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ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ

Νέος Κύκλος διαλέξεων για την Ιστορία της Μεταπολίτευσης από το Ιστορικό Αρχείο της Alpha Bank

Οι Εκπαιδευτικές Μουσειοβαλίτσες της Νοµισµατικής Συλλογής της Alpha Bank 

στο Αρχαιολογικό Μουσείο Καβάλας

Συµµετοχή της Συλλογής Έργων Τέχνης της Alpha Bank στην έκθεση “ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ: Λάµψη - 

Καταστροφή - Ξεριζωµός - ∆ηµιουργία”, στο Μουσείο Μπενάκη - Πειραιώς 138

Η Συλλογή Έργων Τέχνης της Alpha Bank συµµετέχει στην έκθεση “Light Negative Positive – 

Η Ελληνικότητα της Χρύσας” στο MOMus-Μουσείο Άλεξ Μυλωνά

σελ. 49

σελ. 53

σελ. 48

Συµµετοχή του Μουσείου Χαρτονοµισµάτων Ιονικής Τραπέζης-Alpha Bank στη συναυλία 

της Μπαντίνας της Φιλαρµονικής Εταιρείας Κέρκυρας  

∆ωρεά βιβλίων σε αθλητικούς και πολιτιστικούς συλλόγους

Προσφορά έκδοσης από την Alpha Bank

Ίδρυµα Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου

σελ. 56
σελ. 57

σελ. 55
σελ. 54

σελ. 3ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ

Νέα Επιχειρησιακή Συλλογική Σύµβαση Εργασίας Alpha Bank: Ουσιαστική στήριξη στους Εργαζοµένους της

IT Townhall για το νέο λειτουργικό µοντέλο της Πληροφορικής της Alpha Bank 

Η Τράπεζά µας αρωγός της ανάπτυξης των τοπικών οικονοµιών και κοινωνιών. 

Περιοδεία της ∆ιοίκησης της Alpha Bank στα Ιωάννινα, την Πάτρα και τη Ρόδο

Επαφές Ελλήνων θεσµικών επενδυτών µε τη ∆ιοίκηση της Alpha Bank

Η Alpha Bank προχώρησε στην πρώτη δανειοδότηση µικρής επιχείρησης µε πόρους του 

Ταµείου Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας

Η Alpha Bank αποκλειστικός χρηµατοοικονοµικός σύµβουλος της Ελληνικά Πετρέλαια 

Συµµετοχών Α.Ε. στην πώληση του ποσοστού της στη ∆ΕΠΑ Υποδοµών Α.Ε.

Ολοκληρώθηκε µε επιτυχία ο διεθνής διαγωνισµός καινοτοµίας FinQuest by Alpha Bank 2022

4α Επιχειρηµατικά Βραβεία “Θαλής ο Μιλήσιος”: Τιµητική διάκριση για τη ∆ρ ∆ήµητρα Τσαγκάρη.

Απονοµή βραβείου από τον ∆ηµήτρη Χαριζάνη

8 βραβεία για την Alpha Bank στα “Peak Performance Marketing Awards 2022”

Alpha Bank Summer Ιnternship 2022: σχεδιάζουµε µαζί την Τράπεζα του Αύριο

Συµµετοχή Στελεχών της Alpha Bank σε Συνέδρια

Χορηγίες της Alpha Bank

INNOVATORS

σελ. 15
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σελ. 18

σελ. 23

σελ. 25

σελ. 27

σελ. 28

σελ. 33

σελ. 36
σελ. 37
σελ. 40
σελ. 43

σελ. 45
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

∆ΙΚΤΥΟ ΤΕΧΝΗΣ

Γιάννης Γαΐτης

Η ΕΥΡΩΠΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ

Εµπόριον (Empúries, Ισπανία)

ΣΤΙΓΜΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Το Συνδικάτο Τραπεζών και η Εµπορική Τράπεζα

H ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ALPHA BANK

Ζοζέ Σαραµάγκου

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ AΦΙΕΡΩΜΑΤΑ

Κορυφαία επίδοση της Τράπεζας στα “Environmental Awards 2022” µε 6 βραβεία

∆ιπλή διάκριση Εταιρικής Υπευθυνότητας για την Alpha Bank στα “Bravo Sustainability Awards 2022”

“CSR Corporate Brand της Xρονιάς” αναδείχθηκε η Alpha Bank στα “Hellenic Responsible Business Awards 2022”

“Όλοι µαζί στην Όπερα” µε στόχο την ισότιµη πρόσβαση στον Πολιτισµό

Η Τράπεζα χορηγός της έκθεσης “Κωνσταντίνος Παρθένης. Η ιδανική Ελλάδα της ζωγραφικής του”
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σελ. 59

σελ. 60

σελ. 61

“Alpha Home Insurance”: Εδώ κατοικεί η ασφάλεια

Περισσότεροι από 100.000 οι Followers της εταιρικής σελίδας της Alpha Bank στο LinkedIn
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σελ. 63

σελ. 64

<          Περιεχόµενα          >

σελ. 65

σελ. 67

σελ. 68

σελ. 70

σελ. 73

σελ. 74

σελ. 71

σελ. 75 

σελ. 77

σελ. 79

σελ. 81

ΕΤΑΙΡEΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ
Alpha Asset Management A.E.∆.Α.Κ.

Alpha Αστικά Ακίνητα

Νέα εποχή δυναµικής παρουσίας της Alpha Bank London

Alpha Bank Cyprus Ltd

Alpha Bank Romania

σελ. 84

σελ. 83

σελ. 88

σελ. 93

σελ. 85

Yπεύθυνος Έκδοσης: ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Εταιρική Ταυτότητα και Περιοδικές

Εκδόσεις Οµίλου

Σύνταξη - Επιµέλεια κειµένων: Ελευθερία Αθανασοπούλου

Ταχ. διεύθυνση: Σταδίου 40
102 52 ΑΘΗΝΑ

Τηλ.: + 30 210 326 2435
E-mail: communication1@alpha.gr

 
Σχεδιασµός - παραγωγή: GOD A.E.

Περιοδική έκδοση
για το Προσωπικό

του Οµίλου Αlpha Bank

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

9-10  2022  • Τεύχος 85



<       3 / 94   >

ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ
ΣΤΟ

Το “Μαζί, µε στόχο την υγεία” έκλεισε 8 χρόνια συνεισφοράς
στις δοµές υγείας των ελληνικών νησιών

       ον θετικό κοινωνικό αντίκτυπο και την πολλαπλασιαστική αξία που δηµιούργησε 
       ο πρώτος κύκλος του Προγράµµατος Εταιρικής Υπευθυνότητας “Μαζί, µε στόχο 
την υγεία”, παρουσίασε η Alpha Bank σε εκδήλωση, που πραγµατοποιήθηκε την 
Πέµπτη, 6 Οκτωβρίου 2022, στο νησί της Ηρακλειάς. 

Η εκδήλωση µεταδόθηκε ζωντανά από το λιµάνι του νησιού και πραγµατοποιήθηκε µε 
υβριδικό τρόπο, παρουσία των κατοίκων της Ηρακλειάς, µε τον Προέδρο του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου της Alpha Bank, Βασίλειο Ράπανο, να εκφωνεί την 
εναρκτήρια οµιλία και τον Υπουργό Υγείας, κ. Αθανάσιο Πλεύρη, να απευθύνει 
χαιρετισµό από την Αθήνα. Συµµετείχαν επίσης, ο ∆ήµαρχος Νάξου και Μικρών 
Κυκλάδων, κ. ∆ηµήτριος Λιανός, ο ∆ήµαρχος Οινουσών, κ. Γιώργος ∆ανιήλ, 
ο ∆ήµαρχος Μεγανησίου, κ. Παύλος ∆άγλας, ο Πρόεδρος της Ηρακλειάς, 
κ. ∆ηµήτριος Γαβαλάς και εκπρόσωποι του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού των 
ωφελούµενων νησιών. Την εκδήλωση παρακολούθησαν, µέσω livestreaming, 
δηµοσιογράφοι, θεσµικοί εκπρόσωποι κυβερνητικών και αυτοδιοικητικών φορέων, 
Πελάτες της Alpha Bank από όλη την Ελλάδα, καθώς και οι Εργαζόµενοι του Οµίλου.

ΜΑΖΙ
ΜΕ ΣΤΟΧΟ
ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

Από το νησί της Ηρακλειάς παρουσιάστηκε ο Απολογισµός 
του κοινωνικού αντίκτυπου του Προγράµµατος

T

Η οµάδα ΕΚΕ της Τράπεζας µαζί µε τον Πρόεδρο και 
τους κάτοικους της Ηρακλειάς.
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Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, παρουσιάστηκαν τα αποτελέσµατα της “Μελέτης Κοινωνικού Αντικτύπου” του Προγράµµατος, 
το οποίο υλοποιείται αδιάκοπα από το 2014 σε συνεργασία µε την Αστική µη Κερδοσκοπική Εταιρεία “Άγονη Γραµµή Γόνιµη”. 

Αναλυτικότερα, από το 2014 έως και το 2021, το Πρόγραµµα: 

Επισκέφτηκε 

70 νησιά 
σε όλη την 
Επικράτεια

Ενίσχυσε

74 δοµές 
υγείας 
στη νησιωτική χώρα

Προσέφερε

242.504 
τεµάχια ιατροφαρµακευτικού 
εξοπλισµού και υλικού. 

ΜΑΖΙ
ΜΕ ΣΤΟΧΟ
ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

∆ηµιούργησε, επίσης, θετικά αποτελέσµατα για 833.357 ωφελούµενους µόνιµους κατοίκους και επισκέπτες ελληνικών νησιών. 

Σύµφωνα µε τη Μελέτη που εκπόνησε ο οργανισµός HIGGS για λογαριασµό της Alpha Bank, το “Μαζί, µε στόχο την υγεία” δηµιούργησε 

πολλαπλασιαστική αξία (Social Return on Investment) ύψους Ευρώ 9,62, που σηµαίνει ότι, για κάθε Ευρώ 1 που επενδύθηκε στο 

Πρόγραµµα, η αξία που επεστράφη στην κοινωνία ανήλθε σε Ευρώ 9,62. 

Επιπρόσθετα, σύµφωνα µε τους κύριους αποδέκτες των δωρεών και τους χρήστες των υπηρεσιών που συµµετείχαν στη Μελέτη:  

• Το 96% όσων χρησιµοποίησαν τις υπηρεσίες, δήλωσαν ότι αυξήθηκε η εµπιστοσύνη τους στις ιατρικές γνωµατεύσεις.

• Το 92% του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού αξιολόγησαν ως “πολύ/αρκετά σηµαντικές” τις δωρεές.

• Το 92% των τοπικών φορέων θεωρούν ότι το Πρόγραµµα είχε θετικό αντίκτυπο στις τοπικές κοινωνίες.

• Επίσης, το 69% όσων χρησιµοποίησαν τις υπηρεσίες, δήλωσαν ότι νιώθουν µεγαλύτερη ασφάλεια ως κάτοικοι αποµακρυσµένων περιοχών.

ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ
ΣΤΟ
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ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ
ΣΤΟ

Α. Πλεύρης: “Η συνεργασία του ∆ηµόσιου µε τον ιδιωτικό τοµέα, δίνει 
τη δυνατότητα στους πολίτες για καλύτερες παροχές Υγείας” 

Στον χαιρετισµό του, ο Υπουργός Υγείας, κ. Αθανάσιος Πλεύρης, 

δήλωσε: “Η πανδηµία, γενικά, έχει καταδείξει ότι η συνεργασία του 

∆ηµόσιου µε τον ιδιωτικό τοµέα, δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες, όπου 

και εάν βρίσκονται στην Ελλάδα, να έχουν τις καλύτερες δυνατές παροχές 

Υγείας. Η Alpha Bank, µε το Πρόγραµµα "Μαζί, µε στόχο την υγεία", 

εδώ και 8 χρόνια είναι αρωγός του Υπουργείου Υγείας, και πολλοί 

πολίτες, ειδικά κάτοικοι νησιών που δεν είχαν πρόσβαση σε δοµές Υγείας 

όπως την έχουν άλλοι συµπολίτες µας στα µεγάλα αστικά κέντρα, έχουν 

καρπωθεί τα οφέλη αυτής της συνεργασίας, µέσω της παροχής 

ιατροτεχνολογικού εξοπλισµού. Θέλουµε να ευχαριστήσουµε την 
Τράπεζα και είµαστε ανοιχτοί να συνεχίσουµε τη συνεργασία µας αυτή, µε 

στόχο ακόµη περισσότεροι κάτοικοι µικρών νησιών και αποµακρυσµένων 

περιοχών να αποκτήσουν καλύτερη πρόσβαση στο αγαθό της Υγείας”.

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Alpha Bank, Βασίλειος Ράπανος, τόνισε: 

“Η Alpha Bank είναι µία Τράπεζα που διαχρονικά αναπτύσσει τη δράση της µε κεντρικό άξονα τη συµβολή στον πολιτισµό, το περιβάλλον και 

τη στήριξη της κοινωνικής ευηµερίας – κυρίως παραµεληµένων περιοχών. Με τη δράση µας αυτή, στηρίζουµε το Εθνικό Σύστηµα Υγείας που 

άντεξε σε δύο διαφορετικές κρίσεις την τελευταία δεκαετία, και τα κατάφερε χάρη στον επαγγελµατισµό των γιατρών, των νοσηλευτών και 

του διοικητικού προσωπικού, και στο πνεύµα αυτοθυσίας που καθηµερινά επιδεικνύουν. Η Alpha Bank, ως υπεύθυνος οικονοµικός και 
κοινωνικός εταίρος, θα συνεχίσει να προσφέρει βοήθεια σε δοµές Υγείας, αλλά και σε άλλους τοµείς, σύµφωνα µε τις 
πραγµατικές, καταγεγραµµένες ανάγκες. Το Αιγαίο και τα µικρά νησιά του, διαµάντια της καρδιάς µας, δεν τα ξεχνάµε. Θα είµαστε 

πάντα δίπλα τους”. 
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Ισότιµη πρόσβαση σε υπηρεσίες Υγείας για τους κατοίκους των ελληνικών νησιών 

ΜΑΖΙ
ΜΕ ΣΤΟΧΟ
ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

Το Πρόγραµµα “Μαζί, µε στόχο την υγεία”, το οποίο συµπλήρωσε φέτος 
οκτώ χρόνια προσφοράς στη ∆ηµόσια Υγεία, µέσω της δωρεάς 
ιατροφαρµακευτικού εξοπλισµού και υγειονοµικού υλικού σε 70 νησιά σε 
όλη την Ελλάδα, πλέον, επεκτείνεται και στην ηπειρωτική χώρα. Αποτελεί 
µέχρι στιγµής ένα από τα µακροβιότερα προγράµµατα στήριξης του 
τοµέα της Υγείας που υλοποιήθηκαν ποτέ στον νησιωτικό µας 
χάρτη, µε στόχο να καλύψει τις πραγµατικές ανάγκες του Εθνικού 
Συστήµατος Υγείας και να παράσχει απρόσκοπτη πρόσβαση των 
κατοίκων σε παροχές Υγείας, στον τόπο διαµονής τους. 

Όλα αυτά τα χρόνια, η δράση του Προγράµµατος στα νησιά συνέβαλε 
καθοριστικά στην ενίσχυση του αισθήµατος ασφάλειας των κατοίκων 
και των επισκεπτών και στήριξε το έργο των επαγγελµατιών υγείας, 
ενισχύοντας τις τοπικές κοινωνίες και παράγοντας βιώσιµη και 
µακροπρόθεσµη κοινωνική αξία, υπερπολλαπλάσια της αρχικής 
επένδυσης. 

Ενδεικτικά, µόνο το 2021, το Πρόγραµµα επισκέφθηκε 13 νησιά, δωρίζοντας ιατροφαρµακευτικό εξοπλισµό και ιατρικά µηχανήµατα σε 
Ελαφόνησο, Αρκιούς, Λευκάδα, Μεγανήσι, Κεφαλλονιά, Ιθάκη, Παξούς, Κέρκυρα, Ζάκυνθο, Μύκονο, Σαντορίνη, Ηράκλειο 
Κρήτης και Ηρακλειά, σύµφωνα µε τις ειδικότερες ανάγκες του κάθε νησιού. 

Κάνοντας έναν σύντοµο απολογισµό της δράσης του Προγράµµατος, ο ∆ιευθυντής Επικοινωνίας και Εταιρικών Σχέσεων της 
Τράπεζας, Γιώργος Τερζής, ανέφερε: “Οκτώ χρόνια πριν, το "Μαζί, µε στόχο την υγεία" άνοιξε έναν “ενάρετο κύκλο” προσφοράς στον 
νησιωτικό χάρτη της χώρας µας. Το Πρόγραµµα ήρθε να καλύψει αυτό που είναι συχνά αυτονόητο για τους κατοίκους των αστικών κέντρων, 
και που σε πολλές περιπτώσεις είναι ζητούµενο για την ελληνική περιφέρεια, ενισχύοντας έτσι όχι µόνον το αίσθηµα ασφάλειας των κατοίκων 
των νησιών µας, αλλά επιτρέποντας και την περαιτέρω ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών. Ο µέχρι σήµερα απολογισµός του Προγράµµατος 
καταδεικνύει πως η συνεπής στήριξη ενός σκοπού οδηγεί στη δηµιουργία µεγάλης αξίας για τις τοπικές κοινωνίες”. 

ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ
ΣΤΟ
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Οι γιατροί από τα Πολυδύναµα Περιφερειακά Ιατρεία Ηρακλειάς και 
Κουφονησίων, µοιράζονται τις εµπειρίες τους.

ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ
ΣΤΟ

ΜΑΖΙ
ΜΕ ΣΤΟΧΟ
ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

Όπως, άλλωστε, δήλωσε η κυρία Κατερίνα Βορδώνη, αγροτική 
Ιατρός του Πολυδύναµου Περιφερειακού Ιατρείου (ΠΠΙ) 
Ηρακλειάς: “Το ιατρείο σε ένα τόσο µικρό νησί έχει αρκετές 
ιδιαιτερότητες. ∆εν υπάρχει η δυνατότητα για απεικονιστικές εξετάσεις ή 
εργαστηριακούς ελέγχους. Όταν υπάρχει κάποια ανάγκη, οι ασθενείς 
µεταφέρονται σε άλλες δοµές, µακριά από το µέρος τους”. 

Ο κ. Γιάννης Σασιάκος, αγροτικός Ιατρός ΠΠΙ Κουφονησίων, 
ανέφερε ότι “τον χειµώνα, η ακτοπλοϊκή σύνδεση µε νησιά που έχουν 
δευτεροβάθµιες υπηρεσίες Υγείας µειώνεται και επιβάλλεται να είµαστε 
ακόµη πιο σωστοί. Εκεί, λοιπόν, έρχεται η σηµασία του εξοπλισµού που 
έχουµε στα χέρια µας”, τονίζοντας τη σηµασία του Προγράµµατος. 

Από την πλευρά του, ο κ. Γιάννης Τζανάκης, ∆ιευθυντής της 
Νεφρολογικής Κλινικής του Γενικού Νοσοκοµείου Χανίων 
στάθηκε στην αποτελεσµατικότητα της συνεργασίας των αρµόδιων 
φορέων και στην ταχύτητα µε την οποία κινήθηκε η Τράπεζά µας: 
“Έγινε η καταγραφή της ανάγκης και χωρίς δεύτερη κουβέντα πήραµε την έγκριση. Χωρίς τρίτη κουβέντα, το µηχάνηµα αιµοκάθαρσης ήρθε 
στους χώρους µας και άρχισε να λειτουργεί άµεσα και πλέον πραγµατοποιεί πάνω από 900 αιµοκαθάρσεις κάθε χρόνο”. 

“Η Alpha Bank µάς έδωσε µια θερµοκοιτίδα που είναι φορητή και παράλληλα µπορεί να κάνει κι άλλα πράγµατα λόγω της τεχνολογίας της. 
Έτσι, όταν υπάρχει ένα νεογνό που πρέπει να µεταφερθεί, η υποστήριξή του -µέχρι να ολοκληρωθεί η µεταφορά γίνεται από εµάς- γίνεται 
µέσω του εξοπλισµού που έχουµε στα χέρια µας σήµερα”, σηµείωσε, µε τη σειρά της, η κυρία Ιµµακολάτα Ντε Μάτζιο, ∆ιευθύντρια 
της Παιδιατρικής Κλινικής του Γενικού Νοσοκοµείου Κέρκυρας.

Στο πλαίσιο της παρουσίασης των αποτελεσµάτων, τον λόγο πήραν και εκπρόσωποι από δοµές Υγείας νησιών που υποστήριξε 
η Alpha Bank µε τις δράσεις της, οι οποίοι µοιράστηκαν µε το κοινό τις καθηµερινές προκλήσεις που καλούνται να διαχειριστούν, ενώ 
ανέδειξαν και τη σηµασία ενός προγράµµατος, όπως το “Μαζί, µε στόχο την υγεία” στην εξασφάλιση ποιοτικών υπηρεσιών Υγείας 
στους κατοίκους αποµακρυσµένων περιοχών.
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ΜΑΖΙ
ΜΕ ΣΤΟΧΟ
ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ
ΣΤΟ

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, επίσης, πραγµατοποιήθηκε και συζήτηση φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης, όπου αναλύθηκε 
ο αντίκτυπος του Προγράµµατος στις τοπικές τους κοινωνίες και ευρύτερα στο νησιωτικό σύστηµα Υγείας.

“Σε περίπτωση έκτακτου περιστατικού, πρέπει να έρθει στο νησί ελικόπτερο. Η ζωή στο νησί είναι δύσκολη”, τόνισε δίνοντας το στίγµα 
ο κ. ∆ηµήτρης Γαβαλάς, Πρόεδρος της Κοινότητας Ηρακλειάς, ενώ ο ∆ήµαρχος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, 
κ. ∆ηµήτρης Λιανός, δήλωσε: “Αυτές οι πρωτοβουλίες δείχνουν την αγάπη και την προσπάθεια των φορέων για συνεργασία και 
προσφορά. Είναι λογικό να αναπτύσσονται σχέσεις που διαρκούν στον χρόνο. Οι µόνιµοι κάτοικοι, βλέποντας αυτή την προσφορά, 
αποκτούν και οι ίδιοι κίνητρο για την παραµονή τους στα νησιά”.

Όπως µοιράστηκε µαζί µας, ο κ. Γιώργος ∆ανιήλ, ∆ήµαρχος Οινουσσών: “Απετράπησαν αρκετές διακοµιδές 
λόγω της σωστής, έγκαιρης, και έγκυρης διάγνωσης που έγινε µε τον σωστό εξοπλισµό που έχουµε σήµερα. 
Αυτό είναι αποτέλεσµα της σωστής σφυγµοµέτρησης των αναγκών της τοπικής κοινωνίας και των δοµών Υγείας”,
µε τον κ. Παύλο ∆άγλα, ∆ήµαρχο Μεγανησίου, να στέκεται στη θετική επιρροή του προγράµµατος Εταιρικής 
Υπευθυνότητας της Alpha Bank και τον δρόµο που άνοιξε: “Πλέον έχουµε κι άλλες δωρεές, από άλλα ιδρύµατα, 
οργανισµούς και φορείς για δράσεις µε την τοπική κοινωνία. Το πρότυπο συνεργασίας που λειτούργησε τα 
προηγούµενα χρόνια πρέπει να συνεχιστεί”. 

Την εµπειρία της από την υλοποίηση του Προγράµµατος µοιράστηκε και 
η ∆ιευθύντρια της ∆ιεύθυνσης Καταστηµάτων Αττικής ΙΙ, Νοτιοδυτικής 
Ελλάδας και Νήσων της Alpha Bank, Μαρία Παπαγεωργίου: 
“Η αµοιβαιότητα και η ανταπόκριση ήταν από τα βασικά συστατικά στην 
επιτυχηµένη συνταγή του Προγράµµατος. 

Η ανάπτυξη του αισθήµατος ασφάλειας των κατοίκων των νησιών µας, 
αποτέλεσε εξ αρχής στόχο για εµάς στην Τράπεζα και είµαι ιδιαίτερα ευτυχής 
που βλέπω ότι συνδράµαµε στο να ενισχυθεί αυτό το αίσθηµα. Το προσωπικό 
των Καταστηµάτων µας, µε τη συµµετοχή του, ένιωσε ότι είναι ενεργό µέλος 
της τοπικής κοινωνίας, ότι εργάζεται σε έναν οργανισµό που στοχεύει στην 
οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη της κάθε περιοχής. Κάθε παράδοση 
εξοπλισµού και υλικού, ήταν πραγµατικά µία "γιορτή ζωής και υγείας" . 



<      9 / 94     >

ΜΑΖΙ
ΜΕ ΣΤΟΧΟ
ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ
ΣΤΟ

“Μαζί, µε στόχο την υγεία”: Η ιδέα της προσφοράς στους 
κατοίκους των ελληνικών νησιών

Για την ιδέα που αποτέλεσε το έναυσµα για την έναρξη του Προγράµµατος “Μαζί, µε 

στόχο την υγεία”, µίλησε στη συντακτική οµάδα του “Μαζί”, ο κ. Στέφανος Νόλλας, 

Πρόεδρος της οργάνωσης “Άγονη Γραµµή Γόνιµη”, σε συνεργασία µε την οποία 

υλοποιείται το Πρόγραµµα έως σήµερα: “Σπάνια ο αγέρας ησυχάζει στο Αιγαίο. Τρέχει 

ανάµεσα στα νησιά και σαρώνει τα πανέµορφα λευκά σπίτια, κατορθώνει να σβήνει 

όλες τις κακές µνήµες και αφήνει τις καλές σαν χάδι στο πέρασµά του. Πόσο µοιάζουν 

τα λιµάνια... λες και κάποιος ορίζει αυστηρά αυτόν τον µικρόκοσµο, που αναπτύσσεται 

γύρω του. Μικρά ξενοδοχεία, ταβέρνες, στενά µπαρ, σίγουρα, ένα ρεµέτζο και µικρά 

µαγαζάκια που ζουν αποκλειστικά από τους καλοκαιρινούς επισκέπτες, µε κόσµο που 

έρχεται και φεύγει αδιάκοπα και 

νοµίζει ότι πάντα έτσι είναι εδώ.

Κάπως έτσι, ξεκινήσαµε µε την 

Υποδιευθύντρια της ∆ιεύθυνσης 

Marketing και ∆ηµοσίων Σχέσεων 

της Alpha Bank, Ελένη Στεργίου, το Πρόγραµµα “Μαζί µε Στόχο την Υγεία”, έχοντας 

στο µυαλό µας το ερώτηµα: ‘Και µετά από τη θερινή ραστώνη, τι’;”.

2 0 1 4  -  2 0 2 1

Την προσφορά όλων των συναδέλφων που συνέβαλαν στην επιτυχή υλοποίηση του Προγράµµατος “Μαζί, µε στόχο την υγεία”, 
από το 2014 έως σήµερα, εξήραν στις οµιλίες τους ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Alpha Bank, 
Βασίλειος Ράπανος, και ο ∆ιευθυντής Επικοινωνίας και Εταιρικών Σχέσεων της Τράπεζας, Γιώργος Τερζής.

Συγχαρητήρια σε όλους! Συνεχίζουµε ΜΑΖΙ!
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ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ
ΣΤΟ

2 0 1 4  -  2 0 2 1ΜΑΖΙ
ΜΕ ΣΤΟΧΟ
ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

Από την πλευρά της, η Υποδιευθύντρια της ∆ιεύθυνσης Marketing και ∆ηµοσίων 

Σχέσεων της Alpha Bank, Ελένη Στεργίου, µιλώντας για τη δηµιουργία του 

Προγράµµατος, µας είπε: “Η έννοια του ΜΑΖΙ ήταν πάντα µέρος της φιλοσοφίας της 

Τράπεζας, αλλά αντιπροσωπεύει και τη δική µου φιλοσοφία ζωής. Η ιδέα για το 

Πρόγραµµα “Μαζί, µε στόχο την υγεία”, ξεκίνησε το 2014, σε µία συνάντηση µε τον 

κ. Στέφανο Νόλλα, Πρόεδρο της 

οργάνωσης “Άγονη Γραµµή Γόνιµη”. 

Τα συναισθήµατα, από την υλοποίηση 

του Προγράµµατος, ήταν έντονα και πρωτόγνωρα. Η χαρά των κατοίκων και του ιατρικού 

προσωπικού, κυρίως, στα µικρά νησιά, καθρεπτιζόταν στα µάτια τους, κάθε φορά που 

άνοιγαν τα κουτιά µε τα πολυπόθητα ιατρικά µηχανήµατα και αναλώσιµα. Η δική µου χαρά 

ήταν ακόµη µεγαλύτερη, καθώς µας δινόταν η ευκαιρία να προσφέρουµε στο κοινωνικό 

σύνολο, για άλλη µία φορά.

Αυτή τη χαρά µοιραστήκαµε, από κοινού µε την οµάδα µου, η οποία αποτελούνταν από 

τα Στελέχη, Σύλβια Κουρκουλή, Χριστίνα Ζαχαροπούλου, Ζοζεφίν Γεωργιάδη, 

Νάταλι Σαρηγιαννίδη, Καρολίνα Πικραµµένου, Κάλλια Τζουρά, Τέτα Μαρσέλλου και 

Στέλλα Παρσαλή, µαζί µε τους συναδέλφους των Περιφερειακών ∆ιευθύνσεων και των 

τοπικών ή γειτονικών Καταστηµάτων της Τράπεζας, που έδιναν κάθε φορά το “παρών” 

στις παραδόσεις, αποδεικνύοντας ότι αυτού του είδους η προσφορά ενδυναµώνει την 

έννοια της οµάδας, του ΜΑΖΙ”.
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ΜΑΖΙ
ΜΕ ΣΤΟΧΟ
ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ
ΣΤΟ

70
ΝΗΣΙΑ

Αρκιοί | Ελαφόνησος | Ζάκυνθος |  Ηράκλειο Κρήτης
Ηρακλειά | Ιθάκη | Κέρκυρα | Κεφαλλονιά | Λευκάδα
Μεγανήσι | Μύκονος | Παξοί | Σαντορίνη

2021

Αγαθονήσι | Γαύδος | Κουφονήσια | Οινούσσες
Ρέθυµνο | Σίκινος | Σκόπελος | Σπέτσες | Χανιά

2020

Άγιος Ευστράτιος | Άγιος Νικόλαος Κρήτης | Αλόννησος
Θηρασιά | Κίµωλος | Κύθηρα | Πόρος | Ύδρα | Ψαρά

2019

Αντίπαρος  | ∆ονούσα  | Θύµαινα | Καστελλόριζο
Λήµνος | Πάρος | Ρόδος | Σκύρος | Σαµοθράκη | Χίος

2018

Αµοργός | Ανάφη | Ίος | Κέα | Λέσβος | Μήλος
Νάξος | Σέριφος | Σίφνος | Σκιάθος | Σύρος 
Σχοινούσα

2017

Άνδρος | Θάσος | Ικαρία | Κύθνος | Σάµος | Τήνος
Φολέγανδρος | Φούρνοι

2016

Αστυπάλαια | Κάλυµνος | Κάρπαθος | Κως | Λέρος
Πάτµος | Σύµη | Χάλκη

2015

Κάσος | Λειψοί | Νίσυρος | Τήλος

2014
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ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ
ΣΤΟ

Επόµενος σταθµός η Περιφέρεια Θεσσαλίας 

Το “Μαζί, µε στόχο την υγεία” επεκτείνεται και στην ηπειρωτική Ελλάδα, καλύπτοντας τις ανάγκες όχι µόνο δοµών Υγείας, αλλά 
και Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωµένων σε αποµακρυσµένες περιοχές, µε πρώτο σταθµό την Περιφέρεια Θεσσαλίας. 

