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"Υλοποιούµε σταθερά και δυναµικά τον τριετή 

στρατηγικό σχεδιασµό µας για την Attica Bank", 
δήλωσε ο κ. Κωνσταντίνος Μακέδος, 

Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Attica Bank, 

µιλώντας στο περίπτερο του Οικονοµικού Ταχυδρόµου, 

κατά τη διάρκεια της 85ης ∆ιεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Ο κ. Μακέδος τόνισε επίσης: 

"Η Attica Bank µειώνει ταχύτατα τα κόκκινα δάνειά της, 

εκσυγχρονίζει το επιχειρηµατικό της µοντέλο και 

προχωρά, τον προσεχή µήνα, στην πρώτη αναπτυξιακή 

αύξηση των κεφαλαίων της, µε στόχο τον διπλασιασµό 

του ισολογισµού της, που προβλέπει 1,5 δισ. νέες 

χορηγήσεις την επόµενη τριετία στους τοµείς 

της ενέργειας, του περιβάλλοντος και των υποδοµών, 

στους τοµείς, δηλαδή, που προτάσσει τόσο 

η Ευρωπαϊκή Πράσινη συµφωνία, όσο και το Ταµείο 

Ανάκαµψης, ώστε να πετύχουµε ισχυρή και βιώσιµη 

ανάπτυξη αλλά και να αντιµετωπίσουµε την κλιµατική 

κρίση. Εργαζόµαστε ώστε να µειωθεί το κόστος 

δανεισµού για τις ελληνικές επιχειρήσεις, 

ιδίως τις µικροµεσαίες, στα ευρωπαϊκά επίπεδα, 

στηρίζοντας έµπρακτα την ανταγωνιστικότητα 

και την ανάπτυξή τους".

Σταθερά 
και δυναµικά 
µπροστά



Το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας διοργάνωσε την Τρίτη 29 Ιουνίου 2021, 
στο Κέντρο Πολιτισµού Ίδρυµα Σταύρος Νιάρχος, υπό την αιγίδα της Α.Ε. 
της Προέδρου της ∆ηµοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου, το 1ο Συνέδριο 
GREEN DEAL GREECE, µε στόχο να παρουσιαστεί για πρώτη φορά στον δηµόσιο 
διάλογο µε ολοκληρωµένο τρόπο, τί είναι, τί σηµαίνει, και πώς θα υλοποιηθεί 
η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συµφωνία στην Ελλάδα. 

Στις εργασίες του Συνεδρίου, Χρυσός Χορηγός του οποίου ήταν η Attica Bank 
και το οποίο στήριξαν γνωστές και µεγάλες επιχειρήσεις της χώρας, συµµετείχαν 
και παρουσίασαν  µε οµιλίες τους τον σχεδιασµό, τα έργα  και τις δράσεις του τοµέα 
αρµοδιότητας τους κυβερνητικοί αξιωµατούχοι και εκπρόσωποι κρατικών φορέων. 
Προτάσεις, επίσης, κατέθεσαν   διακεκριµένοι οµιλητές εκπρόσωποι Οργανισµών, 
Επιχειρήσεων, Ανεξάρτητων Αρχών, της Ακαδηµαϊκής  Κοινότητας, της Αυτοδιοίκησης 
καθώς και εκπρόσωποι της αγοράς και των επιχειρήσεων, µε τη συµµετοχή Μηχανικών, 
ειδικών επιστηµόνων µελών του ΤΕΕ. 

