ υ µ υ Alpha Bank σ ης της 
δήλωσε  

“  Alpha Bank δίνει το παρών  στη µεγάλη πρωτοβουλία για να γίνει η στυπάλαια 

νησί πρότυπο σε θέµατα πράσινης µετάβασης. 

ς η µόνη ράπε α στο νησί, στηρί ουµε την τοπική κοινωνία και οικονοµία και 

υποστηρί ουµε ενεργά την πρωτοβουλία Ast us για ένα λειτουργικό και 

περιβαλλοντικά φιλικό δίκτυο συγκοινωνίας, ενώ συµβάλλουµε στην

ευαισθητοποίηση για θέµατα του περιβάλλοντος, βά οντας την κυκλική οικονοµία 

στην καθηµερινότητα των κατοίκων της στυπάλαιας και κυρίως των παιδιών, των 

αυριανών πολιτών της χώρας µας.  ενεργή συµµετοχή και το χαµόγελο των 

µαθητών και δασκάλων του ηµοτικού χολείου στυπάλαιας µε κάνουν αισιόδοξο 

για την επιτυχία του εγχειρήµατος”.

ι µ θητ ς τ υ ∆ηµ τι ύ ε υ στυ ι ς παρουσίασαν στους 

 Μητσ τ η ι τη τις ς ειτ υ ς τ υ θε µ η υ ι τις 
ύσεις που βρήκαν προκειµένου να διασφαλίσουν την κυκλική” λειτουργία του.

Ο Πρωθυπουργός υριάκος Μητσοτάκης και ο CE  του Οµίλου 
Alpha Bank ασίλης άλτης, σε αναµνηστική φωτογραφία µε τις 

µαθήτριες και τους µαθητές του ηµοτικού Σχολείου Αστυπάλαιας 
που συµµετείχαν στην εκπαιδευτική περιβαλλοντική πρωτοβουλία 

της Τράπεζας.

Το θερµοκήπιο κατασκευασµένο από 00 πλαστικά µπουκάλια.
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θη τι  ήτ ν ι µ θήτ ιες ι ι µ θητ ς τ υ ∆ηµ τι ύ ε υ στυ ι ς  τ  την ε ει η τ υ 
τ υ υ ν υ  ι ι σιµ υ θε µ η υ υ ηµι ύ ησ ν µ σ   τ  τ ι  µµ  

υ ι ή ι ν µ  στην η

Μι ντ ς µ ς ι  την εµ ει  τ υς  ι µ θητ ς τ υ ∆ηµ τι ύ ε υ τ νισ ν

“ εν θα ξεχάσω ποτέ σε όλη µου τη ωή αυτό το ρόγραµµα . 

 ρέπει να προστατεύουµε το περιβάλλον γιατί είναι το σπίτι µας κι αν δεν το προστατεύσουµε, 
   δεν θα µπορούµε να ήσουµε σε αυτό . 

 Κυκλική οικονοµία για µένα σηµαίνει ότι δεν πετάµε ένα αντικείµενο, όταν χαλάει. Μπορούµε να το δωρίσουµε, 
   να το ανακυκλώσουµε, να το επαναχρησιµοποιήσουµε. ο θερµοκήπιο που κατασκευάσαµε είναι κυκλικό, γιατί 
   οι αισθητήρες του µάς βοηθάνε να καταλάβουµε πότε χρειά εται να το ποτίσουµε και µόλις δουν ότι χρειά εται 
  πότισµα, στέλνουν σήµατα για να ποτιστεί αυτόµατα, ώστε να µην κάνουµε σπατάλη νερού. 

Επίσης, αντί να δώσουµε τα µπουκάλια για ανακύκλωση, τα χρησιµοποιήσαµε χωρίς κανένα 
ενεργειακό κόστος .

 ρέπει να προστατεύουµε το περιβάλλον γιατί είναι το σπίτι µα ρέπει να προστατεύουµε το περιβάλλον γιατί είναι το σπίτι µα ρέπει να προστατεύουµε το περιβάλλον γιατί είναι το σπίτι µα

 Κυκλική οικονοµία για µένα σηµαίνει ότι δεν πετάµε ένα αντικε Κυκλική οικονοµία για µένα σηµαίνει ότι δεν πετάµε ένα αντικε
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ι ε ι ευτι  υ συµµετε ν στην υ ηση τ υ µµ τ ς ν ε ν

     Μέσα από το πρόγραµµα Κυκλική Οικονοµία στην πράξη  τα παιδιά είδαν την κυκλική οικονοµία µε βιωµατικό  
    τρόπο και άνοιξαν νέες διαστάσεις. υσικά είµαστε πολύ περήφανοι και χαρούµενοι για την κατασκευή του          
    θερµοκηπίου, ενώ η υποστήριξη της Alpha Bank και της  ήταν µια µοναδική εµπειρία που θα µας µείνει  
    αξέχαστη . 

    Οι εντυπώσεις των παιδιών από όλο το πρόγραµµα ήταν πολύ θετικές, έµαθαν πολλά πράγµατα και θεωρούν ότι 
    είναι µια εµπειρία ωής  ακόµη και τα παιδιά που έχουν µειωµένο ενδιαφέρον για τα µαθήµατα. ε εκθέσεις που 
    έγρα αν µάς είπαν ότι θα ήθελαν να γίνει κάτι ανάλογο και του χρόνου, θα ήθελαν να συµµετέχουν και όλα τα 
    παιδιά του σχολείου και γενικότερα ήταν πάρα πολύ ευχαριστηµένα και ήταν κάτι ξεχωριστό για αυτά .

    Μέσα από το συγκεκριµένο πρόγραµµα, µας δόθηκε η ευκαιρία να συνεργαστούµε µεταξύ µας και η συνεργασία 
    δεν αφορούσε µόνο εµάς, αλλά και την τοπική κοινωνία. ιότι για να φτάσουµε σε αυτό το σηµείο και να 
    κατασκευάσουµε το θερµοκήπιό µας, εµπλέξαµε όλη την τοπική κοινωνία όπου έπρεπε να µα εύει και να 
    συλλέγει πλαστικά µπουκάλια και να µας τα φέρνει, είτε τα υπολείµµατα του καφέ για την κοµποστοποίηση κι ήταν 
    µια διαδικασία που όλοι την απολαύσαµε και η κοινωνία µας περιµένει να δει, ανυποµονεί να δει το αποτέλεσµα 
    αυτής της δράσης .

     Μέσα από το πρόγραµµα Κυκλική Οικονοµία στην πράξη  τα π     Μέσα από το πρόγραµµα Κυκλική Οικονοµία στην πράξη  τα π     Μέσα από το πρόγραµµα Κυκλική Οικονοµία στην πράξη  τα π

        

    

Στιγµιότυπα από την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο ηµοτικό Σχολείο Αστυπάλαιας.
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Η Τράπεζα είναι η Με η η ς τ υ A B  µ ς
ιν ύ ι ς n mand υ η εσ ς που θα λειτουργεί στην

στυ ι , µε τη χρήση ηλεκτρικών van, προσφέροντας
µεγαλύτερη ευ στις µετ ινήσεις τ ν τ ν ι τ ν
τ υ ιστ ν, καθώς το δροµολόγιό τους θα διαµορφώνεται µε βάση
τις ανάγκες των επιβατών, σε ν µι ς τιµ ς.

