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ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Ο αριθµός των γυναικών αυξάνεται, µε αποτέλεσµα
να αντιπροσωπεύουν πλέον το 60% των απασχολουµένων. Επίσης, η διακράτηση του νέου και
δυναµικού Προσωπικού είναι υψηλή, καθώς παρέχονται ανταγωνιστικές συνθήκες αµοιβών, εξελίξεως
και γενικότερα εργασιακού περιβάλλοντος. Με
κριτήριο το δικαίωµα υπογραφής, η αναλογία
Υπαλλήλων ανά Στέλεχος διαµορφώνεται σε 3,1:1,
ενώ ο µέσος όρος ηλικίας των διευθυντικών
Στελεχών διαµορφώθηκε στα 48 έτη. Ο ρυθµός
αυξήσεως των γυναικών Στελεχών ανήλθε στο
29,5% έναντι 21,6% το έτος 2002 µε συνέπεια
να δηµιουργούνται προϋποθέσεις µελλοντικής
αξιοποιήσεως των γυναικών σε ανώτερες θέσεις
ευθύνης.

Η κοινωνική ευθύνη αναπτύσσεται και εφαρµόζεται
µέσα από το σύστηµα αξιών, στόχων και δράσεων
που διέπουν τη διακυβέρνηση της Τραπέζης. Ο
άνθρωπος και ο σεβασµός των ανθρωπίνων αξιών,
αποτελούν απόλυτη προτεραιότητα για την Τράπεζα.
Μαζί µε την αποδοτική διαχείριση των οικονοµικών
πόρων και τον εκσυγχρονισµό των τεχνολογικών
µέσων, αποτελούν τον οδηγό κάθε συναλλαγής και
τη βάση των σχέσεών µας µε το Προσωπικό, τους
πελάτες και τους µετόχους. Οι τρεις αυτοί παράγοντες είναι η βάση της επιτυχίας της Τραπέζης. Η
Alpha Bank, στο πλαίσιο της προσφοράς της στο
κοινωνικό σύνολο, µεριµνά για το ανθρώπινο
δυναµικό της και το εργασιακό περιβάλλον, την
προστασία της φύσεως, την κοινωνική και πολιτιστική ζωή του τόπου.

Το µορφωτικό επίπεδο των Υπαλλήλων βελτιώνεται
διαρκώς, µε το ποσοστό των κατόχων απολυτηρίου
Λυκείου να έχει µειωθεί κατά 13% εντός της
τελευταίας δεκαετίας προς όφελος των αποφοίτων
της τριτοβάθµιας εκπαιδεύσεως και των κατόχων
µεταπτυχιακού τίτλου οι οποίοι, στο σύνολό τους,
παρουσιάζουν αύξηση 12%. Σήµερα, ποσοστό 62%
του συνόλου των Yπαλλήλων που απασχολούνται
στον Όµιλο, είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών
τριτοβάθµιας και µεταπτυχιακής εκπαιδεύσεως. Η
γεωγραφική κατανοµή των απασχολουµένων στην
Τράπεζα παρέµεινε ως επί το πλείστον σταθερή την
τελευταία πενταετία (64% Αττική, 13,6% Βόρεια
Ελλάδα, 22,4% λοιπή Ελλάδα), συνεισφέροντας
στην ανάπτυξη των τοπικών οικονοµιών στα πλαίσια
της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.

Στόχος µας είναι να ενισχύσουµε τα προγράµµατα
ενεργειών που εφαρµόζουµε στον τοµέα της
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και να τα επεκτείνουµε σε όλες τις εταιρίες του Οµίλου τόσο στην
Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Προσωπικό
Η Alpha Bank αξιοποιεί εξειδικευµένο Προσωπικό
και νέες τεχνολογίες προσαρµόζοντας σταθερά τις
θέσεις εργασίας στα δεδοµένα της αγοράς.
Ο αριθµός του απασχολούµενου Προσωπικού στον
Όµιλο κατά την 31.12.2006 ανήρχετο σε 12.069
άτοµα έναντι 11.484 πέρυσι, σηµειώνοντας αύξηση
κατά 585 άτοµα ή 5%. Η αύξηση αυτή προέρχεται
από το Προσωπικό που απασχολείται στις Εταιρίες
και τα Καταστήµατά µας στο εξωτερικό, όπου
προσελήφθησαν 770 άτοµα για την κάλυψη των
αναγκών που προκαλεί η ταχεία ανάπτυξή µας.
Αντιθέτως, στην Ελλάδα το Προσωπικό µειώθηκε
κατά 187 άτοµα και ανήλθε σε 8.017 άτοµα, ως
αποτέλεσµα της πολιτικής µας για συγκράτηση του
κόστους, µέσω λειτουργικού ανασχεδιασµού και
περαιτέρω αυτοµατοποιήσεως των συναλλαγών
και διεκπεραιώσεως µέρους αυτών σε κεντρικό
επίπεδο.

Κατά την τελευταία πενταετία ο κύριος όγκος των
εργαζοµένων απασχολείται σταθερά στο ∆ίκτυο
λόγω της φύσεως των δραστηριοτήτων της
Τραπέζης, παρά το γεγονός ότι παρατηρείται περιορισµός του αριθµού αυτού λόγω της συνεχιζόµενης
συγχωνεύσεως οµοειδών λειτουργιών και κεντροποιήσεως εργασιών.

Ανανέωση Προσωπικού
Ο δείκτης ανανεώσεως Προσωπικού διαµορφώθηκε το 2006, όπως και κατά την τελευταία
πενταετία, στο επίπεδο του 4%, ως αποτέλεσµα της
αυξήσεως του αριθµού προσλήψεων αλλά και των
αποχωρήσεων, στο πλαίσιο της υλοποιήσεως του
προγράµµατος λειτουργικής αναδιαρθρώσεως της
Τραπέζης.

Από το σύνολο του Προσωπικού του Οµίλου 7.184
άτοµα απασχολούνται στην Τράπεζα. Ηλικιακά, το
Προσωπικό της Τραπέζης συγκεντρώνεται σε
ποσοστό περίπου 68% εντός του εύρους των 26-40
ετών, ενώ η µέση ηλικία έχει διαµορφωθεί σε 40,8
έτη, µε την είσοδο νέων εξειδικευµένων
Yπαλλήλων να ανανεώνει το Προσωπικό και να
διατηρεί τη µέση ηλικία σε άριστο επίπεδο.

Κατά το έτος 2006 πραγµατοποιήθηκαν στην Τράπεζα
227 προσλήψεις, οι περισσότερες εκ των οποίων
αφορούσαν άτοµα υψηλής καταρτίσεως. Είναι
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ενδεικτικό ότι, η Τράπεζα προσήλκυσε, µέσω του
δικτυακού τόπου της, 18.000 περίπου βιογραφικά
σηµειώµατα ενδιαφεροµένων για πρόσληψη, το 80%
των οποίων διαθέτουν σπουδές ανώτατου και
µεταπτυχιακού επιπέδου.

εισαγωγής νέων σχηµάτων επιχειρηµατικής δραστηριοποιήσεως της Τραπέζης, επικεντρώνοντας στις
διαδικασίες, τα προϊόντα, τις αρετές πωλήσεων και
τις διοικητικές ικανότητες.
Η Τράπεζα είναι αρωγός στις προσπάθειες
Υπαλλήλων και Στελεχών της, προκειµένου να
παρακολουθήσουν προγράµµατα µεταπτυχιακών
σπουδών και επαγγελµατικών πιστοποιητικών.
Παράλληλα, µε την αναβάθµιση των επαγγελµατικών ειδικοτήτων και τις προσφερόµενες ευκαιρίες
σταδιοδροµίας, δηµιουργεί ένα περιβάλλον εργασίας που προάγει τη δηµιουργικότητα, τη συνεχή
βελτίωση και τον επαγγελµατισµό.

Η πολιτική ίσων ευκαιριών που προσφέρει η
Τράπεζα επιβεβαιώνεται και από το γεγονός ότι οι
γυναίκες αποτελούν το 51,1% του συνόλου των
προσληφθέντων.

Εσωτερική Επικοινωνία
Η Τράπεζα δίδει ιδιαίτερη έµφαση στην αµφίδροµη
ενδοεπιχειρησιακή επικοινωνία και στην προαγωγή
της συµµετοχής του Προσωπικού στην κοινωνική
και πολιτιστική ζωή. Η απρόσκοπτη ροή πληροφοριών επιτυγχάνεται µέσα από τη λειτουργία και
συνεχή αναβάθµιση της εσωτερικής ιστοσελίδας
(Alpha Bank Intranet), του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (e-mail), της εταιρικής ιστοσελίδας της
Τραπέζης (www.alpha.gr) και του εταιρικού εντύπου
«ΜΑΖΙ». Επιπροσθέτως, εφαρµόζονται πρακτικές
διαπροσωπικής επαφής µε τους εργαζοµένους για
την επίλυση προβληµάτων επαγγελµατικής,
προσωπικής και οικογενειακής φύσεως.