Παράλληλα, στο Πρόγραµµα προστίθεται και µία ακόµη δράση, η οποία αναµένεται να ενισχύσει τον αντίκτυπό του, καθώς σε 
συνεργασία µε τον οργανισµό GivMed, σύντοµα θα δίνεται η δυνατότητα στους Ανθρώπους της Alpha Bank να πραγµατοποιούν 
δωρεές φαρµάκων σε Κοινωνικά Φαρµακεία της Περιφέρειας Θεσσαλίας, κάνοντάς τους, έτσι, πραγµατικούς κοινωνούς της 
προσφοράς του Προγράµµατος. 

Παρουσιάζοντας τα επόµενα βήµατα του Προγράµµατος και ανακεφαλαιώνοντας όλα όσα συζητήθηκαν στην εκδήλωση, η 
Επικεφαλής Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Alpha Bank, Ρούλη Χριστοπούλου, δήλωσε: 

“Η ανταπόκριση µε υπευθυνότητα στις πραγµατικές ανάγκες της κοινωνίας, βρίσκεται στο επίκεντρο της συνεισφοράς 
της Τράπεζας. Στόχος µας είναι να δηµιουργούµε τις συνθήκες για ισότιµη πρόσβαση όλων στο πιο πολύτιµο αγαθό, αυτό της Υγείας, 
συµβάλλοντας ουσιαστικά στην πρόοδο και την ευηµερία των συνανθρώπων µας. Για να το πετύχουµε αυτό, είναι σηµαντικό οι 
παρεµβάσεις µας και τα κοινωνικά προγράµµατα που υλοποιούµε να έχουν συνέπεια, συνέχεια και µακροχρόνιο αντίκτυπο. 
Στόχος του επόµενου κύκλου του Προγράµµατός µας, είναι οι κάτοικοι αποµακρυσµένων και δυσπρόσιτων περιοχών της ηπειρωτικής 
Ελλάδας να νιώσουν κι αυτοί το αίσθηµα ασφάλειάς τους να ενισχύεται”. 

• Μπορείτε να δείτε εδώ, τα κυριότερα σηµεία του Απολογισµού της 8ετίας του Προγράµµατος 
   “Μαζί, µε στόχο την υγεία”. 

• Παρακολουθήστε εδώ την εκδήλωση της 6ης Οκτωβρίου από το νησί της Ηρακλειάς.

https://alphabankintranet.alphasso.gr/DocLib/%ce%91%ce%a0%ce%9f%ce%9b%ce%9f%ce%93%ce%99%ce%a3%ce%9c%ce%9f%ce%a3%20%ce%a0%ce%a1%ce%9f%ce%93%ce%a1%ce%91%ce%9c%ce%9c%ce%91%ce%a4%ce%9f%ce%a3.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=J7f4UrN3-ZE
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Νέα Επιχειρησιακή Συλλογική Σύµβαση Εργασίας Alpha Bank: 
Ουσιαστική στήριξη στους Εργαζοµένους της

Εφάπαξ καταβολή έκτακτης οικονοµικής ενίσχυσης στο Προσωπικό της Τράπεζας  

        ε συµφωνία για την ουσιαστική ενίσχυση του Προσωπικού της Alpha Bank µέσω της εφάπαξ χορήγησης έκτακτης οικονοµικής  
        ενίσχυσης, κατέληξαν η ∆ιοίκηση της Τράπεζας και ο Σύλλογος Προσωπικού Alpha Bank, στο πλαίσιο της νέας Επιχειρησιακής 
Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας, που τίθεται σε ισχύ για την περίοδο 2022-2025. 

Η έκτακτη οικονοµική ενίσχυση, που για ειδικές κατηγορίες Προσωπικού ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ 2.000, καταβάλλεται στη 
συντριπτική πλειοψηφία των Εργαζοµένων και αποτελεί απόδειξη της ειδικής µέριµνας που λαµβάνει ο Όµιλός µας για τη στήριξη των 
Ανθρώπων του. 

Αναλυτικότερα, η συµφωνία µεταξύ Τράπεζας και 
Συλλόγου Προσωπικού, προβλέπει:

Σ

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου 
Προσωπικού της Alpha Bank 
Τάσος Γκιάτης, ο CEO του Οµίλου 
Βασίλης Ψάλτης, και ο Γενικός 
Γραµµατέας του Συλλόγου 
Παναγιώτης Αδαµόπουλος, 
σε στιγµιότυπο από την υπογραφή 
της νέας Επιχειρησιακής 
Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας.

Χορήγηση Έκτακτης Εφάπαξ Οικονοµικής Ενίσχυσης

Μηνιαίες αποδοχές σε Ευρώ: Ύψος ενίσχυσης

έως 1.500,00

1.500,01 - 1.700,00

1.700,01 - 2.000,00

2.000,01 - 2.500,00

2.500,01 - 3.000,00

Ειδικές κατηγορίες

Ευρώ 800

Ευρώ 700

Ευρώ 500

Ευρώ 350

Ευρώ 300

Ευρώ 2.000



H ΤΡΑΠΕΖA

<      14 / 94       >

Παράλληλα, µε τη νέα Επιχειρησιακή ΣΣΕ της Alpha Bank αναβαθµίζεται το πλαίσιο στήριξης και παροχών κοινωνικής 
µέριµνας προς το Προσωπικό, όπως ενδεικτικά, η αύξηση του επιδόµατος νεφροπαθών, η επέκταση της παροχής της ιατρικώς 
υποβοηθούµενης αναπαραγωγής και στους Εργαζόµενους οι σύζυγοι των οποίων δεν εργάζονται στην Τράπεζα, η καταβολή 
ασφαλίστρου καθώς και η επέκταση του ορίου ηλικίας ασφαλιστικής κάλυψης για ανάπηρα τέκνα Εργαζοµένων, η αναβάθµιση των 
ιατρικών παροχών και η επιδότηση της µισθοδοσίας Εργαζόµενου λόγω σοβαρής ασθένειας για διάστηµα έως και 9 µηνών.

∆ηµιουργία Επαγγελµατικού Ταµείου και νέο σύστηµα βαθµίδων και αποδοχών 

Η νέα Σύµβαση προβλέπει ακόµη τη δηµιουργία Επαγγελµατικού Ταµείου αλλά και την εισαγωγή ενός νέου, µοντέρνου 
συστήµατος βαθµίδων και, συνακόλουθα, αποδοχών. Βασικό χαρακτηριστικό του νέου συστήµατος βαθµίδων είναι η ένταξη του 
συνόλου των Εργαζοµένων σε ένα ενιαίο ειδικό µισθολόγιο, µε δυνατότητα αναπροσαρµογής των αποδοχών, λαµβάνοντας υπόψη, 
µεταξύ άλλων, τη βαρύτητα της θέσης αλλά και την απόδοση του Εργαζόµενου. Η εφαρµογή του νέου συστήµατος αναµένεται να 
ξεκινήσει από την 1 Φεβρουαρίου 2023, ενώ διασφαλίζεται ότι δεν θα υπάρξει οιαδήποτε µείωση των υφιστάµενων αποδοχών των 
Εργαζοµένων. 

Με αφορµή την υπογραφή της Σύµβασης και την 
ανακοίνωση της οικονοµικής ενίσχυσης, η Γενική 
∆ιευθύντρια – Chief Human Resources Officer της 
Alpha Bank, Φραγκίσκη Μελίσσα, δήλωσε: “Αποστολή 
και σκοπός της ∆ιεύθυνσης Ανθρώπινου ∆υναµικού είναι η 
στήριξη όλων των Εργαζοµένων και, παράλληλα, η 
υιοθέτηση αλλαγών που υποστηρίζουν το όραµά µας για 
διαρκή εξέλιξη και εκσυγχρονισµό όλων των λειτουργιών 
µας. Η υπογραφή της νέας Επιχειρησιακής Συλλογικής 
Σύµβασης σε συνεργασία µε τον Σύλλογο Προσωπικού 
είναι ένα ακόµη σηµαντικό βήµα προς αυτή την κατεύθυνση, 
επιβεβαιώνοντας την ευαισθησία µας προς όλους τους 
συναδέλφους µας και ειδικά, όσους αντιµετωπίζουν 
πρόσθετες δυσκολίες”.

Από αριστερά: Ο Τάσος Γκιάτης, η Φραγκίσκη Μελίσσα, ο Βασίλης Ψάλτης, 
η Επικεφαλής της ∆ιεύθυνσης Λειτουργιών Ανθρώπινου ∆υναµικού Γιαννούλα 

Παλιούρα, και ο Παναγιώτης Αδαµόπουλος, µετά από την υπογραφή της ΕΣΣΕ.



H ΤΡΑΠΕΖA

<      15 / 94       >

IT Townhall για το νέο λειτουργικό µοντέλο της Πληροφορικής της Alpha Bank 

        ο νέο λειτουργικό µοντέλο στην περιοχή της Πληροφορικής (ΙΤ Operating  

        Model), που έχει στόχο να υπερβεί γραφειοκρατικές διαδικασίες 

και να ενισχύσει την αποδοτικότητα και την ταχύτητα, δίνοντας έµφαση 

στις δηµιουργικές δυνατότητες των οµάδων, παρουσιάστηκε την 

Πέµπτη, 8 Σεπτεµβρίου 2022, στους Εργαζόµενους της Μονάδας 

Πληροφορικής της Alpha Bank. 

Με τη συµµετοχή του CEO Βασίλη Ψάλτη και του CFO Λάζαρου 

Παπαγαρυφάλλου, ο COO Στέφανος Μυτιληναίος, η CTO Αναστασία 

Σακελλαρίου, η CHRO Φραγκίσκη Μελίσσα και ο CIO Σπύρος Τζαµτζής 

ανέλαβαν να παρουσιάσουν τόσο στους παριστάµενους Επικεφαλής των 

∆ιευθύνσεων, όσο και στο σύνολο των συναδέλφων της Πληροφορικής, που 

συµµετείχαν µέσω MS Teams, τις αρχές του νέου λειτουργικού µοντέλου, 

το οποίο έρχεται να αναγνωρίσει την προσωπική συνεισφορά κάθε Στελέχους στο πλαίσιο της οµάδας που εργάζεται (domain) 

και να δηµιουργήσει νέες προοπτικές ανέλιξης, ανεξαρτήτως διοικητικού επιπέδου. 

Το νέο µοντέλο του IT αποτελεί αναπόσπαστο µέρος του Προγράµµατος Μετασχηµατισµού "the alpha blueprint", είναι απόλυτα 

ευθυγραµµισµένο µε τη νέα εταιρική κουλτούρα που προωθεί η ∆ιοίκηση της Alpha Bank και εφαρµόζει µία απόλυτα ανθρωποκεντρική 

προσέγγιση. Στόχος του, µεταξύ άλλων, είναι να επιτρέψει τόσο τη διοικητική, όσο και την τεχνική εξέλιξη του Προσωπικού, 

αποτελώντας τον θεµέλιο λίθο για την περαιτέρω αναβάθµιση της Πληροφορικής, ώστε να αντεπεξέρχεται στις σηµερινές 

τεχνολογικές προκλήσεις και τις απαιτήσεις των Πελατών, µέσα από την παροχή δυναµικής προοπτικής καριέρας στους εν ενεργεία και τους 

µελλοντικούς Εργαζόµενους. 

Τ

Από αριστερά: Ο COO της Τράπεζας Στέφανος Μυτιληναίος, 
η CTO Αναστασία Σακελλαρίου, ο CIO Σπύρος Τζαµτζής 

και η CHRO Φραγκίσκη Μελίσσα.
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Ο CEO του Οµίλου της Alpha Bank, Βασίλης Ψάλτης, ο οποίος παρακολούθησε τόσο τα σχόλια των οµιλητών, όσο και τον κύκλο 

ερωτήσεων που ακολούθησε, στο σύντοµο εισαγωγικό µήνυµά του, αναφέρθηκε στον κοµβικό ρόλο της Πληροφορικής, η οποία 

διασφαλίζει, “όχι µόνον την ασφάλεια και την ταχύτητα των εργασιών µας, αλλά και συµβάλλει καθοριστικά στη διαµόρφωση νέων 

προϊόντων και υπηρεσιών προς τους Πελάτες µας”. Ο κ. Ψάλτης απαρίθµησε τις σηµαντικές επιτυχίες της Μονάδας 

Πληροφορικής της Τράπεζάς µας, τονίζοντας παράλληλα ότι βρισκόµαστε ενώπιον νέων προκλήσεων, “καθώς βρισκόµαστε σε ένα 

περιβάλλον χειραφέτησης των Πελατών µας” και σε αυτή την κατεύθυνση 

“πρέπει να προστατέψουµε τη θέση µας, τόσο έναντι των βασικών 

ανταγωνιστών µας, όσο και των FinTechs, προσφέροντας καλύτερες και 

πιο αξιόπιστες υπηρεσίες”.

Μετά από την οµιλία του CEO, η Chief Transformation Officer 

Αναστασία Σακελλαρίου, ο Chief Operating Officer Στέφανος Μυτιληναίος, 

η Chief Human Resources Officer Φραγκίσκη Μελίσσα και ο Chief Information 

Officer Σπύρος Τζαµτζής παρουσίασαν τους βασικούς άξονες του νέου 

µοντέλου ΙΤ. 

Ο CEO Βασίλης Ψάλτης, σε 
απευθείας σύνδεση από το 
γραφείο του, απηύθυνε σύντοµο 
χαιρετισµό στην έναρξη της 
εκδήλωσης.
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Στον πυρήνα του νέου µοντέλου εργασίας βρίσκεται το Domain, µία θεµατική δηλαδή περιοχή µε 
συναφή αντικείµενα εργασίας και συγκεκριµένο επιχειρησιακό προσανατολισµό. 
Με τη σειρά του, το κάθε Domain θα αποτελείται από οµάδες που θα έχουν κοινούς στόχους και 
συγκεκριµένες αρµοδιότητες. Το νέο µοντέλο λειτουργίας προβλέπει µία πιο λιτή οργανωτική δοµή, 

όπου οι αποφάσεις, αλλά και οι ευθύνες, 
λαµβάνονται από την ίδια την οµάδα, γεγονός 
που τη βοηθάει να ανταποκρίνεται καλύτερα στις 
απαιτήσεις των αλλαγών, ενώ παράλληλα 
µειώνεται η γραφειοκρατία. Βασικό στοιχείο που 
προωθεί το νέο µοντέλο είναι η συνεργασία των 
µελών εντός της οµάδας αλλά και µεταξύ των 
διαφορετικών οµάδων - domains, αυτό που 
αποκαλείται "cross domain collaboration". 

Με τις νέες οργανωτικές αλλαγές, επιτυγχάνεται η 
ενίσχυση της εξωστρέφειας, ενώ η εισαγωγή 
καινοτοµιών στις µεθόδους εργασίας και στις 
διαδικασίες αναµένεται να αποφέρει σηµαντικά 
πλεονεκτήµατα, τόσο σε ό,τι αφορά στην 
αποτελεσµατικότητα και λειτουργία της Μονάδας, 
όσο και στον τρόπο οργάνωσης και εργασίας του 
Προσωπικού. 

Την παρουσίαση του νέου µοντέλου παρακολούθησαν διά ζώσης, αλλά και µέσω Teams, οι συνάδελφοι της Μονάδας 
Πληροφορικής, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να υποβάλουν, µέσω της πλατφόρµας, τις ερωτήσεις τους στους Γενικούς ∆ιευθυντές και τον 
CIO, µε τον συντονισµό του COO κ. Μυτιληναίου.

• Παρακολουθήστε εδώ το video από την παρουσίαση του νέου λειτουργικού µοντέλου Πληροφορικής της Alpha Bank. 

O CFO Λάζαρος Παπαγαρυφάλλου, 
σε απευθείας σύνδεση από το 
γραφείο του, κατά τον σύντοµο 
χαιρετισµό του στην έναρξη της 
εκδήλωσης.

Στιγµιότυπο από την παρουσίαση του IT Townhall 
µέσω του Teams.

Από αριστερά: Ο Επικεφαλής της ∆ιεύθυνσης 
Συστηµάτων Πληροφορικής Γιώργος Μπλυµάκης, 
ο Υποδιευθυντής της ∆ιεύθυνσης Εφαρµογών 
Πληροφορικής Νίκος Βασιλόπουλος, ο Επικεφαλής 
της ∆ιεύθυνσης Εφαρµογών Πληροφορικής Γιώργος 
Γωνιωτάκης, ο CIO Σπύρος Τζαµτζής, ο Επικεφαλής της 
∆ιεύθυνσης ∆ιαχειρίσεως Έργων Χρήστος Σιώκας και 
ο COO Στέφανος Μυτιληναίος, µετά από την 
ολοκλήρωση της εκδήλωσης.
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Η Τράπεζά µας αρωγός της ανάπτυξης των τοπικών οικονοµιών και κοινωνιών
Περιοδεία της ∆ιοίκησης της Alpha Bank στα Ιωάννινα, την Πάτρα και τη Ρόδο

        Alpha Bank έχει αποδείξει ότι αποτελεί αξιόπιστο επιχειρηµατικό εταίρο των επιχειρήσεων σε όλη την Ελλάδα, και στέκεται  
        διαχρονικά αρωγός της ανάπτυξης της ελληνικής περιφέρειας, υποστηρίζοντας, ως βασικός χρηµατοδότης, τις τοπικές οικονοµίες και 
κοινωνίες µε πόρους και τεχνογνωσία.

Εξάλλου, η Τράπεζά µας επιβεβαιώνει αυτή τη δέσµευσή της, κατέχοντας την πρώτη θέση στη χρηµατοδότηση της επιχειρηµατικότητας 
στη χώρα, µε εκταµιεύσεις το α’ εξάµηνο του 2022 νέων δανείων ύψους Ευρώ 4 δισ. και καταγράφοντας πιστωτική επέκταση της τάξης 
των Ευρώ 1,7 δισ. Παράλληλα, µόνο κατά την τελευταία διετία, οι συνολικές εκταµιεύσεις υπερβαίνουν τα Ευρώ 10 δισ.

Στο πλαίσιο του κύκλου τακτικών επαφών της Τράπεζας µε εκπροσώπους της επιχειρηµατικότητας, της καινοτοµίας αλλά και µε επικεφαλής της 
τοπικής αυτοδιοίκησης και κοινωνικών φορέων σε όλη την Ελλάδα, η ∆ιοίκηση της Alpha Bank, υπό τον CEO του Οµίλου Βασίλη Ψάλτη, 
πραγµατοποίησε τον Οκτώβριο περιοδείες στην Ήπειρο, τη ∆υτική Ελλάδα και τα ∆ωδεκάνησα, µε βασικούς σταθµούς τα Ιωάννινα, την Πάτρα 
και τη Ρόδο. 

Ιωάννινα: Η Alpha Bank στο πλευρό του 
επιχειρηµατικού οικοσυστήµατος 
της Ηπείρου

Συνοδευόµενος από τους ∆ιευθυντές Εµπορικής Τραπεζικής, 
Τηλέµαχο Γεωργάκη, Καταστηµάτων Αττικής ΙΙ, Νοτιοδυτικής Ελλάδας 
και Νήσων, Μαρία Παπαγεωργίου και Επιχειρηµατικών Κέντρων, 
Μαρίνα Βερυκόκκου, ο κ. Ψάλτης είχε την ευκαιρία να συναντηθεί 
µε εκπροσώπους τριών κορυφαίων επιχειρηµατικών οµίλων που 
εδρεύουν στον Νοµό Ιωαννίνων και δραστηριοποιούνται στους 
κλάδους της αγροδιατροφής, των τροφίµων και των ποτών.

Στο περιθώριο της επίσκεψης στα Ιωάννινα, ιδιαίτερη σηµασία είχε 
και η συνάντηση µεταξύ του CEO του Οµίλου Alpha Bank και του 
∆ηµάρχου του ∆ήµου Ιωαννιτών, Μωυσή Ελισάφ, όπου 
ο κ. Ψάλτης υπογράµµισε την κρισιµότητα των άµεσων ξένων 
επενδύσεων για την επίτευξη εύρωστης και βιώσιµης ανάπτυξης τόσο 
στην περιφέρεια της Ηπείρου, όσο και ευρύτερα στη χώρα, τονίζοντας 
ότι “η προσέλκυση επενδύσεων υψηλής ποιότητας και προστιθέµενης 

αξίας είναι απαραίτητη, για να αποκτήσει η Ελλάδα µία δυναµική και ισχυρή θέση στον παγκόσµιο επενδυτικό 
χάρτη”. “Έργα που δηµιουργούν νέες θέσεις εργασίας ειδικά σε τοµείς, που η χώρα µας παραδοσιακά 
υστερούσε, όπως η τεχνολογία και το R&D, έχουν ακόµη µεγαλύτερη αξία, καθώς 
ο θετικός αντίκτυπός τους είναι πολλαπλασιαστικός και διαχέεται σε όλη την οικονοµία”, συµπλήρωσε 
χαρακτηριστικά, για να τονίσει ότι οι επενδύσεις που υλοποιούνται σε ένα πιο αποκεντρωµένο επίπεδο είναι 
κρίσιµες για µία ισορροπηµένη και υγιή οικονοµική δραστηριότητα και υποστηρίζουν την περιφερειακή 
ανάπτυξη και την κοινωνική πρόοδο, καθώς αποτελούν “ανάσα οξυγόνου” για τις τοπικές κοινωνίες.
Κατά την παραµονή της στην πρωτεύουσα της Ηπείρου, η οµάδα της Alpha Bank επισκέφθηκε, επίσης, το Κατάστηµα Ιωαννίνων και το 
Κατάστηµα Βελισσαρίου-Ιωαννίνων, όπου συζήτησε µε το Προσωπικό την πρόοδο του Προγράµµατος Μετασχηµατισµού της Τράπεζας και 
τις βελτιωµένες ψηφιακές υπηρεσίες προς τους Πελάτες µας.

Η

Στιγµιότυπο από την επίσκεψη της 
∆ιοίκησης της Alpha Bank στο 
Κατάστηµα Βελισσαρίου στα Ιωάννινα.

Στιγµιότυπο από την επίσκεψη της 
∆ιοίκησης της Alpha Bank στο 

Κατάστηµα Ιωαννίνων.

Στιγµιότυπο από τη συνάντηση του CEO 
του Οµίλου Alpha Bank και του 

∆ηµάρχου του ∆ήµου Ιωαννιτών, 
κ. Μωυσή Ελισάφ.
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Πάτρα: Ανάπτυξη µε επίκεντρο το υψηλής ειδίκευσης ανθρώπινο δυναµικό

Οι προοπτικές οικονοµικής ανάπτυξης της ∆υτικής 
Ελλάδας και ο ρόλος της Alpha Bank στη στήριξη 
καινοτόµων επιχειρηµατικών σχεδίων που θα αξιοποιούν 
τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα της Πάτρας και της 
ευρύτερης περιοχής, βρέθηκαν στο επίκεντρο των 
συζητήσεων που είχε η Αντιπροσωπεία της Τράπεζάς µας 
µε τον επιχειρηµατικό κόσµο της πόλης.

Σε δείπνο που διοργανώθηκε, αναλύθηκαν οι 
προϋποθέσεις για την οικονοµική άνθιση της ∆υτικής 
Ελλάδας, µε επίκεντρο τον Τουρισµό, τον Αγροδιατροφικό 
τοµέα αλλά και την αξιοποίηση της επενδυτικής δυναµικής 

που δηµιουργεί η λειτουργία κορυφαίων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων στην περιοχή. Ο κ. Ψάλτης 
επαναβεβαίωσε πως ο ρόλος της Alpha Bank δεν περιορίζεται µόνο στην παροχή χρηµατοδότησης, αλλά και στην παροχή 
ενός πλήρους φάσµατος υπηρεσιών συµβουλευτικής “προκειµένου να υποστηριχθούν οι ελληνικές επιχειρήσεις στο ταξίδι 
µετασχηµατισµού που έχουν ξεκινήσει προς ένα πιο βιώσιµο και πράσινο Αύριο”.

Στο πλαίσιο αυτό, η βελτίωση των υπηρεσιών και προϊόντων προς την πελατειακή βάση της Τράπεζας αποτέλεσε το κυρίαρχο θέµα 
συζήτησης που είχε ο CEO του Οµίλου µε το Προσωπικό του ∆ικτύου Καταστηµάτων στην πόλη και τα Στελέχη εξειδικευµένων 
Μονάδων της Τράπεζας, όπως το Κέντρο Alpha Private Bank Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδος και Ιονίων Νήσων, η ∆ιεύθυνση 
Καταστηµάτων Αττικής ΙΙ, Νοτιοδυτικής Ελλάδας και Νήσων, η ∆ιεύθυνση ∆ικτύου Καταστηµάτων Ελλάδας και το Επιχειρηµατικό Κέντρο 
∆υτικής Αττικής, Πελοποννήσου και ∆υτικής Στερεάς Ελλάδας.

Στιγµιότυπο από την επίσκεψη της ∆ιοίκησης 
της Alpha Bank στο Κατάστηµα Ερµού 

στην Πάτρα.

Στιγµιότυπο από την 
επίσκεψη της ∆ιοίκησης της 
Alpha Bank στο Γραφείο 
της ∆ιεύθυνσης 
Καταστηµάτων Αττικής ΙΙ, 
Νοτιοδυτικής Ελλάδας και 
Νήσων στην Πάτρα.  

Στιγµιότυπο από την επίσκεψη της ∆ιοίκησης 
της Alpha Bank στο Κατάστηµα Πατρών.

Στιγµιότυπο από την επίσκεψη 
του CEO Βασίλη Ψάλτη στο 
Κέντρο Alpha Private Bank 
Πελοποννήσου, ∆υτικής 
Ελλάδος και Ιονίων Νήσων.
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Ρόδος: Η Alpha Bank εταίρος ανάπτυξης της ροδιακής οικονοµίας

O πρωταγωνιστικός ρόλος της Τράπεζάς µας στη στήριξη των αναπτυξιακών και επενδυτικών προοπτικών και της 
νησιωτικής χώρας και πιο συγκεκριµένα, της Ρόδου και των ∆ωδεκανήσων, επιβεβαιώθηκε µε διήµερη περιοδεία της 
∆ιοίκησης της Alpha Bank υπό τον CEO του Οµίλου στο νησί.

Η Alpha Bank αποτελεί τον κύριο τραπεζικό εταίρο για τουλάχιστον το 40% των µεσαίων και µεγάλων επιχειρήσεων 
στη Ρόδο και δίνει έµπρακτα ψήφο εµπιστοσύνης στις τοπικές επιχειρήσεις. Την τετραετία 2019-2022, οι χρηµατοδοτήσεις για 
τη στήριξη νέων επενδύσεων στο νησί θα υπερβούν τα Ευρώ 220 εκατ., µε έµφαση κυρίως στη στήριξη του τουρισµού. 
Χάρη στην εµπειρία, την αποτελεσµατικότητα και την ισχυρή τεχνογνωσία των Στελεχών της, η Alpha Bank είναι η Τράπεζα επιλογής 
των επιχειρήσεων του νησιού για τη χρηµατοδότηση των επενδυτικών τους σχεδίων.

Η επίσκεψη της ∆ιοίκησης στην πρωτεύουσα των ∆ωδεκανήσων επιβεβαιώνει τη δέσµευση της Alpha Bank για δυναµική υποστήριξη 
της επιχειρηµατικότητας και της εξωστρέφειας της ευρύτερης περιφέρειας, που έχει ιδιαίτερη στρατηγική σηµασία για το ελληνικό 
τουριστικό προϊόν και το ΑΕΠ. Τα τελευταία χρόνια, η Τράπεζα στηρίζει τις µικρές, µεσαίες και µεγάλες επιχειρήσεις της περιοχής 
µε πιστώσεις ύψους Ευρώ 365 εκατ., ενώ πρωτοστατεί συνολικά στη χρηµατοδότηση του ελληνικού Τουρισµού, έχοντας 
διοχετεύσει, την τελευταία τετραετία, Ευρώ 2,2 δισ. στον κλάδο.

Η ατζέντα της διήµερης περιοδείας περιέλαβε συναντήσεις της ∆ιοίκησης µε επιχειρηµατίες και Στελέχη της Τράπεζας 
στο νησί. Τον κ. Ψάλτη συνόδευσαν, µεταξύ άλλων, ο Γενικός ∆ιευθυντής Wholesale Banking, Γιάννης Εµίρης, οι ∆ιευθυντές 
Εµπορικής Τραπεζικής, Τηλέµαχος Γεωργάκης, Χρηµατοδοτήσεων Τουριστικών και Νησιωτικών Επιχειρήσεων, 
Μιχάλης Σπυρόπουλος και Καταστηµάτων Αττικής ΙΙ, Νοτιοδυτικής Ελλάδας και Νήσων, Μαρία Παπαγεωργίου, καθώς και ο 
Chief Economist, Παναγιώτης Καπόπουλος.

Από αριστερά: ο Μιχάλης Σπυρόπουλος - 
Επικεφαλής της ∆ιεύθυνσης 
Χρηµατοδοτήσεων Τουριστικών και 
Νησιωτικών Επιχειρήσεων, ο Τηλέµαχος 
Γεωργάκης - ∆ιευθυντής Εµπορικής 
Τραπεζικής, η Μαρία Παπαγεωργίου - 
Επικεφαλής της ∆ιεύθυνσης Καταστηµάτων 
Αττικής ΙΙ, Νοτιοδυτικής Ελλάδας και Νήσων, 
ο Κωνσταντίνος Μερκούρης - ∆ιευθυντής του 
Καταστήµατος Ρόδου, η Νεκταρία 
Καµπουροπούλου - ∆ιευθύντρια του 
Καταστήµατος Αγίου Νικολάου Ρόδου, 
ο Βασίλης Ψάλτης – CEO του Οµίλου Alpha 
Bank, η Κυριακή Μιχαήλου - ∆ιευθύντρια του 
Καταστήµατος Σύµης, ο ∆ηµήτριος 
Καρβούνης - ∆ιευθυντής του Καταστήµατος 
Αγίου Ιωάννου Ρόδου, ο Μιχαήλ Τσαµπικάκης 
- ∆ιευθυντής του Καταστήµατος Ιαλυσού 
Ρόδου και ο Νικόλαος Καλιτσουνάκης – 
Επικεφαλής του Γραφείου του CEO.
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∆ιαχρονικά αρωγός της επιχειρηµατικότητας της Ρόδου

“Τα ∆ωδεκάνησα, και δη, η Ρόδος, κατέχουν – πέρα από χαρακτηριστικό φυσικό πλούτο και 
πολιτισµό – και ισχυρές αναπτυξιακές προοπτικές ως ένας premium τουριστικός προορισµός, 
που µπορεί να λειτουργήσει καταλυτικά στην οικονοµική ανάπτυξη της χώρας µας. Αποστολή της 
Alpha Bank διαχρονικά είναι η στήριξη της προόδου της επιχειρηµατικότητας, ανεξαρτήτως 
µεγέθους επιχείρησης, και αυτό το πράττουµε υποστηρίζοντας συµβουλευτικά και χρηµατοδοτικά 
επενδυτικές πρωτοβουλίες για την αναβάθµιση του τουριστικού προϊόντος και τη µετάβαση των 
επιχειρήσεων προς µία πράσινη και έξυπνη οικονοµία. Η πράσινη µετάβαση και η βιωσιµότητα 
είναι πλέον συνυφασµένες µε το µέλλον του τουρισµού, τη διαµόρφωση µίας ελκυστικότερης 
πρότασης αξίας και ενός ενισχυµένου και διαφοροποιηµένου τουριστικού προϊόντος. Κατά τη 
διάρκεια αυτής της επίσκεψης, της δεύτερης στο νησί σε έναν χρόνο, επιβεβαιώθηκε εκ νέου 
η εξωστρέφεια του επιχειρηµατικού κόσµου της Ρόδου και η δέσµευση να εργαστούµε 
από κοινού για την ανάπτυξη της τοπικής οικονοµίας και τη δηµιουργία προϋποθέσεων 
απασχόλησης και ευηµερίας για όλους”, δήλωσε στο περιθώριο των επαφών του µε 
επιχειρηµατίες του νησιού ο κ. Ψάλτης.