 A B  υ ιε τ ι  την ιτε σε συνε σ  µε
τ ν µι  Volk agen. Στο πλαίσιο της παρουσίας του στο νησί,
 CEO της Alpha Bank επισκέφθηκε το κέντρο διαχείρισης και

φόρτισης AS B  b, στο οποίο ξεναγήθηκε από υπευθύνους
της Volkswagen, ενώ ε ε την ευ ι ν συν ντηθε  µε τ ν

ε  τ υ ∆ι ι ητι ύ υµ υ υ ι  της Vol k agen
Gro p Dr  erber  Di  

Η Γ.Γ. του Υπουργείου Περιβάλλοντος
και Ενέργειας κ. Αλεξάνδρα Σδούκου,
ο Πρόεδρος και CE  του Οµίλου 
Volkswagen Dr. erbert iess, 
o Υφυπουργός Εξωτερικών κ. ώστας 

ραγκογιάννης, ο CE  του Αναπτυξιακού 
Οργανισµού  κ. ίκος Μπόνης, 
ο Υφυπουργός Μεταφορών κ. Μιχάλης
Παπαδόπουλος, ο CE  του Οµίλου
Alpha Bank ασίλης άλτης,
ο ουλευτής ωδεκανήσων
κ. Γιάννης Παππάς και ο ήµαρχος
Αστυπάλαιας κ. ίκος οµηνέας.

 CE  του Οµίλου Alpha Bank
ασίλης άλτης, µε την

Επικεφαλής της ιεύθυνσης
Marketing και ηµοσίων Σχέσεων
Εύη λαουδάτου, τον Γενικό
ιευθυντή Λιανικής Τραπεζικής της

Alpha Bank Ισίδωρο Πάσσα, τον
Επικεφαλής της ιεύθυνσης
Επικοινωνίας και Εταιρικών
Σχέσεων Γιώργο Τερζή και
τον Επικεφαλής του Γραφείου
ιευθύνοντος Συµβούλου
ίκο αλιτσουνάκη.

Αναµνηστική φωτογραφία του κ. άλτη, του Γενικού ιευθυντή Λιανικής Τραπεζικής Ισίδωρου Πάσσα
και του Επικεφαλής του Γραφείου CE ίκου αλιτσουνάκη µαζί µε τον ιευθυντή και το Προσωπικό
του αταστήµατος της Alpha Bank στην Αστυπάλαια, που αποτελεί και το µοναδικό τραπεζικό κατάστηµα
στο νησί.

 Alpha Bank  µ ν ι ή ε στ  νησ  στη ει τη ηµ τ τηση της η ε τ νησης
µε τη συµµετοχή της στην κρατική δράση e-astypalea, µε το καταναλωτικό δάνειο “Alpha σινες
ύσεις  ε τ νηση”, που αποτελεί την ιδανική λύση χρηµατοδότησης για την αγορά

οικολογικού µέσου µεταφοράς µε ιδιαίτερα προνοµιακούς όρους αποκλειστικά για τους µόνιµους

κατοίκους της Αστυπάλαιας.
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Το εν ι ν τ ν ΜΜΕ προσέλκυσε η στή ι η της ε ς ν  τ στε  η στυ ι  νησ τυ  στ ν τ µ  της 
ι σιµ τητ ς στη Μεσ ει . 

Τα τηλεοπτικά κανάλια Ant1 και Star παρουσίασαν µέσα από τα ε τ  ει ήσε ν τους, την επίσκεψη του θυ υ ύ 
υ ι υ Μητσ τ η ι τ υ  τ υ µ υ σ η τη στην Αστυπάλαια και συγκεκριµένα, στο πρωτότυπο 

περιβαλλοντικό έργο των παιδιών του ηµοτικού Σχολείου του νησιού αλλά και στην παρουσίαση της καινούργιας οn-demand 

υπηρεσίας Ast Bus”. 

ε µή υ ή τ ν ΜΜΕ ι  την ε ι ευτι ή τ υ  της Alpha Bank 
υ ι ή ι ν µ  στην η  
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Παράλληλα, µε  ενηµε τι  i  ι ε ηµε ες φιλοξένησαν στις σελίδες τους την είδηση

https://www.protothema.gr/advertorial/article/1250644/alpha-bank-stirizei-tin-astupalaia-na-ginei-to-proto-exupno-kai-viosimo-nisi-tis-mesogeiou/
https://www.protothema.gr/advertorial/article/1250644/alpha-bank-stirizei-tin-astupalaia-na-ginei-to-proto-exupno-kai-viosimo-nisi-tis-mesogeiou/
https://www.protothema.gr/advertorial/article/1250644/alpha-bank-stirizei-tin-astupalaia-na-ginei-to-proto-exupno-kai-viosimo-nisi-tis-mesogeiou/
https://www.mononews.gr/trapezes/alpha-bank-parousia-tou-k-mitsotaki-ke-tou-ceo-vasili-psalti-i-parousiasi-tou-ekpedeftikou-programmatos-stin-astipalea
https://www.capital.gr/epixeiriseis/3638591/alpha-bank-parousia-tou-k-mitsotaki-kai-tou-ceo-tou-omilou-i-parousiasi-tou-ekpaideutikou-programmatos-stin-astupalaia
https://www.imerisia.gr/oikonomia/trapezes/44725_alpha-bank-stirizei-tin-astypalaia-os-nisi-protypo-ston-tomea-tis
https://www.real.gr/oikonomia/arthro/alpha_bank_stirizei_tin_astypalaia_na_ginei_to_proto_eksypno_kai_biosimo_nisi_tis_mesogeiou-837816/
https://www.real.gr/oikonomia/arthro/alpha_bank_stirizei_tin_astypalaia_na_ginei_to_proto_eksypno_kai_biosimo_nisi_tis_mesogeiou-837816/
https://www.real.gr/oikonomia/arthro/alpha_bank_stirizei_tin_astypalaia_na_ginei_to_proto_eksypno_kai_biosimo_nisi_tis_mesogeiou-837816/
https://www.kathimerini.gr/economy/business/561892861/alpha-bank-stirizei-tin-astypalaia-na-ginei-to-proto-exypno-kai-viosimo-nisi-tis-mesogeioy/
https://www.kathimerini.gr/economy/business/561892861/alpha-bank-stirizei-tin-astypalaia-na-ginei-to-proto-exypno-kai-viosimo-nisi-tis-mesogeioy/
https://www.kathimerini.gr/economy/business/561892861/alpha-bank-stirizei-tin-astypalaia-na-ginei-to-proto-exypno-kai-viosimo-nisi-tis-mesogeioy/
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https://www.reporter.gr/Eidhseis/Epicheirhseis/Trapezes/525245-Alpha-Bank-Sthrizei-thn-Astypalaia-ston-tomea-ths-biwsimothtas
https://www.reporter.gr/Eidhseis/Epicheirhseis/Trapezes/525245-Alpha-Bank-Sthrizei-thn-Astypalaia-ston-tomea-ths-biwsimothtas
https://www.protagon.gr/epikairotita/alpha-bank-i-astypalaia-to-prwto-eksypno-kai-viwsimo-nisi-tis-mesogeiou-44342516092
https://www.protagon.gr/epikairotita/alpha-bank-i-astypalaia-to-prwto-eksypno-kai-viwsimo-nisi-tis-mesogeiou-44342516092
https://www.ot.gr/2022/06/03/epixeiriseis/trapezes/alpha-bank-parousiasi-tou-ekpaideytikou-programmatos-tis-trapezas-stin-astypalaia/
https://www.naftemporiki.gr/finance/story/1869350/alpha-bank-stirizei-tin-astupalaia-na-ginei-to-proto-eksupno-kai-biosimo-nisi-tis-mesogeiou
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Η Alpha Bank αρωγός στο έργο Συλλόγων εθελοντών πυροσβεστών
Παράδοση  πυροσβεστικών οχηµάτων από την Alpha Bank 

σε Συλλόγους Εθελοντών ασοπυροσβεστών σε Εύβοια, Πελοπόννησο και Αττική 
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Π        ιστοί στη δέσµευσή µας για την προστασία του περιβάλλοντος, στηρίζουµε έµπρακτα τις τοπικές κοινωνίες στην αντιµετώπιση των 
       πυρκαγιών, µε τη ε  υ σ εστι ν ηµ τ ν σε εθελοντικούς συλλόγους πυροσβεστών και την ι ν µι ή 
υ στή ι η τ υ υ σ υ σ εσης σε περιοχές της χώρας.