Ένα από τα πρώτα σηµαντικά έργα που ολοκληρώθηκαν εντός του 2006, ήταν η µελέτη των εκπαιδευτικών αναγκών του ∆ικτύου των Καταστηµάτων η
οποία θα οδηγήσει στον προσανατολισµό του
εκπαιδευτικού προγράµµατος στις βασικές γνώσεις
Τραπεζικής και στην καλλιέργεια ενιαίας νοοτροπίας
εξυπηρετήσεως και πωλήσεων.
Εκτός του ανωτέρω έργου, η εκπαιδευτική δραστηριότητα το 2006 κάλυψε και επιµέρους ανάγκες,
όπως αυτή της αντιµετωπίσεως των κρίσιµων καταστάσεων στους χώρους εργασίας, µε την ευρύτατη
ενηµέρωση Στελεχών σε όλη την Ελλάδα. Επίσης,
ευρύτατες ενηµερώσεις έλαβαν χώρα σχετικά µε το
αντικείµενο των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων και
των άµεσων επιπτώσεών τους στην Τραπεζική. Στη
συνέχεια και στο πλαίσιο της εφαρµογής του νέου
φύλλου αξιολογήσεως του Προσωπικού, διοργανώθηκαν ειδικά προγράµµατα τα οποία κάλυψαν
όλο το θεµατικό αντικείµενο τόσο της θεσπίσεως
στόχων όσο και της αξιολογήσεως του Προσωπικού.
Τέλος, στο ίδιο µήκος κύµατος κινούνται και οι
εκπαιδευτικές δράσεις για τη λειτουργία των Επιχειρηµατικών Κέντρων που αποτελούν νέα οργανωτική
δοµή στο πλαίσιο της αναδιοργανώσεως των
πιστοδοτήσεων της Τραπέζης.

Αναγνωρίζοντας τη σηµασία του ανθρώπινου
κεφαλαίου ως ένα από τα κύρια ανταγωνιστικά
πλεονεκτήµατά της, η Τράπεζα εφαρµόζει πρωτοποριακά προγράµµατα αναπτύξεως του Προσωπικού:

• Εσωτερική επιλογή για κάλυψη θέσεων
Για τη µέγιστη αξιοποίηση του Προσωπικού
εφαρµόσθηκε µε επιτυχία και αυτό το έτος η
διαδικασία δηµοσιεύσεως εσωτερικών ανακοινώσεων για κάλυψη θέσεων.

• Περιγραφή θέσεων εργασίας
Άρχισε η αποτύπωση της περιγραφής θέσεων
εργασίας σε εξειδικευµένες κεντρικές υπηρεσίες,
ως απαρχή για την τελική αξιολόγηση και κατάταξή
τους σε µισθολογικά επίπεδα και για την κάλυψή
τους µε Στελέχη υψηλού επιπέδου.

Για τις πολύ εξειδικευµένες ανάγκες των Στελεχών
που διαχειρίζονται χρηµατοοικονοµικά προϊόντα
αιχµής, η Τράπεζα διοργάνωσε µε µεγάλη επιτυχία
εκπαιδευτικά προγράµµατα ειδικά σχεδιασµένα για
τα Στελέχη αυτά, µε διακεκριµένους ανά αντικείµενο
ξένους εισηγητές, σε συνεργασία µε καταξιωµένους
εκπαιδευτικούς οργανισµούς του εξωτερικού.

• Αξιολόγηση Προσωπικού
Η αξιολόγηση της αποδόσεως του Προσωπικού
γίνεται µε βάση ιδιότητες και χαρακτηριστικά που
περιγράφονται ως πρότυπα στον χώρο εργασίας.
Ο αξιολογούµενος και ο προϊστάµενος συµφωνούν
από κοινού τις ενέργειες αναπτύξεως του αξιολογούµενου.

Ενισχυτικά στην προσπάθεια αυτή, η συµµετοχή του
Προσωπικού σε προγράµµατα επιµορφώσεως εκτός
Τραπέζης, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό παρουσίασε αύξηση 18,5%, ανεβάζοντας τον αριθµό των
ατόµων που συµµετείχαν σε τέτοια προγράµµατα σε
924. Με τις συµµετοχές αυτές η Τράπεζα αποκτά
πρόσβαση στη γνώση και στις πρακτικές που
θεωρούνται ως η αιχµή του δόρατος στην προσπάθειά της για διεθνοποίηση και ανάληψη επιχειρηµατικών κινδύνων.

Επαγγελµατική Κατάρτιση
Στις προτεραιότητες της Alpha Bank εντάσσεται
η συνεχής εκπαίδευση και επιµόρφωση του
ανθρώπινου δυναµικού της. Η εκπαίδευση έχει
πρωτεύοντα ρόλο στην προσπάθεια εκσυγχρονισµού, ανασχεδιασµού των δραστηριοτήτων και
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Προς την ίδια κατεύθυνση στοχεύει και η ενίσχυση
του Προσωπικού όσον αφορά τη γνώση ξένων
γλωσσών και ιδιαίτερα αυτών που θα λειτουργήσουν καταλυτικά στην περαιτέρω διείσδυση της
Τραπέζης στο εξωτερικό και ειδικότερα στην
περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

• Ατοµική υποστήριξη Υπαλλήλων
Για τους Υπαλλήλους που αντιµετωπίζουν
προσωπικές ή επαγγελµατικές δυσκολίες, παρέχεται µέριµνα µέσω συνεργασίας µε εξειδικευµένη κοινωνική λειτουργό.

• Τράπεζα αίµατος

Τέλος, µία νέα παροχή προς το Προσωπικό ήρθε
να προστεθεί το 2006 και αφορά τη δυνατότητα
χρηµατοδοτήσεως της αποκτήσεως πιστοποιητικού
γνώσεως χειρισµού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.
Η ανταπόκριση του Προσωπικού ήταν σηµαντική,
επιβεβαιώνοντας τη θέλησή του για ενίσχυση των
δεξιοτήτων του στο πλαίσιο της προσωπικής του
αναπτύξεως και προόδου.

Εφαρµόζεται, υπό την καθοδήγηση και εποπτεία
Ιατρού, πρόγραµµα αιµοδοσίας για την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών σε αίµα για τους
Υπαλλήλους.

• Ενίσχυση οικογενειακής ζωής
Έχουν καθιερωθεί ειδικές παροχές για την
ενδυνάµωση των οικογενειών του Προσωπικού
όπως χορήγηση δώρου γάµου, κάλυψη των
δαπανών των συµβάσεων µε βρεφονηπιακούς
σταθµούς, ενίσχυση Υπαλλήλων που λόγω
εκτάκτων περιστατικών χρήζουν οικονοµικής
υποστηρίξεως, χορήγηση προσωπικών και
στεγαστικών δανείων µε ευνοϊκούς όρους, καθώς
και επιβράβευση των αριστούχων τέκνων
Υπαλλήλων.

Από το 2005 στον Όµιλο προστέθηκε η εταιρία
«Ευρυµάθεια Α.Ε. Επαγγελµατικής Καταρτίσεως και
Έρευνας». Η εταιρία έχει πιστοποιηθεί ως Κέντρο
Επαγγελµατικής Καταρτίσεως από το 1995 και
έκτοτε επαναπιστοποιείται µε υψηλή βαθµολογία.
Ειδικεύεται στην έρευνα και καινοτοµία σε σχέση
µε την επαγγελµατική κατάρτιση και την ανάπτυξη
ανθρώπινου δυναµικού. Υιοθετεί σύγχρονες
µορφές εκπαιδεύσεως (e-learning) και διοργανώνει
ειδικές εκδηλώσεις, όπως ηµερίδες, συνέδρια κ.ά.

• Κοινωνική Αλληλεγγύη
Στο πλαίσιο της κοινωνικής αλληλεγγύης, η
Tράπεζα, βάσει του Νόµου 2643/98, προσλαµβάνει κάθε χρόνο άτοµα ειδικών κατηγοριών. Τα
άτοµα αυτά αντιπροσωπεύουν για το έτος 2006 το
7,5% της δυνάµεως των απασχολουµένων.

Κοινωνική Αρωγή

• Υγεία και ασφάλεια του Προσωπικού
Εφαρµόζεται πρόγραµµα οµαδικής ασφαλιστικής
καλύψεως ζωής και υγείας, στο πλαίσιο της πολιτικής µέριµνας που αφορά την υγεία του Προσωπικού, µέσω του οποίου παρέχονται υψηλές
ασφαλιστικές καλύψεις και υπηρεσίες υγείας,
παρά τις σηµαντικές δαπάνες που αυτές συνεπάγονται. Έτσι παρέχονται:
– ασφάλιση ζωής και ατυχήµατος,
– κάλυψη νοσοκοµειακής περιθάλψεως,
– πρόσθετη κάλυψη υπηρεσιών περιθάλψεως
πέραν εκείνων του Ταµείου Ασφαλίσεως Ασθενείας Προσωπικού και
– προληπτικός έλεγχος υγείας Στελεχών.