Σε δείπνο που παρατέθηκε µε τη συµµετοχή 50 περίπου 
Πελατών-εκπροσώπων των σηµαντικότερων επιχειρήσεων του 
νησιού, ο Παναγιώτης Καπόπουλος, Chief Economist της 
Alpha Bank, παρουσίασε τις ισχυρές επιδόσεις της ελληνικής 
οικονοµίας το β’ τρίµηνο 2022 και τη φετινή δυναµική επιστροφή 
του Τουρισµού, παρά τις προκλήσεις και την αβεβαιότητα που 
επικρατούν σε διεθνές επίπεδο. Μεταξύ άλλων, ο κ. 
Καπόπουλος διατύπωσε τις εκτιµήσεις του για την ανθεκτικότητα 
της ελληνικής οικονοµίας έναντι της διεθνούς ενεργειακής 
κρίσης και των πληθωριστικών πιέσεων, ενώ, ως επόµενα 
κρίσιµα ορόσηµα για την πορεία της οικονοµίας µας, 
χαρακτήρισε την επίτευξη της επενδυτικής βαθµίδας και την 
εξάλειψη του επενδυτικού κενού.

Ο Chief Economist της Τράπεζας, Παναγιώτης Καπόπουλος, στη διάρκεια της 
παρουσίασής του σε δείπνο µε Πελάτες στη Ρόδο.
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Στο πλευρό των νοικοκυριών της Ρόδου

Ο ρόλος της Alpha Bank ως εταίρου ανάπτυξης δεν εξαντλείται στη 

στήριξη των επιχειρήσεων. Με τέσσερα Καταστήµατα στη Ρόδο και ένα 

στο νησί της Σύµης, η Τράπεζά µας εξυπηρετεί καθηµερινά 

περισσότερους από 130.000 Πελάτες στις καθηµερινές τους ανάγκες 

και βρίσκεται στο πλευρό τους σε κάθε στάδιο της ζωής τους, έχοντας 

εκταµιεύσει τα τελευταία χρόνια Ευρώ 250 εκατ. σε στεγαστικά 

και καταναλωτικά δάνεια.

Στο πλαίσιο της περιοδείας, η ∆ιοίκηση συναντήθηκε και µε Στελέχη από 

τα Καταστήµατα της Τράπεζας σε Ρόδο και Σύµη και είχε την ευκαιρία να 

συζητήσει µαζί τους για τις προοπτικές περαιτέρω συµβολής της Alpha 

Bank στην πρόοδο της περιοχής για ένα πιο βιώσιµο µέλλον, την 

ενδυνάµωση των σχέσεων µε την τοπική κοινωνία και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρει η ψηφιακή τεχνολογία 

για την παροχή υπηρεσιών και προϊόντων υψηλής προστιθέµενης αξίας στους Πελάτες.

Υπενθυµίζεται ότι είναι η δεύτερη φορά µέσα σε έναν χρόνο που η ∆ιοίκηση της Alpha Bank επισκέπτεται τη Ρόδο, µε 

επικεφαλής τον CEO του Οµίλου, κίνηση που επιβεβαιώνει τη βούληση και την αποφασιστικότητα της Τράπεζας να λειτουργήσει 

ως ουσιαστικός αρωγός της τοπικής κοινωνίας και εταίρος των επιχειρήσεων στην πορεία τους για την εκπόνηση αναπτυξιακών 

πλάνων και τη βέλτιστη αξιοποίηση των χρηµατοδοτικών εργαλείων.
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Επαφές Ελλήνων θεσµικών επενδυτών µε τη ∆ιοίκηση της Alpha Bank
Ελληνική οικονοµία και τραπεζικός κλάδος στο επίκεντρο παρουσίασης που οργάνωσε η Τράπεζα

        νηµερωτική εκδήλωση για την ελληνική θεσµική επενδυτική κοινότητα πραγµατοποιήθηκε την Τετάρτη, 14 Σεπτεµβρίου 2022, µε την  
        παρουσία του CEO του Οµίλου Βασίλη Ψάλτη, του CFO Λάζαρου Παπαγαρυφάλλου, του Chief Economist Παναγιώτη 
Καπόπουλου και του Επικεφαλής της ∆ιεύθυνσης Σχέσεων µε Θεσµικούς Επενδυτές και Αναλυτές Ιάσονα Κεπαπτσόγλου. 

Κατά την παρουσίαση που έλαβε χώρα στα κεντρικά γραφεία της Τράπεζας, τα Στελέχη είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν µε τους 
µεγαλύτερους εγχώριους θεσµικούς επενδυτές τις εξελίξεις γύρω από την ελληνική οικονοµία και τον τραπεζικό τοµέα, ενώ τη συζήτηση 
συντόνιζε ο CEO της Alpha Finance ∆ηµήτρης Κωστόπουλος. 

Στην εκδήλωση συµµετείχαν περισσότερα από 20 ανώτερα στελέχη του κλάδου, εκπροσωπώντας όλες τις µεγάλες θυγατρικές των 
ελληνικών τραπεζών, ασφαλιστικές εταιρείες, εταιρείες Asset Management και µεγάλα Family Offices.

Στον πυρήνα της παρουσίασης βρέθηκε η σηµαντική πρόοδος που έχει σηµειωθεί στην ανάπτυξη του επιχειρηµατικού χαρτοφυλακίου 
της Τράπεζας, καθώς η Alpha Bank πρωτοστατεί στη χρηµατοδότηση των ελληνικών επιχειρήσεων και αποτελεί βασικό 
αρωγό τους, σε ένα περιβάλλον θετικών προοπτικών για την οικονοµία της χώρας και σηµαντικών ευκαιριών για τον τοµέα 
των επενδύσεων, έναντι των άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Η συζήτηση επεκτάθηκε και στο τραπεζικό σύστηµα, τόσο ως προς τις 
ευκαιρίες και τις προκλήσεις της ψηφιακής εποχής, όσο και ως προς την µετεξέλιξή του στο πεδίο της εξυπηρέτησης και της εµπειρίας 
του Πελάτη, ιδιαίτερα, στον τοµέα της λιανικής τραπεζικής. 

Ε

Από αριστερά: o Επικεφαλής της 
∆ιεύθυνσης Σχέσεων µε 
Θεσµικούς Επενδυτές και 
Αναλυτές Ιάσων Κεπαπτσόγλου, 
ο CEO της Alpha Finance 
∆ηµήτρης Κωστόπουλος, 
ο CEO του Οµίλου Βασίλης 
Ψάλτης, ο CFO Λάζαρος 
Παπαγαρυφάλλου και 
ο Chief Economist Παναγιώτης 
Καπόπουλος.
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Το έντονο ενδιαφέρον των παρευρισκόµενων κέντρισε και η παρουσίαση 
µέρους της Νοµισµατικής Συλλογής της Alpha Bank, που 
περιλαµβάνει 11.000 νοµίσµατα από ολόκληρο τον αρχαίο κόσµο και 
θεωρείται µία από τις σηµαντικότερες και πλουσιότερες συλλογές διεθνώς. 
Τα θετικά σχόλια και οι εντυπώσεις που συγκέντρωσε η εκδήλωση, αλλά 
και οι συζητήσεις µε τη ∆ιοίκηση, ενισχύουν τις σχέσεις της 
Τράπεζας µε την εγχώρια θεσµική επενδυτική αγορά και αποτελούν 
τη βάση για µελλοντικές πρωτοβουλίες της Alpha Bank για το συγκεκριµένο 
κοινό.

Συγκεκριµένα, σε δύο 
προθήκες εκτέθηκαν συνολικά 
35 αρχαία νοµίσµατα: 
το πρώτο νόµισµα της ιστορίας, 
το νόµισµα της Αίγινας από 

το οποίο προέκυψε ο λογότυπος της Τράπεζας, τα διεθνή νοµίσµατα της αρχαιότητας, καθώς 
και άλλα σπάνια νοµίσµατα. Οι παρευρισκόµενοι είχαν επίσης την ευκαιρία να κρατήσουν στα 
χέρια τους ένα αθηναϊκό τετράδραχµο, την περίφηµη αθηναϊκή γλαύκα, το πιο γνωστό 
νόµισµα του αρχαίου κόσµου που ακόµη και σήµερα, κοσµεί την εθνική όψη του κέρµατος 
του 1 ευρώ. Επιπλέον, θαύµασαν το αθηναϊκό δεκάδραχµο, το δεύτερο που υπάρχει στην 
Ελλάδα και ένα από τα πιο σπάνια και ακριβά σε τρέχουσα αγοραστική αξία, νόµισµα.

Ως αναµνηστικό της εκδήλωσης δόθηκε στους παρευρισκόµενους ένα διακοσµητικό 
γραφείου, που αναπαράγει τον αργυρό στατήρα της Ποσειδωνίας από τη Μεγάλη 
Ελλάδα και το οποίο χρονολογείται περίπου στο 520 π.Χ. Στην εµπρόσθια όψη του 
νοµίσµατος, απεικονίζεται ο Ποσειδώνας, έτοιµος να εκτοξεύσει την τρίαινα, ενώ στα αριστερά 
του νοµίσµατος, παρατηρεί κανείς το εθνικό (τα αρχικά του ονόµατος της πόλης), ΠΟΣ. 
Αξίζει να σηµειωθεί, ότι η Ποσειδωνία είναι η πρώτη πόλη στη Μεγάλη Ελλάδα που εξέδωσε 
νόµισµα και η απεικόνιση του Ποσειδώνα αποτελεί φόρο τιµής της πόλης προς τον προστάτη 
θεό της, από τον οποίο πήρε και το όνοµά της.

Από αριστερά: Η Ματίνα ∆ηµοπούλου από τη Νοµισµατική Συλλογή της 
Alpha Bank και η ∆ρ ∆ήµητρα Τσαγκάρη, Επιµελήτρια της Νοµισµατικής 
Συλλογής.

Παρουσίαση της Νοµισµατικής Συλλογής της Alpha Bank 

Η ∆ρ ∆ήµητρα Τσαγκάρη παρουσιάζει µέρος της 
Νοµισµατικής Συλλογής της Τράπεζας.
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Η Alpha Bank προχώρησε στην πρώτη δανειοδότηση µικρής επιχείρησης
 µε πόρους του Ταµείου Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας 

         ο πρώτο δάνειο σε µικρή επιχείρηση στην Ελλάδα, µε πόρους του Ταµείου Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας, εκταµίευσε 
        η Alpha Bank, υλοποιώντας τη δέσµευσή της για έµπρακτη στήριξη του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας 
“Ελλάδα 2.0” και επιβεβαιώνοντας τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στον τοµέα των επιχειρηµατικών χορηγήσεων. 

Το δάνειο, ύψους Ευρώ 0,9 εκατ., προς την εταιρεία Spyridakos Group ΙΚΕ χρηµατοδοτεί το επενδυτικό της σχέδιο για αγορά 
κτιριακών εγκαταστάσεων και εξοπλισµού ξενοδοχείου στη Σέριφο, µε παράλληλη ενεργειακή αναβάθµιση του ξενοδοχειακού 
συγκροτήµατος. Η συνολική επένδυση ανέρχεται σε Ευρώ 1,127 εκατ. και χρηµατοδοτείται κατά 50% από το Ταµείο Ανάκαµψης και 
Ανθεκτικότητας (Ευρώ 563,7 χιλιάδες), κατά 30% από την Alpha Bank (Ευρώ 338,2 χιλιάδες), ενώ κατά 20% θα καλυφθεί µέσω ίδιας 
συµµετοχής.

Η χρηµατοδότηση της επένδυσης είναι σηµαντική τόσο για την Alpha Bank, όσο και για την οικονοµία εν γένει, καθώς πρόκειται για 
την πρώτη χορήγηση δανείου σε µικρή επιχείρηση µε κονδύλια του Ταµείου Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας. 

Η τελετή υπογραφής της χρηµατοδότησης πραγµατοποιήθηκε µε τη συµµετοχή του διαχειριστή και εκπροσώπου της Spyridakos 
Group ΙΚΕ, κ. Χάρη Σπυριδάκου, την Τετάρτη, 5 Οκτωβρίου 2022, στα κεντρικά γραφεία της Alpha Bank, παρουσία του Αναπληρωτή 
Υπουργού Οικονοµικών, αρµόδιου για την υλοποίηση του “Ελλάδα 2.0”, κ. Θόδωρου Σκυλακάκη και του ∆ιοικητή της Ειδικής 
Υπηρεσίας Συντονισµού του Ταµείου Ανάκαµψης (ΕΥΣΤΑ), κ. Νίκου Μαντζούφα. Οικοδεσπότες της εκδήλωσης ήταν ο Γενικός 
∆ιευθυντής Retail Banking, Ισίδωρος Πάσσας, ο ∆ιευθυντής Τραπεζικής Μικρών Επιχειρήσεων, Σπυρίδων Ρεντετάκος και 
Στελέχη από τη ∆ιεύθυνση Τραπεζικής Μικρών Επιχειρήσεων, τη ∆ιεύθυνση ∆ικτύου Καταστηµάτων και το Κατάστηµα Βριλησσίων, που 
συµµετείχε στη διαδικασία αξιολόγησης και εκταµίευσης του δανείου.

T

Από αριστερά: ο κ. Νίκος Μαντζούφας, 
∆ιοικητής της Ειδικής Υπηρεσίας 
Συντονισµού του Ταµείου Ανάκαµψης, 
ο κ. Θόδωρος Σκυλακάκης, 
Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών, 
ο κ. Χάρης Σπυριδάκος της Spyridakos 
Group ΙΚΕ, ο Ισίδωρος Πάσσας, 
Γενικός ∆ιευθυντής Retail Banking της 
Alpha Bank και ο Σπύρος Ρεντετάκος, 
∆ιευθυντής Τραπεζικής Μικρών 
Επιχειρήσεων της Alpha Bank.
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Ο Γενικός ∆ιευθυντής Retail Banking της Alpha Bank, Ισίδωρος Πάσσας, δήλωσε σχετικά: “H σηµερινή χρηµατοδότηση µέσω της 
Τράπεζάς µας, η πρώτη σε µικρή επιχείρηση µε πόρους του Ταµείου Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας, αποδεικνύει στην πράξη ότι οι 
πόροι του Ταµείου είναι προσβάσιµοι και διαθέσιµοι και για τις µικρές επιχειρήσεις, που αποτελούν τον ζωτικό ιστό της ελληνικής οικονοµίας.

Στρατηγική µας προτεραιότητα είναι να λειτουργούµε ως εταίροι και αρωγοί των παραγωγικών δυνάµεων της ελληνικής 
επιχειρηµατικότητας, µε στόχο την υλοποίηση σύγχρονων αναπτυξιακών πλάνων που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα και δηµιουργούν νέες 
θέσεις εργασίας. Με την υπογραφή της σηµερινής σύµβασης, απελευθερώνονται πόροι ενός σύγχρονου χρηµατοδοτικού εργαλείου που 
δηµιουργούν έναν σηµαντικό πολλαπλασιαστή ανάπτυξης σε έναν τοµέα αιχµής, όπως είναι ο τουρισµός, µε συµβολή στην ενίσχυση της 
εξωστρέφειας και την πράσινη µετάβαση”.

Ο ∆ιευθυντής Τραπεζικής Μικρών Επιχειρήσεων, Σπυρίδων Ρεντετάκος, τόνισε: “Η υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου της Spyridakos 
Group ΙΚΕ, µέσω των πόρων του Ταµείου Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας, αποτέλεσε πρόκληση από την πρώτη στιγµή. 
Η υπεύθυνη διαχείριση του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων είναι στοιχεία άρρηκτα συνδεδεµένα µε το τουριστικό προϊόν και την 
ενδυνάµωση του brand της ελληνικής φιλοξενίας, µε πράσινο αφήγηµα για τον επισκέπτη”. 

• Μπορείτε να διαβάσετε εδώ το σχετικό ∆ελτίο Τύπου.

Στο πλαίσιο της ψηφιακής και πράσινης µετάβασης, η Τράπεζα πρωτοστατεί στη χρηµατοδότηση µικρών και µεγάλων επιχειρήσεων 
από κοινού µε το ΤΑΑ. Υπενθυµίζεται ότι η Τράπεζα προχώρησε πρόσφατα, µε τη συµµετοχή του ΤΑΑ, στη χρηµατοδότηση επένδυσης 
netmetering της METRO A.E.B.E., καθώς και στην υπογραφή δανειακής σύµβασης µε την HELPE DIGITAL Α.Ε. για τη 
χρηµατοδότηση του προγράµµατος ψηφιακού µετασχηµατισµού του Οµίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ. 

Από αριστερά: ο κ. Λεωνίδας 
Κωβαίος, ∆ιευθύνων Σύµβουλος 
της HELPE DIGITAL και Γενικός 
∆ιευθυντής Πληροφορικής & 
Ψηφιακού Μετασχηµατισµού του 
Οµίλου ΕΛΠΕ, η Γεωργία Φαρµάκη, 
Επικεφαλής της ∆ιεύθυνσης 
Πιστοδοτήσεων Wholesale Banking 
της Alpha Bank, ο Γιάννης Εµίρης, 
Γενικός ∆ιευθυντής Wholesale 
Banking της Alpha Bank, 
ο κ. Βασίλης Τσάιτας, Group CFO 
του Οµίλου ΕΛΠΕ, ο κ. Νίκος 
Μαντζούφας, ∆ιοικητής της Ειδικής 
Υπηρεσίας Συντονισµού του Ταµείου 
Ανάκαµψης και ο Αλέξανδρος 
Κριεζής-Καρρέρ, Επικεφαλής 
της ∆ιεύθυνσης Corporate Banking 
της Alpha Bank.

Από αριστερά: ο κ. Νίκος 
Μαντζούφας, ∆ιοικητής της 
Ειδικής Υπηρεσίας 
Συντονισµού του Ταµείου 
Ανάκαµψης, ο κ. Μανώλης 
Καρυδάκης, Γενικός 
∆ιευθυντής Οικονοµικών 
Υπηρεσιών της METRO 
Α.Ε.Β.Ε., ο Γιάννης Εµίρης, 
Γενικός ∆ιευθυντής 
Wholesale Banking της 
Alpha Bank, και ο 
κ. Θόδωρος Σκυλακάκης, 
Αναπληρωτής Υπουργός 
Οικονοµικών.

dt_spyridakos.pdf
dt_metro.pdf
dt_helpe.pdf


H ΤΡΑΠΕΖA

<      27 / 94       >

Η Alpha Bank αποκλειστικός χρηµατοοικονοµικός σύµβουλος
 της Ελληνικά Πετρέλαια Συµµετοχών Α.Ε. 

στην πώληση του ποσοστού της στη ∆ΕΠΑ Υποδοµών Α.Ε.

         ∆ιεύθυνση Corporate Finance, η οποία παρέχει υπηρεσίες επενδυτικής τραπεζικής για περισσότερο από 30 έτη στους Πελάτες του  
         Οµίλου, ολοκλήρωσε µε επιτυχία µία από τις µεγαλύτερες συναλλαγές του 2022, στον τοµέα της ενέργειας και ειδικότερα, 
συµβούλευσε ως αποκλειστικός χρηµατοοικονοµικός σύµβουλος τον όµιλο της “Ελληνικά Πετρέλαια Συµµετοχών Α.Ε.” (ΕΛΠΕ), 
στο πλαίσιο της διαγωνιστικής διαδικασίας για την από κοινού πώληση µε το ΤΑΙΠΕ∆ του 100% του µετοχικού κεφαλαίου της ∆ΕΠΑ 
Υποδοµών Α.Ε. Στη διαγωνιστική διαδικασία, η οποία εκκίνησε το 2019, ανακηρύχθηκε ανάδοχος ο όµιλος Italgas SpA έναντι 
τιµήµατος Ευρώ 733 εκατ. Στον διαγωνισµό, το ΤΑΙΠΕ∆ διέθεσε προς πώληση το 65% του µετοχικού κεφαλαίου της ∆ΕΠΑ Υποδοµών 
και η ΕΛΠΕ το 35%. 

Η οµάδα που έφερε επιτυχώς εις πέρας αυτήν την ιδιαίτερα πολύπλοκη και απαιτητική συναλλαγή υπό τον ∆ιευθυντή της ∆ιεύθυνσης 
Corporate Finance Κώστα Φουλίδη αποτελείτο από τα Στελέχη Πένυ Κανακάκη, Ιωάννα Γιαννακοπούλου, Στέλιο Γιάγκο, 
Ειρήνη Στουπιάδου και Κωνσταντίνο Καλαϊτζή. 

Με την καθοριστική συµβολή της στην επιτυχή ολοκλήρωση της πώλησης του µετοχικού κεφαλαίου της ∆ΕΠΑ Υποδοµών, η Alpha Bank 
επιβεβαιώνει την ενεργό συµµετοχή της σε όλες τις µεγάλες συναλλαγές στον χώρο του φυσικού αερίου κατά την τελευταία πενταετία, 
σε συνέχεια της ιδιωτικοποίησης της ∆ΕΣΦΑ (2018) αλλά και των συναλλαγών της ∆ΕΠΑ µε τις Shell BV και ΕΝΙ Gas e Luce, 
που πραγµατοποιήθηκαν στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης των συµµετοχών της στις θυγατρικές της εταιρείες (2018).

Η
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        ις πρωτοποριακές, καινοτόµες λύσεις που ήδη µετασχηµατίζουν τον τραπεζικό κλάδο ανέδειξε, για τρίτη φορά, φέτος ο διεθνής  
        διαγωνισµός καινοτοµίας FinQuest by Alpha Bank 2022. Στο επίκεντρο του διαγωνισµού βρέθηκαν λύσεις και εφαρµογές που 
αξιοποιούν ανοικτά δεδοµένα για τη βελτίωση της εµπειρίας των Πελατών (Open Banking) καθώς και λύσεις βασισµένες στα κριτήρια ESG. 

Η εκδήλωση που ανέδειξε τους µεγάλους νικητές διεξήχθη τη ∆ευτέρα, 12 Σεπτεµβρίου 2022, στην Tεχνόπολη του ∆ήµου Αθηναίων στο 
Γκάζι, παρουσία Στελεχών της Alpha Bank. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, εκτός από τις παρουσιάσεις των φιναλίστ και την ανάδειξη των 
µεγάλων νικητών, απηύθυνε, σε απευθείας σύνδεση, χαιρετισµό στους παρευρισκόµενους, ο CEO του Οµίλου Alpha Bank, Βασίλης Ψάλτης 
καθώς και ο Γενικός ∆ιευθυντής Ανάπτυξης και Καινοτοµίας της Τράπεζας, Σπύρος Φιλάρετος. Και οι δυο τόνισαν τη σηµασία τού να 
βρίσκεται η Τράπεζα σε συνεργασία µε το Fintech οικοσύστηµα, κάτι που επιτυγχάνεται µέσω του διεθνούς διαγωνισµού καινοτοµίας 
FinQuest by Alpha Bank.

Οι νικητές διακρίθηκαν από 7µελή Κριτική Επιτροπή, που απαρτιζόταν από Στελέχη της Τράπεζας και διακεκριµένους εκπροσώπους από τον 
επιχειρηµατικό και ακαδηµαϊκό κόσµο. Τα κριτήρια για την ανάδειξη των νικητών ήταν ο βαθµός καινοτοµίας των προτεινόµενων εφαρµογών, 
το “κενό” της αγοράς που καλούνται να αντιµετωπίσουν, η ευκολία υλοποίησης καθώς και η κάλυψη των πραγµατικών αναγκών της 
Τράπεζας ή/και των Πελατών της.

Τ

https://www.finquest.gr/
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Μεγάλος νικητής µε έπαθλο Ευρώ 10.000 αναδείχτηκε η εταιρεία Quantfolio από τη Νορβηγία. Η λύση της περιλαµβάνει µία υβριδική 
πλατφόρµα παροχής συµβουλευτικών υπηρεσιών για επενδύσεις χρησιµοποιώντας µηχανική µάθηση (machine learning) και τεχνητή 
νοηµοσύνη (artificial intelligence). Περιλαµβάνει τον µοναδικό παγκοσµίως, εγκεκριµένο από ρυθµιστικές αρχές, ροµποτικό σύµβουλο 
επενδύσεων καθώς και µία εφαρµογή υποστήριξης και ενδυνάµωσης των υπαλλήλων που προσφέρουν επενδυτικές συµβουλές στο εκάστοτε 
χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα.

Οι νικητές του 1ου βραβείου 
µε την κριτική επιτροπή.

Από αριστερά: ο Μιχάλης Τσαρµπόπουλος, Εντεταλµένος 
Γενικός ∆ιευθυντής - Chief Digital Officer, Alpha Bank, 
ο κ. Παναγιώτης Καραµπίνης Managing Director Greece, 
Endeavor, η κυρία Anna Chizhevskaya, Quantfolio, 
ο κ. Jan Age Skaathun, Quantfolio, ο κ. Αρίστος ∆οξιάδης, 
Partner, Big Pi Ventures, ο κ. Γεώργιος ∆ουκίδης, Καθηγητής 
στο Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών, ο Νικόλας 
Χρυσανθόπουλος, Γενικός ∆ιευθυντής – Chief of Corporate 
Center, Alpha Bank, ο κ. Θωµάς Κελεπούρης, Partner, 
McKinsey & Company και ο κ. Αλέξανδρος Χρηστίδης, 
Partner & Consulting Leader, EY.

https://www.quantfol.io/about-greek
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Τη δεύτερη θέση και τα Ευρώ 6.000 απέσπασε η εταιρεία SPIN Analytics 
µε έδρα το Ηνωµένο Βασίλειο, αλλά µε Έλληνες ιδρυτές. Η εταιρεία έχει αναπτύξει 
µία πλατφόρµα αυτοµατοποιηµένης ανάπτυξης και συντήρησης µοντέλων πιστωτικού 
κινδύνου για τράπεζες και εταιρείες του χρηµατοπιστωτικού κλάδου, που µε τη 
χρήση µηχανικής µάθησης και τεχνητής νοηµοσύνης συµβάλλει στη µείωση του 
χρόνου τέτοιων διαδικασιών από µήνες σε ώρες καθώς και στη βελτίωση της 
ακρίβειας των αποτελεσµάτων.

Ο CEO της SPIN Analytics, κ. Πάνος Σκλιάµης, κατά τη 
διάρκεια της παρουσίασης.

Την τριάδα των νικητών µε έπαθλο Ευρώ 4.000 έκλεισε η ισπανική 
DoGood People, S.L. η οποία σχεδίασε και ανέπτυξε µία mobile εφαρµογή που 
παρακινεί τους εργαζοµένους εταιρειών ώστε να συνεισφέρουν µε συγκεκριµένες 
προτεινόµενες καθηµερινές ενέργειες στην επίτευξη των ESG στόχων της 
εταιρείας τους, ενώ παράλληλα ενηµερώνονται και αναπτύσσουν µία πιο φιλική 
ESG κουλτούρα και σε προσωπικό επίπεδο.

Στον τελικό, έλαβαν µέρος και οι 
εταιρείες Net Zero Analytics και 
Resnovae µε πολύ ενδιαφέρουσες 
προτάσεις στον χώρο του ESG.

Στο αµέσως επόµενο διάστηµα και οι 5 φιναλίστ του διαγωνισµού θα ξεκινήσουν συναντήσεις 
µε Στελέχη της Τράπεζας, προκειµένου να διερευνηθεί η δυνατότητα περαιτέρω συνεργασίας 
µε την Alpha Bank.

Την εκδήλωση ακολούθησε cocktail, όπου όλοι οι παρευρεθέντες είχαν τη δυνατότητα να 
κάνουν networking και να συνοµιλήσουν µε τους διαγωνιζόµενους.

Οι νικητές του 3ου βραβείου µε τους µέντορες της 
οµάδας, Στελέχη της Alpha Bank.

Από αριστερά: η Πένη Γιαλακίδη, Υπεύθυνη Επιλογής και 
Ανάπτυξης Προσωπικού, Alpha Bank, η οµάδα της DoGood 
People, κ.κ. Guillermo Cernuda και Ignacio Barriendos 
Hoppichler και η Ρούλη Χριστοπούλου, Υποδιευθύντρια 
∆ιεύθυνσης Εταιρικής Επικοινωνίας, Alpha Bank.

Από αριστερά: ο ∆ηµήτριος Στρογγυλόπουλος, 
∆ιευθυντής της ∆ιεύθυνσης Ψηφιακής Τραπεζικής, 

Alpha Bank, ο Νικόλας Χρυσανθόπουλος, 
η παρουσιάστρια της εκδήλωσης, 

δηµοσιογράφος, κυρία Εύη Φραγκάκη, 
ο Σπύρος Φιλάρετος, Γενικός ∆ιευθυντής 
Ανάπτυξης και Καινοτοµίας, Alpha Bank, 
η κυρία Ράνια Λάµπρου, Co Founder & 

CEO Simpler και ο Μιχάλης Τσαρµπόπουλος.

https://spin-analytics.com/
https://dogoodpeople.com/en/
https://netzeroanalytics.eu/
https://resnovae.gr/el/%ce%b1%cf%81%cf%87%ce%b9%ce%ba%ce%ae/
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Αντώνης Γεραµάνης – ∆ιευθυντής ∆ιεύθυνσης Μεθοδολογιών Πιστωτικού Κινδύνου – 
Μέντορας SPIN Analytics

“Το FinQuest αποτελεί την επιτοµή της διασύνδεσης των εξελίξεων στα τραπεζικά 
δρώµενα µε τη νέα πνοή στην επιχειρηµατικότητα σε παγκόσµιο επίπεδο. Υπήρξε 
προνόµιο για µένα η συγκεκριµένη διεπαφή µε νέες ιδέες, καινοτόµες προτάσεις και 
πάνω απ’ όλα, φρέσκα µυαλά µε όρεξη για δηµιουργία µέσω της αριστείας. 
Υπηρετώντας έναν χώρο, βαθιά συνδεδεµένο µε την καινοτοµία, την έρευνα και την 
ανάπτυξη, είχα την ευκαιρία να διερευνήσω νέες δυνατότητες και προοπτικές και να 
σχεδιάσω νέα, πιθανά, λειτουργικά paths για το άµεσο µέλλον”.  

Οι µέντορες των οµάδων του φετινού FinQuest by Alpha Bank µιλούν για την εµπειρία τους!