Σε ειδική εκδήλωση που έλαβε χώρα στον προαύλιο χώρο του αππείου Μεγάρου, 
παρουσία του υ ύ ιµ τι ής σης ι ιτι ής στ σ ς 

 ήστ υ τυ ι ν η  ο ε ς τ υ ∆ι ι ητι ύ υµ υ υ της 
Alpha Bank σ ει ς ν ς παρέδωσε  πυροσβεστικά οχήµατα, 
ενισχύοντας τον στόλο οχηµάτων των υ ν Εθε ντι ν ∆υν µε ν 
∆ σ στ σ ς ι ∆ι σ σης υ ι ύστ υ Ευ ς  του
Εθε ντι ύ υ υ υ στ σ ς ∆ σ ν υτ υ  

ε ς  της µ ς ντιµετ ισης τ στ ν  Μεσσην ς  
των Εθε ντι ν ∆υν µε ν ∆ σ υ σ εσης ι ∆ι σ σης  ιµ ι  

ης ττι ής και της Εθε ντι ής µ ς ν ιτ υ 
υ εν υ ττι ής. 

ωτογραφίες των οχηµάτων που παραδόθηκαν από την Alpha Bank σε Συλλόγους 
Εθελοντών ασοπυροσβεστών της Εύβοιας, της Πελοποννήσου και της Αττικής.
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ατά τον σύντοµο χαιρετισµό του, ο  ν ς επεσήµανε µεταξύ άλλων

“  Alpha Bank στέκεται διαχρονικά αρωγός της κοινωνίας και της πολιτείας για 

την αντιµετώπιση των φυσικών καταστροφών και των συνεπειών τους, µε πολλούς 

τρόπους. Στηρίζουµε έµπρακτα τις τοπικές κοινωνίες και τους συµπολίτες µας 

που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές, ενώ λαµβάνουµε και έκτακτα µέτρα 
ρυθµίσεων για τη στήριξη των Πελατών µας που διαµένουν ή εδρεύουν στις 

πληγείσες περιοχές. αράλληλα, ενισχύουµε το έργο των αρµοδίων φορέων
που δραστηριοποιούνται στην πρόλη η και την αντιµετώπιση των φυσικών 

καταστροφών και της περιβαλλοντικής κρίσης.

Οι δωρεές αυτές είναι µέρος της πρωτοβουλίας Μαζί, µε στόχο το περιβάλλον , η οποία περιλαµβάνει µία δέσµη δράσεων για την 

αντιµετώπιση φυσικών καταστροφών και την προστασία του περιβάλλοντος γενικότερα. Είναι όµως και µέρος της γενικότερης πολιτικής µας 

που στηρί εται στην πεποίθηση ότι µία επιχείρηση, ένας Οργανισµός, δεν µπορεί να προκόψει µακροχρόνια, αν δεν σέβεται το 
φυσικό περιβάλλον, δεν αφουγκρά εται τους προβληµατισµούς και δεν κατανοεί τις έγνοιες της κοινωνίας”.

λιµάκιο εθελοντών πυροσβεστών µπροστά από το 
όχηµα-δωρεά της Alpha Bank µαζί µε τον Πρόεδρο του .Σ. 

της Alpha Bank ασίλειο Ράπανο και τον Γενικό ιευθυντή 
Retail Banking της Τράπεζας Ισίδωρο Πάσσα.

Ο Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου της Alpha Bank 
ασίλειος Ράπανος και ο Υπουργός λιµατικής ρίσης και 

Πολιτικής Προστασίας κ. ρήστος Στυλιανίδης, σε 
αναµνηστική φωτογραφία µε οµάδες εθελοντών 
πυροσβεστών και Στελέχη της Alpha Bank.
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Την σ ιστι ή υ η των οχηµάτων έχει αναλάβει η n rali lla , στο πλαίσιο της 
στρατηγικής της συνεργασίας µε την Τράπεζα, εντάσσοντας τη συγκεκριµένη δράση στο πλάνο Εταιρικής 
οινωνικής Ευθύνης µε σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος και την κλιµατική αλλαγή. 

Παράλληλα, ενισ ύσ µε ι ν µι  και το έργο των υ ν Εθε ντ ν ∆ σ υ σ εστ ν 
ττι ής και της ∆ι σ στι ής Εθε ντι ής µ ς ι ε ς ε ς.

Με τη ε  τ ν  υ σ εστι ν ηµ τ ν  
 µι ς συµ ει θ ιστι  στην ύ ηση της 

ε ι ει ησι ής ι ν τητ ς ι της σ ει ς τ ν 
εθε ντι ν µ ν ν, οι οποίες επιχειρούν στις 
περιφέρειες της πατρίδας µας που δοκιµάζονται 
σκληρότερα από την κλιµατική αλλαγή. 
Πιο συγκεκριµένα, η πρωτοβουλία αυτή έρχεται σε 
συνέχεια προηγούµενων δράσεων που υλοποιήσαµε 
στην Τράπεζα για τη στήριξη πυρόπληκτων περιοχών, 

µετά από τις καταστροφικές πυρκαγιές που έπληξαν τη χώρα τα τελευταία έτη και κυρίως το 0 1 και αποτέφρωσαν περισσότερα από 
1. 00.000 στρέµµατα, µε την Εύ ι , την ττι ή και την ε ννησ  ν  υν υ στε  τις ι  ε τετ µ νες τ στ ς. 

Στο πλαίσιο της δράσης, πραγµατοποιήθηκε προβολή µέσω διαδικτύου, ρεπορτάζ σε κεντρικά δελτία ειδήσεων καθώς και στα ΑΤΜ και 
τις Οθόνες υναµικής Επικοινωνίας στο ίκτυο αταστηµάτων της Τράπεζας.  

 Μ ε τε ν  ι σετε ε  
τ  σ ετι  ∆ε τ  ύ υ

 Μ ε τε ν  ε τε ε  
τ  i o της ε ή σης

deltio_tupou.pdf


ΕΤΑΙΡΙ Η ΟΙ Ι Η ΕΥ Υ Η

 Alpha Bank στηρίζει την πρωτοβουλία A P A MISSI N- E S

<        / 101      >

        τηρίζουµε τη συλλογική και πολυδιάστατη πρωτοβουλία A A ∆Ε  τ υ orl  man or m που στοχεύει στην  
       ευ ισθητ ηση της νθ τητ ς ι  την στ σ  τ υ νήτη.

Με επίκεντρο το εµ ηµ τι  νησ  της ∆ή υ ς τ σηµ  θησης τ ν ι ν τ υ νθ ισµ ύ ι της ι σιµ τητ ς, 
το A P A MISSI N- Ε S φιλοδοξεί να δηµιουργήσει αφορµές συνάντησης ανάµεσα σε επιστήµονες, καλλιτέχνες και στοχαστές 

διαφορετικών εθνικοτήτων και ηλικιών, γύρω από τα ζητήµατα της κλιµατικής κρίσης, την 
εξερεύνηση του διαστήµατος και την στ ή AR  της A A, που θα µεταφέρει την 
πρώτη γυναίκα στη Σελήνη µέχρι το 0 . 