Πελάτες
Η Τράπεζα δίδει µεγάλη σηµασία στην παροχή
προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής ποιότητος στους
πελάτες της, καθώς και στη διασφάλιση ότι οι
προσδοκίες τους θα εκπληρωθούν. Την ευθύνη
για την υλοποίηση των στόχων αυτών έχει η
Υποδιεύθυνση ∆ιασφαλίσεως Ποιότητος, η οποία
κατά το 2006 προέβη στον ορισµό των παραµέτρων
που ορίζουν την ποιότητα καθώς και τον ορισµό των
∆εικτών Μετρήσεως Ποιότητος (K.P.I.s) σε όλα τα
σηµεία επαφής µε τον πελάτη, συµπεριλαµβανοµένης και της Υπηρεσίας Τηλεφωνικής Εξυπηρετήσεως. Επίσης, ολοκληρώθηκε η διαµόρφωση του
www.alpha.gr, ώστε ο πελάτης να µπορεί ευκολότερα να υποβάλει αιτήµατα, παραπόνα ή θετικά
σχόλια, ενώ σχεδιάσθηκε νέο έντυπο υποβολής
υποδείξεων/παραπόνων.

• Υγιεινή και ασφάλεια στον χώρο της εργασίας
Έχει αναπτυχθεί, σε πανελλαδική κλίµακα, δίκτυο
ιατρών εργασίας και τεχνικών ασφαλείας οι οποίοι
παρέχουν υπηρεσίες προστασίας σε όλο το
Προσωπικό. Έχουν συνταχθεί, στο πλαίσιο της
προληπτικής ιατρικής, απόρρητοι ατοµικοί ιατρικοί
φάκελοι, έχουν εκπονηθεί µελέτες επαγγελµατικού κινδύνου για τις Μονάδες της Τραπέζης και
έχει πραγµατοποιηθεί συστηµατική ενηµέρωση
προς τους εργαζοµένους επί θεµάτων υγιεινής
και ασφάλειας της εργασίας. Επιπροσθέτως, η
Τράπεζα υλοποιεί σύστηµα διαχειρίσεως υγιεινής
και ασφάλειας στην εργασία και προετοιµάζεται
για την πιστοποίησή της βάσει του Προτύπου
OHSAS 18001 (ΕΛΟΤ 1801).

Στην Alpha Bank κάθε παράπονο, σύσταση ή
πρόταση είναι κίνητρο και ευκαιρία για βελτίωση. Η
Υπηρεσία Πελατών έχει την ευθύνη της κεντρικής
διαχειρίσεως των υποβαλλόµενων παραπόνων των
πελατών για την έγκαιρη και οµοιόµορφη απάντηση.
Tο έτος 2007, η Μονάδα ∆ιασφαλίσεως Ποιότητος
θα επεκτείνει τις δραστηριότητές της στην εφαρµογή
προγράµµατος εσωτερικής επικοινωνίας των
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µηνυµάτων που αφορούν την ποιότητα, καθώς και
την ανάλυση των παραπόνων για τον εντοπισµό των
περιοχών που παρουσιάζουν δυσκολίες ή και
προβλήµατα στην εξυπηρέτηση, ώστε σε συνεργασία µε τις αρµόδιες ∆ιευθύνσεις να προγραµµατισθούν οι ενδεδειγµένες βελτιώσεις. Τέλος,
υιοθετείται κοινή στρατηγική για θέµατα ποιότητας
σε όλους τους τοµείς και σε όλες τις χώρες που
δραστηριοποιείται ο Όµιλος.

άτοµα, Έλληνες και ξένοι, καθώς και µαθητές
σχολείων σε οργανωµένες οµάδες επισκέψεων.
Στις 8 και 9 Ιουνίου πραγµατοποιήθηκε για πέµπτη
φορά στο Μουσείο Χαρτονοµισµάτων στην
Κέρκυρα η ∆ιεθνής Επιστηµονική Συνάντηση
Οικονοµικής Ιστορίας.

• Νοµισµατική Συλλογή
Η Τράπεζα διαθέτει µία αξιόλογη συλλογή πλέον
των δέκα χιλιάδων νοµισµάτων από τον αρχαίο
ελληνικό κόσµο, η οποία διαρκώς εµπλουτίζεται,
µε στόχο να διαθέτει τουλάχιστον ένα αντιπροσωπευτικό νόµισµα από κάθε νοµισµατοκοπείο της
εποχής. Κατά το 2006, τη Νοµισµατική Συλλογή
επισκέφθηκαν Έλληνες και ξένοι επιστήµονεςµελετητές, καθώς και φοιτητές που πραγµατοποίησαν µαθήµατα Νοµισµατικής.
Επιπλέον, πραγµατοποιήθηκαν διαλέξεις στην
Αθήνα και στην ευρύτερη περιοχή, καθώς και σε
διάφορες πόλεις της περιφέρειας µε θέµα την
ιστορία του νοµίσµατος µε επικέντρωση στα νοµίσµατα της περιοχής, στην οποία πραγµατοποιείται
η διάλεξη. Το 2006 διοργανώθηκαν εκθέσεις
στο Ναύπλιο, τον Βόλο και τη Λευκωσία, ενώ
συµµετείχαµε στην έκθεση «Ελαίας Εγκώµιον»
και στο συνέδριο «Το νόµισµα στα νησιά του
Αιγαίου».
Τέλος, από τη Νοµισµατική Συλλογή της
Τραπέζης εκδόθηκαν τα βιβλία: Νοµισµάτων
Ιστορία, Τα αρχαία νοµίσµατα της Πελοποννήσου,
Τα αρχαία νοµίσµατα της Κύπρου και το βιβλίο
Νοµισµάτων Ιστορία - Θεσσαλία.

Πολιτιστική ∆ραστηριότητα
Η Τράπεζα και οι εταιρίες του Οµίλου, έχουν ενεργό
συµµετοχή στην πολιτιστική ζωή µε την υποστήριξη
ανάλογων δραστηριοτήτων που αποσκοπούν
κυρίως στη διάδοση του ελληνικού πνεύµατος .

Συλλογές

• Έργα Τέχνης
Η Συλλογή Έργων Τέχνης της Τραπέζης περιλαµβάνει πίνακες, χαρακτικά και γλυπτά γνωστών
καλλιτεχνών και εµπλουτίζεται συνεχώς µε σηµαντικά έργα. Ένα µεγάλο µέρος των έργων κοσµεί
Κεντρικές Υπηρεσίες και Καταστήµατα, ενώ
στοιχεία και φωτογραφίες έργων της συλλογής
παρέχονται από την Τράπεζα για διευκόλυνση σε
δηµοσιεύσεις άρθρων σε διάφορα έντυπα καθώς
και για την έκδοση µονογραφιών. Κατά το 2006,
το Τµήµα Συλλογών Έργων Τέχνης διοργάνωσε
εκθέσεις στο Ναύπλιο, στη Θεσσαλονίκη και στην
Αθήνα, ενώ συµµετείχε σε συνέδρια στη Λισαβόνα και στη Θεσσαλονίκη. Επιπρόσθετα, παραχώρησε έργα διά δανεισµού στις εκθέσεις «Ελαίας
Εγκώµιον», που οργανώθηκε από την Ακαδηµία
Αθηνών στο Πανθεσσαλικό Στάδιο Βόλου και
«Αθήνα - Παρίσι», που οργανώθηκε από την
Εθνική Πινακοθήκη.
Η Συλλογή Χαρακτικής και Γραφικών Τεχνών,
επικεντρώνεται σε χαρακτικά (ξυλογραφίες,
χαλκογραφίες, λιθογραφίες) Ελλήνων καλλιτεχνών του 19ου και του 20ου αιώνα.

Πολιτιστικές Εκδηλώσεις

• Χορηγίες
Επί σειρά ετών η Alpha Bank εκδηλώνει
έµπρακτα το ενδιαφέρον της για την Τέχνη και τον
Πολιτισµό συµµετέχοντας έτσι ενεργά στην πολιτιστική ζωή και εξέλιξη του τόπου. Το 2006, η
Τράπεζα ανέλαβε τη χορηγία του Κύκλου
«Μεγάλες Ορχήστρες - Μεγάλοι Μαέστροι» του
Οργανισµού Μεγάρου Μουσικής Αθηνών
(Ιανουάριος-Απρίλιος 2006). Επίσης, ανέλαβε και
τη χορηγία της ’Όπερας του Wolfgang Amadeus
Mozart µε τίτλο «Cozi Fan Tutte» που πραγµατοποιήθηκε στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης
(Νοέµβριος 2006). Ακόµη, για την περίοδο
Οκτώβριος 2005 - Μάιος 2006 πραγµατοποιήθηκε από την Τράπεζα η χορηγία του θεάτρου
«Τόπος Αλλού», που εκτός των άλλων παρέχει τη
δυνατότητα στο Προσωπικό να παρακολουθεί
δωρεάν παραστάσεις.