Πάνος Pεµούνδος – ∆ιευθυντής ∆ιεύθυνσης Επενδυτικών Χαρτοφυλακίων – 
Μέντορας Quantfolio

“H ευκαιρία που µας δίνεται µέσα από τον διαγωνισµό FinQuest να συνεργαστούµε 
και να επικοινωνήσουµε µε πρωτοποριακές εταιρείες που κοµίζουν καινοτόµες ιδέες, 
είναι εξαιρετικά δηµιουργική. Μας δίνει τη δυνατότητα να υιοθετήσουµε νέες 
προσεγγίσεις, προκειµένου τόσο να αναβαθµίσουµε προϊόντα και υπηρεσίες που 
προσφέρουµε, όσο και να οραµατιστούµε νέες, ελκυστικές λύσεις για τις ανάγκες 
των Πελατών µας”.
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Ρούλη Χριστοπούλου - Υποδιευθύντρια ∆ιεύθυνσης Εταιρικής Επικοινωνίας – 
Μέντορας DoGood People 

“To ταξίδι του FinQuest ήταν για εµάς τους µέντορες εξίσου ενδιαφέρον πιστεύω, όσο 
και για τους νικητές. Από την πρώτη παρουσίαση που µας έκανε ο Guillermo µέχρι το 
final pitching, ήταν µία διαδροµή ανακάλυψης, ανατροφοδότησης σκέψης, 
προκλήσεων και ιδεών, όπου σταδιακά από µέντορας ένιωσα να γίνοµαι οµάδα µε 
τους DoGood People και να πανηγυρίζω τελικά, µε τη διάκρισή τους. Θεωρώ τον 
διαγωνισµό µία πρωτοβουλία µε υψηλά standards, που αναβαθµίζει το οικοσύστηµα 
και δίνει πραγµατικά εφόδια στις οµάδες. Well done FinQuest team!”

Ίρις Παπαµαστοράκη - ∆ιεύθυνση Private Banking – Μέντορας Quantfolio  

“Με µεγάλη χαρά συµµετείχα στον διαγωνισµό καινοτοµίας FinQuest της Alpha Bank. 
Η διαδικασία είχε εξαιρετικό ενδιαφέρον. Το φιλικό κλίµα, η αφοσίωση, 
ο ενθουσιασµός και ο κοινός στόχος από όλους τους συµµετέχοντες καθώς και τα 
πολύ ενδιαφέροντα θέµατα, τα οποία προσεγγίστηκαν µε διαφορετική οπτική έδωσαν 
προστιθέµενη αξία σε όλους τους συµµετέχοντες και τελικώς, την 1η θέση της οµάδας!
Συγχαρητήρια στους διοργανωτές και σε όλους τους συµµετέχοντες και ένα µεγάλο 
ευχαριστώ για την αξέχαστη εµπειρία!”

Νίκος Πολύζος - Υποδιευθυντής ∆ιεύθυνσης Private Banking – 
Μέντορας Quantfolio

“Το πάθος και ο ενθουσιασµός ήταν τα πρώτα στοιχεία που διέκρινα στην οµάδα της 
Quantfolio. Κατά τη διάρκεια των συναντήσεών µας, συνειδητοποίησα ότι η έµπνευση 
για την καινοτοµία προέρχεται τόσο από την ειλικρινή αφοσίωση σε αυτό που κάνουν, 
όσο και από την πολύ δυνατή τεχνογνωσία τους. Η χαρά µας έγινε ακόµα 
µεγαλύτερη, όταν µπορέσαµε να µοιραστούµε µαζί τους τη δική µας εµπειρία και τις 
γνώσεις, ώστε η οµάδα της Quantfolio από τη Νορβηγία να διαµορφώσει µία 
πραγµατικά καινοτόµο πρόταση για εµάς”.
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4α Επιχειρηµατικά Βραβεία “Θαλής ο Μιλήσιος”
Τιµητική διάκριση για τη ∆ρ ∆ήµητρα Τσαγκάρη
Απονοµή βραβείου από τον ∆ηµήτρη Χαριζάνη

         ηµαντική ήταν η παρουσία της Alpha Bank στα 4α Επιχειρηµατικά Βραβεία “Θαλής ο Μιλήσιος: Η γυναικεία επιχειρηµατικότητα  
         στο επίκεντρο”, που πραγµατοποιήθηκαν την Παρασκευή, 9 Σεπτεµβρίου 2022, στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης.

Στο πλαίσιο του θεσµού, τον οποίο η Τράπεζα υποστήριξε ως Χρυσός Χορηγός, απονεµήθηκε Τιµητική ∆ιάκριση στη ∆ρ ∆ήµητρα Τσαγκάρη, 
Νοµισµατολόγο και Επιµελήτρια της Νοµισµατικής Συλλογής της Alpha Bank, ενώ ο ∆ηµήτρης Χαριζάνης, ∆ιευθυντής ∆ικτύου 
Καταστηµάτων Ελλάδας της Τράπεζας, απένειµε βραβείο στην κατηγορία “Επικεφαλής Πρωτοποριακής Επιχείρησης”. 

Η ∆ρ ∆ήµητρα Τσαγκάρη έλαβε Τιµητική ∆ιάκριση για το σηµαντικό έργο της στον τοµέα του 
Πολιτισµού και συγκεκριµένα, στην ανάδειξη και προώθηση της ιστορίας του 
νοµίσµατος, στα 4α Επιχειρηµατικά Βραβεία “Θαλής ο Μιλήσιος”. 

∆ιδάκτωρ του Πανεπιστηµίου της Σορβόννης, µε ειδίκευση στην Αρχαία Νοµισµατική, 
εργάζεται στην Alpha Bank από το 1997 και από το 2003 κατέχει τη θέση της Επιµελήτριας 
της Νοµισµατικής Συλλογής της Τράπεζας. Κύριο µέληµά της ήταν και εξακολουθεί να είναι 
το άνοιγµα της Συλλογής όχι µόνο προς την επιστηµονική και ακαδηµαϊκή κοινότητα, αλλά 
και προς την κοινωνία, το ευρύ κοινό και την εκπαιδευτική κοινότητα. Από το 2015, έχει 
αναλάβει και το Μουσείο Χαρτονοµισµάτων στην Κέρκυρα, όπου διοργανώνονται 
εκπαιδευτικά προγράµµατα και δράσεις καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Σχεδίασε τις 
2 Εκπαιδευτικές Μουσειοβαλίτσες της Νοµισµατικής Συλλογής της Alpha Bank για την 
ιστορία του νοµίσµατος και των συναλλαγών, οι οποίες από το 2017 έως σήµερα έχουν 

ταξιδέψει σε 350 σχολεία της Ελλάδας και του εξωτερικού (Κύπρο, Βέλγιο, Ιταλία, Αλβανία και Νότιο Αφρική). Μάλιστα, το 2019, η πρώτη 
Εκπαιδευτική Μουσειοβαλίτσα έλαβε το Αριστείο Εταιρικής Υπευθυνότητας.
Την Τιµητική ∆ιάκριση απένειµε στη ∆ρ ∆ήµητρα Τσαγκάρη, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, κ. Τάκης Θεοδωρικάκος.

• Μπορείτε να δείτε εδώ το video από τη βράβευση της ∆ρ ∆ήµητρας Τσαγκάρη.

Σ

Τιµητική ∆ιάκριση της ∆ρ Τσαγκάρη στον τοµέα του Πολιτισµού

Η ∆ρ ∆ήµητρα Τσαγκάρη µαζί µε τον Υπουργό 
Προστασίας του Πολίτη, κ. Τάκη Θεοδωρικάκο, 
κατά την απονοµή της Τιµητικής ∆ιάκρισής της.
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Η ∆ρ ∆ήµητρα Τσαγκάρη µίλησε στη συντακτική οµάδα του “Μαζί”, 
στο πλαίσιο της Τιµητικής ∆ιάκρισής της

1. Κυρία Τσαγκάρη, ασχολείστε µε το νόµισµα και την ιστορία του για 30 χρόνια. 
Ποιο ήταν το έναυσµα για την ενασχόλησή σας µε τη Νοµισµατολογία;

Η πρώτη µου επαφή µε το νόµισµα ήταν το 1992, όταν, ως φοιτήτρια στο Τµήµα Ιστορίας και 
Αρχαιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών, µου προτάθηκε να 
εργαστώ στα Εκπαιδευτικά Προγράµµατα του Νοµισµατικού Μουσείου. Εκεί, µέσα σε έναν 
“θησαυρό ιστορίας”, για πρώτη φορά αντιλήφθηκα τη δύναµη που έχει το νόµισµα, αυτό το 
µικρό µεταλλικό αντικείµενο της καθηµερινότητας, το οποίο µεταφέρει ποικίλα µηνύµατα, 
γνωστές και άγνωστες πληροφορίες για την εποχή του, αποκλειστικά µέσα από µία εικόνα 
που έχει αποτυπωθεί στη στρογγυλή του επιφάνεια, η οποία σπάνια ξεπερνά τα 2,5 
εκατοστά. Αυτό µε κέρδισε στην επιστήµη της Νοµισµατολογίας: το νόµισµα, όχι ως µέσο 
συναλλαγής, αλλά ως αυτόπτης µάρτυρας της ιστορίας.

2. Η Νοµισµατική Συλλογή της Alpha Bank υλοποιεί Εκπαιδευτικά Προγράµµατα 
από το 2009. Πόσο εύκολο ήταν να ξεκινήσουν και να αναπτυχθούν αυτά τα Προγράµµατα από ένα Χρηµατοπιστωτικό Ίδρυµα;

Εάν έπρεπε να σας δώσω µία πολύ σύντοµη απάντηση, θα σας έλεγα: “πολύ εύκολο”. Τα Εκπαιδευτικά Προγράµµατα προέκυψαν ως φυσικό 
επακόλουθο του “ανοίγµατος” της Νοµισµατικής Συλλογής προς το ευρύ κοινό, µε τη διοργάνωση µεγάλων εκθέσεων εκτός Τράπεζας. Το 
2009, διοργανώσαµε την έκθεση “Μακεδονίας Νόµισµα από τη Συλλογή της Alpha Bank”, στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης. Ήταν η 
πρώτη φορά, που η Συλλογή της Τράπεζας, µία ιδιωτική συλλογή, εκτέθηκε σε ένα δηµόσιο µουσείο. Και επειδή ένας από τους ρόλους των 
µουσείων είναι και η εκπαίδευση της κοινωνίας, στο πλαίσιο της Έκθεσης, ένα Σαββατοκύριακο, διοργανώσαµε µία εκπαιδευτική δράση για το 
νόµισµα. Η ανταπόκριση του κόσµου ήταν πολύ µεγάλη. Το ίδιο και η συµµετοχή και η χαρά των παιδιών. Αυτά λειτούργησαν σαν “εντολή” για 
εµάς και έτσι, προχωρήσαµε συστηµατικά και οργανωµένα το άνοιγµα προς την εκπαιδευτική κοινότητα. 

Η ∆ιοίκηση της Τράπεζας αµέσως αγκάλιασε την πρόταση για τη διοργάνωση εκπαιδευτικών προγραµµάτων στον χώρο της Νοµισµατικής 
Συλλογής. Ακολούθησαν επισκέψεις σχολείων στον χώρο µας, επισκέψεις δικές µας στον χώρο των σχολείων και πολλά, πάρα πολλά 
αιτήµατα από σχολεία σε αποµακρυσµένες περιοχές. Αυτό γέννησε και την ιδέα της σχεδίασης της εκπαιδευτικής Μουσειοβαλίτσας. Όταν το 
σχολείο δεν µπορεί να πάει σε ένα µουσείο, τότε “το µουσείο ταξιδεύει στο σχολείο”. Το 2017, σχεδιάστηκε η πρώτη µας Μουσειοβαλίτσα για 
την ιστορία του νοµίσµατος κατά την αρχαιότητα και το 2021, η δεύτερη, για την ιστορία των συναλλαγών µέχρι και σήµερα. Η ζήτηση, βλέπετε, 
φέρνει και την προσφορά.

3. Ποια είναι τα µελλοντικά σας σχέδια για τη Συλλογή;

Τα χρόνια της πανδηµίας, µπήκε στη ζωή µας η τηλεργασία, η τηλεκπαίδευση, η εξ αποστάσεως συµµετοχή σε συνέδρια, σεµινάρια κ.λπ. 
Πρέπει, λοιπόν, και εµείς να πάµε ένα βήµα πιο µπροστά και να προσφέρουµε στα παιδιά την ιστορία του νοµίσµατος, µέσω διαδικτύου, αλλά 
µε βιωµατικό και διαδραστικό τρόπο. Όχι σαν απλή παράθεση γνώσεων. Αυτό θα ενισχύσει και το “άνοιγµα” που κάναµε τον τελευταίο χρόνο 
προς τα ελληνικά σχολεία του εξωτερικού. 
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Οι εκπαιδευτικές Μουσειοβαλίτσες της Νοµισµατικής Συλλογής µας ταξίδεψαν στο Βέλγιο, την Ελβετία, την Ιταλία, την Αλβανία, την Κύπρο και 
τη Νότιο Αφρική. Υπάρχουν πάρα πολλά ελληνικά σχολεία, υπάρχουν παιδιά Ελλήνων µεταναστών δεύτερης και τρίτης γενιάς σε όλες τις 
ηπείρους, που ασφαλώς, µε την παρακολούθηση εκπαιδευτικών προγραµµάτων µέσω διαδικτύου, θα έρχονταν πιο εύκολα σε επαφή µε τη 
συναρπαστική ιστορία του νοµίσµατος και τον ρόλο του στη διάδοση του ελληνικού πολιτισµού. Ας µην ξεχνάµε ότι το νόµισµα ξεκίνησε από την 
αρχαία Ελλάδα και όλοι οι νόµοι που αφορούν ακόµη και σήµερα στη νοµισµατική, έχουν τεθεί ήδη από τον 6ο-5ο αιώνα π.Χ. Παράλληλα, 
σκεφτόµαστε να αναπτύξουµε περισσότερο και το πρόγραµµα του οικονοµικού αλφαβητισµού για τη γενιά του αύριο. 

4. Πρόσφατα, βραβευθήκατε στα 4α Επιχειρηµατικά Βραβεία “Θαλής ο Μιλήσιος” για το σηµαντικό έργο σας στον τοµέα του 
πολιτισµού και συγκεκριµένα, στην ανάδειξη και προώθηση της ιστορίας του νοµίσµατος. Τι θα συµβουλεύατε τη νέα γενιά;

Θα ήθελα να πω στα νέα παιδιά, να θέτουν στόχους. Ακόµη και αν οι στόχοι που επιλέγουν, στην αρχή τους φαίνονται δύσκολοι, να τους 
θέτουν. Με προσωπικό κόπο, µε θεµιτά µέσα και θυσίες, να εργάζονται για την επίτευξη των στόχων τους και να µην απογοητεύονται κάθε 
φορά που θα βρίσκουν εµπόδια. Τα εµπόδια υπάρχουν για να µας πεισµώνουν και για να τα ξεπερνάµε. Μόνο έτσι θα αισθανθούµε την 
ευτυχία. Ζούµε για να δηµιουργούµε.

Απονοµή βραβείου “Επικεφαλής Πρωτοποριακής Επιχείρησης” από τον ∆ηµήτρη Χαριζάνη

Στο πλαίσιο της ίδιας εκδήλωσης, ο ∆ηµήτρης Χαριζάνης, ∆ιευθυντής ∆ικτύου Καταστηµάτων Ελλάδας της Alpha Bank απένειµε 
το βραβείο “Επικεφαλής Πρωτοποριακής Επιχείρησης” στην κυρία Λένα Φιλίππου-Κορρέ, Co-Founder & Chief Innovation Officer 
της εταιρείας KORRES.

Ο κ. Χαριζάνης, παρουσιάζοντας το βραβείο, δήλωσε: 

“Συγχαρητήρια στις βραβευθείσες, οι οποίες αποτελούν πηγή έµπνευσης και πρότυπο για όλους εµάς. Είναι σηµαντικό να δίνεις ένα βραβείο 
στην κυρία Κορρέ, ένα βραβείο για την πρωτοπορία και την καινοτοµία. Είναι σηµαντικό ιδιαίτερα στις µέρες µας, που στο προσκήνιο βρίσκεται 
η αλλαγή του επιχειρηµατικού µοντέλου όλης της χώρας. 

Η Alpha Bank αποφάσισε να συµµετάσχει ως Χρυσός Χορηγός στη συγκεκριµένη εκδήλωση, γιατί γίνεται ακριβώς σε µία περίοδο που έχει 
πάρει πάρα πολλές πρωτοβουλίες για τη γυναικεία ενδυνάµωση και την ενίσχυση της γυναικείας επιχειρηµατικότητας. Σήµερα στην Τράπεζα, 
το 56% των Λειτουργών και το 38% σε διευθυντικές θέσεις, είναι γυναίκες. Ελπίζουµε όλο και περισσότερες κυρίες να βρίσκονται 
σε τέτοιες θέσεις και να αποτελούν πρότυπα, όπως η κυρία Κορρέ”.
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8 βραβεία για την Alpha Bank στα Peak Performance Marketing Awards 2022

        βραβεία, µεταξύ των οποίων και την κορυφαία διάκριση Platinum στην κατηγορία Best Performance in Finance 
       & Insurance, απέσπασε η Τράπεζά µας στα “Peak Performance Marketing Awards 2022”!

Στην τελετή βράβευσης που πραγµατοποιήθηκε στις 6 Οκτωβρίου 2022, η Alpha Bank έλαβε στην 
κατηγορία Best Performance in Finance & Insurance, εκτός από την κορυφαία Platinum διάκριση, 
µία silver και δύο bronze, δύο βραβεία silver στις κατηγορίες Best Digital Multi-Channel Campaign 
και Best Apps Campaign και δύο ακόµα bronze βραβεία στις κατηγορίες Best Omnichannel 
Campaign (including non-Digital) και Lead generation campaigns. 

Οι διακρίσεις µας στα επιχειρηµατικά βραβεία που αναδεικνύουν τις πιο αποτελεσµατικές και 
καινοτόµες πρακτικές στο Performance Marketing, επιβεβαίωσαν την απήχηση που γνώρισαν 
οι ψηφιακές µας καµπάνιες το τελευταίο έτος και οι οποίες µας βοήθησαν να επιτύχουµε σηµαντική 
αύξηση στη χρήση των ψηφιακών µας υπηρεσιών από τους Πελάτες µας:

+103% αύξηση χρήσης του myAlpha mobile app από τους νέους 18-25 ετών.

+53% αύξηση αιτήσεων συνεργασίας από επιχειρήσεις.

+50% αύξηση χρήσης του υπολογιστή δόσεων δανείου στο alpha.gr.

+30% αύξηση εξαργυρώσεων Bonus πόντων.

8

https://www.alpha.gr/
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Alpha Bank Summer Ιnternship 2022:
σχεδιάζουµε µαζί την Τράπεζα του Αύριο

         το πλαίσιο του φιλόδοξου Προγράµµατος Μετασχηµατισµού της Alpha Bank και των  
         στόχων της για τη δηµιουργία της Τράπεζας του Αύριο, πραγµατοποιήθηκε κατά τους 
θερινούς µήνες ο κύκλος Summer Ιnternship, µε τη συµµετοχή φοιτητών και αποφοίτων 
Πανεπιστηµιακών Ιδρυµάτων της Ελλάδας και του εξωτερικού. 

Το πρόγραµµα σχεδιάστηκε µε άξονες τη νέα εργασιακή κουλτούρα της Τράπεζας που εστιάζει 
στην ενδυνάµωση των Ανθρώπων µας και τη διαµόρφωση ισχυρών προοπτικών 
προσωπικής και επαγγελµατικής τους εξέλιξης καθώς και στη δηµιουργία ισχυρών 
οµάδων που καινοτοµούν και διακρίνονται µε γνώµονα την επικέντρωση στο αποτέλεσµα.  

Σ

Internships για όσους θέλουν να "κάνουν τη διαφορά" και να συµµετάσχουν 
στη δηµιουργία της νέας Alpha Bank

Αυτό ακριβώς το πλαίσιο ήταν που ενέπνευσε τους νεαρούς συµµετέχοντες στο Summer 
Ιnternship 2022 να φέρουν εις πέρας µία πολύ ενδιαφέρουσα αποστολή: να 
σχεδιάσουν ένα νέο πρόγραµµα internship, µε την ονοµασία “Future Alpha 
Bankers” (FAB), το οποίο, µάλιστα, παρουσίασαν στον CEO του Οµίλου µας, 
Βασίλη Ψάλτη. 

Κύρια οφέλη της εφαρµογής του νέου αυτού προγράµµατος για την Τράπεζα είναι: 

• η ενίσχυση της θέσης και της ανταγωνιστικότητας της Alpha Bank ως  
  εργοδότη επιλογής στη συνείδηση των νέων ανθρώπων και η αξιοποίηση των  
   ταλέντων στους τοµείς των τεχνολογιών αιχµής µε σηµαντικές δεξιότητες και προσόντα,
• η συµβολή της Τράπεζας στο Brain Gain και το Brain Regain,
• η υποστήριξη των στόχων της Τράπεζας στην ενσωµάτωση των κριτηρίων ESG και στην  
   προώθηση της ισότητας των φύλων και της γυναικείας ενδυνάµωσης.

Οι Summer Interns της Alpha Bank σε selfie
 µε τον CEO Βασίλη Ψάλτη.
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Παράλληλα, για τους ίδιους τους interns ή αλλιώς "Future Alpha Bankers" (FAB) τα οφέλη θα είναι πολλαπλά, καθώς το 
πρόγραµµα θα αποτελέσει µία πρώτης τάξεως ευκαιρία:

• να αποκτήσουν εµπειρία σε διαφορετικούς τοµείς του τραπεζικού κλάδου, ενισχύοντας το βιογραφικό τους µε πολύτιµη   
   προϋπηρεσία σε έναν από τους µεγαλύτερους τραπεζικούς οργανισµούς στην Ελλάδα,

• να διαµορφώσουν τις βάσεις για τον επαγγελµατικό τους προσανατολισµό,

• να λάβουν µία σειρά από εφόδια για να αναπτύξουν σηµαντικές και χρήσιµες δεξιότητες για το επαγγελµατικό τους µέλλον.

Οι φετινοί interns, προερχόµενοι από διαφορετικά αντικείµενα σπουδών, όπως οικονοµικά, µηχανολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, 
πληροφορική και machine learning, είχαν την ευκαιρία να εφαρµόσουν τις γνώσεις τους στο περιβάλλον της Τράπεζας. Οι µαθητευόµενοι 
απασχολήθηκαν σε διάφορες ∆ιευθύνσεις, όπως Υποστηρίξεως Πιστοδοτήσεων, Χρηµατοοικονοµικών Προϊόντων, Corporate 
Finance, Treasury, Ανθρώπινου ∆υναµικού, Marketing, και Οργάνωσης.

Β. Ψάλτης: “Αναζητούµε νέους ανθρώπους που επιζητούν ένα καλύτερο αύριο, 
για να ενσαρκώσουν τον εταιρικό σκοπό µας”

Ο κ. Ψάλτης έδειξε µεγάλο ενδιαφέρον στην παρουσίαση των 
µαθητευόµενων και µοιράστηκε µαζί τους εµπειρίες, απόψεις 
και συµβουλές, τόσο για το πρόγραµµα που σχεδίασαν, όσο και για 
τη νέα εργασιακή κουλτούρα της Τράπεζας που στοχεύει στην ενίσχυση 
των Οµάδων, ώστε να λειτουργούν ως φορείς αλλαγής. 

Όπως σηµείωσε “ήµασταν πάντα κοντά στην ακαδηµαϊκή κοινότητα, 
προσφέροντας ευκαιρίες απασχόλησης σε νέους ανθρώπους. 
Ποτέ, όµως, µέχρι τώρα δεν είχαµε σχεδιάσει ένα ειδικό πρόγραµµα 
πρακτικής άσκησης, το οποίο να απευθύνεται στους πιο ταλαντούχους 
νέους που επιθυµούν να µοιραστούν το πάθος τους µαζί µας”, για να 
τονίσει ότι “µέσω των ασκούµενών µας, οραµατιζόµαστε τη 
δηµιουργία µίας ζωντανής κουλτούρας, σχεδιασµένης να 
προσφέρει προσωπική και επαγγελµατική ανάπτυξη, ενώ 
ενισχύουµε παράλληλα τη θέση µας ως εργοδότη επιλογής στην 
αντίληψη των νέων”.

Την παρουσίαση παρακολούθησαν η Chief Human Resources Officer, Φραγκίσκη Μελίσσα, ο Επικεφαλής της ∆ιεύθυνσης 
Επικοινωνίας και Εταιρικών Σχέσεων, Γιώργος Τερζής και ο Επικεφαλής του Γραφείου του CEO, Nίκος Καλιτσουνάκης.

O CEO µοιράζεται εµπειρίες και συµβουλές µε τους µαθητευόµενους.
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Μέσω των internships, η Τράπεζα διευρύνει το δίκτυο των Ανθρώπων της και ενισχύει το αποτύπωµά της στην αγορά εργασίας. 
Παράλληλα, µέσω της αλληλεπίδρασης µε τους νέους interns, τα Στελέχη της Τράπεζας έρχονται σε συναναστροφή και κατανοούν 
καλύτερα τις νέες τάσεις και ανάγκες µίας ολοένα και πιο σηµαντικής αλλά και απαιτητικής πελατειακής οµάδας, όπως αυτής των νέων. 
Επιπρόσθετα, τα προγράµµατα internship συµβάλλουν στην προώθηση νέων ιδεών και στόχων, ενώ παράλληλα 
αποτελούν µία σηµαντική πηγή ταλέντων, που µπορούν να στελεχώσουν την Τράπεζα φέρνοντας νέες δεξιότητες και ενέργεια. 

Η οµάδα των Ιnterns σε στιγµιότυπο µε την CHRO Φραγκίσκη Μελίσσα. Αναµνηστική φωτογραφία των Interns µε τον CEO, Βασίλη Ψάλτη, 
τον Γενικό ∆ιευθυντή Growth and Innovation, Σπύρο Φιλάρετο, 

την Chief Human Resources Officer, Φραγκίσκη Μελίσσα 
και τη Resourcing & Development Assistant Division Manager, 

Πένη Γιαλακίδη.
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Συµµετοχή Στελεχών της Alpha Bank σε Συνέδρια

Στις προκλήσεις που αντιµετωπίζουν οι επιχειρήσεις και η οικονοµία εν µέσω πράσινης µετάβασης και 
στον ρόλο της Alpha Bank ως της Τράπεζας που “είναι έτοιµη να υποστηρίξει κάθε επένδυση που 
δηµιουργεί αξία, προάγει την οικονοµική σταθερότητα και εξασφαλίζει την ενεργειακή επάρκεια”, 
αναφέρθηκε, µεταξύ άλλων, ο Ανώτερος ∆ιευθυντής Επενδυτικής Τραπεζικής της Alpha Bank, 
Ευάγγελος Καλαµάκης, στο ετήσιο συνέδριο “Capital Link Sustainability Forum”. 

Η υιοθέτηση κριτηρίων βιωσιµότητας έχει καταστεί ζωτικής σηµασίας, ιδίως για τις εισηγµένες 
εταιρείες, σηµείωσε ο κ. Καλαµάκης, προσθέτοντας όµως ότι το ίδιο ισχύει πια και για τις 
οικογενειακές επιχειρήσεις που αποτελούν τη βάση της ελληνικής επιχειρηµατικής σκηνής. 
Υπογράµµισε δε ότι οι “οι εταιρείες που αντιµετωπίζουν σοβαρά τη βιώσιµη ανάπτυξη και τα 
περιβαλλοντικά θέµατα και λαµβάνουν προληπτική δράση µε την ανάπτυξη και εκτέλεση σχεδίων 
αντιµετώπισης αυτών των προκλήσεων, εξασφαλίζουν σε σηµαντικό βαθµό τη µακροπρόθεσµη 
βιωσιµότητά τους”. 

Σε ό,τι αφορά στον ρόλο της Alpha Bank ως βασικού χρηµατοδότη των επιχειρήσεων στη µετάβαση στην πράσινη οικονοµία, 
ο κ. Καλαµάκης υπογράµµισε ότι “προκειµένου να υποστηρίξουµε τις επιχειρήσεις σε αυτή την µετάβαση αλλά και να ανταποκριθούµε 
στις κανονιστικές απαιτήσεις, στην Alpha Bank έχουµε υιοθετήσει στην πιστοδοτική διαδικασία το Πλαίσιο Βιώσιµης Χρηµατοδότησης”. 
“Η Alpha Bank εφαρµόζει ειδικά κριτήρια για να υποστηρίζει τους Πελάτες της να επιλέγουν βιώσιµες επενδύσεις σύµφωνα µε τις 
ανάγκες και τον κλάδο τους, ενώ αναπτύσσει ένα δυναµικό οικοσύστηµα συνεργατών που βοηθά τους Πελάτες, µεγάλες και µικρές 
επιχειρήσεις, να πραγµατοποιήσουν αυτές τις επενδύσεις. Στόχος µας είναι να αντιµετωπίσουµε όλο το φάσµα των χρηµατοδοτήσεων, 
από ιδιώτες και πολύ µικρές επιχειρήσεις, µέχρι τις πιο σύνθετες συµφωνίες που χρηµατοδοτούµε ως µέρος του ΤΑΑ”, σηµείωσε. 

Η µετάβαση στην πράσινη οικονοµία αποτελεί ένα δύσκολο έργο, σηµείωσε ο κ. Καλαµάκης, τονίζοντας ότι είναι επιτακτική ανάγκη η 
µετάβαση στην πράσινη οικονοµία, καθώς αυτή “θα καταλήξει σε ενεργειακή ασφάλεια”, ένα “δύσκολο έργο, αλλά είναι η δουλειά µας. 
Το απαιτούν τόσο ο επόπτης µας, όσο και οι Μέτοχοί µας”.

• Ο Ανώτερος ∆ιευθυντής Επενδυτικής Τραπεζικής, Ευάγγελος Καλαµάκης, 
   στο “Capital Link Sustainability Forum”
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• Ο Επικεφαλής της ∆ιεύθυνσης Εποπτικών Κεφαλαίων και Τιτλοποιήσεων, Γιάννης Ασηµέλης, 
   στο 1ο Συνέδριο της Prime Collateralized Securities 

Στη σηµασία των δύο συνθετικών τιτλοποιήσεων της Τράπεζάς µας, “Project Aurora” και “Project Tokyo”, χαρτοφυλακίου 
επιχειρηµατικών δανείων ύψους Ευρώ 1,9 δισ. και Ευρώ 650 εκατ., αντίστοιχα, κατά το τελευταίο έτος και στην αξία που αυτές 
δηµιούργησαν στο κεφαλαιακό της προφίλ αναφέρθηκε, µεταξύ άλλων, ο Γιάννης Ασηµέλης, Επικεφαλής της ∆ιεύθυνσης 
Εποπτικών Κεφαλαίων και Τιτλοποιήσεων της Alpha Bank, στο 1ο συνέδριο της Prime Collateralized Securities (PCS) µε θέµα 
“Securitization: An indispensable tool for Growth and Capital Management”, που πραγµατοποιήθηκε στην Αθήνα.

Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου, ο κ. Ασηµέλης επεσήµανε ότι “Η επιτυχής ολοκλήρωση των συνθετικών αυτών τιτλοποιήσεων 
επικυρώνει τη στρατηγική της Alpha Bank για αξιοποίηση εναλλακτικών πηγών κεφαλαιακής ενίσχυσης, συµβάλλοντας στη 
χρηµατοδότηση νέων επενδύσεων και τη στήριξη της ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας”.

Επίσης, έκανε ειδική µνεία στα οφέλη που προσφέρουν οι συνθετικές τιτλοποιήσεις ως εργαλείο κεφαλαιακής ενίσχυσης, τη 
βαρύτητα που έχουν στο υφιστάµενο οικονοµικό περιβάλλον καθώς και τις προοπτικές που προσφέρουν στις ελληνικές τράπεζες. 

Στο συνέδριο συµµετείχαν εκπρόσωποι από την Τράπεζα της Ελλάδος, το Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας, την Ευρωπαϊκή Αρχή 
Τραπεζών (European Banking Authority - ΕΒΑ), το Ευρωπαϊκό Ταµείο Επενδύσεων (European Investment Fund – EIF) και την 
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (European Bank for Reconstruction and Development – EBRD), καθώς και από 
Επενδυτικές Τράπεζες και νοµικά γραφεία από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Η agenda περιελάµβανε παρουσιάσεις και συζητήσεις πάνω στις βασικές αρχές και τη δοµή των τιτλοποιήσεων, πρόσφατες εποπτικές 
εξελίξεις, πώς αυτές επηρεάζουν την αγορά καθώς και τα οφέλη των τιτλοποιήσεων ως εργαλείο για την άντληση ρευστότητας και την 
ενίσχυση της κεφαλαιακής επάρκειας.
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Την πρακτική εφαρµογή του µοντέλου των “Τριών Γραµµών” (“Three Lines Model”) για την 
αποτελεσµατική εταιρική διακυβέρνηση και διαχείριση των κινδύνων στο σηµερινό επιχειρηµατικό 
περιβάλλον, ανέλυσε σε παρουσίασή της η Επικεφαλής της ∆ιεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου 
της Alpha Bank, Βασιλική Πολίτου, στο ετήσιο συνέδριο του “European Confederation of 
Institutes of Internal Auditing (ECIIA)”, που πραγµατοποιήθηκε στις 6 και 7 Οκτωβρίου 2022, στις 
Βρυξέλλες.

Το φετινό Συνέδριο είχε ως κεντρική θεµατική του τον εσωτερικό έλεγχο σε έναν κόσµο σε µετάβαση, 
εξετάζοντας θέµατα όπως η βιωσιµότητα, η καινοτοµία και οι νέοι κανονισµοί.

Σύµφωνα µε την κυρία Πολίτου, η εφαρµογή ενός αποτελεσµατικού συστήµατος εσωτερικού 
ελέγχου είναι υψίστης σηµασίας, όχι µόνο για την επίτευξη των στρατηγικών στόχων, αλλά και για τη 
διασφάλιση της ανθεκτικότητας και της επιχειρησιακής συνέχειας των Οργανισµών. “Είναι σηµαντικό να 

ενισχυθεί η ευαισθητοποίηση όλων και να αναγνωριστεί ότι οι δραστηριότητες ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων δεν αφορούν 
συγκεκριµένες µόνο Μονάδες, αλλά κατανέµονται σε ολόκληρη τη δοµή του Οργανισµού”, υπογράµµισε. 

Η καινοτοµία, όπως παρατήρησε η κυρία Πολίτου, είναι µία διαρκής διαδικασία και δεν περιορίζεται στη χρήση νέων τεχνολογιών, αλλά 
“περιλαµβάνει θεµελιώδη σκέψη, εργασίες αναθεώρησης και συνεχείς αλληλεπιδράσεις µεταξύ όλων των οµάδων”. Συνεπώς, “η 
ουσιαστική συνεργασία και η αποτελεσµατική διακυβέρνηση είναι βασικοί παράγοντες για την επίτευξη των στρατηγικών στόχων, 
και στο πλαίσιο αυτό, µόνο µία συντονισµένη, δοµηµένη και ολιστική προσέγγιση θα βοηθήσει τους οργανισµούς να 
επιτύχουν αποτελεσµατική διαχείριση των κινδύνων”.

Ολοκληρώνοντας την παρουσίασή της, η Επικεφαλής της ∆ιεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου της Τράπεζάς µας, κατέληξε ότι “εστιάζοντας 
στις λειτουργίες της 2ης και της 3ης γραµµής ενός Οργανισµού, τώρα, είναι η κατάλληλη στιγµή να συνεργαστούν στενά 
και να διαδραµατίσουν έναν κρίσιµο ρόλο στη βελτιστοποίηση της εταιρικής διακυβέρνησης και της διαχείρισης 
κινδύνων καθώς και στην αναβάθµιση της εταιρικής κουλτούρας, υποστηρίζοντας τις στρατηγικές προτεραιότητες”.

• Η Επικεφαλής της ∆ιεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου, Βασιλική Πολίτου, 
   στο “European Confederation of Institutes of Internal Auditing (ECIIA) 2022”
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Χορηγίες της Alpha Bank
• Η Τράπεζα χορηγός του 1ου ∆ιεθνούς Τουρνουά Golf Aegean Messinia Pro-Am 2022

Το Private Banking της Alpha Bank ήταν Χρυσός Χορηγός τoυ 1ου ∆ιεθνούς 
Τουρνουά Golf “Aegean – Messinia Pro-Am”, πoυ διεξήχθη στα δύο γήπεδα 
γκολφ διεθνών προδιαγραφώv τoυ συγκροτήµατος Costa Navarino στη 
Μεσσηνία, από τις 14 έως τις 17 Σεπτεµβρίου 2022, µε τη συµµετοχή 
71 οµάδων, οι οποίες αποτελούνταν από επαγγελµατίες και ερασιτέχνες παίκτες 
γκολφ από 26 χώρες.

Την Τράπεζα εκπροσώπησαν ο Γενικός ∆ιευθυντής Wealth Μanagement and 
Treasury Γιώργος Μιχαλόπουλος, o οποίος απένειµε το βραβείο στην κατηγορία 
Runner-up Individual Professional, µε νικητή τον κύριο Liam Murray, 
ο ∆ιευθυντής της ∆ιεύθυνσης Private Banking Ανδρέας Κατσόγιαννος και 
ο ∆ιευθυντής Μarket Area I - Αθηνών Κίτσος Μπότσαρης µε καλεσµένους 
Πελάτες της εν λόγω ∆ιεύθυνσης. 

Στην οµάδα Golf της Tράπεζας συµµετείχαν οι κύριοι Andrea Zani και Παντελής 
Τσούγιας καθώς και οι κυρίες Ειρήνη Κραµπς και Ilse Stroud Schadow. 
Η οµάδα φέτος κατέκτησε την 51η θέση ανάµεσα σε 71 οµάδες.
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• Η Alpha Bank χορηγός του 6th WIB Forum 

• Η Τράπεζα χορηγός της όπερας Ντον Τζοβάννι στην Εθνική Λυρική Σκηνή 

Τη ∆ευτέρα, 3 Οκτωβρίου 2022, πραγµατοποιήθηκε το 6th WIB Forum 
“Elevating Together”, στο οποίο η Τράπεζα ήταν χορηγός. Μία σειρά από 
διακεκριµένους ηγέτες της επιχειρηµατικότητας στην Ελλάδα και διεθνώς 
παρουσίασαν στο 6th WIB Forum τις εµπειρίες και τις βέλτιστες πρακτικές 
συν-υποστήριξης ανθρώπων και κατέδειξαν το πώς µία επιχείρηση πάει µπροστά, 
όταν µπορεί να πάει τους ανθρώπους της µπροστά, απογειώνοντας τις δυνατότητές 
τους να δηµιουργούν λύσεις και να υλοποιούν την καινοτοµία. 

Η ανάπτυξη είναι εφικτή ακόµη και στις πιο απαιτητικές συνθήκες, όταν άνθρωποι 
και οµάδες δηµιουργούν νέες δυνατότητες µε ευελιξία και προσαρµοστικότητα. 

Η αριστουργηµατική όπερα του Μότσαρτ “Ντον Τζοβάννι” παρουσιάστηκε στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος της Εθνικής Λυρικής Σκηνής 
στο ΚΠΙΣΝ. Πρόκειται για µία µεγάλη διεθνή συµπαραγωγή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής µε τις Όπερες του Γκαίτεµποργκ και της 
Κοπεγχάγης, η οποία, µετά από την προετοιµασία και την online πρεµιέρα της από την GNO TV στην Αθήνα, το 2020/21, παρουσιάστηκε, 
µε µεγάλη επιτυχία, στην Κοπεγχάγη της ∆ανίας το 2022, ενώ µέσα στο 2023, θα ταξιδέψει στο Γκαίτεµποργκ της Σουηδίας. 

Η Τράπεζα, µε αφορµή τη χορηγία της παράστασης, πραγµατοποίησε εκδήλωση Πελάτων, την Παρασκευή, 21 Οκτωβρίου 2022, στην 
οποία παρευρέθησαν Πελάτες της ∆ιεύθυνσης Corporate Banking, Μέλη της Γενικής ∆ιεύθυνσης καθώς και Στελέχη της Τράπεζας. 
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       καινοτοµία είναι στο DNA µας. Σε κάθε τεύχος, οι Innovators, συνάδελφοι που διακρίθηκαν στον εσωτερικό  

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

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

H

Τι αντίκτυπο είχε σε εσένα ο i3; 
Η συµµετοχή µου στον διαγωνισµό i3, ήταν ένα συναρπαστικό ταξίδι καινοτοµίας, έµπνευσης και συνεργασίας. Μέσω παρουσίας 
σε διαδραστικά workshops και λαµβάνοντας mentoring από καταξιωµένους συναδέλφους, µπορεί κάποιος να βιώσει τη διαδικασία, 
όπου µία αρχική ιδέα αποκτά τη δυναµική που της αξίζει και µετουσιώνεται σε πράξη. 

Τι σηµαίνει καινοτόµος τρόπος σκέψης και πώς µεταφράζεται στην πράξη;
Σε ένα παγκόσµιο περιβάλλον ψηφιακού µετασχηµατισµού, τα επιχειρησιακά µοντέλα επιβάλλεται να αλλάξουν. Για να προσαρµοστούµε 
στα νέα δεδοµένα, πρέπει να αποφύγουµε τον συνήθη τρόπο σκέψης, να ακολουθήσουµε έναν διαφορετικό δρόµο, απορρίπτοντας 
το αυτονόητο, διαταράσσοντας τα παραδοσιακά πρότυπα. Πρέπει να καλλιεργήσουµε την ικανότητα του να σκεπτόµαστε δηµιουργικά, 
προσφέροντας λύσεις µε τις ιδέες µας σε καθηµερινά προβλήµατα. Με τον τρόπο αυτό, αυξάνουµε το επίπεδο ικανοποίησης των 
Πελατών και κατά συνέπεια, τους προσδίδουµε προστιθέµενη αξία. Ταυτόχρονα δε, ως πιστωτικό ίδρυµα, αξιοποιούµε στον µέγιστο 
βαθµό τις υπηρεσίες µας.

Ποιες είναι οι αξίες στις οποίες θα πρέπει να εστιάσουµε στην εποχή µας;
Οι αξίες είναι ιδέες που καθορίζουν τον τρόπο ζωής και σκέψης µας. Αποτελούν συστατικό στοιχείο του πολιτισµού και σηµείο 
αναφοράς για όλες τις κοινωνίες. ∆ιαχρονικές αξίες, όπως η εντιµότητα, η δικαιοσύνη, ο σεβασµός και η αγάπη προς τον συνάνθρωπό 
µας, πρέπει να ενισχύονται. Η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί επιτακτική ανάγκη. Ο σεβασµός της κοινωνίας απέναντι στην 
ανθρώπινη ιδιαιτερότητα και ελευθερία καθώς και στα ίσα δικαιώµατα, διαµορφώνουν την ταυτότητά µας.

Ποιες θεωρείς ότι θα είναι οι πιο σηµαντικές δεξιότητες στο άµεσο µέλλον;
Καθώς η οικονοµία και οι αγορές εργασίας εξελίσσονται, οι εργαζόµενοι για να είναι σε θέση να ανταποκρίνονται, πρέπει να 
εξοπλίζονται µε σηµαντικές ικανότητες. Στις νέες δεξιότητες περιλαµβάνονται η ευελιξία, η προσαρµοστικότητα, η δηµιουργικότητα, 
η αναλυτική σκέψη, η επίλυση σύνθετων προβληµάτων, η τεχνολογική γνώση, η διαχείριση της λήψης αποφάσεων και η σωστή 
διαχείριση του χρόνου. Εξαιρετικής σηµασίας δεξιότητες επίσης, αποτελούν το εργασιακό ήθος και η ικανότητα οµαδικής εργασίας.

Ο ∆ηµήτρης Αργυρόπουλος εργάζεται στο Κατάστηµα Λαµίας και διακρίθηκε στον διαγωνισµό 
καινοτοµίας i3 για την πρότασή του σχετικά µε τη δηµιουργία µίας σύγχρονης πλατφόρµας Αµοιβαίων 
Κεφαλαίων, που θα απευθύνεται στην εύπορη Πελατεία Ιδιωτών µέσω εναλλακτικών δικτύων, 
µε δυνατότητα e-trading. Στον ελεύθερο χρόνο του, ασχολείται µε τον αθλητισµό, τα ταξίδια και τον 
κινηµατογράφο.
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Τι αντίκτυπο είχε σε εσένα ο i3;

Το να λάβω µέρος στον διαγωνισµό, ήταν µία ευκαιρία για µένα να βάλω ένα λιθαράκι για τη βελτίωση της λειτουργίας της 

Τράπεζας. Όλη η διαδικασία αυτή µε έκανε πιο πλούσια σε εµπειρίες, αλλά κυρίως µου έδωσε τη δυνατότητα να γνωρίσω 

πραγµατικά αξιόλογους ανθρώπους και να συνεργαστώ µαζί τους.

Tι σηµαίνει καινοτόµος τρόπος σκέψης και πώς µεταφράζεται στην πράξη;

Καινοτόµος τρόπος σκέψης είναι ο “out of the box” τρόπος σκέψης. Ο µη γραµµικός τρόπος σκέψης είναι αυτός που µας οδηγεί σε 

καινοτόµες ιδέες, οι οποίες θα φέρουν την πραγµατική αλλαγή αλλά και τη βελτίωση της καθηµερινότητάς µας. 

Ποιες είναι οι αξίες στις οποίες θα πρέπει να εστιάσουµε στην εποχή µας;

Αξίες είναι οι ιδέες που καθορίζουν τον τρόπο ζωής και σκέψης µας. Αξίες που θα πρέπει να εστιάσουµε στην εποχή µας είναι ο 

σεβασµός, η αξιοπρέπεια, η συνεργασία και η κοινωνική υπευθυνότητα.

Ποιες θεωρείς ότι θα είναι οι πιο σηµαντικές δεξιότητες στο άµεσο µέλλον;

Οι πιο σηµαντικές δεξιότητες στο άµεσο µέλλον είναι η ικανότητα επίλυσης σύνθετων προβληµάτων, η συναισθηµατική 

νοηµοσύνη, η προσαρµοστικότητα, η κριτική σκέψη και κυρίως, οι άριστες ψηφιακές γνώσεις.

Η Χριστίνα Κακούτη εργάζεται στη ∆ιεύθυνση Ψηφιακού Μετασχηµατισµού και Καινοτοµίας και διακρίθηκε 
στον διαγωνισµό καινοτοµίας i3 για την πρότασή της σχετικά µε τη δηµιουργία του “The.Cmart.reporting”, 
ενός εργαλείου management και λήψης αποφάσεων, το οποίο θα παρέχει σε real time, πληροφόρηση 
αποτελεσµάτων, µεγεθών και επίτευξη στοχοθεσίας καθώς και on demand εξατοµικευµένες αφορµές 
επικοινωνίας πελατοκεντρικής προσέγγισης. Στον ελεύθερο χρόνο της, ταξιδεύει και περνάει χρόνο µε τους 
ανθρώπους που αγαπά.

H ΤΡΑΠΕΖΑ •
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Τι αντίκτυπο είχε σε εσένα ο i3;

Η συµµετοχή µου στον i3 µε βοήθησε να ενισχύσω την αυτοπεποίθησή µου και να αποκτήσω µία πιο σφαιρική εικόνα για την ίδια την 

Τράπεζα, τις αξίες που πρεσβεύει καθώς και τους επιµέρους τοµείς, από τους οποίους αποτελείται.

Η ενασχόλησή µου µε την προετοιµασία µίας πρωτοποριακής ιδέας αποτέλεσε µία διαφορετική και ευχάριστη διαδροµή. Γνώρισα 

άγνωστους µέχρι τότε σε εµένα χώρους της Τράπεζας, συνεργάστηκα µε αξιόλογους συναδέλφους και έζησα µία µοναδική εµπειρία 

στην παρουσίαση του ίδιου του διαγωνισµού. 

Tι σηµαίνει καινοτόµος τρόπος σκέψης και πώς µεταφράζεται στην πράξη;

Καινοτόµος τρόπος σκέψης σηµαίνει καθαρό µυαλό, σκέψη εκτός οριοθετηµένων πλαισίων, µε φαντασία και αγάπη για καθετί 

καινούριο.

Ποιες είναι οι αξίες στις οποίες θα πρέπει να εστιάσουµε στην εποχή µας;

Στη σηµερινή εποχή, υπάρχει η ανάγκη για προάσπιση θεµελιωδών αξιών, όπως η οικογένεια, η φιλία, η συνεργασία. Η 

εφαρµογή αυτών των τόσο σηµαντικών αξιών στο εργασιακό περιβάλλον θα πρέπει να χαρακτηρίζει την πολιτική του κάθε 

Οργανισµού, στοχεύοντας στη διαύγεια των ανθρώπινων σχέσεων, που τόσο δοκιµάστηκαν τα τελευταία χρόνια.

Ποιες θεωρείς ότι θα είναι οι πιο σηµαντικές δεξιότητες στο άµεσο µέλλον;

Το παρόν ορίζει το µέλλον. Οπότε, κρίνοντας από τις συνθήκες που επικρατούν αυτό το διάστηµα, θεωρώ ότι οι πιο σηµαντικές 

δεξιότητες θα αφορούν στον ψηφιακό κόσµο και τις εναλλακτικές πηγές ενέργειας.

Η Βάια Φαφουτάκη εργάζεται στη ∆ιεύθυνση Εξυπηρετήσεως Πελατών και διακρίθηκε 
στον διαγωνισµό καινοτοµίας i3 για την πρότασή της σχετικά µε τη δηµιουργία του “My Alpha 
Assistant”, ενός ψηφιακού βοηθού στο Web Banking. Τον ελεύθερο χρόνο της τον αφιερώνει 
στην οικογένειά της.

H ΤΡΑΠΕΖΑ •
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Νέος Κύκλος διαλέξεων για την Ιστορία της Μεταπολίτευσης 
από το Ιστορικό Αρχείο της Alpha Bank

Τ 

Το µεσοπολεµικό κτίριο ιδιοκτησίας του 
Εθνικού και Καποδιστριακού 

Πανεπιστηµίου Αθηνών στην οδό Σκουφά 
45, όπου στεγάζεται το Ιστορικό Αρχείο 

του Πανεπιστηµίου.

Στιγµιότυπο από την οµιλία του Καθηγητή Οικονοµικής 
και Κοινωνικής Ιστορίας στο Εθνικό και Καποδιστριακό 
Πανεπιστήµιο Αθηνών και Συµβούλου ∆ιοίκησης 
της Alpha Bank, Κώστα Κωστή, κατά τον πρώτο Κύκλο 
των “Συναντήσεων”.

        ο Ιστορικό Αρχείο της Alpha Bank διοργανώνει, για δεύτερη συνεχή χρονιά, την επιτυχηµένη  
        σειρά διαλέξεων µε τίτλο “Συναντήσεις” και θέµα την Ιστορία της Μεταπολίτευσης. 

Πρόκειται για ένα µακρόπνοο εγχείρηµα που ξεκίνησε πέρυσι µε τον πρώτο κύκλο των σεµιναρίων, τα 
οποία φιλοδοξούν να οδηγήσουν στην έκδοση ενός πρωτότυπου συλλογικού τόµου πριν την Επέτειο 
της Μεταπολίτευσης το 2024. Μην λησµονούµε ότι το έτος 2024 κλείνουν πενήντα χρόνια από την 
έναρξη της περιόδου που ονοµάζουµε “Μεταπολίτευση”. 

Η επέτειος της Μεταπολίτευσης “αποτελεί µία ευκαιρία να εκτιµήσουµε τι είναι εκείνα που η 
Ελλάδα πέτυχε, αλλά και πού απέτυχε κατά το πρόσφατο παρελθόν της”, όπως είχε τονίσει 
στην έναρξη του 1ου Κύκλου ο Καθηγητής Οικονοµικής και Κοινωνικής Ιστορίας στο Εθνικό και 
Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών και Σύµβουλος ∆ιοίκησης της Alpha Bank, Κώστας Κωστής. 

Ο πρώτος κύκλος των 12 διαλέξεων, εγκαινιάστηκε το φθινόπωρο του 2021, σε συνεργασία µε το 
Μουσείο Μπενάκη και πραγµατοποιήθηκε από τον Νοέµβριο του 2021 έως και τον Μάιο του 2022. 
Οµιλητές και κοινό, µέσα σε ένα πολύ ευχάριστο και δηµιουργικό κλίµα διαλόγου, σε έναν χώρο όπου 
τηρούνταν όλα τα υγειονοµικά πρωτόκολλα για την πανδηµία, είχαν την ευκαιρία να συµµετέχουν 
ενεργά σε ένα από τα λίγα σεµινάρια που δεν ακυρώθηκαν ή µαταιώθηκαν κατά τη δύσκολη χρονιά 
που πέρασε.

Ο νέος κύκλος 2022-2023 των “Συναντήσεων” πρόκειται να ξεκινήσει στις 15 Νοεµβρίου 2022 και θα 
πραγµατοποιείται σε ένα ιστορικό κτίριο στο κέντρο της Αθήνας και συγκεκριµένα, στο κτίριο του Ιστορικού 
Αρχείου του Πανεπιστηµίου Αθηνών στην οδό Σκουφά 45. 

Οι διαλέξεις θα πραγµατοποιούνται κάθε δεύτερη Τρίτη του µήνα (µπορείτε να δείτε εδώ το Πρόγραµµα του 
νέου Κύκλου) και θα έχουν διάρκεια έως 90 λεπτά η καθεµία. 

Κατά τη νέα περίοδο 2022-2023, οι “Συναντήσεις” θα συνεχίσουν µε το ίδιο θέµα, την Ιστορία της 
Μεταπολίτευσης, ωστόσο, οι επί µέρους θεµατικές θα διευρυνθούν σηµαντικά και θα καλύψουν πεδία, όπως 
οι αµυντικές δαπάνες, η ισότητα των φύλων, ο Τύπος και τα περιοδικά, η γαστρονοµική κουλτούρα, η ανώτατη 
παιδεία, η εκκλησία, πολιτική και βία κ.ά., από οµιλητές οι οποίοι είναι διακεκριµένοι στο είδος τους. 

Το σεµινάριο είναι ανοιχτό για το κοινό και όσοι Υπάλληλοι των ∆ιευθύνσεων και των Καταστηµάτων της 
Alpha Bank ενδιαφέρονται, µπορούν να προσέρχονται ελεύθερα να το παρακολουθήσουν, καθώς δεν 
απαιτείται δήλωση συµµετοχής. 

• Μπορείτε να παρακολουθείτε τα video των οµιλιών από το επίσηµο κανάλι της Alpha Bank 
   στο YouTube εδώ.

programma.pdf
https://www.youtube.com/playlist?list=PLf2jzekNIzNs1v5I0U7rFhdlP6xGnlAqZ
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         Νοµισµατική Συλλογή της Τράπεζας, για πρώτη φορά, συνεργάζεται µε  
         την Εφορεία Αρχαιοτήτων Καβάλας και διοργανώνουν από κοινού δύο Εκπαιδευτικά 
Προγράµµατα για την Ιστορία του Νοµίσµατος. Οι δύο µουσειοβαλίτσες της Συλλογής θα 
φιλοξενηθούν στο Αρχαιολογικό Μουσείο Καβάλας, όπου µικροί και µεγάλοι θα έχουν την 
ευκαιρία να παρακολουθούν δωρεάν τα Εκπαιδευτικά Προγράµµατα, κάθε Τρίτη, 
από τις 18 Οκτωβρίου 2022 έως τις 13 Ιουνίου 2023.
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Οι Εκπαιδευτικές Μουσειοβαλίτσες της Νοµισµατικής Συλλογής της Alpha Bank 
στο Αρχαιολογικό Μουσείο Καβάλας 

Η

Από αριστερά: η Υπεύθυνη για τα 
Εκπαιδευτικά Προγράµµατα της 
Νοµισµατικής Συλλογής της Alpha Bank στο 
Αρχαιολογικό Μουσείο Καβάλας, κυρία 
Ελένη Κυτίδου, η Ματίνα ∆ηµοπούλου από 
τη Νοµισµατική Συλλογή της Alpha Bank και 
η Προϊσταµένη Εφορείας Αρχαιοτήτων 
Καβάλας, κυρία Σταυρούλα ∆αδάκη.
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Ειδικότερα, τα Εκπαιδευτικά Προγράµµατα στοχεύουν:

• στην απόκτηση γνώσεων για την ιστορία του νοµίσµατος, 
    του βασικού µέσου συναλλαγής, που ξεκίνησε από την αρχαία  
    Ελλάδα και διαµόρφωσε την εξέλιξη της νοµισµατικής ιστορίας  
    παγκοσµίως

• στην απόκτηση γνώσεων για την εξέλιξη των συναλλαγών, 
    τον κόσµο και τις αξίες. Οι µαθητές γνωρίζουν ιστορικά  
    πρόσωπα και γεγονότα και συζητούν για ιστορικά θέµατα, τα  
    οποία συνδέονται µε τη βαθµίδα εκπαίδευσης και τη σχολική  
    ύλη

• στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και του οικονοµικού γραµµατισµού. Οι µαθητές κρατούν στα χέρια τους το πρώτο  
    νόµισµα της ιστορίας και ορισµένα σηµαντικά νοµίσµατα από την αρχαιότητα έως σήµερα.

Πληροφορίες διεξαγωγής Εκπαιδευτικών Προγραµµάτων
Χώρος διεξαγωγής: Αρχαιολογικό Μουσείο Καβάλας

Ηµέρα διεξαγωγής: Κάθε Τρίτη, από 18 Οκτωβρίου 2022 έως 13 Ιουνίου 2023

Κόστος συµµετοχής: ∆ωρεάν

∆ιάρκεια προγράµµατος: 1 ώρα

Απαραίτητη η δήλωση συµµετοχής

Υπεύθυνη Προγραµµάτων: Ελένη Κυτίδου

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2510-222335 (211)
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Συµµετοχή της Συλλογής Έργων Τέχνης της Alpha Bank στην έκθεση
“ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ: Λάµψη - Καταστροφή - Ξεριζωµός - ∆ηµιουργία” 

στο Μουσείο Μπενάκη - Πειραιώς 138
        Συλλογή Έργων Τέχνης της Τράπεζας συµµετέχει στη µεγάλη επετειακή έκθεση “ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ:  
        Λάµψη – Καταστροφή – Ξεριζωµός – ∆ηµιουργία”, που πραγµατοποιείται στο Μουσείο Μπενάκη-  

        Πειραιώς 138, µε αφορµή τη συµπλήρωση 100 χρόνων από τη Μικρασιατική Καταστροφή.

Από τις 15 Σεπτεµβρίου 2022, το Μουσείο Μπενάκη και το Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών παρουσιάζουν 
το χρονικό του µικρασιατικού ελληνισµού. Περισσότερα από 1.000 εκθέµατα και πάνω από 500 
φωτογραφίες θα ζωντανέψουν την ακµή του ελληνισµού πριν από τους διωγµούς, τη δραµατική περίοδο 
1919-1923 καθώς και την εγκατάσταση και ενσωµάτωση των προσφύγων στην Ελλάδα.

Η Έκθεση, που τελεί υπό την Αιγίδα της Α.Ε. της Προέδρου της ∆ηµοκρατίας Kατερίνας Σακελλαροπούλου, 

είναι διαρθρωµένη σε τρεις ενότητες: 

Στην πρώτη ενότητα παρουσιάζεται η “λάµψη” του ελληνισµού της Μικράς Ασίας, από την Ιωνία και τα δυτικά παράλια, την Καππαδοκία και τις νότιες 
επαρχίες, τον Πόντο, την Κωνσταντινούπολη και την Ανατολική Θράκη.

Στη δεύτερη ενότητα παρουσιάζεται η περίοδος των διωγµών, του τέλους του Α΄ Παγκόσµιου Πολέµου και των Συνθηκών, η περίοδος της 
ελληνικής απόβασης και της µικρασιατικής εκστρατείας, η “καταστροφή” του 1922 καθώς και η Έξοδος των προσφύγων.

Η τρίτη και τελευταία ενότητα της Έκθεσης επικεντρώνεται στην εγκατάσταση και την ενσωµάτωση των εκπατρισµένων στην Ελλάδα 
καθώς και την επίδραση που η παρουσία τους είχε σε πολλούς τοµείς της ελληνικής κοινωνίας.
Παρουσιάζονται έργα τέχνης, εικόνες, εκκλησιαστικά, πολεµικά και προσωπικά κειµήλια, ενδυµασίες, κοσµήµατα, χειροτεχνήµατα, χάρτες, 
φωτογραφίες, αρχειακό και κινηµατογραφικό υλικό, εφηµερίδες, επιστολές, κάρτες και πολλά άλλα τεκµήρια.

∆ιάρκεια έκθεσης: 15.9.2022 – 12.2.2023

Μουσείο Μπενάκη- Πειραιώς 138

Πειραιώς 138 & Ανδρονίκου, 118 54 Αθήνα

Ώρες λειτουργίας

Πέµπτη, Κυριακή: 10:00-18:00

Παρασκευή, Σάββατο: 10:00-22:00

∆ευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη: Κλειστό

Η
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Για τις ανάγκες της Έκθεσης, η Συλλογή Έργων Τέχνης της Τράπεζας παραχώρησε τα παρακάτω έργα τέχνης:

• Θεόφιλος (Χατζηµιχαήλ), Εν Σµύρνη Τουρκικόν Πεταλοποιείον, 1930

• Κωνσταντίνος Βολανάκης, Στον Κεράτειο Κόλπο, 1892

• Γεώργιος Προκοπίου, Το Βλητοφόρον, 1928

• Γεώργιος Προκοπίου, Οι τσολιάδες

• Γιάννης Ψυχάκης, Η καταστροφή της Σµύρνης

• Πάνος Αραβαντινός, Προσωπογραφία του Βασιλέως Κωνσταντίνου

• Σπυρίδων Λοβέρδος, Ο Μητροπολίτης Σµύρνης Χρυσόστοµος, 1929, βιβλίο µε εικονογράφηση του Κωνσταντίνου Παρθένη.

Θεόφιλος (Χατζηµιχαήλ) 
Εν Σµύρνη Τουρκικόν 
Πεταλοποιείον, 1930
Αραιωµένο λάδι σε πανί 
85,5 x 112 εκ.