τ ς τ ν ιεθν ς ι ε ιµ ν ν σ ι τήτ ν που συµµετέχουν στο εγχείρηµα από 
τους τοµείς του Περιβάλλοντος, της Επικοινωνίας, του ιαστήµατος, της Τεχνολογίας, των 
Ανθρωπιστικών Επιστηµών και των Τεχνών, είναι ν  µετ σ υν σε ολόκληρο τον πλανήτη 
τ  µήνυµ  ότι η ανθρωπότητα για να αντεπεξέλθει µε επιτυχία στις προκλήσεις που αντιµετωπίζει, 
θα πρέπει ν  συν υ σει τη σ  τ υ ε θ ντ ς µε τη ν ση  τις υν τ τητες τ υ 
σήµε , και τις ανθρωπιστικές σπουδές µε τις θετικές επιστήµες και την προηγµένη τεχνολογία.

Υπερασπιζόµενοι την άρρηκτη σχέση µας µε τον Πολιτισµό και τον Ανθρωπισµό και την 
αντιµετώπιση της περιβαλλοντικής κρίσης, βάλαµε τη σφραγίδα µας ως χορηγοί του A P A 
MISSI N- Ε S και στις 0 Μα ου 0 , παρευρεθήκαµε στο µεγάλο καλλιτεχνικό γεγονός 
που έλαβε χώρα στη ήλο, στη ιεθν ύς εµ ει ς συν υ  σι ής µ υσι ής  
την ήστ  ν της Ευ ής ν σης, µε τη συµµετοχή Ουκρανών και Ρώσων 
καλλιτεχνών. Η συναυλία µεταδόθηκε ζωντανά µέσω της ΕΡΤ και του γαλλογερµανικού 
τηλεοπτικού σταθµού AR E καθώς και µέσω live streaming από τα κανάλια κοινωνικής 
δικτύωσης, ενώ παρουσιάστηκε σε πραγµατικό χρόνο σε οθόνες στη Μύκονο, στην Αθήνα και 
σε άλλες ευρωπα κές πόλεις.

Σ
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Στην εκδήλωση, την Alpha Bank εκπροσώπησε ο ι ς ε ής  
Ε ι ε ής της ∆ιεύθυνσης Ε ι ιν ν ς ι Ετ ι ι ν σε ν της 

ε ς, ο οποίος και απένειµε ντ  της υ ής µής της 
∆ή υ στην Πρόεδρο του orld uman Forum Αλεξάνδρα Μητσοτάκη και 
στον ήµαρχο Μυκόνου ωνσταντίνο ουκά. Στον σύντοµο χαιρετισµό του, 
ο κ. Τερζής σηµείωσε  όσο το A A Ε , όσο και εµείς στην 
Alpha Bank δεν αντιµετωπί ουµε τη ήλο ή το αντίγραφο δραχµής που κρατάω 
στα χέρια µου ως µνηµεία του παρελθόντος. α αντιµετωπί ουµε ως φορείς 
πολιτισµού και ανθρωπισµού, ως οχήµατα για τη διασύνδεσή µας µε το παρόν 
και το µέλλον, στέλνοντας αυτά τα µηνύµατα σε όλο τον κόσµο, ανεξαρτήτως 
απόστασης, συνόρων και γλώσσας. να νόµισµα  εν προκειµένω, η ραχµή 
της αρχαίας ήλου  µπορεί να αφηγηθεί την ιστορία, να προειδοποιήσει για το 

µέλλον. α αποτελέσει, µέσα από το διαδίκτυο ή για την ακρίβεια το ta rs , το όχηµα που θα επιτρέ ει σε όλους να βιώσουν 
την εµπειρία της ήλου, ακόµη κι αν δεν µπορέσουν ποτέ να την επισκεφτούν. υτό που καθιστά προφανή τη συνεργασία της ράπε άς µας 
µε το A A Ε  δεν είναι µόνον το κοινό όνοµα, αλλά η κοινή βούληση να αναδείξουµε το κοινό µας παρελθόν ως εφαλτήριο 
για ένα µέλλον βιωσιµότητας και ανθρωπισµού”.

Αξίζει να σηµειωθεί ότι η υ ή µή της ∆ή υ τε ε  σ νι  ν µισµ  της νοµισµατοκοπίας του νησιού που χρονολογείται 
στα τέλη του ου αιώνα π. .  µή υ υ σσετ ι στη µισµ τι ή υ ή της Alpha Bank ε ν ι µ   τις ύ  σήµε  
ν στ ς ιεθν ς.

Αργυρή δραχµή της ήλου, περίπου 90 π. .
οµισµατική υλλογή Alpha Bank
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Η Alpha Bank στο πλευρό των Γιατρών του όσµου 
για τη στήριξη του άµαχου πληθυσµoύ της Ουκρανίας

<        / 101      >

         αζί µε τους Γιατρούς του όσµου ενώσαµε τις δυνάµεις µας και στείλαµε το δικό µας µήνυµα αλληλεγγύης  
         προς τον δοκιµαζόµενο ουκρανικό λαό. 

χοντας πλήρη συναίσθηση του ρόλου και της ευθύνης µας προς το κοινωνικό σύνολο, ενισ ύσ µε ή η 
νισµ ύς που έσπευσαν να συνεισφέρουν στην ανθρωπιστική κρίση της Ουκρανίας µ σ  ής ει ν 

της ν ης ι ι τ µ ευτι ής ήθει ς.  

Παράλληλα, στεκόµαστε δίπλα στους Γιατρούς του όσµου, που ανταποκρίθηκαν άµεσα, για ακόµη µία φορά, 
στην επείγουσα κατάσταση που προέκυψε µε τον πόλεµο στην Ουκρανία. λιµάκια Υγειονοµικών και ιοικητικών βρίσκονται ήδη από τις αρχές 
Μαρτίου για τη στήριξη του άµαχου πληθυσµού. Τα κλιµάκια αυτά έχουν παραδώσει µε ασφάλεια, ήδη,  στ ς νθ ιστι ής 

ήθει ς που περιλαµβάνει ι τ µ ευτι  υ ι  και τ ιµ  µ ς ι ει ς, και συνεχίζουν να προσφέρουν καθηµερινά 
τες ήθειες και ι τ µ ευτι ή ντ  στ υς σ υ ες που διασχίζουν τα σύνορα προς τη Ρουµανία.

Εκτός από τη δράση τους στα σύνορα της Ουκρανίας, οι Γιατροί του όσµου, από τις πρώτες ηµέρες αυτής της νέας προσφυγικής κρίσης, 
διαθέτουν τα ν ι τ  υι τ ε , τα µµ τ  στ σης και τις ινητ ς τ ι ς Μ ν ες τους, σε θήν  εσσ ν η 
και , για την άµεση φροντίδα των ανθρώπων που φτάνουν στη 
χώρα µας, προσφέροντας υ ιν νι ή ι υ ι ή υ στή ι η (π.χ. 
k t τροφίµων για την κάλυ η βασικών αναγκών), ενώ για την εξυπηρέτηση 
των Ουκρανών προσφύγων λειτουργεί και lp D k. 

Η Alpha Bank έδωσε τη δυνατότητα στους Εργαζοµένους της να 
συνεισφέρουν στην προσπάθεια των Γιατρών του όσµου να στηρίξουν τον 
άµαχο πληθυσµό της Ουκρανίας, κάνοντας χρηµατική ε  στον 
τραπεζικό λογαριασµό των Γιατρών του όσµου. Το ποσό της δωρεάς 
ανήλθε σε περισσότερα από Ευρώ 1 .000. 

Μ
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Αλέκος οντόπουλος
Εξοχικό σπίτι, 1955

Λάδι σε κόντρα πλακέ 10   1 9 εκ.

        Αλέκος οντόπουλος υπήρξε ένας από τους κυριότερους εισηγητές της αφαίρεσης στη νεοελληνική τέχνη. Αφού ολοκλήρωσε τις σπουδές  
        του στην Αθήνα, συνέχισε στο Παρίσι, που αποτελούσε κέντρο όλων των µοντέρνων καλλιτεχνικών τάσεων. Το γεγονός αυτό στάθηκε 
καταλυτικό για την πορεία του. εκίνησε από την παραστατική ζωγραφική, για να συνεχίσει ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του 0 στον δρόµο 
της αφαίρεσης και της ανεικονικής ζωγραφικής. 