Ο Πρόεδρος της  Attica Bank, κ. Κωνσταντίνος Μακέδος, στην παρέµβασή του, 
τόνισε ότι η Τράπεζα  ευθυγραµµίζεται µε τις αρχές και τους στόχους  
του sustainable banking, αποκτώντας σαφή περιβαλλοντικό προσανατολισµό. 
Ιδιαίτερη  έµφαση δίνεται  στη θέσπιση περιβαλλοντικών  κριτηρίων έγκρισης 
στις διαδικασίες δανειοδοτήσεων, στην κινητοποίηση και ευαισθητοποίηση των πελατών 
µέσα από χρηµατοδοτικά εργαλεία για τη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
και στην ανάπτυξη περιβαλλοντικών έργων, όχι µόνο στα δανειακά χαρτοφυλάκια 
της τράπεζας, αλλά και σε κάθε πτυχή της λειτουργίας της, καθώς και στη δηµιουργία 
κατάλληλης οργάνωσης, που θα υποστηρίξει το όλο εγχείρηµα.

Για τη µετάβασή µας σε µια πράσινη οικονοµία, η αποστολή µας είναι ξεκάθαρη, τόνισε 
επίσης ο κ. Μακέδος: «Πρέπει να προχωρήσουµε ριζικά και εστιασµένα σε αλλαγές  
και µεταρρυθµίσεις στον ενεργειακό τοµέα,  δίνοντας έµφαση στα κτήρια και ακολούθως 
στις µεταφορές. Ο στόχος είναι να δηµιουργηθεί ένα τεράστιο κύµα ανακαίνισης, 
σε ολόκληρο τον οικοδοµικό τοµέα, µε στόχο όχι µόνο την ενεργειακή αναβάθµιση, 
αλλά και την αντοχή στις φυσικές καταστροφές και πρωτίστως στους σεισµούς. 
Επίσης, το νέο Εξοικονοµώ θα πρέπει να σχεδιαστεί µε βάση τη νέα πραγµατικότητα 
και τις ανάγκες που δηµιουργούνται. H Αttica Bank συµµετείχε ενεργά και στο προηγούµενο 
πρόγραµµα Εξοικονοµώ – Αυτονοµώ,  υποστηρίζοντας ενεργά όχι µόνο τους ιδιώτες, 
που επιθυµούσαν την ενεργειακή αναβάθµιση των κατοικιών τους, αλλά και τους εργολάβους 
µηχανικούς. Η Τράπεζα, σε συνεργασία µε το ΤΕΕ, ετοιµάζεται για τις επόµενες φάσεις 
του προγράµµατος ενεργειακής αναβάθµισης της χώρας.» 

Η Attica Bank, µε τη χορηγική στήριξη του συνεδρίου αυτού, αλλά και µε άλλες 
επιχειρηµατικές πρωτοβουλίες, συνεχίζει να θέτει την περιβαλλοντική και κοινωνική 
τραπεζική ηθική στον πυρήνα της επιχειρηµατικής και στρατηγικής πρακτικής της.
 

XOΡΗΓΙΕΣ



ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

To τοπίο των ψηφιακών πληρωµών 
και οι ανάγκες του πελάτη στη µεταπανδηµική 
εποχή ήταν το θέµα της συζήτησης, στο οποίο 
συµµετείχε ο κ. Αλέξανδρος Χανιαλίδης, 
Digital Banking Director της Attica Bank, 
στο πλαίσιο του συνεδρίου 
“Payments 360 Conference 2021”, 
που διοργάνωσε η εταιρεία Boussias. 

Νέα εποχή
για τις ψηφιακές
πληρωµές

Ο κ. Χανιαλίδης, µεταξύ άλλων, τόνισε: 