• Μουσείο Χαρτονοµισµάτων
Στην Τράπεζα ανήκει το µοναδικό στην Ελλάδα
Μουσείο Χαρτονοµισµάτων, ένα από τα πληρέστερα του είδους, που στεγάζεται στο πρώτο
Κτήριο της Ιονικής Τραπέζης στην Κέρκυρα. Τα
εκθέµατα παρουσιάζονται σε τέσσερις αίθουσες
και καλύπτουν διαχρονικά όλες σχεδόν τις
εκδόσεις των ελληνικών χαρτονοµισµάτων από το
1822 έως το 2002. Εκτός από τα χαρτονοµίσµατα,
η συλλογή περιλαµβάνει αξιόλογο αρχειακό και
ιστορικό υλικό. Το Μουσείο λειτουργεί πλέον σε
καθηµερινή βάση όλο τον χρόνο µε δωρεάν
είσοδο για το κοινό. Στη διάρκεια του 2006
επισκέφθησαν το Μουσείο πάνω από 4.000

Η Alpha Bank, η Alpha Bank Cyprus και το Ίδρυµα
Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου αποτέλεσαν τους
χορηγούς της εκθέσεως «Η κλοπή της ιστορίας»,
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στο πλαίσιο του προγράµµατος CULTURE 2000
της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, που έχει ως στόχο την
προστασία και την ανάδειξη της Ευρωπαϊκής
Πολιτιστικής Κληρονοµιάς. Η έκθεση διοργανώθηκε σε συνεργασία µε το Υπουργείο Πολιτισµού,
τη ∆ιεύθυνση Αρχαιοτήτων Κύπρου και τα Πανεπιστήµια Κέµπριτζ και Αιγαίου και φιλοξενήθηκε στη
Λευκωσία (Αρχαιολογικό Μουσείο Κύπρου), στην
Αθήνα (Μουσείο Μπενάκη) και στη Νεµέα
(Αρχαιολογικό Μουσείο Νεµέας).

Εκπαιδευτικά και Πολιτιστικά
Προγράµµατα για Παιδιά και Νέους
Μέσω της Σειράς Προϊόντων και Υπηρεσιών Alpha
1|2|3 για παιδιά, εφήβους και νέους η Τράπεζα
επικεντρώθηκε σε πολλαπλές συνεργασίες µε
µεγάλους οργανισµούς και µε την εκπαιδευτική
κοινότητα. Έτσι, υποστήριξε για άλλη µία χρονιά
τα Εκπαιδευτικά Προγράµµατα του Μουσείου
Ηρακλειδών. Στο πλαίσιο αυτό, η Τράπεζα και το
Ίδρυµα Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου, σε συνεργασία
µε το Μουσείο Ηρακλειδών διοργάνωσαν Έκθεση∆ιαγωνισµό Ζωγραφικής µαθητών και σπουδαστών,
µε τίτλο «Με το βλέµµα στο Άπειρο».

Επίσης, συµµετείχαµε ως χορηγοί στην έκθεση
«Επιχειρηµατικό Πανόραµα Κεντρικής Ελλάδας»
που διεξήχθη στη Λάρισα από τις 11 έως 16
Μαΐου 2006, καθώς και στην έκθεση «2ο Επιχειρηµατικό Πανόραµα ∆υτικών Συνοικιών Θεσσαλονίκης» που διεξήχθη στη Θεσσαλονίκη από
1 έως 9 Απριλίου 2006.

Επιπλέον, προσέφερε δώρα στους µαθητές του
12ου Ενιαίου Λυκείου Λάρισας, οι οποίοι διακρίθηκαν στον Πανελλήνιο Μαθητικό ∆ιαγωνισµό που
διεξήχθη υπό την Αιγίδα των Υπουργείων Αναπτύξεως και Παιδείας.

• Εκθέσεις
Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων σε θέµατα πολιτισµού και καλλιτεχνικής δηµιουργίας και επιθυµώντας να φέρει το κοινό σε επαφή µε τη συλλογή
έργων τέχνης και µε τη νοµισµατική της συλλογή,
η Alpha Bank αποφάσισε τη δηµιουργία µόνιµων
εκθεσιακών χώρων. Έτσι, µετά την ανακαίνιση και
την επί µονίµου βάσεως λειτουργία του Μουσείου
Χαρτονοµισµάτων στην Κέρκυρα, η Τράπεζα
διαµόρφωσε ανάλογο χώρο και στο Ναύπλιο.
Με αφορµή τα εγκαίνια του κτηρίου της Τραπέζης
στο Ναύπλιο που έγινε στις 16 Ιουνίου 2006
πραγµατοποιήθηκε έκθεση χαρακτικής µε τίτλο
«Έργα Καλλιτεχνών από την Πελοπόννησο»,
καθώς και έκθεση της Νοµισµατικής Συλλογής
της Τραπέζης µε τίτλο «Τα νοµίσµατα της
Πελοποννήσου».

Τέλος, η Σειρά Alpha 1|2|3 ήταν Χορηγός της
κατασκηνώσεως Ranch Skouras S.A. για τη θερινή
περίοδο 2006. Η ίδια σειρά ήταν χορηγός της
εκδόσεως «Αναµνηστικό Λεύκωµα - Επετηρίδα»
για τους µαθητές της ΣΤ’ Τάξης του ∆ηµοτικού της
Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας και του Περιβαλλοντικού
Προγράµµατος ∆ηµοτικού Σχολείου στις Σέρρες.

Συνέδρια
H Alpha Bank ήταν Ιδρυτικός Χορηγός του
∆ιεθνούς Συνεδρίου µε θέµα «5th International
Banking Forum - Greece and Southeastern Europe:
Economic Reform and Banking Prospects. Are
Prosperous Times Ahead?». Το συνέδριο πραγµατοποιήθηκε τον ∆εκέµβριο 2006 στο Ξενοδοχείο
Athens Hilton, µε διοργάνωση των Economist
Conferences.

Επίσης, το 2006 διοργανώθηκε από τη
Νοµισµατική Συλλογή η έκθεση «Νοµισµάτων
Ιστορία - Κύπρος» στη Λευκωσία και η έκθεση
«Νοµισµάτων Ιστορία-Θεσσαλία» στον Βόλο.

Επίσης, η Alpha Finance διοργάνωσε τον Ιούνιο
2006 µε µεγάλη επιτυχία διήµερο Επενδυτικό
Συνέδριο στο ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρετανία».
Στο Συνέδριο παρουσιάσθηκαν µερικές από τις
πιο σηµαντικές εισηγµένες εταιρίες σε θεσµικούς
επενδυτές από την Ευρώπη, τις ΗΠΑ και την
Ελλάδα.

Στη Θεσσαλονίκη, διοργανώθηκε από κοινού µε
το Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης
η εικαστική έκθεση µε τίτλο «Η Συλλογή της
Alpha Bank, Ελληνική Τέχνη από το 1920 έως
Σήµερα», στην οποία παρουσιάσθηκαν 180
σηµαντικά έργα.

Για δεύτερη συνεχή χρονιά η Alpha Bank Cyprus
ήταν χορηγός στου συνεδρίου RICS µε θέµα Real
Estate Development που διεξήχθη τον Οκτώβριο
2006 στη Λεµεσό µε µεγάλη επιτυχία. Στο συνέδριο
αναλύθηκαν θέµατα ευκαιριών αναπτύξεως γης
στην Κύπρο, στην Ελλάδα, στα Βαλκάνια και αλλού,
καθώς επίσης θέµατα νέων τοµέων αναπτύξεως
επενδύσεων.

Με την ευκαιρία των Ποσειδωνίων 2006
πραγµατοποιήθηκε την 31 Μαΐου 2006 η έκθεση
«Νέα και Σύγχρονα Έργα από τη Συλλογή της
Alpha Bank» στο Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής
Ιστορίας.

που διοργανώθηκε στην Ελλάδα από την ΕΛΠΑ,
καθώς και του άρρηκτα συνδεδεµένου µε την
ιστορία και τον πολιτισµό µας 5ου Ιστορικού
Ράλλυ Ακρόπολις, το οποίο ξεκίνησε από την
Ακρόπολη και διήλθε από ξεχωριστές ιστορικές
τοποθεσίες της Ελλάδος, καλύπτοντας 1.400
χιλιόµετρα. Τέλος, τον Νοέµβριο 2006, ήταν
χορηγός του 27ου Ράλλυ Παλάδιο που πραγµατοποιήθηκε στο Λαύριο.

Αθλητικές ∆ιοργανώσεις

• Αθλητικό Πανόραµα Alpha Bank
Πρόκειται για τη µοναδική περιοδεία αθλητικού,
εκπαιδευτικού και ψυχαγωγικού χαρακτήρος που
παρουσιάζει στο ευρύ κοινό δηµοφιλή αθλήµατα,
ενηµερώνει γύρω από τον αθλητισµό, ενώ
παράλληλα αναδεικνύει το κοινωνικό έργο της
Τραπέζης. Κατά την περιοδεία του 2006 το Αθλητικό Πανόραµα επισκέφθηκε 21 πόλεις σε όλη την
Ελλάδα µεταδίδοντας τη χαρά του αθλητισµού σε
χιλιάδες επισκέπτες οι οποίοι δοκίµασαν όλα τα
αθλήµατα, είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τον
Ολυµπιονίκη Νίκο Κακλαµανάκη, συµµετείχαν σε
διαγωνισµούς κερδίζοντας µοναδικά δώρα και
ενηµερώθηκαν για τα προϊόντα της Τραπέζης από
ειδικό περίπτερο που υπήρχε στον χώρο του
Πανοράµατος.

Επίσης, η Alpha Private Bank ανέλαβε την Εθνική
Χορηγία της Ελληνικής Οµοσπονδίας Ιππασίας
για το έτος 2006. Στο πλαίσιο αυτό στήριξε το
Ευρωπαϊκό Πρωτάθληµα Ιππασίας Εφήβων και
Νέων Ιππέων και το «ALPHA PRIVATE BANK
Παγκόσµιο Κύπελλο Υπερπήδησης Εµποδίων»
που διεξήχθησαν στο Ολυµπιακό Κέντρο Ιππασίας
στο Μαρκόπουλο, σηµειώνοντας µεγάλη οργανωτική και αγωνιστική επιτυχία. Τέλος, στήριξε το
Βαλκανικό Πρωτάθληµα Υπερπήδησης Εµποδίων
που διεξήχθη στο ξενοδοχειακό συγκρότηµα του
Πόρτο Καρράς στη Χαλκιδική.