Συλλογή Έργων Τέχνης 
Alpha Bank

Γεώργιος Προκοπίου 
Το Βλητοφόρον, (1928)
Λάδι σε µουσαµά 
77 x 97 εκ.

Συλλογή Έργων Τέχνης 
Alpha Bank

Κωνσταντίνος Βολανάκης 
Στον Κεράτειο Κόλπο, 1892
Λάδι σε µουσαµά 
80 x 130 εκ.

Συλλογή Έργων Τέχνης 
Alpha Bank

Γιάννης Ψυχάκης 
Η Καταστροφή της Σµύρνης
Λάδι σε µουσαµά 
63 x 130 εκ.

Συλλογή Έργων Τέχνης 
Alpha Bank
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Τ

Η Συλλογή Έργων Τέχνης της Alpha Bank συµµετέχει στην έκθεση 
“Light Negative Positive – Η Ελληνικότητα της Χρύσας” 

στο MOMus-Μουσείο Άλεξ Μυλωνά 
        ην Παρασκευή, 14 Οκτωβρίου 2022, εγκαινιάστηκε στο MOMus-Μουσείο Άλεξ Μυλωνά, 
        η έκθεση µε τίτλο “Light Negative Positive – Η Ελληνικότητα της Χρύσας”, προς τιµήν της 
µεγάλης Ελληνοαµερικανίδας καλλιτέχνιδας.

Η Χρύσα Βαρδέα (Chryssa) γεννήθηκε στην Αθήνα, το 1933 και πέθανε το 2013. Σπούδασε 
ζωγραφική στην Ακαδηµία Grande Chaumière του Παρισιού (1953-1954) και στη School of Fine Arts 
του Σαν Φρανσίσκο στην Καλιφόρνια (1954-1955). Από το 1955 εγκαταστάθηκε στη Νέα Υόρκη. Η 
δηµιουργία της βρίσκεται στην αιχµή της πρωτοπορίας της αµερικάνικης και της διεθνούς τέχνης κυρίως 
κατά τις δεκαετίες του 1950 και του 1960. Με το έργο της, που περιελάµβανε κυρίως έργα γλυπτικής 
και κατασκευές στις οποίες χρησιµοποιούσε σύγχρονα υλικά, όπως για παράδειγµα φως νέον, 
αναζητούσε επίµονα και αδιαπραγµάτευτα την “πραγµατικότητα” στην τέχνη, παραµένοντας ταυτόχρονα, 

ελεύθερη και αδέσµευτη, µε στόχο να εκφράσει την εποχή της. 
Βασικός της στόχος ήταν η διατήρηση της διαλεκτικής σχέσης 
ανάµεσα στις πολιτισµικές της καταβολές και στην πολυπλοκότητα 
του υλιστικού, φωτεινού κόσµου της Νέας Υόρκης, όπου έζησε το 
µεγαλύτερο µέρος της ζωής της, στο κέντρο της κουλτούρας της 
µαζικής κατανάλωσης και πληροφόρησης. Ο κεντρικός πυρήνας 
της Έκθεσης στο Μουσείο Άλεξ Μυλωνά, αποτελείται από µία ενότητα σχεδίων της Χρύσας, τα οποία 
δώρισε ο αρχιτέκτονας, ερευνητής και συγγραφέας Αλέξανδρος Τζώνης (Alexander Tzonis) και η 
σύντροφός του Liane Lefaivre, το 2017, στο Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης και σήµερα, ανήκουν 
στη συλλογή του MOMus.

Για τις ανάγκες της Έκθεσης, η Συλλογή Έργων Τέχνης της Τράπεζας δάνεισε στο Μουσείο 
Άλεξ Μυλωνά τέσσερα γλυπτά από µάρµαρο, τα οποία προέρχονται από την εµβληµατική σειρά 
έργων της µε γενικό τίτλο “Κυκλαδικά Βιβλία”. Αρχικά, τα Κυκλαδικά Βιβλία είχαν δηµιουργηθεί σε 
γύψο κατά την περίοδο 1957-1962. Το 1996 αποφάσισε να τα µεταφέρει σε πεντελικό µάρµαρο, το 

κατεξοχήν κλασικό υλικό της τέχνης της γλυπτικής, δίνοντας µε αυτόν τον τρόπο µία διαφορετική εκδοχή τους. Χάρη στα “Κυκλαδικά 
Βιβλία”, η Χρύσα αντιµετωπίζεται ως πρόδροµος της µινιµαλιστικής τέχνης και µία από τις σηµαντικότερες σύγχρονες Ελληνίδες γλύπτριες. 

∆ιάρκεια έκθεσης: 
14 Οκτωβρίου 2022 – 29 Ιανουαρίου 2023
MOMus-Μουσείο Άλεξ Μυλωνά
Πλατεία Αγίων Ασωµάτων 5, Θησείο, 105 54 Αθήνα
Ωράριο λειτουργίας:
Τρίτη, Τετάρτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή: 11:00-19:00
Πέµπτη: 11:00-22:00
∆ευτέρα: κλειστό

Από αριστερά: Ο κ. Επαµεινώνδας 
Χριστοφιλόπουλος, η ∆ρ ∆έσποινα 
Τσούργιαννη και ο κ. Γιάννης Μπόλης, 
Επιµελητής της Έκθεσης και 
Προϊστάµενος του MOMus-Μουσείου 
Άλεξ Μυλωνά.

Από αριστερά: Η ∆ρ ∆έσποινα 
Τσούργιαννη, από τη Συλλογή Έργων 

Τέχνης της Alpha Bank, ο Υφυπουργός 
Πολιτισµού κ. Νικόλας Γιατροµανωλάκης, 
ο κ. Αλέξανδρος Τζώνης, αρχιτέκτονας, 

συγγραφέας, ερευνητής και Οµότιµος 
Καθηγητής στο Τεχνολογικό 

Πανεπιστήµιο του Delft και 
ο κ. Επαµεινώνδας Χριστοφιλόπουλος, 

Πρόεδρος του ∆.Σ. του MOMus.
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       πρόσοψη του εµβληµατικού κτιρίου του Μουσείου Χαρτονοµισµάτων Ιονικής Τραπέζης-Alpha Bank απετέλεσε το  

       σκηνικό της συναυλίας, που πραγµατοποίησε η Μπαντίνα της Φιλαρµονικής Εταιρείας Κέρκυρας (Παλαιά 

Φιλαρµονική) µε τη συµµετοχή της ∆ηµοτικής Χορωδίας Κέρκυρας, “∆ηµόδοκος”, στην πλατεία Ηρώων Κυπριακού 

Αγώνα στην Κέρκυρα, παρουσία πλήθους κόσµου.

Επιπλέον, ένας µουσικός, σολίστ της Φιλαρµονικής, πληµµύρισε την ατµόσφαιρα µε µελωδίες, παίζοντας τροµπέτα 

µπροστά στο παράθυρο του 1ου ορόφου του Μουσείου.

Η

Συµµετοχή του Μουσείου Χαρτονοµισµάτων Ιονικής Τραπέζης-Alpha Bank
στη συναυλία της Μπαντίνας της Φιλαρµονικής Εταιρείας Κέρκυρας
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∆ωρεά βιβλίων σε αθλητικούς και πολιτιστικούς συλλόγους
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         το πλαίσιο της πολιτικής της Τράπεζας για την προβολή του ελληνικού πολιτισµού, 

         η Βιβλιοθήκη της Alpha Bank προέβη στη δωρεάν διάθεση 54 αντιτύπων 

Εκδόσεων της Τράπεζας και 46 αντιτύπων λογοτεχνικών εκδόσεων τρίτων, στον 

Αθλητικό Σύλλογο “Ιωνικός” Νέας Φιλαδέλφειας, προκειµένου να διανεµηθούν 

στα παιδιά που συµµετέχουν στις αθλητικές δραστηριότητες του Συλλόγου και 54 

Εκδόσεών της και 70 λογοτεχνικών εκδόσεων τρίτων στον Πολιτιστικό Σύλλογο 

Πύλας Μεσσηνίας για τη δηµιουργία τοπικής βιβλιοθήκης.

Σ 

Στιγµιότυπο από την παράδοση των εκδόσεων στον Αθλητικό Σύλλογο 
"Ιωνικός" Νέας Φιλαδέλφειας.

Η ευχαριστήρια επιστολή που µας έστειλε
 ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πύλας Μεσσηνίας για

 τη δωρεά των εκδόσεων. 
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Ο Κατάλογος αυτός εκδόθηκε µε την ευκαιρία της πρώτης µεγάλης Έκθεσης της Νοµισµατικής Συλλογής της Alpha Bank στο 
Μουσείο Μπενάκη το καλοκαίρι του 2007. Περιλαµβάνει επιλεκτικά 206 νοµίσµατα από ολόκληρο τον αρχαίο κόσµο, από τη σηµερινή 
Μεγάλη Βρετανία έως την Ινδία και από την Ουκρανία έως την Αφρική. Όλα τα νοµίσµατα παρουσιάζονται σε φυσικό µέγεθος και σε 
µεγέθυνση, ενώ υπάρχει και σύντοµο ιστορικό κείµενο για τις νοµισµατικές εκδόσεις κάθε περιοχής.

       Alpha Bank προσφέρει την έκδοση “Νόµισµα Ελληνικόν. Η Συλλογή της Alpha Bank” (ελληνική και αγγλική έκδοση) 
       µε έκπτωση 40% καθ’ όλη τη διάρκεια του Νοεµβρίου 2022.Η

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

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία, µπορείτε να επικοινωνείτε µε τη Βιβλιοθήκη της Alpha Bank στους αριθµούς 
τηλεφώνου: 210 326 2440 και 210 326 2442. 

∆ήµητρα Τσαγκάρη

Αθήνα 2007

Alpha Bank

∆ιαστάσεις 32 x 24 εκ.

Σελίδες 311

Ελληνικά, αγγλικά

ISBN 978-960-88823-7-9 (ελληνική έκδοση)

ΙSBN 978-960-88823-8-6 (αγγλική έκδοση)

Τιµή: Ευρώ 18,00 (πανόδετο)
        Ευρώ 12,00 (µαλακό εξώφυλλο - µόνο στην ελληνική έκδοση)

Προσφορά έκδοσης από την Alpha Bank

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


ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ

Ίδρυµα Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου
To Ίδρυµα Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου στήριξε, κατά τη θερινή περίοδο,

τη διοργάνωση αξιόλογων φεστιβάλ θεάτρου, µουσικής και χορού.
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          ε χρονολογική σειρά, αναφέρουµε πρώτο, το Φεστιβάλ Θεάτρου Βαλίτσας που επέστρεψε εφέτος,  
         δυναµικά, µε αφιέρωµα στην έννοια του διαφορετικού. Το Φεστιβάλ διοργανώθηκε από την Καλλιτεχνική 
Εταιρεία Labillusions και τη Helix Theatre σε συνεργασία µε το Θέατρο 104, από τις 15 έως τις 30 Ιουνίου 2022.

Ακολούθησε το Φεστιβάλ Κλασικής Μουσικής Κουφονησίων που πραγµατοποίησε η ΑΜΚΕ Intrarti από 
τις 15 Ιουλίου έως τις 8 Αυγούστου 2022, στο Άνω Κουφονήσι. Για έβδοµη συνεχή 
χρονιά, παρουσιάστηκε στο φιλότεχνο κοινό ένα ξεχωριστό πρόγραµµα κλασικού 
ρεπερτορίου.

Επίσης, στις 23 Ιουλίου 2022, εγκαινιάστηκε το δωδέκατο ∆ιεθνές Φεστιβάλ 
Σύγχρονου Χορού “Dance Days Chania” µε τίτλο “Σώµα σε εκκίνηση - Σώµα σε 
ενσυναίσθηση”. Το Φεστιβάλ που βρήκε ενθουσιώδη ανταπόκριση από το εντόπιο και 
ξένο κοινό στην καρδιά του καλοκαιριού διήρκεσε έως τις 4 Αυγούστου 2022, µε 
παραστάσεις, σεµινάρια, εργαστήρια/masterclasses, δράσεις στον δηµόσιο χώρο 
και αφιέρωµα στο video dance.

Στη συνέχεια, πραγµατοποιήθηκε το 18ο ∆ιεθνές Φεστιβάλ Κλασικής Μουσικής Κυκλάδων από τις 
6 έως τις 13 Αυγούστου 2022. Μετά από τις δύο τελευταίες διοργανώσεις του, που πραγµατοποιήθηκαν σε 
ανοικτούς χώρους λόγω της πανδηµίας, το Φεστιβάλ επέστρεψε στο “σπίτι” του, στο εµβληµατικό Θέατρο 

Απόλλων της Ερµούπολης Σύρου. Η φετινή διοργάνωση ήταν αφιερωµένη στη µνήµη 
του σπουδαίου ζωγράφου, Αλέκου Φασιανού, ο οποίος είχε φιλοτεχνήσει τον 
λογότυπο του Φεστιβάλ.

Τέλος, το ∆ιεθνές Φεστιβάλ Αναλόγιο, ένας σηµαντικός θεσµός για τη γραφή, τη 
λογοτεχνία, το θέατρο και τις τέχνες επέστρεψε για δέκατη ένατη συνεχή χρονιά, από 
τις 21 έως τις 27 Σεπτεµβρίου 2022, στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας. Συµµετέχοντες 
από 20 χώρες δηµιουργοί: συγγραφείς, µεταφραστές, θεωρητικοί, κριτικοί, ηθοποιοί 
και σκηνοθέτες, καθώς και σχολές θεάτρου, καλλιτεχνικά σχήµατα, νέα θεατρικά 
κείµενα, αρχαιόθεµη δραµατουργία και ταινίες συνετέλεσαν και στη φετινή επιτυχή 
διοργάνωση µε κεντρικό αφιέρωµα στον θεατρικό συγγραφέα, πεζογράφο και ποιητή 
Ιάκωβο Καµπανέλλη. 

Μ 



ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ

Ίδρυµα Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου
“Βραβείο Άννυ Σ. Κωστοπούλου” 
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Σ        τις 3 Ιουλίου 2022, απεβίωσε η Επίτιµη Αντιπρόεδρος του Ιδρύµατος Ιωάννου Φ.  

       Κωστοπούλου, Αναστασία (Άννυ) Σ. Κωστοπούλου. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του 

Ιδρύµατος Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου αποφάσισε µε Ψήφισµα που δηµοσιεύθηκε στον 

Τύπο να καθιερώσει εις µνήµην της το “Βραβείο Άννυ Σ. Κωστοπούλου”. Το Βραβείο θα 

απονέµεται στη λήξη εκάστου ακαδηµαϊκού έτους, αρχής γενοµένης το έτος 2023, στον 

αποφοιτήσαντα σπουδαστή ή στην αποφοιτήσασα σπουδάστρια της Ανωτάτης Σχολής 

Καλών Τεχνών της Αθήνας µε τον υψηλότερο βαθµό Πτυχίου.

Αναστασία (Άννυ) Σ. Κωστοπούλου 
(1933-2022)

Γεννηµένη στην Αθήνα, το 1933, κόρη του τραπεζίτη Σπύρου Ι. Κωστόπουλου και 

της ζωγράφου Ευρυδίκης Κωστοπούλου, έκανε ελεύθερες σπουδές στη ζωγραφική κοντά 

στη Γ. Περσάκη (1965-1969) και παρακολούθησε µαθήµατα στη Byam Shaw School of 

Art του Λονδίνου. Είχε παρουσιάσει το έργο της σε ατοµικές και οµαδικές εκθέσεις. 

H Αναστασία Κωστοπούλου διετέλεσε Μέλος ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ιδρύµατος 

Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου από ιδρύσεώς του και το 1984, ανέλαβε καθήκοντα 

Αντιπροέδρου έως το 2019, που ανακηρύχθηκε Επίτιµη Αντιπρόεδρος του Ιδρύµατος. 

Ιδρύτρια του Ιδρύµατος Ευσταθίας Ι. Κωστοπούλου, διετέλεσε Αντιπρόεδρος ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου από το 1989 έως τον θάνατό της, το 2022.
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Alpha Home Insurance: Εδώ κατοικεί η ασφάλεια 

Η         Alpha Bank, θέλοντας να βρίσκει λύσεις µε σκοπό την κάλυψη των ολοένα αυξανόµενων αναγκών των Πελατών της,  
        σε συνεργασία µε την Generali, προσφέρει τη νέα ασφαλιστική σειρά Alpha Home Insurance, η οποία περιλαµβάνει 
τα δύο ακόλουθα Προγράµµατα:

• Alpha Home Insurance Superior                • Alpha Home Insurance Basic 

Με σκοπό την προβολή της νέας ασφαλιστικής σειράς πραγµατοποιήθηκε κατά τους µήνες Αύγουστο και Σεπτέµβριο, 
διαφηµιστική εκστρατεία µέσω Τύπου και διαδικτύου. Με κύριο µήνυµα επικοινωνίας: “ Ζηµιά στο σπίτι; ∆ιορθώνεται.” 
προβάλλεται, µε ένα ευρηµατικό δηµιουργικό, η κάλυψη που παρέχει το Alpha Home Insurance σε περίπτωση πυρκαγιάς, 
φυσικών φαινοµένων, κλοπής και άλλων απρόβλεπτων κινδύνων.

• Μπορείτε να δείτε εδώ, το διαφηµιστικό σποτ.



Περισσότεροι από 100.000 οι Followers 
της εταιρικής σελίδας της Alpha Bank στο LinkedIn

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
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        corporate σελίδα της Alpha Bank στο LinkedIn ξεπέρασε τον Σεπτέµβριο, τους 100.000 Followers και αυτή τη στιγµή,  

        η Alpha Bank είναι η πρώτη Τράπεζα στην Ελλάδα που πετυχαίνει αυτό το σηµαντικό milestone.

Η σελίδα βρίσκεται επίσης, στη 2η θέση πανελλαδικά και “µεγαλώνει” µε ταχύτατους ρυθµούς, στοχεύοντας πολύ σύντοµα 

στην πρωτιά!

Η

https://www.linkedin.com/company/alpha-bank
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• Ανανέωση και διακόσµηση σπιτιού, µε Bonus! 

Πρόγραµµα Επιβράβευσης Bonus 
Προωθητικές ενέργειες

        ραγµατοποιήθηκε προωθητική ενέργεια εξαργύρωσης µόνο µε τους µισούς Bonus  

       πόντους στην ΙΚΕΑ.

Η χρονική διάρκεια της ενέργειας ήταν από τις 20.8.2022 έως τις 4.9.2022, και προβλήθηκε 

µέσω Bonus App, SoMe (FB/IG), Newsletter, SMS/Viber και www.alpha.gr

Π

        ραγµατοποιήθηκε φθινοπωρινή προωθητική ενέργεια συλλογής 10 Bonus πόντων για κάθε 1€ αγορών µε όλες τις κάρτες  
        Bonus της Alpha Bank στους επιλεγµένους Συνεργάτες ένδυσης, υπόδησης του Προγράµµατος, attica, Intersport, 
Mothercare, Adidas, UnderArmour, Fila, Puma, Heaven of Brands, Bodytalk, Dpam, All About Sneakers, 
megafitness.gr, bloobox.gr.
     
Η χρονική διάρκεια της ενέργειας ήταν από τις 29.8.2022 έως τις 15.9.2022, και προβλήθηκε µέσω Digital Campaign, Bonus 
App, SoMe (FB/IG), Newsletter, SMS/Viber και www.alpha.gr

Π

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

• Όλα αλλάζουν το φθινόπωρο… άλλαξε κι εσύ, µε Bonus!  

https://www.alpha.gr/el/idiotes/bonus
https://www.alpha.gr/el/idiotes/bonus
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        ροωθητική ενέργεια συλλογής Bonus πόντων µε τίτλο “Bonus στην καθηλωτική εµπειρία  
       θέασης!” πραγµατοποιήθηκε από τις 21.8.2022 έως τις 31.8.2022, και προβλήθηκε 
µέσω Bonus App, SoMe (FB/IG) και www.alpha.gr
Π

        ραγµατοποιήθηκε προωθητική ενέργεια ενέργεια συλλογής Bonus πόντων µε τίτλο 
        “Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά µε Bonus!”.   

Η χρονική διάρκεια της ενέργειας ήταν από τις 20.8.2022 έως τις 20.9.2022, και προβλήθηκε 
µέσω Bonus App, SoMe (FB/IG), Newsletter, SMS/Viber και www.alpha.gr

Π

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

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

         ραγµατοποιήθηκε προωθητική ενέργεια συλλογής Bonus πόντων µε τίτλο  

         “Ανακυκλώνω-Αλλάζω συσκευή” µε Bonus!
 

Η χρονική διάρκεια της ενέργειας ήταν από την 1.8.2022 έως τις 10.9.2022, και προβλήθηκε 

µέσω Bonus App, SoMe (FB/IG) και www.alpha.gr

Π

• Προωθητικές ενέργειες σε συνεργασία 
   µε την εταιρεία Κωτσόβολος

https://www.alpha.gr/el/idiotes/bonus
https://www.alpha.gr/el/idiotes/bonus
https://www.alpha.gr/el/idiotes/bonus
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Η Alpha Bank συµµετέχει στο “Ταµείο Εγγυοδοσίας Καινοτοµίας” 
της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας - HDB

Η        Alpha Bank στηρίζει τα επενδυτικά σχέδια των ελληνικών Καινοτόµων Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων (ΜµΕ), µέσω του  
        “Ταµείου Εγγυοδοσίας Καινοτοµίας” της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας - HDB, χρηµατοδοτώντας µε προνοµιακούς 
όρους τις επιχειρηµατικές τους ανάγκες σε ενσώµατα ή άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία και κεφάλαιο κίνησης. 

Συγκεκριµένα, τα επενδυτικά σχέδια στοχεύουν σε έναν ή περισσότερους από τους παρακάτω τύπους Καινοτοµίας:

I. Καινοτοµίες Προϊόντων, δηµιουργία και εισαγωγή στην αγορά ενός νέου ή σηµαντικά βελτιωµένου προϊόντος  
     (αγαθού/υπηρεσίας).
II. Καινοτοµίες ∆ιαδικασίας, εφαρµογή µίας νέας ή σηµαντικά βελτιωµένης διαδικασίας παραγωγής, µεθόδου διανοµής κ.λπ.
III. Καινοτοµίες Marketing, εφαρµογή µίας νέας στρατηγικής µάρκετινγκ που απαιτεί σηµαντικές µεταβολές στον  
      σχεδιασµό/συσκευασία/τοποθέτηση/προώθηση ή/και στην τιµολόγηση του προϊόντος.
IV.  Οργανωτικές Καινοτοµίες, εφαρµογή µίας νέας οργανωτικής  µεθόδου στις επιχειρησιακές πρακτικές της επιχείρησης, στην
       οργάνωση της εργασίας ή στις σχέσεις συνεργασίας της επιχείρησης.

Η Τράπεζα θα χρηµατοδοτήσει µε τους ακόλουθους ευνοϊκούς όρους τις επιλέξιµες καινοτόµες ΜµΕ: 

• Υψηλό ποσό χρηµατοδότησης έως Ευρώ 400.000.
• Προνοµιακή Τιµολόγηση & Μειωµένες Εξασφαλίσεις, λόγω της Εγγύησης 80% της ΕΑΤ.
• Επιχορήγηση έως 20% του Κεφαλαίου, µε την επίτευξη Κριτηρίων Καινοτοµίας (15%) ή/και ESG (επιπλέον 5%).
• Ευελιξία αποπληρωµής, µε διάρκεια δανείου έως 120 µήνες.

Το Πρόγραµµα διατίθεται έως την 31.12.2025, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχει προηγηθεί η εξάντληση του Προϋπολογισµού και 
οι ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις θα πρέπει αρχικά, να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση στο Πληροφοριακό Σύστηµα Κρατικών 
Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), µέσω του δικτυακού τόπου www.ependyseis.gr/mis, δηλώνοντας ότι θέλουν να χρηµατοδοτηθούν από την 
Alpha Bank.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τους όρους και τις προϋποθέσεις υπαγωγής στο Πρόγραµµα, είναι διαθέσιµες στην 
ιστοσελίδα της Alpha Bank.

Η χρηµατοδότηση πραγµατοποιείται µε την εγγύηση που παρέχεται από το 
Ταµείο Εγγυοδοσίας Καινοτοµίας της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας,

 που χρηµατοδοτείται από το Ελληνικό ∆ηµόσιο.

https://www.ependyseis.gr/mis
https://www.alpha.gr/el/epixeiriseis/anaptuksiaka-programmata/tameio-egguodosias-kainotomias
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“ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ”:  Νέο κανάλι επικοινωνίας 
για τους Επιχειρηµατικούς Πελάτες µας στο Alpha Bank Intranet

Σ        το πλαίσιο της παροχής ολοκληρωµένων συµβουλευτικών υπηρεσιών στους Επιχειρηµατικούς Πελάτες µας, εγκαινιάζουµε ένα    
       νέο κανάλι επικοινωνίας µε την ενότητα “ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ”, στο Alpha Bank Intranet. Πρόκειται για εσωτερική 
πύλη ενηµέρωσης αναφορικά µε τις τρέχουσες επενδυτικές δράσεις αλλά και εκείνες που αναµένονται προσεχώς και διατίθενται στο 
πλαίσιο του Ταµείου Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας, του ΕΣΠΑ και του Αναπτυξιακού Νόµου 4887/2022. 

Η νέα ενότητα “ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ” θα εµπλουτίζεται σε τακτή βάση, ώστε η παρεχόµενη πληροφόρηση να παραµένει 
πάντοτε επίκαιρη, ουσιαστική και ολοκληρωµένη σε σχέση µε τους διαθέσιµους πόρους, στόχους και αναδυόµενες τάσεις.

Αποστολή µας είναι να βρισκόµαστε στο πλευρό κάθε επιχειρηµατικής πρωτοβουλίας προόδου, µε την εµπειρία και το υψηλό 
επίπεδο εξειδίκευσης των Στελεχών µας. Με την επιλογή του πλέον κατάλληλου, αναπτυξιακού, χρηµατοδοτικού εργαλείου, 
υποστηρίζουµε αποτελεσµατικά τον σχεδιασµό ενίσχυσης της παραγωγικότητας και της καινοτοµικής ικανότητας των επιχειρήσεων, 
συνδράµοντας στην πορεία ωρίµανσης και επιτυχίας των επιχειρηµατικών τους σχεδίων και προσδοκιών.

https://alphabankintranet.alphasso.gr/trapeziki-mikron-epixeiriseon/
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Κορυφαία επίδοση της Τράπεζας στα “Environmental Awards 2022” 
µε 6 βραβεία

         ε την κορυφαία διάκριση “Environmental Stewardship of the Year” και 5 σηµαντικά βραβεία, 2 Gold, 2 Silver 
         και 1 Bronze, τιµήθηκε η Τράπεζά µας στην Τελετή Απονοµής των Environmental Awards 2022, την Τετάρτη, 28 

Σεπτεµβρίου 2022, επιβεβαιώνοντας την υψηλή περιβαλλοντική της υπευθυνότητα και τον θετικό αντίκτυπο των δράσεων που υλοποιεί 

για το Περιβάλλον και την Κοινωνία.

Οι διακρίσεις αφορούσαν σε προϊόντα και προγράµµατα για τη βιώσιµη/ηλεκτρική κινητικότητα, το περιβάλλον, την εθνική πολιτιστική 

κληρονοµιά αλλά και τις επιδόσεις της Alpha Bank σε διεθνείς δείκτες ESG.

<      65/ 94      >

Στελέχη της Alpha Bank στην απονοµή της διάκρισης 
“Environmental Stewardship of the Year”.
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Η Επικεφαλής Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της 
Τράπεζας, Ρούλη Χριστοπούλου, µε το Gold βραβείο 

που απονεµήθηκε στην Alpha Bank για το 
Πρόγραµµα “Μαζί, µε στόχο το περιβάλλον”.

Η Σύλβια Κουρκουλή, Senior Officer
 στη ∆ιεύθυνση Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης

και Βιωσιµότητας της Alpha Bank, παραλαµβάνει το 
Gold βραβείο για τις επιδόσεις και τη συµµετοχή της 

Τράπεζας σε κορυφαίους διεθνείς δείκτες
 και φορείς ESG.

Στελέχη της ∆ιεύθυνσης Χρηµατοδοτήσεων 
Ιδιωτών - Καταναλωτικά και Προσωπικά ∆άνεια, 
και της ∆ιεύθυνσης Κεντρικής ∆ιαχείρισης 
Προµηθειών και Εξωτερικών Αναθέσεων, κατά 
την απονοµή των βραβείων.

Συγκεκριµένα, η Τράπεζα απέσπασε:

• Gold βραβείο στην κατηγορία “ESG Initiatives”, για τη συµµετοχή της και τις συνεχώς 

βελτιούµενες επιδόσεις της σε κορυφαίους διεθνείς δείκτες και φορείς ESG, όπως ο 

χρηµατιστηριακός δείκτης αειφορίας FTSE4Good, στον οποίο συµπεριλήφθηκε, για έκτη συνεχή 

χρονιά, έπειτα από αξιολόγηση του διεθνούς οργανισµού FTSE Russell, o MSCI ESG Rating και 

ο ISS ESG Quality Score.

• Gold βραβείο στην κατηγορία “Environmental CSR”, για το Πρόγραµµα Εταιρικής 

Υπευθυνότητας “Μαζί, µε στόχο το περιβάλλον”, το οποίο έχει στόχο την άµεση στήριξη 

τοπικών κοινωνιών και πολυάριθµων κοινωνικών οµάδων που έχουν πληγεί από πυρκαγιές, 

πληµµύρες, σεισµούς ή άλλα έκτακτα γεγονότα.

• Silver βραβείο στην κατηγορία “Cultural 
Heritage” για το Πρόγραµµα “Οι φθορές που 
πληγώνουν” που στοχεύει στη συντήρηση και 

προστασία της πολιτιστικής µας κληρονοµιάς. 

• Silver βραβείο στην κατηγορία “Sustainable 
Product or Service” για το καταναλωτικό δάνειο 

“Alpha Πράσινες Λύσεις – Ηλεκτροκίνηση”, το 

οποίο η Alpha Bank ανέπτυξε αποκλειστικά για τους 

µόνιµους κατοίκους της Αστυπάλαιας, στο πλαίσιο της προσπάθειας να καταστεί το νησί πρότυπο 

βιωσιµότητας στη Μεσόγειο.

• Bronze βραβείο στην κατηγορία “Sustainable Transport” για τις πρωτοβουλίες βιώσιµης 

µετακίνησης που έχει αναπτύξει και υλοποιεί η Τράπεζα, αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες.

https://www.alpha.gr/el/omilos/etairiki-upeuthunotita/periballon
https://www.alpha.gr/el/omilos/etairiki-upeuthunotita/politismos/oi-fthores-pou-pligonoun
https://www.alpha.gr/el/omilos/etairiki-upeuthunotita/politismos/oi-fthores-pou-pligonoun
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∆ιπλή διάκριση Εταιρικής Υπευθυνότητας για την Alpha Bank
 στα “Bravo Sustainability Awards 2022”

        ύο πολύ σηµαντικές διακρίσεις απέσπασε η Alpha Bank στα “Bravo Sustainability Awards 2022”, στο πλαίσιο της Εβδοµάδας  
        Βιώσιµης Ανάπτυξης “Bravo Sustainability Week 2022”, που διοργανώθηκε από το QualityNet Foundation. 