Στο Εξοχικό σπίτι, έργο του 19 , το οποίο είναι τοποθετηµένο στο εντρικό τίριο της Alpha Bank επί της οδού Σταδίου 0, ο οντόπουλος 
βρίσκεται ουσιαστικά σε µία µεταβατική φάση κατά την οποία περνάει από την παραστατική ζωγραφική προς την αφαίρεση. Απεικονίζει την 
εξωτερική όψη ενός σπιτιού, το οποίο µε µία πρώτη ανάγνωση δεν διακρίνεται. Παρατηρώντας πιο προσεκτικά, η εικόνα σταδιακά γίνεται πιο 
ξεκάθαρη και η κατοικία που απεικονίζεται πιο ορατή. ύριος φορέας της σύνθεσης είναι οι γεωµετρικές φόρµες. εχωρίζει η κόκκινη στέγη µε 
τις δύο διαφορετικές επίπεδες επιφάνειες που διακρίνονται µεταξύ τους µόνο µέσω µίας ευθείας γραµµής. Στο πρώτο πλάνο, εικονίζεται η πράσινη 
ανοιχτή καγκελόπορτα της εισόδου η οποία ορίζεται µε το πράσινο ορθογώνιο παραλληλόγραµµο στο κάτω µέρος και τις επάλληλες πράσινες 
κάθετες γραµµές, που υποδηλώνουν τα κάγκελα. Το βασικό µέρος της σύνθεσης αποτελείται από πιο καθαρές και γεωµετρικές φόρµες, 
σε αντίθεση µε τα επιµέρους στοιχεία της, που αποδίδονται µε πιο εξπρεσιονιστικές και ελεύθερες πινελιές, στοιχείο που προσθέτει ποικιλοµορφία 
στο αποτέλεσµα.

Ο
εντ ι  τ ι  Alpha Bank  τ υ 

<       / 101   >
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ΙΟΓΡΑ Ι Ο ΣΗΜΕΙ ΜΑ 

      πούδασε ζωγραφική στην Ανωτάτη Σχολή αλών Τεχνών 
      από το 19  έως το 19 9, µε καθηγητές τους Γεώργιο Ιακωβίδη, 
ηµήτρη Γερανιώτη, Παύλο Μαθιόπουλο και ικόλαο Λύτρα. 

Στη συνέχεια, έφυγε για το Παρίσι όπου συνέχισε τις σπουδές του
έως το 19 . ατά τη διάρκεια του Μεσοπολέµου, καλλιέργησε µία 
ζωγραφική αναπαραστατικών- ρεαλιστικών τάσεων, ενώ κατά τη 
διάρκεια της ατοχής, φιλοτέχνησε µία σχετική µε την Αντίσταση 
σειρά σχεδίων και χαρακτικών. 

Από τη δεκαετία του 19 0 και ύστερα, προσχώρησε σταδιακά σε 
ένα περισσότερο εξπρεσιονιστικό ζωγραφικό ιδίωµα που τον οδήγησε 
σε εντελώς αφηρηµένες διατυπώσεις. 

Το 19 9 µάλιστα τέθηκε επικεφαλής της οµάδας Οι Ακραίοι”, 
που είχαν στόχο τη διάδοση των αφαιρετικών µορφών στην Ελλάδα.

Σ
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Αλέκος οντόπουλος 
(190 -19 )



         Μασσαλία, το τρίτο σηµαντικότερο λιµάνι της Ευρώπης και η δεύτερη µεγαλύτερη πόλη της Γαλλίας, είναι θεµελιωµένη επάνω στην  

         οµώνυµη αρχαία ελληνική αποικία, που ιδρύθηκε από ωκαείς το 00 π. . τισµένη σε ένα εξαιρετικό λιµάνι, φυσικά οχυρωµένο 

στις δύο από τις τρεις πλευρές του και µε εξασφαλισµένη την πρόσβαση στην ενδοχώρα µέσω του ποταµού Ροδανού (Rh ne), 

η Μασσαλία συγκεντρώνει όλα τα εχέγγυα µίας φωκα κής θέσης, άρρηκτα συνδεδεµένης µε το θαλάσσιο και το χερσαίο εµπόριο. 

Το λιµάνι βρισκόταν στη βόρεια ακτή του σύγχρονου ieu -Port, όπου έχουν βρεθεί ίχνη µίας αποβάθρας και κατάλοιπα δύο ελληνικών 

πλοίων του ου αιώνα π. .

Μασσαλία (Marseille, Γαλλία)

Η
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Μασσαλία
Αργυρή δραχµή, 1 0-1 1 π. .

Εµ σθι  η  εφαλή ρτεµης.
σθι  η  ΜΑΣΣΑΛΙΗΤ . Λέων.

Alpha Bank οµισµατική υλλογή 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙ Α Α ΙΕΡ ΜΑΤΑ • Ε Α ΟΜΙΣΜΑ Α ΗΓΕΙΤΑΙΠΟΛΙΤΙΣΤΙ Α Α ΙΕΡ ΜΑΤΑ • Η ΕΥΡ ΠΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ

Στενοί ήταν οι δεσµοί της πόλης µε τους ελφούς, όπου σώζονται τα ερείπια του περίφηµου ησαυρού των Μασσαλιωτών, που 
οικοδοµήθηκε το 0 π. . Η Μασσαλία αναδείχθηκε σε κύρια εµπορική δύναµη, µε εµβέλεια από τη Λιγουρία έως την Ιβηρική. 
Η εξάπλωση αυτή την οδήγησε σε σύγκρουση τόσο µε την αρχηδόνα, όσο και µε τους αυτόχθονες της ενδοχώρας. 
Προκειµένου να προστατεύσει τα εµπορικά της συµφέροντα, ίδρυσε µία σειρά από αποικίες, εµπορεία και επιτειχίσµατα (οχυρά). 
Η πόλη φαίνεται ότι διατηρούσε φιλικούς δεσµούς µε τη Ρώµη. Το 1  και το 1  π. ., κατά τις πολεµικές συρράξεις µε τους Γαλάτες, 
η Μασσαλία στηρίχτηκε στη βοήθεια της Ρώµης. Επιπλέον, αποτέλεσε το εµπορικό κέντρο διανοµής κρασιού και σκλάβων µεταξύ των 
Γαλατών και των Ρωµαίων έως το 9 π. .

Η αρχή της νοµισµατοκοπίας της Μασσαλίας τοποθετείται περί 
το / 0 π. . Οι πρώτες εκδόσεις είναι µικρές, αργυρές 
υποδιαιρέσεις, ενώ αργότερα, στις αρχές του ου αιώνα π. ., 
κυκλοφόρησαν και δραχµές, που φέρουν την κεφαλή της 
ρτεµης, µε τόξο και φαρέτρα, που διακρίνονται στον ώµο της, 

και ένα λιοντάρι. αι οι δύο εικονογραφικοί τύποι συνδέονται 
µε την Ιωνία, περιοχή προέλευσης των πρώτων αποίκων. 