«Ο χώρος των πληρωµών δεν σταµατά να εξελίσσεται διαρκώς και να µας εκπλήσσει µε νέες τεχνολογίες. 
Τα τελευταία χρόνια οι πληρωµές ακολουθούν µια πιο ψηφιακή πορεία, σύµφωνα και µε τις ανάγκες 
των χρηστών, οι οποίοι εναρµονίζονται µε τις σύγχρονες τάσεις. Ειδικά το 2020 συντελέστηκαν πολλές 
και σηµαντικές αλλαγές. Η προηγούµενη χρονιά σηµατοδότησε µια νέα εποχή για την υιοθέτηση νέων 
τεχνολογιών και την ευρύτερη  συµπεριφορά των καταναλωτών.  
Η πληρωµή µε ψηφιακά µέσα έγινε η νέα καθηµερινότητα και οι χρήστες είναι πιο εξοικειωµένοι από ποτέ 
µε τις νέες τεχνολογίες. 
Την ίδια στιγµή, η πανδηµία ενίσχυσε περαιτέρω τη στροφή προς τις νέες ψηφιακές πληρωµές και 
ταυτόχρονα την ανάγκη για εύχρηστες και ασφαλείς συναλλαγές εξ αποστάσεως αλλά και δια ζώσης. 
Το πλαστικό χρήµα και οι ψηφιακές πληρωµές - online αγορές και εξόφληση λογαριασµών – αλλά και 
η χρήση πιστωτικών καρτών στα καταστήµατα, κυρίως για λόγους υγιεινής, αυξήθηκαν κατακόρυφα 
λόγω του lockdown και των περιορισµών στις µετακινήσεις. 
Παράλληλα, αυξήθηκε η χρήση των digital wallets, που προσφέρουν ευκολία, ταχύτητα και ασφάλεια 
στις συναλλαγές, ενώ ταυτόχρονα βοηθούν τους κατόχους τους να έχουν µια σαφή εικόνα των εξόδων τους, 
αφού όλες οι κινήσεις καταγράφονται σε ένα κοινό σηµείο. Κάθε χρήστης θέλει έναν απλό, εύκολο και 
γρήγορο τρόπο για να πραγµατοποιήσει µια πληρωµή. Ταυτόχρονα, θα πρέπει να γίνει αντιληπτό, ότι η ταχεία 
ανάπτυξη και υιοθέτηση των νέων τεχνολογιών θα πρέπει να συνοδεύεται και από την υποστήριξη του πελάτη 
µέσα από τα ίδια κανάλια. Οι χρήστες περιµένουν µια προσωποποιηµένη εµπειρία, µε βάση τα δικά τους 
χαρακτηριστικά και τις δικές τους ανάγκες.  
Οι εναλλακτικοί ψηφιακοί τρόποι πληρωµών, όπως το ανέπαφο σκανάρισµα µιας κάρτας, ή µέσω κινητού 
τηλεφώνου είναι µια από τις σύγχρονες τάσεις αυτή τη στιγµή. Το blockchain είναι επίσης µια άλλη τάση, 
η οποία αναπτύσσεται ραγδαία. Ήδη υπάρχουν κάποιες εφαρµογές, οι οποίες χρησιµοποιούνται για τη χρήση 
διασυνοριακών πληρωµών.  Οι τράπεζες επενδύουν ιδιαίτερα σε αυτήν την τεχνολογία, για να µειώσουν 
τον αριθµό των αποτυχηµένων συναλλαγών, να περιορίσουν  το κόστος, αλλά και να βελτιστοποιήσουν 
τον χρόνο των διασυνοριακών µεταφορών.» 

Σχετικά µε την ελληνική αγορά, ο κ. Χανιαλίδης τόνισε ότι βρίσκεται σε µια φάση ευρύτερης ψηφιακής 
µετάβασης, όπου προωθείται η ανάπτυξη καινοτόµων τρόπων πληρωµών µέσω κινητών συσκευών. Οι νέοι παίκτες, 
που µπαίνουν στην αγορά των mobile payments, αυξάνουν τον ανταγωνισµό, πάντα προς όφελος των πελατών, 
οι οποίοι θα γίνουν αποδέκτες νέων τεχνολογιών, που θα τους διευκολύνουν στην καθηµερινότητά τους.  