• Κλασικός Μαραθώνιος Αθηνών
Η Τράπεζα στήριξε για έκτη συνεχή χρονιά ως
αποκλειστικός χορηγός τον 24ο Κλασικό Μαραθώνιο Αθηνών, τον µοναδικό Μαραθώνιο που
διεξάγεται στην αυθεντική διαδροµή από τον
Μαραθώνα έως το Παναθηναϊκό Στάδιο. Παράλληλα πραγµατοποιήθηκαν οι Αγώνες ∆ρόµου 10
και 5 χιλιοµέτρων. Οι Αγώνες διεξήχθησαν µε
απόλυτη επιτυχία µε την παρουσία του Προέδρου
της ∆ηµοκρατίας κ. Κάρολου Παπούλια, ο οποίος
τίµησε την εκδήλωση απονέµοντας τα µετάλλια
στους τρεις πρώτους νικητές και νικήτριες της
γενικής κατατάξεως. Η Alpha Bank βραβεύθηκε
από τον ΣΕΓΑΣ για την πολυετή προσφορά της
στον χώρο του αθλητισµού κατά την τελετή
ενάρξεως των αγώνων.

Στην Κύπρο, ο Σκοπευτικός Όµιλος της Alpha Bank
διοργάνωσε µε επιτυχία για έκτη συνεχή χρονιά
Παντραπεζικό Σκοπευτικό Αγώνα στο πλαίσιο του
Παντραπεζικού Πρωταθλήµατος 2006, που
πραγµατοποιήθηκε στο Ολυµπιακό Σκοπευτήριο
Λεµεσού.
Τέλος, για τον τοµέα του αθλητισµού σηµαντικό
είναι το γεγονός ότι η Τράπεζα υπέγραψε
σύµβαση µε την Euroleague Basketball, βάσει
της οποίας θα γίνει η Επίσηµη Τράπεζά της στην
Ελλάδα για το Final Four της Ευρωλίγκας, το
οποίο για την περίοδο 2006-2007 θα πραγµατοποιηθεί στην Αθήνα, από 4 έως 6 Μαΐου 2007.

• Λοιπές αθλητικές χορηγίες
Η Alpha Bank ως Επίσηµος Χορηγός του ΣΕΓΑΣ
και των Εθνικών Οµάδων Στίβου για την περίοδο
2005 - 2008 συνεχίζει την παρουσία της στον
χώρο του Στίβου. Οι σηµαντικότερες διοργανώσεις του Στίβου το 2006 ήταν το Ευρωπαϊκό
Κύπελλο Bruno Zauli που διεξήχθη στη
Θεσσαλονίκη και το Παγκόσµιο Κύπελλο Στίβου
που διεξήχθη στην Αθήνα.

Περιοδικές Εκδόσεις
Το 2006 εκδόθηκαν τέσσερα τεύχη του περιοδικού
«Μαζί µε τους Μετόχους», το οποίο σε τακτά χρονικά διαστήµατα προσφέρει πλήρη ενηµέρωση στους
Μετόχους που στηρίζουν την αναπτυξιακή πορεία
του Οµίλου.

Όσον αφορά το άθληµα της ιστιοπλοΐας, η
Τράπεζα συνεχίζει να στηρίζει τον αργυρό
Ολυµπιονίκη Νίκο Κακλαµανάκη, ενώ το 2006
στήριξε και τις αθλήτριες Αφροδίτη Κυρανάκου και
Αγγελική Σκαρλάτου του ίδιου αθλήµατος.

Εκδόθηκαν, ακόµη, τέσσερα τεύχη του τριµηνιαίου
περιοδικού «Οικονοµικό ∆ελτίο», το οποίο πραγµατεύεται επίκαιρα θέµατα για την ελληνική και διεθνή
οικονοµία. Το περιοδικό διαβάζεται µε ενδιαφέρον
από επιχειρηµατίες, µελετητές και δηµοσιογράφους
και αποτελεί συχνά πηγή αναφοράς για άρθρα στον
Τύπο.

Επίσης, το 2006 αναλάβαµε τη χορηγία για τη
συµµετοχή σκαφών στο Πανελλήνιο Πρωτάθληµα
One Design 25 καθώς και στον Ελληνικό Σύνδεσµο Σκαφών 25.

Συνεχίσθηκε η έκδοση του «Εβδοµαδιαίου ∆ελτίου
Οικονοµικών Εξελίξεων», το οποίο αναφέρεται στις
ελληνικές και διεθνείς οικονοµικές εξελίξεις.
Ακόµη, συνεχίσθηκε η έκδοση του διµηνιαίου περιοδικού «Greece and Southeastern Europe Economic

Η Τράπεζα επίσης υποστήριξε τον µηχανοκίνητο
αθλητισµό µέσω χορηγιών γνωστών Ράλλυ Αυτοκινήτων. Ήταν χορηγός του 53ο Ράλλυ Ακρόπολις
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and Financial Outlook», µέσω του οποίου γίνεται
προβολή των σύγχρονων ελληνικών οικονοµικών
θεµάτων στο εξωτερικό.

Tuebingen. Το 2006 εµπλουτίσθηκε µε σηµαντικό
αριθµό νέων βιβλίων γενικής φύσεως και λεξικών.
Την 24 Νοεµβρίου 2006 συµµετείχε στην από
κοινού διοργάνωση µε τις βιβλιοθήκες των
Τραπεζών Ελλάδος, Εθνικής και Αγροτικής, ηµερίδας µε θέµα «Οι Βιβλιοθήκες των Τραπεζών στην
Ελλάδα: ∆υνατότητες συνεργασίας µε άλλους
φορείς», που πραγµατοποιήθηκε στο κεντρικό
κτήριο της Τραπέζης της Ελλάδος.

Πραγµατοποιήθηκαν τέσσερις εκδόσεις της εφηµερίδος «Μαζί», η οποία εκδίδεται επί σειρά ετών µε
επιτυχία για την εσωτερική επικοινωνία του Οµίλου
και καλύπτει τις δραστηριότητες της Τραπέζης και
των Εταιριών. Επιπλέον, συνεχίσθηκε µε επιτυχία
η έκδοση του οδηγού αγορών «Μαζί στην Αγορά»,
ο οποίος εκδίδεται δύο φορές το έτος και διανέµεται
δωρεάν στους κατόχους των καρτών της Τραπέζης.

Στον τοµέα των εκδόσεων, το 2006 κυκλοφόρησαν
από τη Βιβλιοθήκη τα βιβλία µε τίτλους «Η ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας κατά τον 19ο αιώνα
(1830-1914)» σε επιµέλεια Κ. Κωστή και Σ. Πετµεζά
και «Η Συλλογή της Alpha Bank. Ελληνική Τέχνη
από το 1920 έως σήµερα».

Τέλος, η Alpha Αστικά Ακίνητα, για την ενηµέρωση
του κοινού σε θέµατα που αφορούν την αγορά των
ακινήτων, συνέχισε την έκδοση του περιοδικού
«Ακίνητα» που κυκλοφορεί δύο φορές το έτος.

Ιστορικό Αρχείο

Κοινωνική Προσφορά

Κατά το 2006, το Ιστορικό Αρχείο που λειτουργεί µε
σκοπό τη διατήρηση της ιστορικής µνήµης του
Οµίλου, παράλληλα µε τις εργασίες αξιολογήσεως,
επιλογής - εκκαθαρίσεως, ταξινοµήσεως και περιγραφής µη επεξεργασµένου αρχειακού υλικού,
προχώρησε στη δηµιουργία σηµαντικής υποδοµής
για εφαρµογή της νέας τεχνολογίας στη διαχείριση
και προβολή του αρχειακού υλικού. Ολοκληρώθηκε
ο σχεδιασµός και η εγκατάσταση προηγµένου
συστήµατος Ηλεκτρονικής ∆ιαχειρίσεως Εγγράφων,
το οποίο µαζί µε το ηλεκτρονικό ευρετήριο επιτρέπει
την άµεση ανάκληση ψηφιακών τεκµηρίων

Κάθε έτος σχεδιάζονται και υλοποιούνται προγράµµατα χορηγίας µέσω των οποίων ενισχύονται διάφοροι φορείς για τη διοργάνωση και εκτέλεση σηµαντικών πολιτιστικών, κυρίως, εκδηλώσεων.
∆ίδεται προτεραιότητα στην ενίσχυση της περιφέρειας ή οµάδων και φορέων που αναπτύσσουν δραστηριότητες σε τοπικό επίπεδο. Υποστηρίζονται επίσης
οµάδες που αναλαµβάνουν αθλητικές πρωτοβουλίες για την απασχόληση των νέων, καθώς και
οµάδες απεξαρτήσεως από ναρκωτικές ουσίες. Η
συµβολή δεν είναι µόνο χρηµατική, αλλά περιλαµβάνει αποστολή βιβλίων, µέσων υποδοµής, εποπτικού υλικού κ.λπ. σε σχολεία, βιβλιοθήκες ή συλλόγους όλης της χώρας. Πρόκειται για πρωτοβουλίες
που δεν ανακοινώνονται λεπτοµερώς ενώ, λόγω
του µεγάλου αριθµού τους, δεν είναι δυνατή η
ονοµαστική παράθεση όλων όσοι λαµβάνουν
ενίσχυση από την Τράπεζα.