Η νοµισµατοκοπία της Μασσαλίας σταµάτησε το 9 π. ., όταν 
η πόλη έχασε την ανεξαρτησία της µετά από την κατάληψή της 
από τον Ιούλιο αίσαρα. Μ σσ  τ ι  της ς 

ε ηνι ής ι µ ής ης  
( ρχείο ανοράµατος )

Μ σσ  τ ι  της ς 
ε ηνι ής ι µ ής ης  

( ρχείο ανοράµατος )
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Η Σταυροφορία κατά της Ιονικής Τράπεζας, 
1858-1860

        Ιονική Τράπεζα ύστερα σχεδόν από δύο δεκαετίες λειτουργίας δείχνει να εδραιώνει τη θέση της στην τοπική κοινωνία της Επτανήσου. 
        Η εµπιστοσύνη του κοινού προς το τραπεζογραµµάτιό της επέτρεψε στην Τράπεζα να επεκταθεί στη χρηµατοδότηση του εµπορίου λαδιού 
και σταφίδας, στον δανεισµό της επτανησιακής κυβέρνησης και την παροχή, στους φερέγγυους κτηµατίες, ενυπόθηκων δανείων. 

λο αυτό το διάστηµα όµως δεν έλειπε η κριτική που ασκήθηκε απέναντι στην Ιονική Τράπεζα για την παράτυπη σύστασή της (χωρίς απόφαση 
της Ιόνιας ουλής, την οποία σκοπίµως είχε διαλύσει ο ύπατος αρµοστής ouglas), τα προνόµια που της εξασφάλιζαν σχεδόν µονοπωλιακή 
λειτουργία και ανεξέλεγκτη κυκλοφορία των τραπεζογραµµατίων της και την αλλοδαπή προέλευση του Συµβουλίου και των κεφαλαίων της.  

Οι επιθέσεις εναντίον της Ιονικής αυξήθηκαν στα τέλη της δεκαετίας του 1 0, όταν επρόκειτο να επανεξεταστεί από την Ιόνιο Πολιτεία η 
άδεια λειτουργίας της. Μάλιστα λόγω της συγκυρίας που ανέδειξε την αναβίωση των εθνικιστικών κινηµάτων στην Ευρώπη, οι επιθέσεις 
συνδέονται άµεσα µε το κίνηµα επτανησιακού ριζοσπαστισµού.

Ανωνύµου
 ταυροφορία κατά της ονικής ραπέ ης, άκυνθος 

ντυπο 

Η
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Ανάµεσα στους πρωτεργάτες των επιθέσεων συναντά κανείς τον εφαλλονίτη, Ιωάννη Σκαλτσούνη, ιδρυτή και διευθυντή των ναυτιλιακών 
εταιρειών Ο Αρχάγγελος”, και τον ακυνθινό, πολιτικό, ωνσταντίνο Λοµβάρδο. Τα κύρια αιτήµατά τους αφορούν στην κατάργηση του 
αποκλειστικού εκδοτικού προνοµίου της Ιονικής Τράπεζας, την υπαγωγή της στον έλεγχο του κράτους και τη σταδιακή µεταβίβαση όλων 
των µετοχών της στους κατοίκους των Ιονίων ήσων.  

Υπήρχαν επίσης και εκείνοι που υπονόµευαν την παρουσία της Ιονικής Τράπεζας στα Επτάνησα λόγω των επιδιώξεών τους για τη σύσταση 
και άλλων εκδοτικών τραπεζών. πως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην εφηµερίδα έα Εποχή, στην έρκυρα, το 1 , δώδεκα 
έµποροι και κεφαλαιούχοι της ήσου, συνήλθαν όπως συσκεφθώσι περί της ιδρύσεως Εθνικού Τραπεζικού Ιδρύµατος”. 

Ανεξάρτητα από τις επιµέρους επιδιώξεις τους, όλοι τους υπήρξαν εκφραστές του Επτανήσιου Ριζοσπαστισµού, και το αίτηµα για την
αλλαγή λειτουργίας της Ιονικής Τράπεζας αποτέλεσε έναν από τους γενικότερους πολιτικούς στόχους του ριζοσπαστικού αγώνα για την 
νωση µε την Ελλάδα. Στην προσπάθειά τους να επηρεάσουν την κοινή γνώµη εξαπέλυσαν αληθινή σταυροφορία εναντίον της Ιονικής 

Τράπεζας, κυρίως µέσω των εφηµερίδων ωνή της ονίου και Ρήγας. 

Στη διαµάχη που ξεσπά στον Τύπο της εποχής οι υπέρµαχοι της Ιονικής Τράπεζας, µε πρωτοβουλία Επτανήσιων µετόχων, ανταπαντούν 
µε την κυκλοφορία του φυλλαδίου Η Σταυροφορία κατά της Ιονικής Τραπέζης”, το οποίο τυπώθηκε στη άκυνθο, το 1 . 
Στο κείµενο αυτό ο συγγραφέας, που για ευνόητους λόγους προτίµησε την ανωνυµία, εγκωµιάζει τη δράση της Ιονικής και αναπτύσσει
µία επιχειρηµατολογία για την αναγκαιότητά της στα Επτάνησα. 

Οι πολέµιοι της Ιονικής Τράπεζας αν και συνεχίζουν να την υπονοµεύουν, δεν θα 
καταφέρουν τελικά να ανακόψουν τη θετική πορεία της στην οικονοµία της Επτανήσου. 
Μάλιστα ακόµη και τον εβρουάριο του 1 0, όταν το ΙΑ  Ιόνιο οινοβούλιο, κάτω από 
την πίεση της κοινής γνώµης, θα ψηφίσει τον νόµο ΛΑ  που επιτρέπει την ίδρυση και 
άλλων τραπεζών µε δικαίωµα έκδοσης τραπεζογραµµατίων, µε την προ πόθεση ότι το 
αρχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε τουλάχιστον 0.000 λίρες στερλίνας, η Ιονική Τράπεζα 
θα συνεχίσει το µονοπώλιο στην έκδοση τραπεζογραµµατίων για άλλα είκοσι χρόνια.   

Στους περιορισµούς που προέβλεπε ο νόµος για την Ιονική υπήρξε η µετατροπή του 
εκδοτικού προνοµίου” σε εκδοτικό δικαίωµα”, το οποίο περιορίστηκε σε ποσό ίσο µε

το πράγµατι καταβεβληµένο κεφάλαιο. Επίσης, στο ταµείο της έπρεπε να υπάρχει πάντοτε 
µεταλλικό νόµισµα ίσο µε το 1/  του κυκλοφορούντος χαρτονοµίσµατος.    

<       9  / 101     >

Το ατάστηµα της Ιονικής Τραπέζης στη άκυνθο
Ιγγλέση, . (19 9), 

Οδηγός των Aνωνύµων ταιριών, 19 -19 , 
τ. , Αθήναι
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Η ιβλιοθήκη της Alpha Bank
Γιώργος Σεφέρης

        Γιώργος Σεφέρης, ποιητής, δοκιµιογράφος, µεταφραστής και διπλωµάτης, ο πρώτος λληνας που τιµήθηκε µε βραβείο όµπελ  

         το 19  και ένας εκ των δύο µοναδικών Ελλήνων βραβευµένων µε όµπελ Λογοτεχνίας, µαζί µε τον Οδυσσέα Ελύτη, 

αποτέλεσε ηγετική µορφή στην ποίηση και στη θεωρία της λογοτεχνίας στην Ελλάδα του 0ού αιώνα και συγκαταλέγεται στη 

Γενιά του 0.

Με την πρώτη του ποιητική συλλογή µε τίτλο Στροφή”, που δηµοσιεύτηκε τον Μάιο του 19 1, θεωρείται ότι έστρεψε την ελληνική 

ποίηση από την παραδοσιακή στη σύγχρονη γραφή. αθιερώθηκε, ωστόσο, το 19  µε την ποιητική συλλογή Μυθιστόρηµα” 

(έκδοση Ποιήµατα”, Γιώργος Σεφέρης, καρος 19 ).