Επίσης, τα τελευταία χρόνια - και ιδιαίτερα µετά την πανδηµία -  έχουν εµφανιστεί διάφορες τάσεις στις ψηφιακές 
πληρωµές, όπου η διαδικασία πληρωµής είναι λιγότερο ορατή και δεν γίνεται αντιληπτή στον πελάτη. Ο χρήστης 
απλά χρησιµοποιεί ένα device, για να πραγµατοποιήσει τις συναλλαγές του χωρίς µετρητά ή κάρτα. Σε αυτό 
το πλαίσιο, η διαβούλευση, που γίνεται για την έκδοση του ψηφιακού ευρώ, θα λειτουργήσει καταλυτικά 
για έναν ευρύτερο ψηφιακό µετασχηµατισµό, ο οποίος ήδη συντελείται. Το ψηφιακό ευρώ, το οποίο στηρίζεται 
από το ευρωσύστηµα, θα λειτουργεί συµπληρωµατικά και δεν θα αντικαταστήσει τα µετρητά ή την πιστωτική κάρτα 
και θα χρησιµοποιείται µε ίσους όρους σε όλα τα κράτη µέλη της ευρωζώνης.   

Επιπρόσθετα, τα instant payments αναµένεται να διαµορφώσουν την τραπεζική αγορά στο άµεσο µέλλον 
και να αυξήσουν σηµαντικά την ταχύτητα µιας διατραπεζικής µεταφοράς. Το ευρωσύστηµα έχει θέσει υψηλή 
προτεραιότητα στην προώθηση των άµεσων πληρωµών, οι οποίες αναµένεται να διαµορφώσουν την τραπεζική 
στο άµεσο µέλλον. Οι πληρωµές µε φυσικό και πλαστικό χρήµα θα περιοριστούν σηµαντικά και σύντοµα 
θα αναπτυχθούν νέοι τρόποι πληρωµών µέσω έξυπνων φορητών συσκευών.

«Σύντοµα», κατέληξε ο κ. Χανιαλίδης «δεν θα υπάρχει ανάγκη καµιάς συσκευής για µια συναλλαγή, 
καθώς θα αξιοποιηθούν τεχνολογίες, όπως τα βιοµετρικά χαρακτηριστικά και ταυτόχρονα θα αναπτυχθεί 
η ψηφιακή ταυτότητα (electronic ID), η οποία ήδη βρίσκεται στο στάδιο σχεδιασµού.»  
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Αιτήσεις έως

31 Δεκεμβρίου 2021

*

∆ΑΝΕΙΑ

8,5 + 1 λόγοι 
για να αποκτήσετε 
το Kαταναλωτικό ∆άνειο Συµφέρον 
της Attica Bank

Ο Σεπτέµβριος είναι ένας µήνας γεµάτος από νέα ξεκινήµατα κι αλλαγές. Είναι σαν µία δεύτερη «πρωτοχρονιά». 
Οι υποχρεώσεις µας γεµίζουν την καθηµερινότητά µας, όπως και οι επιθυµίες µας να κάνουµε πράγµατα για να 
τη βελτιώσουµε. 

Η Attica Bank, οδηγείται πάντα από τις ανάγκες των πελατών της για να δηµιουργεί ουσιαστικές λύσεις που προσφέρουν 
απτή στήριξη και ενίσχυση. Σχεδίασε, λοιπόν, ένα καταναλωτικό δάνειο, το οποίο µπορεί να σας δώσει 
την ευελιξία που χρειάζεστε, για να διευθετήσετε οφειλές, να κάνετε αγορές και να τακτοποιήσετε υποχρεώσεις 
της εποχής. 
Το  Καταναλωτικό δάνειο Attica Συµφέρον προσφέρει ιδιαίτερα ανταγωνιστικό, σταθερό επιτόκιο 
8,5% αποκλειστικά για όλες τις αιτήσεις που θα υποβληθούν 
έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2021. 