Περαιτέρω, στη διάρκεια του 2006 ολοκληρώθηκε η
πλήρης ανακαίνιση του χώρου, όπου διατηρούνται
οι αρχειακές συλλογές. Τα πρωτότυπα αρχεία
φυλάσσονται πλέον σε ιδανικές συνθήκες περιβάλλοντος µε την τήρηση σταθερών επιπέδων
θερµοκρασίας και υγρασίας και µε την εγκατάσταση
συστηµάτων πυρανιχνεύσεως - πυροσβέσεως.

Ενδεικτικά αναφέρονται τα εκπαιδευτικά ιδρύµατα
και οργανισµοί που σχετίζονται µε την εκπαίδευση
και τη µόρφωση, η τοπική αυτοδιοίκηση, νοσοκοµεία, ιατρικές οργανώσεις και εν γένει οργανώσεις
που σχετίζονται µε την περίθαλψη και την υγεία,
πολιτιστικοί οργανισµοί και ιδρύµατα, η Εκκλησία και
εκκλησιαστικές οργανώσεις. Επίσης ενισχύονται
µεµονωµένα φυσικά πρόσωπα, σύνδεσµοι,
επαγγελµατικοί σύλλογοι και ενώσεις, αθλητικοί
εξωραϊστικοί και φυσιολατρικοί σύλλογοι, τοπικές
εφορείες προσκόπων και οδηγών, καθώς και διάφορες µη κυβερνητικές οργανώσεις.

Τέλος, το Ιστορικό Αρχείο πραγµατοποίησε τη διοργάνωση επιστηµονικού συνεδρίου µε τίτλο «The
Economic Development of South-Eastern Europe
in the 19th century», που διεξήχθη στην Κέρκυρα
τις 10 και 11 Ιουνίου 2006.

Βιβλιοθήκη
Η Βιβλιοθήκη, η οποία λειτουργεί στο Κεντρικό
Κτήριο της Τραπέζης, διαθέτει πλέον των 20.000
τίτλων οικονοµικών, ιστορικών, λογοτεχνικών, νοµικών και γενικού ενδιαφέροντος βιβλίων, καθώς και
εγκυκλοπαιδικά και λεξικογραφικά έργα. Ακόµη,
διαθέτει τη µοναδική στην Ελλάδα πλήρη συλλογή
από ιστορικούς και γεωγραφικούς χάρτες της
αρχαιότητος και του µεσαίωνα, που προέρχεται από
το Χαρτογραφικό Κέντρο του Πανεπιστηµίου του

Το ποσό που διέθεσε η Τράπεζα στους ανωτέρω
κατά το 2006 ανέρχεται σε Ευρώ 2,7 εκατ., ενώ το
συνολικό ποσό κατά την πενταετία 2002-2006 υπερβαίνει τα Ευρώ 17 εκατ., χωρίς να ληφθούν υπόψη
τα ποσά που δόθηκαν το 2004 στο πλαίσιο της
Ολυµπιακής Χορηγίας.
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Επίσης, για τη διευκόλυνση ατόµων µε ειδικές
ανάγκες, οι περισσότεροι ανελκυστήρες των
Μονάδων είναι εξοπλισµένοι µε σύστηµα γραφής
Μπράιγ για τη διευκόλυνση ατόµων µε προβλήµατα
οράσεως, καθώς και µε τηλεφωνικές συσκευές για
ενδοεπικοινωνία σε περίπτωση έκτακτων περιστατικών. Στα Κεντρικά Κτήρια και στα Καταστήµατα που
ανακαινίζονται έχουν κατασκευασθεί κεκλιµένα
επίπεδα (ράµπες) για τη διευκόλυνση προσβάσεως
εµποδιζόµενων ατόµων ή ατόµων που κινούνται µε
αναπηρικά αµαξίδια.

του. Ο σταθµός φιλοξενεί 85 παιδιά οικογενειών
µε περιορισµένη οικονοµική δυνατότητα, ενώ παρέχεται και η πρωινή και µεσηµεριανή σίτιση, διευκολύνοντας, έτσι, τις εργαζόµενες µητέρες. Επίσης,
αξίζει να αναφερθεί η λειτουργία διαµορφωµένου
χώρου που προορίζεται για τους γονείς και λειτουργεί διττά, ως χώρος συναθροίσεως αλλά και γνωριµίας µε διάφορες τέχνες και µε απώτερο σκοπό την
ανάπτυξη δηµιουργικών δεξιοτήτων αλλά και τη
δηµιουργία επαγγελµατικών προοπτικών.

Προστασία του Περιβάλλοντος
Ιδρύµατα
Περιβαλλοντική Πολιτική

Ίδρυµα Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου
Το κοινωφελές Ίδρυµα Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου
ιδρύθηκε το 1979 µε δωρεά του τότε Προέδρου της
Τραπέζης Πίστεως Σπύρου Ι. Κωστοπούλου και της
συζύγου του Ευρυδίκης, µε την ευκαιρία του εορτασµού της εκατοστής επετείου της Τραπέζης. Σκοπός
του Ιδρύµατος είναι η προώθηση του πολιτισµού και
η προσφορά κοινωφελούς έργου µέσα από την
ενίσχυση της εκπαιδεύσεως, των τεχνών και της
έρευνας εντός και εκτός Ελλάδος.

Η Τράπεζα, πάντα ευαισθητοποιηµένη στα µεγάλα
κοινωνικά θέµατα, ακολουθεί σαφή και ολοκληρωµένη περιβαλλοντική πολιτική, εκπληρώνοντας
ταυτοχρόνως τις προσδοκίες των Μετόχων της.
Αναγνωρίζει ότι η ανάπτυξη της οικονοµίας εξαρτάται άµεσα από τη βιωσιµότητα του οικοσυστήµατος
και την ευθύνη που έχει να συµβάλλει ενεργά στην
προστασία του περιβάλλοντος και στην εξοικονόµηση των φυσικών πόρων. Για τον λόγον αυτόν,
έχει αναπτύξει µία σειρά πρωτοβουλιών, που είναι
συµβατές µε τους διεθνείς κανόνες και πρακτικές,
µε στόχο την προστασία του περιβάλλοντος.
∆εσµεύεται για την αντιµετώπιση των άµεσων και
έµµεσων συνεπειών από τη λειτουργία της στο
περιβάλλον και θέτει µετρήσιµους στόχους, η
πορεία υλοποιήσεως των οποίων παρακολουθείται
συστηµατικά κατά τη διάρκεια του έτους. Αυτό
επιτυγχάνεται µε τη διατύπωση συγκεκριµένων
κανόνων και την εφαρµογή τους σε όλες τις εταιρίες
του Οµίλου.

Στο πλαίσιο υλοποιήσεως των ανωτέρω σκοπών,
ενισχύθηκαν κατά το 2006 ποικίλες δράσεις και
πρωτοβουλίες. Αναφέρεται ενδεικτικά και επιλεκτικά
εξ αυτών, ως προς τον χώρο της αρχαιολογίας και
αναδείξεως αρχαιολογικών µνηµείων, η αποκλειστική χορηγία του αναστηλωτικού προγράµµατος της
ανατολικής ζωφόρου του µνηµείου του Θρασύλλου
στην Νότια Κλιτύ της Ακροπόλεως, που συνίσταται
στην αξιοποίηση των σωζόµενων αρχιτεκτονικών
µελών ενός από τα σηµαντικότερα χορηγικά
µνηµεία της χώρας. Πέρα από τον χώρο των επιστηµονικών µελετών, σηµαντική ήταν η παρουσία του
Ιδρύµατος στον χώρο των εικαστικών τεχνών µε την
από κοινού µε το Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης διοργάνωση της ατοµικής εκθέσεως της
Αγγλίδας καλλιτέχνιδος Eve Sussman σε εκθεσιακούς χώρους του Κρατικού Μουσείου Θεσσαλονίκης.

Η περιβαλλοντική πολιτική ενσωµατώνεται και
υλοποιείται σε όλες τις δραστηριότητές µας. Μερικά παραδείγµατα της πολιτικής µας είναι, η επιλογή
εκείνων των προµηθευτών που πληρούν τα κριτήρια περιβαλλοντικής προστασίας, η ενηµέρωση των
εργαζοµένων και η ενίσχυση της οικολογικής τους
συνειδήσεως, η απαγόρευση του καπνίσµατος από
το 2002, η µείωση των εκπεµπόµενων ρύπων, η
ανακύκλωση υλικών και η εξοικονόµηση ενέργειας.
Ενδεικτικό παράδειγµα της σηµασίας που δίδουµε
στην εξοικονόµηση ενέργειας είναι ότι, σε περιπτώσεις ενοικιάσεως ή αγοράς, δίδεται προτεραιότητα
σε κτήρια που πληρούν στον µέγιστο δυνατό
βαθµό τα κριτήρια της Τραπέζης για εξοικονόµηση
ενέργειας.