Ο
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Εκτός από το πλούσιο ποιητικό του έργο, ξεχώρισε επίσης και µε µία σειρά κριτικών δοκιµίων, ιδιαίτερης σηµασίας για 

τη νεοελληνική λογοτεχνία, που περιελάµβαναν απόψεις του για την ποίηση, τους συγγραφείς και τα κείµενα, καθώς και µε 

το µεταφραστικό του έργο, µε σηµαντικότερο σταθµό τη µετάφραση δύο έργων του σπουδαίου Αµερικανού ποιητή Τ.Σ. λιοτ, 

ο οποίος επηρέασε τον Σεφέρη όσο κανένας άλλος.     

Λυρικός, στοχαστικός και αισθαντικός, συνδύασε την ελληνική παράδοση µε τα παγκόσµια ιδεολογικά ρεύµατα της εποχής του 

και τα µετέτρεψε σε ανανεωτική ποίηση κερδίζοντας διεθνή αναγνώριση ως ένας από τους κορυφαίους ποιητές. 

Σύµφωνα µε το σκεπτικό της Σουηδικής ασιλικής Ακαδηµίας των Επιστηµών, τιµήθηκε µε το βραβείο όµπελ για το υπέροχο 

λυρικό ύφος του που είναι εµπνευσµένο από ένα βαθύ αίσθηµα για το ελληνικό πολιτιστικό ιδεώδες”. 

Η γλώσσα του είναι δύσκολη, η ποίησή του είναι απαισιόδοξη και µελαγχολική και διακατέχεται από έναν υπαρξιακό τόνο, ενώ 

χαρακτηρίζεται από την έντονη παρουσία του µύθου, τη σχεδόν φωτογραφική απεικόνιση του τοπίου, τον ερωτισµό και τα σύµβολα 

που επανέρχονται συνεχώς στα ποιήµατά του. Το έργο του έχει µεταφραστεί ευρύτατα και έχει θεωρηθεί σπουδαίο ήδη από τη 

δεκαετία του 19 0. 

Η Συλλογή της ιβλιοθήκης της Alpha Bank περιλαµβάνει ικανό αριθµό βιβλίων του Γιώργου Σεφέρη, συλλογές ποιηµάτων, κριτικά 

δοκίµια, µεταφράσεις κ.ά.

τήστε ε  ι  ν  ε τε τ υς τ τ υς
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ΙΟΓΡΑ Ι Ο ΣΗΜΕΙ ΜΑ 

     εννήθηκε το 1900, στη Σµύρνη. εκίνησε τις εγκύκλιες σπουδές  
     του στη γενέτειρά του και τις ολοκλήρωσε στην Αθήνα, όπου 
εγκαταστάθηκε µε την οικογένειά του το 191 . Στη συνέχεια, εγγράφεται 
στη οµική Σχολή του Πανεπιστηµίου Αθηνών και συνεχίζει τις σπουδές 
του στο Παρίσι, στο Πανεπιστήµιο της Σορβόννης, από όπου και 
αποφοίτησε. Το 19 , επέστρεψε στην Αθήνα και λίγο καιρό αργότερα, 
διορίστηκε στη διπλωµατική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών ως 
ακόλουθος πρεσβείας. Την περίοδο που ακολούθησε, εργάστηκε ως 
Πρόξενος, Σύµβουλος Πρεσβειών, ιευθυντής Τύπου κ.λπ. και το 19 , 
τοποθετήθηκε Πρέσβης της Ελλάδας στη Μεγάλη ρετανία. 

Ανακηρύχθηκε επίτιµος διδάκτωρ των Πανεπιστηµίων του έιµπριτζ,
της εσσαλονίκης, της Οξφόρδης και του Πρίνστον. Εκτός από την 
ποίηση, ασχολήθηκε µε τη συγγραφή δοκιµίων και µε τη µετάφραση,
για τα οποία επίσης απέσπασε σηµαντικές διακρίσεις. 

Το 19 , τιµήθηκε µε το ραβείο όµπελ Λογοτεχνίας από τη Σουηδική 
ασιλική Ακαδηµία των Επιστηµών. Πέθανε το 19 1, στην Αθήνα.

Γ

Γιώργος Σεφέρης
(1900 - 19 1)
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       πεγράφη η ν  υ ι ή ύµ ση Ε σ ς της Alpha Bank pr   µε την Ε   ν ση ε ι ν  
      ή ν ύ υ  σ ντ ς η τόσο στους Υπαλλήλους, όσο και στην Τράπεζα.

Mε τη νέα Συλλογική Σύµβαση, µεταξύ άλλων, εισάγονται οι ακόλουθες καινοτοµίες

 θιε νετ ι ν ς τ ς τ ής της ετήσι ς σ ύ ησης, που πρακτικά σηµαίνει ότι το % θα καταβάλλεται  
   άµεσα προς όλο το Προσωπικό µε βάση τις συµφωνηµένες κλίµακες και το υπόλοιπο % θα καταβάλλεται σε συνδυασµό µε 
   τις αξιολογήσεις του κάθε Υπαλλήλου.

 Επεκτείνεται η ει  µητ τητ ς στ υς ι µήνες και προβλέπεται η παραχώρηση του ι ι µ τ ς ει ς τ τητ ς ι   
  τ εις ε µ ες µε πλήρεις απολαβές. 

 εσµοθετείται η υν τ τητ  ει ς νευ ν για σκοπούς εκπαίδευσης ή και λόγω ασθενείας συγγενικών προσώπων.

Τη συµφωνία υπέγραψαν, εκ µέρους της Τράπεζας, ο ιευθύνων Σύµβουλος νστ ντ ν ς υτεντ ης, και εκ µέρους της 
ΕΤΥ , ο Επίτιµος Πρόεδρος συν. ς τ η στής, παρουσία της ιευθύντριας Ανθρώπινου υναµικού του Οµίλου 
Alpha Bank, σ ης Με σσ , της Υπεύθυνης Προσωπικού για τις υγατρικές Εταιρείες του Οµίλου, ε νης 

ι ντ υ υ και του ιευθυντή της ιεύθυνσης Ανθρώπινου υναµικού της Alpha Bank C prus td, ε νη ύµ .

Υ

Alpha Bank C prus td 
έα Συλλογική Σύµβαση µε την ΕΤΥ
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        Alpha Bank C prus td υποστήριξε, για ακόµη µία φορά, τα παιδιά  

        της Παιδοογκολογικής Μονάδας του Μακάρειου οσοκοµείου και 

συγκεκριµένα, το δρυµα Μικροί ρωες”, για να δώσει δύναµη και ελπίδα 

στους µικρούς µαχητές της ζωής.

Στόχος της ενέργειας ήταν να ενισχύσει οικονοµικά το σηµαντικό και δύσκολο 

έργο που επιτελεί το δρυµα, στηρίζοντας τις οικογένειες των παιδιών µε 

καρκίνο του Παιδοογκολογικού Τµήµατος του Μακάρειου οσοκοµείου.

Η

Alpha Bank C prus td 
Η Τράπεζα αρωγός του Ιδρύµατος Μικροί ρωες”

         Τράπεζα, µέσω του Προγράµµατος Εταιρικής Υπευθυνότητας και µε στόχο τη  

         διαχρονική στήριξη του τοµέα της Παιδείας, προέβη σε δωρεά βιβλίων από τη 

συλλογή της, στη Σεβέρειο ιβλιοθήκη καθώς και στη ιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου 

ύπρου.

Πρόκειται για Εκδόσεις οικονοµικού, ιστορικού και καλλιτεχνικού περιεχοµένου, οι οποίες 

αναφέρονται σε ποικίλες πτυχές της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισµού από 

την αρχαιότητα έως τη σύγχρονη εποχή.