Οι πρωτοβουλίες που βραβεύθηκαν είναι το Πρόγραµµα “Μαζί, µε στόχο το περιβάλλον”, στον πυλώνα “Περιβάλλον: Ανταπόκριση σε 
φυσικές καταστροφές”, και το Πρόγραµµα “Οι φθορές που πληγώνουν”, στον πυλώνα “Κοινωνία: Συνεργασία ιδιωτικού και 
δηµόσιου φορέα”.

Ο ∆ιευθυντής Επικοινωνίας και Εταιρικών Σχέσεων της Τράπεζας, Γιώργος Τερζής, ο οποίος παρέλαβε το βραβείο για το 
Πρόγραµµα “Μαζί, µε στόχο το περιβάλλον” δήλωσε: “Καµία επιχείρηση δεν µπορεί να αρκείται στην άδεια λειτουργίας από την 

Πολιτεία, εάν, την ίδια στιγµή, δεν έχει εξασφαλίσει την αποδοχή του κοινωνικού 
συνόλου ότι τηρεί τα υψηλότερα ηθικά standards ως προς τη λειτουργία της και, 
παράλληλα, στέκεται ενεργά στο πλευρό της κοινότητας. Αυτή η “κοινωνική 
άδεια” δεν µπορεί να απονεµηθεί από την ίδια την επιχείρηση στον εαυτό της. 
Απαιτεί την εµπιστοσύνη και την αναγνώριση από το κοινωνικό σύνολο µέσα στο 
οποίο δραστηριοποιείται. Η τιµητική αυτή διάκριση για το Πρόγραµµα “Μαζί, µε 
στόχο το περιβάλλον” κάνει ακριβώς αυτό: αποτελεί ψήφο εµπιστοσύνης στις 
προσπάθειές µας να δηµιουργούµε µακροπρόθεσµη αξία για το Περιβάλλον και 
τον Άνθρωπο και έναυσµα να συνεχίζουµε απρόσκοπτα την κοινωνική και 
περιβαλλοντική µας προσφορά”. 

Η Επικεφαλής Εταιρικής 
Κοινωνικής Ευθύνης της Τράπεζας, Ρούλη Χριστοπούλου, δήλωσε για το 
Πρόγραµµα “Οι φθορές που πληγώνουν”: “Η Τράπεζα έχει αναλάβει τον ρόλο του 
“θεµατοφύλακα” για τα ελληνικά µνηµεία που βρίσκονται µέσα στον αστικό ιστό. 
Πρόκειται για ένα έργο που συνδυάζει την κοινωνική προσφορά, τη βιωσιµότητα και την 
αστική ανθεκτικότητα, ενώ παράλληλα συµβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής, 
καθώς και στην πολιτιστική, κοινωνική και οικονοµική ανάπτυξη της χώρας. Χαιρόµαστε 
ιδιαίτερα που η κοινή µας προσπάθεια µε τον ∆ήµο Αθηναίων για τη στήριξη του 
πολιτισµού της καθηµερινότητας, αναγνωρίζεται από έναν θεσµό όπως τα Bravo 
Sustainability Awards, αποδεικνύοντας µε τον καλύτερο τρόπο πως η προστασία του πολιτισµού, αποτελεί αναπόσπαστο κοµµάτι της 
αειφόρου ανάπτυξης µιας κοινωνίας”. 

Τα Προγράµµατα της Τράπεζας διακρίθηκαν ανάµεσα σε 310 υποψήφιες δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και ψηφίστηκαν από τις 
επιστηµονικές επιτροπές του Θεσµού καθώς και από περισσότερους από 16.000 πολίτες.

∆
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“CSR Corporate Brand της Xρονιάς” αναδείχθηκε η Alpha Bank 
στα “Hellenic Responsible Business Awards 2022”

         ε την κορυφαία διάκριση “CSR Corporate Brand της Χρονιάς” και 6 βραβεία σε επιµέρους κατηγορίες τιµήθηκε η 

         Alpha Bank, στα “Hellenic Responsible Business Awards 2022”.

Ειδικότερα, η Τράπεζα απέσπασε τα παρακάτω βραβεία:

•2 Gold βραβεία στις κατηγορίες “Υπεύθυνο Προϊόν / Affinity Marketing / Cause-Related  Marketing” και “Βιώσιµες 
Πόλεις & Κοινότητες” για το Καταναλωτικό ∆άνειο “Alpha Πράσινες Λύσεις- Ηλεκτροκίνηση”, το οποίο διαµορφώθηκε ειδικά για 

τις ανάγκες του προγράµµατος της Ελληνικής Κυβέρνησης “e-Astypalea”.
 

•Silver βραβείο στην κατηγορία “Ενίσχυση Επιχειρηµατικότητας” για τον ετήσιο διεθνή διαγωνισµό καινοτοµίας “FinQuest by 
Alpha Bank”, που απευθύνεται στο εγχώριο και διεθνές οικοσύστηµα νεοφυών επιχειρήσεων, αναζητώντας καινοτόµες ψηφιακές 

λύσεις και εφαρµογές που µπορούν να µετασχηµατίσουν τον χρηµατοπιστωτικό κλάδο.
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• Silver βραβείο στην κατηγορία “ESG & SDGs: Ζωή στη Στεριά” για το επενδυτικό 

πρόγραµµα “Επενδύσεις µε Περιβαλλοντικό Αντίκτυπο”. 

Η Τράπεζα, για πρώτη φορά, εισήγαγε την έννοια των Επενδύσεων µε 

Περιβαλλοντικό Αντίκτυπο (Impact Investments), µέσω των επενδυτικών προϊόντων 

(Structured Notes) που προσφέρονται σε Πελάτες του Private Banking, όπου για κάθε 

Ευρώ 1.000 ονοµαστικής αξίας συµµετοχής σε Structured Notes, φυτεύεται 1 δέντρο. 

Μέσα από αυτή τη δράση, το 2021, οι Πελάτες της Alpha Bank χρηµατοδότησαν τη 

φύτευση 17.379 δένδρων στο δάσος του Αρωνά του δήµου Κατερίνης.

• Silver βραβείο στην κατηγορία “Ισότητα των Φύλων” για τη σειρά πρωτοβουλιών

 “Women Empowerment: Στηρίζουµε έµπρακτα τις Γυναίκες”. 

Πρόκειται για µία σειρά σηµαντικών προγραµµάτων, πολιτικών και πρακτικών για τις γυναίκες, 

που καλύπτουν όλον τον κύκλο ζωής, στοχεύοντας στη διασφάλιση µισθολογικής ισότητας, 

ίσων ευκαιριών προσωπικής και επαγγελµατικής εξέλιξης, ισότιµης αξιολόγησης και 

επιβράβευσης.

• Bronze βραβείο στην κατηγορία 

“Λιγότερες Ανισότητες” για το πρόγραµµα 

Εταιρικής Υπευθυνότητας “Όλοι µαζί στην όπερα”, που υλοποιεί η Alpha Bank σε 

συνεργασία µε την Εθνική Λυρική Σκηνή από τον ∆εκέµβριο του 2021, 

παρουσιάζοντας, για πρώτη φορά, παραστάσεις όπερας σε συνθήκες καθολικής 

προσβασιµότητας. 
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https://www.alpha.gr/el/omilos/etairiki-upeuthunotita/periballon/ependuseis-me-perivallontiko-antiktupo
https://www.nationalopera.gr/nea-anakoinoseis/item/4158-oloi-mazi-stin-opera
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“Όλοι µαζί στην Όπερα” µε στόχο την ισότιµη πρόσβαση στον Πολιτισµό

        λοκληρώθηκε µε επιτυχία ο πρώτος κύκλος του Προγράµµατος “Όλοι µαζί στην Όπερα” που υλοποιεί η Τράπεζα σε  
        συνεργασία µε την Εθνική Λυρική Σκηνή. Στόχος του Προγράµµατος είναι η ισότιµη πρόσβαση στον Πολιτισµό, η καλλιέργεια 
της συµπερίληψης και η µείωση των ανισοτήτων.

Χάρη στο Πρόγραµµα, 23.783 άτοµα παρακολούθησαν, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, παραστάσεις σε συνθήκες καθολικής 
προσβασιµότητας, µε την παροχή θέσεων κωφών ή βαρήκοων που χρησιµοποιούν την ελληνική νοηµατική γλώσσα ή ενδογλωσσικούς 
υπέρτιτλους, καθώς και θέσεων τυφλών ή ατόµων µε προβλήµατα όρασης που χρησιµοποιούν την υπηρεσία ακουστικής περιγραφής AD. 

Παράλληλα, πραγµατοποιήθηκαν εκπαιδευτικές δράσεις για µικτές οµάδες ατόµων µε ή χωρίς αναπηρία, µε θέµα τον πολιτισµό και µε 
στόχο τη συµπεριληπτική µάθηση και τον σεβασµό στη διαφορετικότητα. 

Στο πλαίσιο του Προγράµµατος, η Τράπεζα δηµιούργησε ένα βίντεο Όλοι µαζί στην όπερα | Alpha Bank - YouTube από το 
βιωµατικό καλλιτεχνικό εργαστήριο “Σύνθεση και Συµπερίληψη”, στο οποίο οι συµµετέχοντες περιέγραψαν την εµπειρία που αποκόµισαν 
αλλά και τη σηµασία της συµµετοχής σε παρόµοιες δράσεις. 
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Η Τράπεζα χορηγός της έκθεσης 
“Κωνσταντίνος Παρθένης. Η ιδανική Ελλάδα της ζωγραφικής του”

        Alpha Bank, στο πλαίσιο των δράσεών της για την προαγωγή του πολιτισµού και της πνευµατικής  

        κληρονοµιάς της Ελλάδας, συµµετέχει στην έκθεση “Κωνσταντίνος Παρθένης. Η ιδανική 

Ελλάδα της ζωγραφικής του”, η οποία θα φιλοξενείται στο νέο κτίριο της Εθνικής Πινακοθήκης – 

Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου, έως τις 17 Μαρτίου 2023. 

Πρόκειται για την πρώτη ολοκληρωµένη αναδροµική έκθεση που αφιερώνεται στον κορυφαίο Έλληνα 

ζωγράφο, Κωνσταντίνο Παρθένη, έναν από τους σηµαντικότερους καλλιτέχνες της νεοελληνικής τέχνης.

Η Τράπεζα εµπλούτισε την Έκθεση δανείζοντας έξι πολύ σηµαντικά έργα του καλλιτέχνη από 

την πλούσια Συλλογή Έργων Τέχνης της. Η στενή φιλία του Κωνσταντίνου Παρθένη µε τους 

φιλότεχνους τραπεζίτες, αδελφούς Λοβέρδου, ιδρυτές της Λαϊκής Τράπεζας, η οποία αποτελεί κοµµάτι της 

ζωντανής ιστορίας της Alpha Bank, νοηµατοδοτεί πολλαπλά τη σχέση της Τράπεζας µε τον καλλιτέχνη. Ανάµεσα στα έξι αυτά έργα, 

περιλαµβάνονται τρεις προσωπογραφίες των αδελφών Λοβέρδου από τον Κωνσταντίνο Παρθένη. Το σύνολο συµπληρώνει ένα τοπίο, ένα 

µυθολογικό θέµα και µία αφίσα από τη µεγάλη αναδροµική έκθεση του Παρθένη στο Ζάππειο το 1920.

Κατά τον χαιρετισµό του στα εγκαίνια της Έκθεσης, ο Πρόεδρος του ∆.Σ. της Alpha Bank, Βασίλης Ράπανος, αναφερόµενος στη 

συνεισφορά της Τράπεζας, δήλωσε: “Η συµµετοχή µας και η στήριξη στην Έκθεση, αποτελούν εκδήλωση του διαχρονικού µας 

ενδιαφέροντος για την Τέχνη και τον Πολιτισµό. Η Τράπεζά µας ανέκαθεν στήριζε και στηρίζει εκδηλώσεις που δίνουν τη δυνατότητα στον 

Έλληνα πολίτη να γνωρίσει µύστες της Τέχνης και τον κάνει κοινωνό σηµαντικών πολιτιστικών δράσεων. Για την Alpha Bank, ο Πολιτισµός 

είναι βασικό στοιχείο της πολιτικής µας για κοινωνική υπευθυνότητα και συνεισφορά στη δηµιουργία µιας πιο ανθρώπινης κοινωνίας”.
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Ξενάγηση Πελατών στην έκθεση “Κωνσταντίνος Παρθένης. 
Η ιδανική Ελλάδα της ζωγραφικής του”
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Την Πέµπτη, 6 Οκτωβρίου 2022, πραγµατοποιήθηκε ξενάγηση Πελατών της ∆ιεύθυνσης Private Banking στην Έκθεση. 

Εκ µέρους της Τράπεζας, παρέστησαν ο CEO Βασίλης Ψάλτης, ο Γενικός ∆ιευθυντής Wholesale Banking Γιάννης Εµίρης, 

ο Γενικός ∆ιευθυντής Chief of Corporate Center Νικόλας Χρυσανθόπουλος, ο ∆ιευθυντής της ∆ιεύθυνσης Private Banking 

Ανδρέας Κατσόγιαννος καθώς και Στελέχη της εν λόγω ∆ιεύθυνσης. 

Από αριστερά: η κυρία Συραγώ Τσιάρα, ∆ιευθύντρια της Εθνικής Πινακοθήκης, 
ο CEO του Οµίλου Alpha Bank Βασίλης Ψάλτης και η κυρία Έφη Αγαθονίκου, 
Προϊσταµένη της ∆ιεύθυνσης Συλλογών, Μουσειολογικού και Καλλιτεχνικού 
Προγραµµατισµού της Εθνικής Πινακοθήκης.



ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Η Alpha Bank στο 28ο Φεστιβάλ Χορού Καλαµάτας  

        ο ∆ιεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαµάτας είναι συνώνυµο µε την άνθιση του σύγχρονου χορού στην Ελλάδα, τροφοδοτώντας το κοινό, 

        από το 1995 µέχρι σήµερα, µε έργα αφιερωµένα στην ποιητικότητα του ανθρώπινου σώµατος και φιλοξενώντας δηµιουργούς που 

γράφουν την ίδια την ιστορία του σύγχρονου χορού.

Για πέµπτη συνεχή χρονιά, η Alpha Bank στήριξε το κορυφαίο αυτό πολιτιστικό γεγονός της πόλης, το οποίο φέτος 

συµπλήρωσε 28 χρόνια παρουσίας στα ελληνικά και διεθνή χορευτικά δρώµενα. 

Ο φετινός καλλιτεχνικός σχεδιασµός ολοκληρώθηκε µε διεθνείς προσωπικότητες, σηµαντικούς Έλληνες δηµιουργούς, πολλά διαφορετικά 

είδη σύγχρονου χορού, ισχυρό εκπαιδευτικό πρόγραµµα για επαγγελµατίες και εργαστήρια χορού για ειδικές οµάδες κοινού.
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ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

“Reuse for Good by Alpha Bank”
∆ωρεά ηλεκτρονικών υπολογιστών και εκτυπωτών στο 2ο ∆ηµοτικό Σχολείο Μεσολογγίου 

       ην έµπρακτη στήριξή της στο έργο των σχολείων και των εκπαιδευτικών, ανά την Ελλάδα, αλλά και προς την κοινωνία γενικότερα,  
       επιβεβαίωσε για ακόµη µία φορά η Τράπεζά µας, µε τη δωρεά ηλεκτρονικών υπολογιστών και εκτυπωτών στο 2ο ∆ηµοτικό 
Σχολείο Μεσολογγίου.

Η δωρεά εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραµµα “Reuse for Good”, µέσα από το οποίο η Alpha Bank επιµηκύνει τον χρόνο ζωής του 
αποσυρόµενου γραφειακού και τεχνολογικού εξοπλισµού της, δωρίζοντάς τον σε φορείς που τον έχουν ανάγκη. 

Με αφορµή την κίνηση αυτή, ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεµόνων του 2ου ∆ηµοτικού Σχολείου Μεσολογγίου, απηύθυνε στην 
Τράπεζα ευχαριστήρια επιστολή καθώς µε τη δωρεά αυτή, η Alpha Bank συνέδραµε στην καλύτερη λειτουργία του σχολείου και στη 
βελτίωση των συνθηκών εκπαίδευσης των µαθητών.

“Reuse for Good”: Αποσυρόµενος εξοπλισµός, για µία πιο δίκαιη κοινωνία 
και ένα πιο βιώσιµο περιβάλλον!

Πρόκειται για µία πρωτοβουλία µε θετικό περιβαλλοντικό και 
κοινωνικό αντίκτυπο, απόλυτα ευθυγραµµισµένη µε τους 
Στόχους Βιώσιµης Ανάπτυξης του ΟΗΕ 10 (“Λιγότερες 
Ανισότητες”), 11 (“Βιώσιµες Πόλεις και Κοινωνίες”) και 
13 (“∆ράσεις για το Κλίµα”). 

Ενδεικτικά, για το διάστηµα 2020-2021, η Alpha Bank 
ανταποκρίθηκε στα αιτήµατα 335 φορέων, δωρίζοντας 
841 είδη γραφειακού εξοπλισµού και 1.936 
ηλεκτρονικούς υπολογιστές.

Παράλληλα, το όφελος για το περιβάλλον ήταν σηµαντικό, καθώς 
την ίδια περίοδο, µέσα από το πρόγραµµα “Reuse for Good” 
αποφεύχθηκαν συνολικές εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα ύψους 68,7 τόνων στην ατµόσφαιρα.

Αξίζει, τέλος, να σηµειωθεί ότι µέσα στο 2021, η Τράπεζα ανακύκλωσε και 27.840 κιλά πεπαλαιωµένου ηλεκτρονικού εξοπλισµού 
(servers, PCs, οθόνες, τηλεφωνικές συσκευές, κ.ά.).
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ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ • ∆ΙΚΤΥΟ ΤΕΧΝΗΣ

Γιάννης Γαΐτης
Μορφές (1966)

Λάδι σε µουσαµά 130 x 97 εκ.

       ατά τη διάρκεια των δεκαετιών του ’40 και του ’50, όταν ο Γιάννης Γαΐτης πρωτοεµφανίστηκε στον χώρο των εικαστικών τεχνών, η δουλειά  
       του δεν έτυχε θερµής υποδοχής. Παρόλα αυτά, ο χρόνος και η πορεία του διέψευσαν τις αρχικές αρνητικές προσδοκίες και σήµερα, το έργο 
του δεν είναι µόνο από τα πλέον αναγνωρίσιµα, αλλά αποτελεί µία ανεξάρτητη ενότητα στη σύγχρονη ελληνική τέχνη, που διακρίνεται για την 
πρωτοτυπία και τη συµβολικότητα που τη διακατέχει. 

Οι επιρροές της άµορφης τέχνης που δέχτηκε στο Παρίσι, τη δεκαετία του ’50, συντέλεσαν σηµαντικά στη δηµιουργία των πρώτων δυναµικών 
µορφών και στον περιορισµό της χρωµατικής κλίµακας στο άσπρο, το µαύρο, το κόκκινο και το µπλε. Το σχέδιο του µικρού ανθρώπου ήταν η 
φυσική εξέλιξη των παραπάνω.

Οι “Μορφές”, φιλοτεχνήθηκαν το 1966, περίοδο κατά την οποία οι χαρακτηριστικές φιγούρες των µικρών ανθρώπων έχουν µεν εµφανιστεί στη 
ζωγραφική του, δεν έχουν όµως ακόµη αποκτήσει τα αναγνωρίσιµα οµοιόµορφα χαρακτηριστικά τους. Στο συγκεκριµένο έργο, οι µορφές, 
δυναµικά σχεδιασµένες, έχουν δηµιουργήσει οµάδες µέσα σε έναν χώρο κατακερµατισµένο σε στενές ζώνες και µε ελάχιστα παραπληρωµατικά 
στοιχεία. Βασικό τους στοιχείο είναι η αφαιρετικότητα που αφήνει το περιθώριο στον θεατή να δώσει ο ίδιος την ερµηνεία που θέλει. Τα µόνα 
στοιχεία που παραθέτει είναι τα σώµατα, τα κεφάλια και τα µάτια των µορφών. Κάποιες από αυτές µοιάζουν να διαφοροποιούνται από τις 
υπόλοιπες. Ξεχωρίζει η πρώτη που είναι και η µεγαλύτερη σε κλίµακα. Η τελευταία µοιάζει σαν να στέκεται µπροστά σε ένα παράθυρο και 
διακρίνεται και λόγω του καπέλου που φέρει. 
Η χρωµατική κλίµακα περιορίζεται στο πορτοκαλί, το λευκό και το µαύρο, χωρίς διαβαθµίσεις ή φωτοσκιάσεις. Το έργο είναι γεµάτο συµβολισµούς 
και κατά κύριο λόγο έχει σκοπό να καταγγείλει τη µαζική κονσερβοποίηση της σύγχρονης κοινωνίας. Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο της 
συγκεκριµένης σύνθεσης του Γιάννη Γαΐτη είναι ότι αποτελεί έναν προάγγελο των όψιµων έργων του, που είναι ευρύτερα γνωστά, στα οποία 
υπάρχει απόλυτη τυποποίηση και επανάληψη των µορφών. 

Κ
Alpha Bank, Σοφοκλέους 11, 3ος όροφος
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ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ • ∆ΙΚΤΥΟ ΤΕΧΝΗΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

      Γιάννης Γαΐτης σπούδασε στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών 
      από το 1944 έως το 1951 και το 1954, πήγε στο Παρίσι, όπου 
παρακολούθησε µαθήµατα στην Académie de la Grande Chaumière 
και εγκαταστάθηκε µόνιµα εκεί. 

Τα έργα του µέχρι το 1960 αποτελούσαν αφηρηµένες εξπρεσιονιστικές 
συνθέσεις και κυβιστικές απόψεις τοπίων, οπότε και άρχισε να 
διαµορφώνει το προσωπικό του ύφος γύρω από το σύµβολο- 
άνθρωπο, δηµιουργώντας τα γνωστά σε όλους “ανθρωπάκια” του, 
µέλη ενός απρόσωπου πλήθους µέσα στις σύγχρονες συνθήκες ζωής 
της άκριτης µαζικοποίησης.

Ο
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Γιάννης Γαΐτης 
(1923-1984)



         πόλη του Εµπορίου (σηµερινό Empúries στον δήµο l’Escala), που βρίσκεται στο νότιο τµήµα του όρµου της Ρόδης, ήταν η κύρια   
         ελληνική αποικία στη µεσογειακή ακτογραµµή της Ιβηρικής Χερσονήσου, που ιδρύθηκε από κατοίκους της Μασσαλίας, η οποία είχε 
ιδρυθεί από τους Φωκαείς. Ο χαρακτήρας της αποικίας του Εµπορίου, η καταγωγή των κατοίκων της και η λειτουργία της, κυρίως ως 
λιµάνι και εµπορικό κέντρο, δείχνουν µε εξαιρετικό τρόπο την ιδιαίτερη φύση της ελληνικής παρουσίας στο δυτικό άκρο της Μεσογείου. 
Το γεγονός ότι η ίδρυση της αποικίας ανάγεται στο πρώτο µισό του 6ου αιώνα π.Χ., εκφράζει τη θέληση των ναυτικών και των εµπόρων 
της Μασσαλίας να δηµιουργήσουν ένα σταθερό εµπορικό κέντρο (ένα εµπόριον), που θα τους επέτρεπε να διασφαλίσουν τη ροή των 
συναλλαγών µε τους αυτόχθονες πληθυσµούς της περιοχής. 

Εµπόριον (Empúries, Ισπανία)

Η

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ • ΕΝΑ ΝΟΜΙΣΜΑ ΑΦΗΓΕΙΤΑΙΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ • Η ΕΥΡΩΠΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
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Εµπόριον
Αργυρή δραχµή, µετά από το 218 π.Χ.

Εµπρόσθια όψη: Κεφαλή Περσεφόνης και γύρω κολυµπούν δελφίνια.
Οπίσθια όψη: ΕΜΠΟΡΙΤΩΝ. Πήγασος.

Alpha Bank Νοµισµατική Συλλογή 7450

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ • ΕΝΑ ΝΟΜΙΣΜΑ ΑΦΗΓΕΙΤΑΙΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ • Η ΕΥΡΩΠΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ

Ο Στράβων στο έργο του Γεωγραφικά ΙΙΙ.4.8., περιγράφει µία πρώτη εγκατάσταση σε ένα µέρος που µοιάζει µε νησί κοντά στην ακτή και 
αντιστοιχεί σε ένα µικρό ακρωτήριο, όπου βρίσκεται σήµερα, το χωριό Sant Martí d’Empúries. Οι ανασκαφές που πραγµατοποιήθηκαν σε 
αυτό το µέρος, τεκµηριώνουν µε τρόπο αδιαµφισβήτητο την ύπαρξη καταλοίπων αυτού του πρώτου πυρήνα, τον οποίο οι ίδιοι οι κάτοικοι του 
Εµπορίου ονόµαζαν “Παλαιά Πόλις”.

Το Εµπόριον είναι η πρώτη πόλη της Ιβηρικής Χερσονήσου, που έκοψε νόµισµα, κατά το πρώτο τέταρτο του 5ου αιώνα π.Χ. 
Οι πρώτες εκδόσεις είναι αργυρές υποδιαιρέσεις µε ποικιλία 
εικονογραφικών τύπων, που χρησιµοποιούν ως πρότυπο τους 
νοµισµατικούς τύπους της µητρόπολης, Μασσαλίας. 

Το 241 π.Χ., το Εµπόριον υιοθετεί τους νοµισµατικούς τύπους 
των Συρακουσών, χαράσσοντας ως εµπροσθότυπο την κεφαλή 
της νύµφης Αρέθουσας. Μετά από το 218 π.Χ., κυκλοφόρησαν 
αργυρές δραχµές µε την κεφαλή της Περσεφόνης, µε τα 
χαρακτηριστικά όµως της Αρέθουσας, η οποία φοράει στεφάνι 
µε στάχυα, ενώ γύρω της κολυµπούν δελφίνια. Στην οπίσθια 
όψη, απεικονίστηκε ο Πήγασος, τύπος κορινθιακός, µαζί µε το 
εθνικό, ΕΜΠΟΡΙΤΩΝ.

Εµπόριον. Αεροφωτογραφία του 
αρχαιολογικού χώρου. 
(Φωτογραφικό αρχείο MAC-Empúries)

Εµπόριον. Άποψη του αρχαιολογικού 
χώρου. 

(Φωτογραφικό αρχείο Έφης Χοχού)
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ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ • ΣΤΙΓΜΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Το Συνδικάτο Τραπεζών και η Εµπορική Τράπεζα

         τερµατισµός του Α’ Παγκόσµιου Πολέµου, µαζί µε την κατάρρευση της συµµαχικής αλληλεγγύης, έφεραν για την ελληνική οικονοµία 
         και την κατάρρευση των σταθερών συναλλαγµατικών ισοτιµιών, όπως αυτές διαµορφώθηκαν µέχρι το 1918. Η τροπή των γεγονότων 
µε την παράταση των πολεµικών περιπετειών και την τρίχρονη Μικρασιατική εκστρατεία που ακολούθησε, δεν απορροφά µόνο κάθε 
οικονοµική ικµάδα του ελληνικού κράτους, αλλά οδηγεί και στη βίαιη διολίσθηση της δραχµής. Την ίδια στιγµή, η παγκόσµια οικονοµική κρίση 
των ετών 1920-1922 πρόσθεσε νέα στοιχεία ανισορροπίας στις συναλλαγές της Ελλάδας µε το εξωτερικό.

Ήδη στη διάρκεια του 1921, η αστάθεια του ελληνικού νοµίσµατος θα πάρει ακραίες µορφές: τον Απρίλιο του 1921, επί παραδείγµατι, η 
ανακοίνωση µίας νέας έκδοσης χαρτονοµίσµατος ύψους 550 εκατοµµυρίων δραχµών οδήγησε τη λίρα, από τις 56 δραχµές που ήταν στις 
αρχές του µήνα, στις 110 δραχµές στις 27 Απριλίου. 

Σε µία προσπάθεια να τεθεί κάποιος φραγµός στη διολίσθηση της δραχµής αλλά και να εξασφαλιστεί το απαραίτητο συνάλλαγµα για τις 
επισιτιστικές και πολεµικές δαπάνες της χώρας, η ελληνική κυβέρνηση κρίνει απαραίτητη τη λήψη µέτρων. Με τον νόµο 2612/1921 
συστήνει το Συνδικάτο των Τραπεζών, στο οποίο παραχωρεί το δικαίωµα να καθορίζει την επίσηµη ισοτιµία της δραχµής καθώς και το 
αποκλειστικό δικαίωµα της αγοραπωλησίας ξένου συναλλάγµατος.

O Γενικός ∆ιευθυντής της Εµπορικής Τράπεζας 
Γρηγόριος Π. Εµπεδοκλής (1861-1951)

Φωτογραφία 
Ιστορικό Αρχείο Alpha Bank

Ο
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ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ • ΣΤΙΓΜΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Οι περισσότερες τράπεζες αποφάσισαν να προσχωρήσουν στο Συνδικάτο, το οποίο συνέδραµαν µε συνολικά κεφάλαια ύψους 1,5 
εκατοµµυρίων λιρών. Ανάµεσα στις τράπεζες που συµµετέχουν, είναι και η Εµπορική Τράπεζα, που προσέφερε το ποσό των 100.000 
λιρών “τάσσουσα αυτή, εν τη σειρά των µετεχουσών Τραπεζών ως προς το ποσόν της εισφοράς, αµέσως τρίτην µετά την Εθνικήν και την 
Τράπεζαν Αθηνών”.  

Ήδη ο Γενικός ∆ιευθυντής της Εµπορικής Τράπεζας, Γρηγόριος Εµπεδοκλής, µε Εγκύκλιο επιστολή ενηµερώνει τα Υποκαταστήµατα για τον 
τρόπο που πλέον πρέπει να διενεργούνται οι αγοραπωλησίες συναλλάγµατος, σε τιµές που αποφασίζονται καθηµερινά, από το Συνδικάτο. 
Παράλληλα, εφιστά την προσοχή των Μονάδων της Τράπεζας, λόγω των σοβαρών ελλείψεων που υπήρχαν στον κανονισµό λειτουργίας 
του Συνδικάτου, από τον οποίο απουσίαζε κάθε πρόβλεψη για τη στατιστική παρακολούθηση των εµπορευµάτων και τη δυνατότητα 
διασταύρωσης των αιτηµάτων των εµπόρων. 

Την ίδια στιγµή, ο µεγάλος όγκος εργασιών που δηµιουργείται για τα Υποκαταστήµατα, τα οποία, καθηµερινά, κατακλύζονται από πλήθος 
αιτηµάτων, ερωτήσεων και δικαιολογητικών, αναγκάζουν τον Εµπεδοκλή να απευθυνθεί στην επιτροπή εγκρίσεων του Συνδικάτου για την 
εύρεση κάποιας λύσης: “αἱ διαθέσιμοι ὧραι δὲν ἐπήρκουν ὅπως ἕκαστον μέλος ρίψῃ ἕν τροχάδην βλέμμα ἐπὶ τῶν αἰτήσεων, πολλῷ 
μᾶλλον ὅπως ἐλέγξῃ τὰ σχετικὰ δικαιολογητικὰ”.