Η ευελιξία του δανείου ξεκινά πριν ακόµα το αποκτήσετε, καθώς η Attica Bank, συντονισµένη µε τον ψηφιακό τρόπο 
ζωής µας, σας προσφέρει τη δυνατότητα να υπολογίσετε online µόνοι σας τις δόσεις του Attica Συµφέρον, 
συµπληρώνοντας απλά το ποσό που θέλετε και τους µήνες αποπληρωµής. 
Επισκεφτείτε τον υπολογιστή δανείου εδώ: https://www.atticabank.gr/el/attica-synferon-loan-calculator

Αξίζει να σηµειωθεί ότι το δάνειο αυτό έχετε τη δυνατότητα να το χρησιµοποιήσετε για διάφορους σκοπούς: οικιακές 
αγορές, επισκευές, αγορά εξοπλισµού. Παράλληλα, µπορείτε να καλύψετε τα τρέχοντα έξοδα, όπως 
τα σχολικά δίδακτρα, τα ιατρικά έξοδα ή ακόµα και οφειλές προς το δηµόσιο κι έκτακτες εισφορές .

Το Attica Συµφέρον ισχύει για ποσά από €1.500 έως €25.000 και διάρκεια: από 6 έως 60 µήνες για ποσό δανείου 
€1.000 - €5.000, από 6 έως 84 µήνες για ποσό δανείου €5.000,01 - €25.000. Η εξόφληση γίνεται 
σε µηνιαίες τοκοχρεωλυτικές δόσεις µε πολλαπλούς τρόπους.

Για αναλυτικές πληροφορίες σε σχέση µε τους λεπτοµερείς όρους διάθεσης του Καταναλωτικού ∆ανείου 
Attica Συµφέρον της Attica Bank, απευθυνθείτε στα καταστήµατα της Attica Bank 
ή καλέστε στο τηλέφωνο 210-366 9000 ή επισκεφθείτε το site της Attica Bank 
και υπολογίστε τις δόσεις σας online.



ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

Λογαριασµοί που αλλάζουν 
µαζί µε τη ζωή των πελατών µας 
Στην Attica Bank δηµιουργούµε προϊόντα, που εξελίσσονται µαζί µε τη ζωή των πελατών µας. 
Με τους Λογαριασµούς Μισθοδοσίας & Σύνταξης, εξασφαλίζουµε ευελιξία και προνόµια 
για κάθε φάση της σταδιοδροµίας τους.

ATTICA ΜΙΣΘΟ∆ΟΣΙΑ 
Ένας λογαριασµός ειδικά σχεδιασµένος, ώστε να καλύπτει όλες τις καθηµερινές τραπεζικές συναλλαγές 
και παράλληλα να δίνει στον µισθό µεγαλύτερη αξία, µέσω του προνοµιακού επιτοκίου και των παροχών 
που προσφέρει, όπως:

• Προνοµιακό επιτόκιο 0,80%*
• Άνοιγµα λογαριασµού χωρίς ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης
• ∆ωρεάν αποστολή τριµηνιαίου αντιγράφου κινήσεων λογαριασµού (statement)
• ∆ωρεάν τρείς (3) αυτόµατες πληρωµές για εξόφληση λογαριασµών µέσω πάγιων εντολών
• ∆υνατότητα χορήγησης πιστωτικής κάρτας χωρίς συνδροµή
• Έκπτωση 50% στα έξοδα προέγκρισης και διαχείρισης στεγαστικών και καταναλωτικών δανείων
• Έκπτωση µίας (1) µονάδας στο εκάστοτε ισχύον επιτόκιο του καταναλωτικού δανείου Attica Συµφέρον. 
    (Η έκπτωση δεν ισχύει, όταν το προϊόν παρέχεται µε προσφορά)
•  ∆ωρεάν ασφαλιστική κάλυψη θανάτου από ατύχηµα ή µόνιµης µερικής/ολικής ανικανότητας 
    από ατύχηµα (σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις ως εκάστοτε ορίζονται από την Τράπεζα 
    και την συνεργαζόµενη ασφαλιστική εταιρεία INTERAMERICAN)
• Εκπτώσεις σε ασφαλιστικά προϊόντα, που παρέχονται από την Τράπεζα, σε συνεργασία 
    µε την ασφαλιστική εταιρεία INTERAMERICAN