Η

ωρεά βιβλίων και ενίσχυση τοπικών βιβλιοθηκών από την Alpha Bank C prus td

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

Η ιευθύντρια της ιεύθυνσης Marketing και ηµοσίων 
Σχέσεων της Alpha Bank C prus td, λενα ωνσταντίνου Ριρή 
(αριστερά) µε την κυρία ριστιάνα Μάρκου, Πρόεδρο του 
Ιδρύµατος Μικροί ρωες”.
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        ι τ ι τ ν Alpha Bank a rcar  ι i a, µπορούν πλέον να  

        πραγµατοποιούν ανέπαφες συναλλαγές µε ακόµη µεγαλύτερη ευκολία, ταχύτητα και 

ασφάλεια, µέσω του Appl  a . 

Η Τράπεζα, από τον Μάιο, προσφέρει τη δυνατότητα στους Πελάτες της να πραγµατοποιούν 

ανέπαφες συναλλαγές µέσω του Apple Pa  αποφεύγοντας τη χρήση µετρητών, φυσικής 

κάρτας ή ακόµα και την πληκτρολόγηση του PIN, κρατώντας απλώς το iPhone ή το Apple 

atch τους κοντά στο τερµατικό πληρωµών (P S).

Για την προώθηση του Apple Pa  πραγµατοποιήθηκε διαφηµιστική προβολή µε e  anners 

σε επιλεγµένες ιστοσελίδες, digital ενέργειες, Face ook posts, Banners στα A M καθώς 

και στο ίκτυο αταστηµάτων και στην ιστοσελίδα της Τράπεζας.

Ο

Alpha Bank C prus td 
Apple Pa ” από την Alpha Bank C prus td
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         ε στόχο την προβολή των δυνατοτήτων που παρέχει η Τράπεζα στους Πελάτες της  
         για η ε τ νι ς συν ς, µε τ ύτητ  και σ ει  µέσω 
η ε τ νι ύ υ ιστή, ινητ ύ τη ε ν υ, η ι ύ τ ι ύ και 
ν  µε τες, πραγµατοποιήθηκε νέα διαφηµιστική εκστρατεία.

Η προωθητική ενέργεια περιελάµβανε τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές διαφηµίσεις, 
Face ook posts και προβολή στην ιστοσελίδα της Τράπεζας. 

ι  ν  ε τε την τη ε τι ή ι ήµιση  τήστε ε .

Μ

         Alpha Bank C prus td διοργανώνει Ηµέρα Αιµοδοσίας Προσωπικού, η οποία  

         πραγµατοποιείται µε την εθελοντική συµµετοχή µελών του Προσωπικού της 

Τράπεζας, σε συνεργασία µε το έντρο Αίµατος.

έτος, η Ηµέρα Αιµοδοσίας πραγµατοποιήθηκε µε το Προσωπικό της Επαρχίας 

Λευκωσίας να συµµετέχει, για ακόµη µία φορά, αγκαλιάζοντας και στηρίζοντας 

την προσπάθεια αυτή. 

Η

Alpha Bank C prus td 
Ηλεκτρονικές Συναλλαγές µε ταχύτητα και ασφάλεια”

Ηµέρα Αιµοδοσίας Alpha Bank

...........................................................................................................................................................................................
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         υπηρεσία αξιολόγησης Mood s Investors Service αναβάθµισε κατά µία βαθµίδα, από Α  σε Α , την έκδοση καλυµµένων  
         οµολόγων που πραγµατοποίησε η Alpha Bank Romania.

Η βαθµολογία A  αντανακλά, µεταξύ άλλων, την υψηλή ποιότητα του χαρτοφυλακίου ενυπόθηκων δανείων της Alpha Bank Romania, 
το ισχυρό νοµικό πλαίσιο που διέπει τα καλυµµένα οµόλογα στη Ρουµανία, αλλά και την ανθεκτικότητα και τη σταθερότητα της 
Τράπεζας. Η αναβάθµιση της έκδοσης καλυµµένων οµολόγων έγινε σε συνέχεια της µακροπρόθεσµης αξιολόγησης των καταθέσεων 
της Alpha Bank Romania.

Η έκδοση καλυµµένων οµολόγων που πραγµατοποίησε η Alpha Bank Romania στην τοπική αγορά το 019 αποτελεί την πρώτη του 
είδους της στη Ρουµανία, τα δε οµόλογα είναι εισηγµένα στα ρηµατιστήρια του Λουξεµβούργου και του ουκουρεστίου.
Με την έναρξη του Προγράµµατος αλυµµένων Οµολόγων, η Alpha Bank Romania άνοιξε ένα νέο κεφάλαιο στην ανάπτυξη της 
τοπικής χρηµατοπιστωτικής αγοράς και κεφαλαιαγοράς. Τα οµόλογα αποτελούν χρηµατοδοτική λύση που απαντάται συχνά στις διεθνείς 
χρηµατοπιστωτικές αγορές, µέσω της οποίας η εκδότρια τράπεζα επιδιώκει να διαφοροποιήσει τις πηγές χρηµατοδότησής της και να
µειώσει το µέσο κόστος κεφαλαίου αυτών, αντλώντας νέα κεφάλαια για τη χρηµατοδότηση και επέκταση των δραστηριοτήτων της. 

Η

Alpha Bank Romania
Η Mood s αναβάθµισε σε A  την έκδοση καλυµµένων οµολόγων της Alpha Bank Romania
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Alpha Bank Romania
Η Alpha Bank Romania στηρίζει ενεργά την τοπική επιχειρηµατικότητα 

        Alpha Bank Romania συµµετέχει στα νέα κρατικά προγράµµατα IMM Prod, Garant Construct, Rural Invest και Innovation, που  
        έχουν ως προτεραιότητα την ενδυνάµωση της τοπικής παραγωγής, τη στήριξη των κατασκευών, συµπεριλαµβανοµένων των 
χώρων πρασίνου, την τόνωση της παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας στον αγροτικό τοµέα καθώς και την υποστήριξη έργων 
µε στοιχεία καινοτοµίας και ψηφιακών τεχνολογιών.

“Κατανοούµε τις προκλήσεις για τους επιχειρηµατίες που αναπτύσσουν επιχειρήσεις και δηµιουργούν θέσεις εργασίες, και είµαστε 
προετοιµασµένοι να υποστηρίξουµε τα σχέδιά τους µε τη χορήγηση, µεταξύ άλλων, χρηµατοδότησης µέσω των νέων αυτών 
προγραµµάτων, που έχουν σχεδιαστεί µε σκοπό τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της ανθεκτικότητας στο τοπικό 
επιχειρηµατικό περιβάλλον καθώς και τη δηµιουργία προστιθέµενης αξίας για την οικονοµία της Ρουµανίας. Οι ΜµΕ και οι νεοφυείς 
επιχειρήσεις (startups) έχουν ανάγκη από υποστήριξη προσαρµοσµένη στις δραστηριότητές τους και, στην Alpha Bank, µπορούν 
να επωφεληθούν από κατάλληλες λύσεις που θα δώσουν ώθηση στο αναπτυξιακό τους δυναµικό”, δήλωσε ο ∆ιευθυντής της 
∆ιεύθυνσης ΜµΕ της Alpha Bank Romania Dragoș Drăghici.

Τα νέα κρατικά προγράµµατα έχουν σχεδιαστεί ώστε να προσφέρουν πρόσβαση σε πιστώσεις για τη χρηµατοδότηση επενδύσεων 
και/ή αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης, µε την υποστήριξη κρατικών εγγυήσεων που ανέρχονται µέχρι το 90% της αξίας της 
αιτούµενης χρηµατοδότησης, οι οποίες εκδίδονται από το Εθνικό Ταµείο Εγγύησης Πιστώσεων για Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις 
(National Credit Guarantee Fund for Small and Medium Enterprises), το Ταµείο Εγγυήσεων Γεωργικών Πιστώσεων (Rural Credit 
Guarantee Fund) και το Ρουµανικό Ταµείο Αντεγγυήσεων (Romanian Counter-guarantee Fund).
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