Ωστόσο, ο Εµπεδοκλής δεν θα σταθεί µόνο στα πρακτικά προβλήµατα που ταλανίζουν το Συνδικάτο, αλλά και στην ίδια την 
αποτελεσµατικότητά του. Οι συνθήκες, που επικράτησαν στην αγορά, δεν δικαιολογούν καµία αισιοδοξία: το Συνδικάτο αγόραζε τη 
στερλίνα προς 61 δρχ. και την πωλούσε προς 62 δρχ. Τη στιγµή που η τιµή στην αγορά ήταν σταθερά µεγαλύτερη, όλοι προτιµούσαν να 
αγοράζουν συνάλλαγµα, δεν ήταν όµως διατεθειµένοι και να το πωλούν. Κάθε φορά που 
το Συνδικάτο ανέβαζε την ισοτιµία για να προλάβει την αγορά, η αγορά ανταποκρινόταν 
µε πανικό και ανέβαζε τη δική της ισοτιµία ακόµη περισσότερο. 

Με υπόµνηµά του στην ελληνική κυβέρνηση, ο Εµπεδοκλής εκφράζει τη βεβαιότητά του 
ότι το Συνδικάτο είναι αδύνατο να θέσει υπό έλεγχο την αγορά συναλλάγµατος και η 
αποτυχία του είναι προδιαγεγραµµένη. Η εξέλιξη των πραγµάτων θα τον δικαιώσει. 
Σε λιγότερο από έναν χρόνο, τα κεφάλαια του Συνδικάτου είχαν εξαντληθεί και η 
κυβέρνηση αποφάσισε την ανατροφοδότησή του µε 1.355.000 λίρες. Το κεφάλαιο 
εξαντλήθηκε και πάλι µέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστηµα, αφήνοντας τη δραχµή έρµαιο 
των διακυµάνσεων της προσφοράς και της ζήτησης. Λίγο µετά από τη Μικρασιατική 
καταστροφή, το Συνδικάτο του συναλλάγµατος καταργήθηκε και η τιµή του εξωτερικού 
συναλλάγµατος θα γνωρίσει πρωτοφανή άνοδο. 
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Εγκύκλιος επιστολή του Γενικού ∆ιευθυντή της Εµπορικής Τράπεζας 
Γρηγόριου Εµπεδοκλή προς τα Υποκαταστήµατα, 22 Ιουνίου 1921

Ιστορικό Αρχείο Alpha Bank
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Η Βιβλιοθήκη της Alpha Bank
Ζοζέ Σαραµάγκου

        Πορτογάλος συγγραφέας Ζοζέ ντε Σόουζα Σαραµάγκου (José Saramago) γεννήθηκε στις 16 Νοεµβρίου 1922, στο χωριό  

        Αζινιάγκα της Πορτογαλίας, από γονείς φτωχούς, ακτήµονες αγρότες. 

Πέρασε τα παιδικά του χρόνια στη Λισαβόνα και παρόλο που ήταν καλός µαθητής, αναγκάστηκε, για οικονοµικούς λόγους, να αφήσει 

το Γυµνάσιο και να φοιτήσει σε µία τεχνική σχολή για να εργαστεί στη συνέχεια, ως µηχανικός αυτοκινήτων. 

Παράλληλα, επισκεπτόταν την Εθνική Βιβλιοθήκη και µελετούσε µόνος του, χωρίς βοήθεια ή καθοδήγηση. Αργότερα, εργάστηκε, για 

πολλά χρόνια, σε εκδοτικούς οίκους και εφηµερίδες. Για ένα διάστηµα µάλιστα, υπήρξε υποδιευθυντής της µεγάλης εφηµερίδας της 

Λισαβόνας, “Diario de Noticias”. 

Ο
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To 1944, παντρεύτηκε την Ίλντα Ρέις και το 1947, γεννήθηκε η κόρη τους, Βιολάντε. Το 1993, ο συγγραφέας αυτοεξορίστηκε στο 

Λανθαρότε των Καναρίων Νήσων µε τη δεύτερη σύζυγό του, την Ισπανίδα δηµοσιογράφο, Πιλάρ δελ Ρίο, µετά από το σκάνδαλο που 

ξέσπασε το 1992 στην Πορτογαλία µε την έκδοση του βιβλίου του “Το κατά Ιησούν Ευαγγέλιο”, που θεωρήθηκε βλάσφηµο από την 

Καθολική Εκκλησία. Το 1998, τιµήθηκε µε το Βραβείο Νόµπελ Λογοτεχνίας. Πέθανε στις 18 Ιουνίου 2010, σε ηλικία 87 ετών.

Το πρώτο µυθιστόρηµα του Σαραµάγκου µε τίτλο “Γη της αµαρτίας” εκδόθηκε το 1947 και πέρασε σχεδόν απαρατήρητο. Κέρδισε τη 

διεθνή αναγνώριση και την προσοχή του αναγνωστικού κοινού το 1982, όταν εκδόθηκε το µυθιστόρηµά του “Χρονικό του 

Μοναστηριού”. Στα 60 χρόνια της συγγραφικής του πορείας, ο Σαραµάγκου εξέδωσε 30 έργα, µυθιστορήµατα, ποιήµατα, δοκίµια και 

θεατρικά. Τα πιο γνωστά µυθιστορήµατά του είναι: “Εγχειρίδιο ζωγραφικής και καλλιγραφίας” (1977), “Η χρονιά που πέθανε ο 

Ρικάρντο Ρέις” (1986), “Ιστορία της πολιορκίας της Λισαβόνας” (1989), “Περί τυφλότητος” (1995), “Η σπηλιά” (2001), “Ο άνθρωπος 

αντίγραφο” (2003) κ.ά. 

Το µυθιστορηµατικό του έργο συχνά πραγµατεύεται φανταστικά θέµατα, παρουσιάζει, µε ανατρεπτικό τρόπο, τα ιστορικά γεγονότα και 

δίνει έµφαση στον ανθρώπινο παράγοντα. Η γραφή του χαρακτηρίζεται από µακριές προτάσεις που µπορεί να ξεπερνούν και τη µία 

σελίδα, ενώ και µία παράγραφός του µπορεί να εκτείνεται σε µερικές σελίδες χωρίς καµία παύση.

Η Συλλογή της Βιβλιοθήκης της Alpha Bank περιλαµβάνει ικανό αριθµό βιβλίων του Ζοζέ Σαραµάγκου.

Μπορείτε να δείτε εδώ τους τίτλους.
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        Alpha Asset Management A.E.∆.Α.Κ. ανανέωσε και αναβάθµισε την ιστοσελίδα της, www.alphamutual.gr, µε στόχο να  
        προσφέρει στο επενδυτικό κοινό και στους Λειτουργούς του Οµίλου (χρήστες Alpha Bank Intranet) µία σύγχρονη και διαδραστική 
εµπειρία πλοήγησης στον κόσµο των επενδύσεων, µε όχηµα τα Alpha Αµοιβαία Κεφάλαια. 

Ο εκσυγχρονισµός της ιστοσελίδας, στον οποίον συνεισέφεραν σηµαντικά 
οι πληροφορίες και τα δεδοµένα που αντλήθηκαν από τους Πελάτες και 
τα Στελέχη του Οµίλου, βασίστηκε στις βέλτιστες πρακτικές του web 
design και του UX (User Experience), καθώς και τις τελευταίες 
τάσεις από την εγχώρια και διεθνή αγορά. Το αποτέλεσµα είναι ένα 
λειτουργικότερο και πιο φιλικό προς τον χρήστη περιβάλλον, το οποίο 
συνδυάζει την εκτενή παρουσίαση των αµοιβαίων κεφαλαίων που διαχειρίζεται 
η Εταιρεία, µαζί µε διαδραστικά εργαλεία εκπαιδευτικού χαρακτήρα. 
Με αυτόν τον τρόπο εσωτερικοί και εξωτερικοί επισκέπτες µπορούν να 
εξοικειωθούν µε τις επενδύσεις και να δηµιουργήσουν εύκολα το δικό τους 
χαρτοφυλάκιο µε βάση τις επενδυτικές και κεφαλαιακές τους ανάγκες. 

Ξεχωριστή ενότητα έχει δηµιουργηθεί για τις Υπεύθυνες Επενδύσεις, 
αναδεικνύοντας τη σηµασία της ενσωµάτωσης θεµάτων βιωσιµότητας στην 
επενδυτική διαδικασία, τη δηµιουργία µακροπρόθεσµης αξίας και τη θετική 
συνεισφορά στην κοινωνία.

Η

Alpha Asset Management A.E.∆.Α.Κ.  
Η Alpha Asset Management παρουσιάζει τη νέα εταιρική ιστοσελίδα της

Οδηγός Επενδυτή και ΕργαλείαΤα αµοιβαία κεφάλαια

http://www.alphamutual.gr/
https://www.alphamutual.gr/el/odigos-ependuti-kai-ergaleia
https://www.alphamutual.gr/el/ta-amoivaia-kefalaia-mas
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       ην Παρασκευή, 9 Σεπτεµβρίου 2022 , πραγµατοποιήθηκε η Τακτική  

       Γενική Συνέλευση της εταιρείας του Οµίλου Alpha Αστικά Ακίνητα. 

Μεταξύ των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης, που συζητήθηκαν, ήταν και 

η έγκριση της πώλησης και µεταβίβασης του συνόλου του χαρτοφυλακίου 

ακινήτων της Εταιρείας στο πλαίσιο του µετασχηµατισµού της. 

Τ

Alpha Αστικά Ακίνητα
Γενική Συνέλευση της εταιρείας του Οµίλου Alpha Αστικά Ακίνητα 

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

Στιγµιότυπο από την Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας 
του Οµίλου Alpha Αστικά Ακίνητα.

Εκτός από τις σελίδες που είναι προσβάσιµες σε όλους τους επισκέπτες, οι Λειτουργοί 
της Τράπεζας έχουν πρόσβαση σε εκπαιδευτικό υλικό και παρουσιάσεις 
οι οποίες προορίζονται αποκλειστικά για εσωτερική χρήση, µέσω της επιλογής 

“Σύνδεση”, στο κάτω δεξί µέρος της κεντρικής σελίδας του ιστότοπου.

 

“Ο ανασχεδιασµός της ιστοσελίδας της Εταιρείας ήταν για όλη την οµάδα µια µεγάλη, 

δηµιουργική πρόκληση. ∆ουλέψαµε µε πολύ κέφι και θεωρούµε πως το αποτέλεσµα 

είναι ένα σύγχρονο, διαδραστικό και φιλικό στον χρήστη site, το οποίο αποτελεί 

ταυτόχρονα ένα σηµαντικό εργαλείο στα χέρια των Λειτουργών που ασχολούνται µε 

την προώθηση των Alpha Αµοιβαίων Κεφαλαίων”.

Ελένη Παππά, ∆ιευθύντρια Εργασιών, Alpha Asset Management Α.Ε.∆.Α.Κ.
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        έα στρατηγική κατεύθυνση υιοθετεί η Alpha Bank για τις προοπτικές της θυγατρικής της στο Ηνωµένο Βασίλειο,  
       Alpha Bank London, στο πλαίσιο των ευρύτερου σχεδιασµού της για την αξιοποίηση των συνεργειών του Οµίλου σε 

διεθνές επίπεδο. Στόχος είναι η οργανική ανάπτυξη και ο µετασχηµατισµός της Alpha Bank London, µε γνώµονα τη βέλτιστη 

και απρόσκοπτη συνέχιση της µέχρι σήµερα επιτυχούς πορείας της εταιρείας.

Σε πρόσφατη επίσκεψή τους στο Λονδίνο, ο CFO του Οµίλου Λάζαρος Παπαγαρυφάλλου και ο Γενικός ∆ιευθυντής 
International Network Sergiu Oprescu, συναντήθηκαν µε τη διοίκηση και τους εργαζοµένους της Alpha Bank London, στο 

πρώτο Townhall Meeting που πραγµατοποιήθηκε στην εταιρεία, µετά από την πανδηµία. 

Τα Ανώτατα Στελέχη της Alpha Bank επιβεβαίωσαν τη δέσµευση του Οµίλου στη βρετανική θυγατρική και αναφέρθηκαν στην 

απόφαση και το σχέδιο της ∆ιοίκησης για την εδραίωση µίας νέας εποχής δυναµικής παρουσίας της Alpha Bank 
London στον διεθνή χάρτη δραστηριότητας του Οµίλου, ενώ δεν παρέλειψαν να ευχαριστήσουν τη διοικητική οµάδα και το 

προσωπικό της εταιρείας για την αφοσίωσή τους στον Όµιλο.

Ν

Νέα εποχή δυναµικής παρουσίας της Alpha Bank London 

Οµαδική φωτογραφία από το Townhall Meeting στο Λονδίνο, παρουσία όλης της 
διοικητικής οµάδας και του προσωπικού της Alpha Bank London.
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∆ροµολογείται, άλλωστε, ευρύ πλάνο µετασχηµατισµού της Alpha Bank London 
σύµφωνα µε εµπεριστατωµένο 5ετές στρατηγικό σχέδιο που έχει καταρτιστεί, το οποίο 
µεταξύ άλλων προβλέπει βελτίωση της αποδοτικότητας, εξορθολογισµό των εξόδων, 
αναβάθµιση του λειτουργικού µοντέλου και επενδύσεις σε νέες προηγµένες 
πλατφόρµες πληροφορικής αξιοποιώντας την τεχνογνωσία του Οµίλου, ενώ στο 
“µέτωπο” των εσόδων, έµφαση θα δοθεί στη στόχευση της εύπορης (affluent) πελατείας, 
τη διεύρυνση της καταθετικής βάσης, στην ανάπτυξη και διάθεση νέων προϊόντων και 
υπηρεσιών και στην αύξηση των εσόδων από προµήθειες. 

Στον απόηχο του Townhall Meeting, οι δύο Γενικοί 
∆ιευθυντές του Οµίλου σχολίασαν πολύ θετικά, 
µέσω αναρτήσεών τους στο LinkedIn, την 
ευκαιρία που είχαν να συναντηθούν διά ζώσης µε 
τους συναδέλφους τους από τη βρετανική θυγατρική, απευθύνοντάς τους και δηµοσίως τις 
ευχαριστίες τους για τη συνεχή δέσµευση και προσήλωση που επιδεικνύουν στους στόχους 
του Οµίλου.

Στην ανάρτησή του, ο κ. Παπαγαρυφάλλου ανέφερε: “Είναι µεγάλη χαρά για εµένα που είχα την 
ευκαιρία να συναντήσω από κοντά τους συναδέλφους µου από την Alpha Bank London. Πρόκειται 
για µία εξαιρετική οµάδα, µε µέλλον που προδιαγράφεται 
λαµπρό, ως µέλη του Οµίλου Alpha Bank. Η ενέργεια που 
υπήρχε στην εσωτερική συνάντηση µε την παρουσία όλων 

αποτέλεσε πηγή έµπνευσης για εµένα, ενώ είµαι βέβαιος ότι η οµάδα µας στο Λονδίνο θα υποστηρίξει 
µε ζήλο την ανάπτυξη του brand "Alpha Bank" και την παροχή υψηλού επιπέδου προστιθέµενης αξίας 
στους πελάτες µας”.

Από την πλευρά του ο κ. Oprescu δήλωσε µέσα από το LinkedIn: “Θέλω να ευχαριστήσω τη 
διοικητική οµάδα και τους εργαζοµένους της Alpha Bank London για την προσήλωση και τη δέσµευσή 
τους στον Όµιλο κατά το τελευταίο έτος. Είµαστε πολύ ικανοποιηµένοι που αφήνουµε πίσω µας µία 
περίοδο αβεβαιότητας και επικεντρωνόµαστε πλέον στα µελλοντικά σχέδια ανάπτυξης της θυγατρικής 
µας στο Ηνωµένο Βασίλειο, µε βάση τις συνέργειες του Οµίλου στο διεθνές δίκτυο”.

Ο CEO της βρετανικής θυγατρικής, Lindsay Mackay, 
κατά τον χαιρετισµό του στο Townhall Meeting.

Ο Sergiu Oprescu απευθύνεται 
στους συναδέλφους της Alpha Bank London.

Ο Λάζαρος Παπαγαρυφάλλου στη διάρκεια 
του Townhall Meeting.

https://www.linkedin.com/posts/lazaros-papagaryfallou-3b613a1_it-was-a-real-pleasure-to-be-able-to-meet-activity-6978741018066071552-mJPK?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://www.linkedin.com/posts/sergiu-oprescu-a6a5329_i-want-to-thank-all-of-our-executive-team-activity-6978750044602544130-qx0-?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
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Τέλος, σχολιάζοντας την επίσκεψη των δύο Ανώτατων Στελεχών στο Λονδίνο, ο CEO της Alpha Bank London, Lindsay 
Mackay, δήλωσε: “Ο CFO του Οµίλου, Λάζαρος Παπαγαρυφάλλου, και ο Γενικός ∆ιευθυντής International Network, Sergiu 
Oprescu, είχαν µία πολύ παραγωγική και γεµάτη µέρα στο Λονδίνο. Η ηµέρα αυτή, µεταξύ άλλων, περιελάµβανε διαδραστικές 
συναντήσεις µε τη διοικητική οµάδα µε συζητήσεις γύρω από τη σηµασία της Alpha Bank London για τον Όµιλο, την πρόοδο της 
κατάρτισης του Επιχειρηµατικού µας Σχεδίου για το 2023-2027 και της αξιοποίησης των οµιλικών συνεργειών, καθώς και 
επαφές µε Πελάτες. 

Το Townhall Meeting που διοργανώθηκε µε την παρουσία των δύο 

Γενικών ∆ιευθυντών του Οµίλου, συνοδεύτηκε από έναν πολύ ανοικτό 

και εποικοδοµητικό γύρο ερωτήσεων και απαντήσεων, ενώ στη 

δεξίωση που ακολούθησε, ο Λάζαρος µε τον Sergiu είχαν τη 

δυνατότητα να γνωριστούν µε τους ανθρώπους της Alpha Bank 

London, γεγονός που έτυχε πολύ θετικής αποδοχής”.

Από αριστερά: Ο Lindsay Mackay, 
ο Λάζαρος Παπαγαρυφάλλου, 
η Monika Ahmed, CFO της Alpha Bank 
London, και ο Sergiu Oprescu.
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Alpha Bank Cyprus Ltd
H Τράπεζα εξασφάλισε σχολικά είδη σε παιδιά ευάλωτων οικογενειών

        Alpha Bank Cyprus Ltd, στο πλαίσιο των δράσεων Εταιρικής Υπευθυνότητας, στήριξε, για ακόµη µία χρονιά, 
        την 8η Παγκύπρια Εκστρατεία “Όλα τα παιδιά µε σχολικά”, του Παγκύπριου Συντονιστικού Συµβουλίου Εθελοντισµού.

Συγκεκριµένα, η Τράπεζα προσέφερε δωροκουπόνια για σχολικά είδη, ενισχύοντας το µήνυµα της εκστρατείας “Όλα τα παιδιά 
µε σχολικά”, που είχε σκοπό την εξασφάλιση απαραίτητων σχολικών ειδών για ευάλωτες οικογένειες, εν όψει της νέας 
σχολικής χρονιάς.  

Η

Παράδοση των δωροκουπονιών από τη ∆ιευθύντρια της ∆ιεύθυνσης 
Marketing και ∆ηµοσίων Σχέσεων της Alpha Bank Cyprus Ltd, Έλενα 

Κωνσταντίνου Ριρή, στον Πρόεδρο του Παγκύπριου Συντονιστικού 
Συµβουλίου Εθελοντισµού, κ. Ηλία ∆ηµητρίου.
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Alpha Bank Cyprus Ltd
Ολοκληρώθηκε µε επιτυχία το Πρόγραµµα “Γονείς και Παιδιά ΜΑΖΙ στην εργασία”

        λοκληρώθηκε µε επιτυχία το πρωτοποριακό Πρόγραµµα “Γονείς και Παιδιά ΜΑΖΙ στην εργασία” της Alpha Bank 
        Cyprus Ltd, το οποίο πραγµατοποιήθηκε, για πρώτη φορά, κατά τους καλοκαιρινούς µήνες, στο ∆ίκτυο Καταστηµάτων 
και σε Κεντρικές Υπηρεσίες της Τράπεζας.  

Σκοπός του Προγράµµατος ήταν οι Εργαζόµενοι γονείς να φέρουν τα παιδιά τους, κυρίως, ηλικίας 15-18 ετών, αλλά και 
φοιτητές, στον χώρο της εργασίας τους, παρέχοντάς τους την ευκαιρία, µέσα από διάφορες δραστηριότητες µαζί τους, να 
εξοικειωθούν µε την Τράπεζα, το τραπεζικό επάγγελµα και το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα γενικότερα.

Την πρωτοβουλία της Τράπεζας αγκάλιασαν µε ενθουσιασµό τόσο οι Εργαζόµενοι γονείς, όσο και τα παιδιά τους! 

Ο
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Alpha Bank Cyprus Ltd
Η Τράπεζα συµµετείχε στον αγώνα δρόµου “Running Under the Moon”

Ολοκληρώθηκε το Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα 
“Νόµισµα και Συναλλαγές. Από το χθες στο σήµερα”, 

στα σχολεία της Κύπρου

        Αlpha Bank Cyprus Ltd συµµετείχε, µε οµάδα 25 ατόµων από το Προσωπικό της,  
        στον εταιρικό αγώνα δρόµου 5 χιλιοµέτρων, “Running Under the Moon”, 
ο οποίος έχει την ιδιαιτερότητα να διεξάγεται βράδυ µε τη συνοδεία µουσικής κατά 
τη διάρκειά του. 

Με τη συµµετοχή της, η Τράπεζα έστειλε ακόµη ένα µήνυµα οµαδικότητας, ευγενούς 
άµιλλας και συνεργασίας, ενισχύοντας ταυτόχρονα, το φιλανθρωπικό έργο του αγώνα, 
αφού µέρος των εσόδων διατέθηκαν στο Ίδρυµα, “Σοφία για παιδιά”.

Η

          ε επιτυχία ολοκληρώθηκε το διαδραστικό, εκπαιδευτικό πρόγραµµα “Νόµισµα  
          και Συναλλαγές. Από το χθες στο σήµερα”, για τη σχολική χρονιά 2021 – 2022, 
το οποίο υλοποιείται από την Alpha Bank Cyprus Ltd, σε συνεργασία µε τη Νοµισµατική 
Συλλογή της Alpha Bank και φέρει την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισµού, 
Αθλητισµού και Νεολαίας.

Μία ειδικά σχεδιασµένη Μουσειοβαλίτσα “ταξίδεψε” σε 20 Γυµνάσια σε όλη την 
Κύπρο και παρουσίασε την ιστορία του νοµίσµατος και την εξέλιξη των συναλλαγών 
στον ελλαδικό χώρο, από την αρχαιότητα µέχρι και σήµερα. Το Πρόγραµµα υλοποίησαν 
περισσότεροι από 100 εκπαιδευτικοί και παρακολούθησαν πάνω από 2.500 
µαθητές. 

Το Πρόγραµµα θα συνεχιστεί και τη νέα σχολική χρονιά. Η ενίσχυση της παιδείας αποτελεί διαχρονικά µία από τις κύριες προτεραιότητες 
Εταιρικής Υπευθυνότητας της Alpha Bank Cyprus Ltd, όπου µέσα από στοχευµένα προγράµµατα και ενέργειες επενδύει στο µέλλον του τόπου.

Μ

......................................................................................................................................................................................................................................................
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Alpha Bank Cyprus Ltd
Η Alpha Bank Cyprus Ltd στηρίζει τα “Σπίτια της Ελπίδας” του  Οργανισµού “Hope for Children” 

        Alpha Bank Cyprus Ltd, µε αφορµή την Παγκόσµια Ηµέρα Παιδιού, στηρίζει οικονοµικά το “Hope for Children” 
       CRC Policy Centre, τον διεθνή ανθρωπιστικό, ανεξάρτητο οργανισµό, που ασχολείται µε την υπεράσπιση και 
προώθηση των δικαιωµάτων των παιδιών. 

Η Τράπεζα, στο πλαίσιο του Προγράµµατος Εταιρικής Υπευθυνότητας, ενίσχυσε οικονοµικά τον Οργανισµό για την αγορά 
εξοπλισµού για τα “Σπίτια της Ελπίδας”, τις παιδικές στέγες του “Hope For Children” που φιλοξενούν και στηρίζουν 
ασυνόδευτα παιδιά, µε τη συνεργασία των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευηµερίας, παρέχοντάς τους αγάπη, φροντίδα και 
προστασία.

Η

Παράδοση της επιταγής από τη 
∆ιευθύντρια της ∆ιεύθυνσης 
Marketing και ∆ηµοσίων 
Σχέσεων της Alpha Bank Cyprus 
Ltd, Έλενα Κωνσταντίνου Ριρή, 
στη Λειτουργό Επικοινωνίας του 
“Hope for Children” CRC Policy 
Centre κυρία Νατάσα Σάββα. 
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Alpha Bank Cyprus Ltd
Προωθητική ενέργεια καρτών Mastercard® εκδόσεως Alpha Bank

        Τράπεζα πραγµατοποίησε διαφηµιστική εκστρατεία για τη νέα Προωθητική  

        Ενέργεια των Καρτών Mastercard εκδόσεως Alpha Bank. 

Συγκεκριµένα, από την 1 Ιουλίου έως τις 30 Σεπτεµβρίου 2022, για κάθε 1 Ευρώ 
που πλήρωναν οι κάτοχοι των καρτών Mastercard, κέρδιζαν και µία συµµετοχή 

για τις µεγάλες κληρώσεις που πραγµατοποιήθηκαν τον Οκτώβριο, µοιράζοντας 300 
δωροκουπόνια των Ευρώ 200 και 6 bonus δωροκουπόνια των Ευρώ 1.000 

από το ταξιδιωτικό γραφείο Top Kinisis. 

Η διαφηµιστική εκστρατεία περιελάµβανε τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές διαφηµίσεις, 

ηλεκτρονικές διαφηµίσεις (web banners) σε επιλεγµένες ιστοσελίδες, digital 

ενέργειες, Facebook posts, Banners στα ATM καθώς και προβολή στο ∆ίκτυο 

Καταστηµάτων και στην ιστοσελίδα της Τράπεζας.

Για να δείτε την τηλεοπτική διαφήµιση, πατήστε εδώ.

Η
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Alpha Bank Romania
∆ιάκριση της Alpha Bank Romania 

        Alpha Bank Romania βραβεύθηκε για τη φερεγγυότητα και τη ρευστότητά της κατά το 15ο Top Bankers gala, 
        που διοργανώθηκε από τον Όµιλο Finmedia και το περιοδικό Piața Financiară. 

Η Τράπεζα έλαβε τη διάκριση στην κατηγορία “Τράπεζες µε ενεργητικό 5 δισ. έως 50 δισ. Λέου”, για τη “βέλτιστη επίδοση 
τόσο µε όρους φερεγγυότητας, όσο και µε όρους άµεσης ρευστότητας, σε ένα δύσκολο οικονοµικό περιβάλλον, στο οποίο 
οι τράπεζες υποχρεώθηκαν να εξισορροπήσουν αφενός, τις απαιτήσεις των µετόχων όσον αφορά στην απόδοση του 
κεφαλαίου και αφετέρου, τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας, σε πλήρη εναρµόνιση µε το υψηλό επίπεδο ικανοποίησης 
των πελατών”.

Εκ µέρους της Alpha Bank Romania, το βραβείο παρέλαβε ο ∆ιευθυντής του Τµήµατος ∆ιαχείρισης ∆ιαθεσίµων της 
Τράπεζας, Ηλίας Μαλιούκης.

Τα βραβεία “Top Bankers” απονέµονται βάσει ποσοτικών κριτηρίων (ενεργητικό, κέρδη, καταθέσεις, δάνεια κ.λπ.), 
δυναµικών κριτηρίων (που βασίζονται στα επίπεδα του όγκου των στοιχείων ενεργητικού, για την εξασφάλιση ακρίβειας 
όσον αφορά τη συγκρισιµότητα των στοιχείων) και κριτηρίων απόδοσης (ROA, ROE κ.λπ.).

Η
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        Alpha Bank Romania, µε την επιλογή της από το Υπουργείο  

         Επιχειρηµατικότητας και Τουρισµού της χώρας ως τραπεζικού εταίρου 

για την υλοποίηση του προγράµµατος “Start-Up Nation”, επιβεβαιώνει τη δέσµευσή 

της για την υποστήριξη του επιχειρηµατικού οικοσυστήµατος της Ρουµανίας.

Το Πρόγραµµα προσφέρει σε νέες επιχειρήσεις τη δυνατότητα να 

επωφεληθούν από µη επιστρεπτέα χρηµατοδότηση µέχρι του ποσού των 

200.000 RON (Λέου Ρουµανίας), που αντιπροσωπεύει µέχρι και το 95% της 

συνολικής αξίας των επιλέξιµων δαπανών, προκειµένου να αναπτύξουν τις 

επιχειρηµατικές τους ιδέες. Η διαφορά µπορεί να καλυφθεί µε τραπεζικό 

δάνειο, εγγυηµένο µέχρι ύψους 80% τόσο από το Εθνικό Ταµείο Εγγύησης 

Πιστώσεων για Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις (National Credit Guarantee 

Fund for Small and Medium Enterprises - NCGFSME), όσο και από το 

Ρουµανικό Ταµείο Αντεγγυήσεων (Romanian Counter-guarantee Fund - RCF).

“Στο υφιστάµενο πλαίσιο, που χαρακτηρίζεται από πολλαπλές προκλήσεις για το επιχειρηµατικό οικοσύστηµα, κατανοούµε 

πλήρως την ανάγκη υποστήριξης νέων δυνητικών επιχειρήσεων, και το πρόγραµµα Start-Up Nation δίνει πραγµατικά νέα 

πνοή στις νέες επιχειρήσεις. Για όλες τις κατηγορίες ΜµΕ και νεοφυών (start-up) επιχειρήσεων που χρειάζονται υποστήριξη 

προσαρµοσµένη στις ιδιαιτερότητες των δραστηριοτήτων τους, η Alpha Bank Romania παρέχει εξατοµικευµένες λύσεις που 

θα ενισχύσουν το αναπτυξιακό τους δυναµικό, δηµιουργώντας έτσι πολλαπλασιαστικά αποτελέσµατα για τη ρουµανική 

οικονοµία”, δήλωσε ο ∆ιευθυντής της ∆ιεύθυνσης ΜµΕ της Alpha Bank Romania, Dragoș Drăghici.

Η

Alpha Bank Romania
H Alpha Bank Romania στηρίζει το τοπικό επιχειρηµατικό οικοσύστηµα


	page1
	page2
	page3
	page4
	page5
	page6
	page7
	page8
	page9
	page10
	page11
	page12
	page13
	page14
	page15
	page16
	page17
	page18
	page19
	page20
	page21
	page22
	page23
	page24
	page25
	page26
	page27
	page28
	page29
	page30
	page31
	page32
	page33
	page34
	page35
	page36
	page37
	page38
	page39
	page40
	page41
	page42
	page43
	page44
	page45
	page46
	page47
	page48
	page49
	page50
	page51
	page52
	page53
	page54
	page55
	page56
	page57
	page58
	page59
	page60
	page61
	page62
	page63
	page64
	page65
	page66
	page67
	page68
	page69
	page70
	page71
	page72
	page73
	page74
	page75
	page76
	page77
	page78
	page79
	page80
	page81
	page82
	page83
	page84
	page85
	page86
	page87
	page88
	page89
	page90
	page91
	page92
	page93
	page94
	page95