ATTICA ΣΥΝΤΑΞΗ 
Ένας λογαριασµός ειδικά σχεδιασµένος για την καταβολή της σύνταξης, µέσω του οποίου 
ο συνταξιούχος εξασφαλίζει τραπεζικά προϊόντα και υπηρεσίες µε προνοµιακούς όρους, όπως:

• Προνοµιακό επιτόκιο 0,80%*
• Άνοιγµα λογαριασµού χωρίς ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης
• ∆ωρεάν αποστολή τριµηνιαίου αντιγράφου κινήσεων λογαριασµού (statement) 
    ή δυνατότητα χορήγησης βιβλιαρίου καταθέσεων
• ∆ωρεάν τρείς (3) αυτόµατες πληρωµές για εξόφληση λογαριασµών µέσω πάγιων εντολών
• ∆υνατότητα χορήγησης πιστωτικής κάρτας χωρίς συνδροµή
• Έκπτωση 50% στα έξοδα προέγκρισης και διαχείρισης στεγαστικών και καταναλωτικών δανείων
• Έκπτωση µίας (1) µονάδας στο εκάστοτε ισχύον επιτόκιο του καταναλωτικού δανείου Attica Συµφέρον.  
    (Η έκπτωση δεν ισχύει, όταν το προϊόν παρέχεται µε προσφορά)
• ∆ωρεάν ασφαλιστική κάλυψη θανάτου από ατύχηµα ή µόνιµης µερικής/ολικής ανικανότητας 
    από ατύχηµα (σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις ως εκάστοτε ορίζονται από την Τράπεζα 
   και την συνεργαζόµενη ασφαλιστική εταιρεία INTERAMERICAN)
•  Εκπτώσεις σε ασφαλιστικά προϊόντα,  που παρέχονται από την Τράπεζα, σε συνεργασία 
     µε την ασφαλιστική εταιρεία INTERAMERICAN

*Το επιτόκιο ισχύει για ποσό κατάθεσης έως €1.500. Για ποσά άνω των €1.500 το επιτόκιο ανέρχεται στο 0,10%. Οι 
τόκοι λογίζονται και αποδίδονται στη λήξη κάθε ηµερολογιακού 6µηνου (30/06 & 31/12) και υπόκεινται σε φόρο 
σύµφωνα µε την εκάστοτε ισχύουσα φορολογική νοµοθεσία (σήµερα 15%).



ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ

∆ιαγωνισµός 
Νεοφυούς Επιχειρηµατικότητας
 – Elevate Greece
H Attica Bank, ως επίσηµος Υποστηρικτής του Εθνικού Μητρώου Νεοφυών Επιχειρήσεων, 
συµµετείχε στη βράβευση των εταιριών που διακρίθηκαν 
στον ∆ιαγωνισµό Νεοφυούς Επιχειρηµατικότητας - Elevate Greece, 
τον οποίο εισάγει και διοργανώνει, για πρώτη φορά φέτος, 
το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων και η Γενική Γραµµατεία Έρευνας & Καινοτοµίας. 

Οι 10 νικήτριες εταιρείες ανακοινώθηκαν στην 85η ∆ιεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης 
σε ειδική εκδήλωση στο Συνεδριακό Κέντρο «Αιµίλιος Ριάδης», το Σάββατο, 11 Σεπτεµβρίου 2021.

Η Attica Bank, αναγνωρίζοντας την πρωταρχική σηµασία της στήριξης των δράσεων της Πολιτείας, 
που προωθούν την καινοτοµία και την ανάπτυξη της τεχνολογίας στο επιχειρηµατικό γίγνεσθαι, 
απένειµε το Βραβείο «Περιβαλλοντικού Αντικτύπου», στην εταιρεία “Augmenta Agriculture Technologies” 
(Αγροτεχνολογία/ Αγροδιατροφή).