Ίδρυµα Ευσταθίας Ι. Κωστοπούλου
Συστήθηκε το 1989, ως συµβολή στην ανοικοδόµηση της πόλεως της Καλαµάτας µετά τους
σεισµούς που την έπληξαν, και φέρει το όνοµα της
συζύγου του Ιδρυτού της Τραπέζης.
Η Τράπεζα ανέλαβε την ανέγερση και τον εξοπλισµό παιδικού σταθµού σε οικόπεδο που παραχώρησε ο κ. Γιάννης Σ. Κωστόπουλος και η κ. Αναστασία
Σ. Κωστοπούλου. Τα έξοδα λειτουργίας του καλύπτονται από την Τράπεζα, το Ίδρυµα Ιωάννου Φ.
Κωστοπούλου και µέλη της Οικογενείας Κωστοπούλου. Σε αυτόν τον πρότυπο παιδικό σταθµό, εξειδικευµένο επιστηµονικό προσωπικό δέκα ατόµων
µεριµνά τόσο για το παιδί όσο και για την οικογένειά

Σύστηµα Περιβαλλοντικής ∆ιαχειρίσεως
Το σύστηµα περιβαλλοντικής διαχειρίσεως που
εφαρµόζουµε και οι τοµείς που δραστηριοποιού-
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εθνική νοµοθεσία. Η Τράπεζα προµηθεύεται
κλιµατιστικά µηχανήµατα µε οικολογικό ψυκτικό
υγρό R407 και φιάλες κατασβέσεως µε FM200,
υλικά που έχουν κριθεί φιλικά προς το περιβάλλον και ακίνδυνα για τον άνθρωπο.

µεθα για την άσκηση της πολιτικής µας για το περιβάλλον περιλαµβάνει:

• Εξοικονόµηση Ενέργειας
Επιδιώκεται η αποτελεσµατική αξιοποίηση των
διαθεσίµων υλικών, η συστηµατική παρακολούθηση και µείωση, κατά το δυνατόν, της καταναλώσεως ηλεκτρικής ενέργειας, νερού και πετρελαίου, η σταδιακή υποκατάσταση του πετρελαίου
θερµάνσεως µε φυσικό αέριο, η εξοικονόµηση
καυσίµων, η ορθή διαχείριση των αποβλήτων
(ανακύκλωση ή απόσυρση), σύµφωνα µε την
περιβαλλοντική νοµοθεσία και τους στόχους που
τίθενται. Σε όλα τα νέα κτήρια αλλά και κατά την
ανακαίνιση των παλαιών λαµβάνεται µέριµνα ώστε
να αξιοποιείται ο φυσικός φωτισµός και να εξοικονοµείται ενέργεια. Σε ορισµένα κτήρια έχουν
κατασκευασθεί αντλητικά συστήµατα και µονάδες
αποσκληρύνσεως για την άντληση και χρησιµοποίηση, µετά από επεξεργασία, των υπόγειων
διαθέσιµων υδάτων.
Ακόµη, τοποθετήθηκε πιλοτικά σε ένα κτήριο της
Τραπέζης ηλεκτρονική διάταξη για την εξοικονόµηση της ηλεκτρικής ενέργειας. Από τα αποτελέσµατα των µετρήσεων στο συγκεκριµένο κτήριο
θα εξαρτηθεί το αν θα προχωρήσει η εγκατάσταση
της διατάξεως σε όλο το ∆ίκτυο της Τραπέζης.

• Προµηθευτές
Οι εταιρίες από τις οποίες προµηθεύεται είδη
καθαρισµού η Τράπεζα, όσο και τα συνεργεία
καθαρισµού µε τα οποία συνεργάζεται, δεσµεύονται συµβατικά να προµηθεύουν ή/και να χρησιµοποιούν υλικά εγκεκριµένα από το Γενικό Χηµείο
του Κράτους. Παράλληλα, δίδεται έµφαση και
στην ανάπτυξη περιβαλλοντικών κριτηρίων και σε
άλλους τοµείς για την περαιτέρω προώθηση της
περιβαλλοντικής συνειδήσεως σε συνεργάτες,
προµηθευτές και την κοινωνία εν γένει.

• Κτήρια
Οι εργασιακοί χώροι µελετώνται και κατασκευάζονται έτσι ώστε να εξασφαλίζονται οι άριστες
κατά το δυνατόν συνθήκες εργασίας για το
Προσωπικό και την πελατεία, ενώ τα υλικά που
χρησιµοποιούνται για την κατασκευή ή τη συντήρησή τους, είναι φιλικά προς το περιβάλλον.
Κάθε 15 µε 20 χρόνια πραγµατοποιείται πλήρης
ανακαίνιση των Καταστηµάτων παρέχοντας τη
δυνατότητα να υπάρχουν πάντοτε εγκατεστηµένα
τα πλέον σύγχρονα συστήµατα και υποδοµές.
Ακόµη, η Τράπεζα, σεβόµενη την αρχιτεκτονική
κληρονοµιά δίδει µεγάλη βαρύτητα στη διατήρηση
του τοπικού χαρακτήρα κατά την κατασκευή και
ανακαίνιση των Καταστηµάτων της, χρησιµοποιώντας πάντα σύγχρονα και φιλικά προς το περιβάλλον υλικά.
Στους τοµείς που έχουν τεθεί µετρήσιµοι στόχοι,
τα αποτελέσµατα κάθε έτος αναδεικνύουν την
αποτελεσµατικότητα του συστήµατος, όπως φαίνεται στους πίνακες 1 και 2.

• Περιορισµός άσκοπης χρήσεως χαρτιού
Η Τράπεζα, κατά πάγια πολιτική, επενδύει σε
ηλεκτρονικά συστήµατα και τροποποιεί τις διαδικασίες αξιοποιώντας την ηλεκτρονική επικοινωνία,
τόσο εντός όσο και εκτός αυτής, µε σκοπό τον
περιορισµό στο ελάχιστο δυνατόν του χάρτινου
αρχείου. Η κατανάλωση χαρτιού ανά εργαζόµενο
γίνεται σύµφωνα µε τις απολύτως απαραίτητες
ανάγκες, ενώ για τις Μονάδες ορίζεται σε ετήσια
βάση το ύψος της δαπάνης για την προµήθεια
χαρτιού. Για το στέγνωµα των χεριών χρησιµοποιούνται χάρτινες χειροπετσέτες, κατασκευασµένες χωρίς λευκαντικά και 100% ανακυκλώσιµες. Το άχρηστο χαρτί περισυλλέγεται µε σκοπό
την ανακύκλωση.

• Χρήση υλικών φιλικών προς το περιβάλλον,
ανακύκλωση και διαχείριση ρυπογόνων υλικών
Αποφεύγεται η χρήση πλαστικού στις συσκευασίες των αποθηκών και για τη διακίνηση υλικών.
Μέσω πιστοποιηµένων εταιριών έχουν αποσυρθεί
οι µετασχηµατιστές µέσης τάσεως µε µονωτικό
έλαιο τύπου Clofen (PCBs), που υπήρχαν σε
ορισµένα κτήρια και έχουν ληφθεί τα ανάλογα
πιστοποιητικά εξαλείψεως µετά την ασφαλή
θερµοκαταστροφή τους σε χώρα του εξωτερικού.
Επίσης, η απόσυρση των συσσωρευτών ρεύµατος
(UPS, Η/Ζ, συναγερµού κ.λπ.) γίνεται µέσω
πιστοποιηµένων εταιριών σε µία προσπάθεια
ανακυκλώσεως των καταναλωτικών µπαταριών,
σύµφωνα µε την περιβαλλοντική κοινοτική και

Πίνακας 1: Κατανάλωση νερού, ηλεκτρικής ενέργειας και πετρελαίου θερµάνσεως
2003

2004

2006

2006/2005
2007/2006
Στόχος
Απολογισµός Στόχος

Νερό (m3)

19.021

16.210

15.259

15.360

-1%

0,6%

-1%

Ηλεκτ. Ενέργεια (mwh)

12.312

12.201

12.041

13.349

-0,5%

10,8%

5%

Πετρ. θερµάνσεως (lt)

196.361

183.918

179.939

164.593

-5%

-8,5%

-15%

Σηµειώσεις: -Τα στοιχεία αφορούν κτήρια συνολικής εκτάσεως 70.000 m2 που στεγάζουν Κεντρικές ∆ιοικητικές Υπηρεσίες στην Αττική.
- Η αύξηση στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας που παρουσιάσθηκε το έτος 2006 σε σχέση µε το προηγούµενο έτος
οφείλεται στην αύξηση του δικτύου των Καταστηµάτων και στον µεγάλο αριθµό µεταστεγάσεων/ανακαινίσεων, καθώς και στην
αύξηση του ηλεκτρονικού εξοπλισµού.

Πίνακας 2: Ανακύκλωση χαρτιού
2003

Πολτοποίηση (kg)

478.169

2004

314.055

2005

206.080*

2006

2006/2005
Απολογισµός

251.398

21,99

2007/2006
Στόχος

5%

*Κατά το 2003 και 2004 η πολτοποίηση ήταν ασυνήθιστα µεγάλη, λόγω καταναλώσεως χαρτιού για τους Ολυµπιακούς
Αγώνες. Έτσι το 2005 υπήρξε σηµαντική µείωση της πολτοποιήσεως.
Σηµείωση: Τα στοιχεία αφορούν όλες τις Κεντρικές Υπηρεσίες στην Αττική.

µέρος οµάδες εθελοντών από όλη τη χώρα.
Η ευαισθητοποίηση µαθητών, νέων και ενηλίκων
για µία φύση χωρίς σκουπίδια, για ένα καθαρό
περιβάλλον, η συνεργασία, η εθελοντική
προσφορά, η επικοινωνία και η κοινή δράση
εθελοντών, πολιτών, φορέων και Αρχών συγκαταλέγονται στους στόχους του Προγράµµατος.
Τον Απρίλιο του 2006 βραβεύθηκαν οµάδες για
τις εθελοντικές τους εργασίες τις σχετικές µε
αυτό το πρόγραµµα.
Ακόµη, η Alpha Bank σε συνεργασία µε την
Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης και υπό
την αιγίδα του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων πραγµατοποίησε την 25η
Νοεµβρίου 2006 το 1ο Πανελλήνιο Μαθητικό
Συνέδριο µε τίτλο «Τα Σκουπίδια αν µειώσουµε,
τη φύση θα γλιτώσουµε».

Υποστήριξη Προγραµµάτων για την
Προστασία της Φύσεως

• «Γαλάζιες Σηµαίες»
Η Alpha Bank, για έκτη συνεχή χρονιά, στηρίζει
ως Χορηγός το διεθνές Πρόγραµµα «Γαλάζιες
Σηµαίες» που διαχειρίζεται στην Ελλάδα η
Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης.
Οι «Γαλάζιες Σηµαίες» είναι ένα πρόγραµµα
περιβαλλοντικής ευαισθητοποιήσεως και
προστασίας που πραγµατοποιείται κάθε έτος σε
διεθνές επίπεδο και σε περισσότερες από 40
χώρες. Είναι σύµβολο ποιότητος και απονέµεται
σε οργανωµένες ακτές και µαρίνες που πληρούν
29 αυστηρά κριτήρια. Το πρόγραµµα στοχεύει
στην καλύτερη οργάνωση των ακτών ώστε να
γίνουν ασφαλέστερες για κολύµπι, µεριµνά για
την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, ενώ
παράλληλα συµβάλλει αποτελεσµατικά στην
οικονοµική και τουριστική ανάπτυξη της χώρας.
Στο πλαίσιο των Βραβείων Περιβαλλοντικής
Ευαισθησίας ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ 2006, που
διοργανώνονται για δεύτερη συνεχή χρονιά από
την εταιρία µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα Ecocity,
η Alpha Bank βραβεύθηκε µε το Βραβείο
Χορηγίας Περιβαλλοντικού Έργου για τη
χορηγία του Προγράµµατος «Γαλάζιες Σηµαίες».

• Ανακύκλωση Συσκευών
Η Alpha Bank, αντιµετωπίζοντας τα θέµατα που
αφορούν το περιβάλλον µε υψηλό αίσθηµα
ευθύνης και ευαισθησίας, άρχισε τη συνεργασία
µε το πρώτο και µοναδικό σύστηµα συλλογής
ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών στην
Ελλάδα, την εταιρία «Ανακύκλωση Συσκευών
Α.Ε.». Στο εξής, η Τράπεζα θα αποστέλλει εκεί
τον παλαιό ή κατεστραµµένο ηλεκτροµηχανολογικό εξοπλισµό της, ηλεκτρονικούς υπολογιστές κ.λπ., ο οποίος θα ανακυκλώνεται και
συνεπώς θα αξιοποιείται επωφελώς προς το
περιβάλλον.

• «Φύση Χωρίς Σκουπίδια»
Η Τράπεζα, στηρίζει το πρόγραµµα ενισχύσεως
της οικολογικής συνειδήσεως των νέων «Φύση
Χωρίς Σκουπίδια» της Ελληνικής Εταιρίας
Προστασίας της Φύσης στο οποίο λαµβάνουν
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Απολογισµός ∆ραστηριοτήτων 2006

• Ολοκληρωµένο Σύστηµα Ανταποδοτικής

∆ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

Ανακυκλώσεως
Η Alpha Bank, θεωρώντας το ενδιαφέρον για το
περιβάλλον πρωταρχική εκδήλωση πολιτισµού,
ανέλαβε τη Χορηγία του Ολοκληρωµένου
Συστήµατος Ανταποδοτικής Ανακυκλώσεως του
∆ήµου Αθηναίων. Για τη λειτουργία του εν λόγω
συστήµατος έχουν δηµιουργηθεί Ολοκληρωµένα
Κέντρα Ανακυκλώσεως σε κεντρικά σηµεία του
∆ήµου Αθηναίων. Για τη συµµετοχή τους σε αυτή
την προσπάθεια, οι καταναλωτές λαµβάνουν
εκπτωτικά κουπόνια, τα οποία µπορούν να
χρησιµοποιήσουν για αγορές τους από διάφορα
συνεργαζόµενα Καταστήµατα ή να δωρίζουν την
αξία της εκπτώσεως υπέρ κάποιου κοινωνικού
σκοπού. Στο πλαίσιο της συγκεκριµένης
συνεργασίας πραγµατοποιήθηκε µε ιδιαίτερη
επιτυχία εκδήλωση-διαγωνισµός Ανακυκλώσεως
ALPHA BANK την 2 ∆εκεµβρίου 2006, στην
Πλατεία Συντάγµατος, µε συµµετοχή τόσο του
κοινού όσο και του Προσωπικού της Τραπέζης και
δυναµική παρουσία Εθελοντών από την Τράπεζα.

Η Alpha Bank λαµβάνει κάθε έτος πλήθος
διακρίσεων που πιστοποιούν την καλή οργάνωση,
τη δυναµικότητα, την πρωτοπορία και κυρίως την
υψηλή ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών
που παρέχει.

• Το Βραβείο Χορηγίας Περιβαλλοντικού Έργου
απονεµήθηκε στην Alpha Bank για τη χορηγία του
Προγράµµατος "Γαλάζιες Σηµαίες" στο πλαίσιο
των Βραβείων Περιβαλλοντικής Ευαισθησίας
ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ 2006 που διοργανώνονται, για
δεύτερη συνεχή χρονιά, από την εταιρία µη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα Ecocity.

Οι διακρίσεις που έλαβε η Alpha Bank κατά το 2006
ήταν οι εξής:

• Η συµµετοχή της στον δείκτη FTSE4Good

• Η Alpha Bank έλαβε βραβείο για τη συνεχή

πιστοποιεί ότι η Τράπεζα δεν παρουσιάζει µόνον
εξαιρετικά οικονοµικά αποτελέσµατα αλλά
διαθέτει και υψηλή κοινωνική και περιβαλλοντική
ευαισθησία. Ο δείκτης FTSE4Good σχεδιάσθηκε
από τον διεθνή οργανισµό FTSE µε σκοπό να
καθιερώσει αντικειµενικά κριτήρια, διεθνώς
αναγνωρισµένα, για την αξιολόγηση µεγάλων
εταιριών ως προς την κοινωνική τους
υπευθυνότητα.

κερδοφορία και τη συνέπειά της προς τους
Mετόχους. Συγκεκριµένα, στην εκδήλωση που
πραγµατοποιήθηκε την 28 Σεπτεµβρίου 2006 επ’
ευκαιρία του εορτασµού των 130 ετών από την
ίδρυση και λειτουργία του Χρηµατιστηρίου
Αθηνών, η Alpha Bank έλαβε το πρώτο βραβείο
µεταξύ των εισηγµένων εταιριών, καθώς
συνεισφέρει στην ανάπτυξη του θεσµού του
Ελληνικού Χρηµατιστηρίου και κυρίως
παρουσιάζει συνεχή κερδοφορία και διανέµει
ανελλιπώς µέρισµα στους Μετόχους της από
το 1948.

• Η Alpha Bank Cyprus βραβεύθηκε για έκτη
συνεχή χρονιά µε το βραβείο JP Morgan Chase
Quality Recognition Award. Ο διεθνής
χρηµατοοικονοµικός οργανισµός JP Morgan
Chase απονέµει το βραβείο σε τράπεζεςσυνεργάτες του, που ξεχωρίζουν για το υψηλό
επίπεδο ποιότητος των υπηρεσιών εκτελέσεως
διεθνών πληρωµών που παρέχουν.

• Το Τµήµα Αναλύσεως Αγορών της Alpha Bank
κατέλαβε την 1η θέση παγκοσµίως για το έτος
2006 στη δηµοσκόπηση για τις εκτιµήσεις των
συναλλαγµατικών ισοτιµιών (Στερλίνα/∆ολάριο,
∆ολάριο/Ευρώ, ∆ολάριο/Γιεν) που διοργανώνει
σε µηνιαία βάση το διεθνές πρακτορείο Reuters.

• Η επιτυχηµένη συµµετοχή της Τραπέζης ως
Βασικός ∆ιαπραγµατευτής στην αγορά Οµολόγων
του Ελληνικού ∆ηµοσίου είχε ως αποτέλεσµα την
κατάταξη της Τραπέζης στη 2η θέση επί συνόλου
22 ελληνικών και ξένων τραπεζών που
αξιολογούνται από την Τράπεζα της Ελλάδος
ως Βασικοί ∆ιαπραγµατευτές.

60

61