Η τεχνολογία της Augmenta περιλαµβάνει ένα σύστηµα που εγκαθίσταται στην οροφή 
των γεωργικών οχηµάτων, το οποίο χρησιµοποιώντας κάµερες σαρώνει τον αγρό κατά τη διάρκεια των εργασιών. 
Στη συνέχεια, η πληροφορία αυτή χρησιµοποιείται για την εφαρµογή σε πραγµατικό χρόνο, συστατικών 
όπως λιπάσµατος και ρυθµιστών ανάπτυξης των φυτών. Η τεχνολογία της Augmenta έχει χρησιµοποιηθεί 
ήδη σε εκατοντάδες αγρούς σε 16 χώρες ανά τον κόσµο.

Στη βράβευση συµµετείχε για την Attica Bank o Προέδρος ∆.Σ., κ. Κωσταντίνος Μακέδος.



ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Attica Bank
Συγκέντρωση σχολικών ειδών 
για τους πυρόπληκτους µαθητές 
και µαθήτριες της Εύβοιας
Η Attica Bank, µετά την υλοποίηση ειδικών ρυθµίσεων και διευκολύνσεων 
προς τους πυρόπληκτους  για την εξυπηρέτηση των δανειακών τους υποχρεώσεων 
και για την αποκατάσταση των ζηµιών που υπέστησαν, συνεχίζει να στηρίζει 
έµπρακτα τους συµπολίτες µας, που δοκιµάστηκαν από τις πρόσφατες 
καταστρεπτικές πυρκαγιές. Αποφάσισε έτσι, να συγκεντρώσει σχολικά είδη, 
προκειµένου να διατεθούν σε µαθητές και µαθήτριες οικογενειών της Βόρειας 
Εύβοιας, ενόψει της νέας σχολικής χρονιάς.

Η Τράπεζα και οι εργαζόµενοί της, πάντα µε αίσθηµα υψηλής Εταιρικής Κοινωνικής 
Ευθύνης, συµµετείχαν µαζικά  στη συγκεκριµένη δράση, έτσι ώστε κανένα παιδί 
από τις πυρόπληκτες περιοχές να µην στερηθεί τα βασικά σχολικά του είδη και κυρίως 
να µην στερηθεί την ισότιµη και αξιοπρεπή συµµετοχή του στη διαδικασία της µάθησης. 
Τα σχολικά είδη, η συγκέντρωση των οποίων ολοκληρώθηκε µε τη συµµετοχή 
όλων των εργαζοµένων, θα αποσταλούν, προκειµένου να ξεκινήσει η διανοµή τους.
Η Attica Bank εκφράζει τη συµπαράστασή της σε όσους δοκιµάστηκαν από 
τις απώλειες της τεράστιας αυτής καταστροφής και θα συνεχίσει, στο µέτρο 
των δυνατοτήτων της και σε συνεργασία µε την Πολιτεία και άλλους φορείς, 
να στηρίζει τους πληγέντες µε πρωτοβουλίες και δράσεις.



ΚATAΣΤΗΜΑΤΑ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 
ΣΕΡΡΩΝ 
Συνέντευξη του ∆ιευθυντή
του Καταστήµατος Σερρών, 
κ. Αλέξανδρου Χατζηπασχάλη

Στη φωτογραφία εικονίζονται
από αριστερά προς δεξιά:

Αλέξανδρος Χατζηπασχάλης,
Ελένη Νυφούδη,

Κατερίνα Πούλου,
∆ηµήτρης Μούκιος

Κύριε Χατζηπασχάλη, πόσα χρόνια 
δραστηριοποιείστε στην περιοχή;  
Ποιες είναι οι πιο σηµαντικές στιγµές σας 
αυτό το χρονικό διάστηµα και ποιους στόχους 
έχετε θέσει για  αυτήν τη χρονιά; 

Σε λίγες µέρες συµπληρώνω 21 χρόνια 
ως λειτουργός της Attica Bank. Μετά από 
µια ολιγοετή διαδροµή ως διευθυντής σε άλλα 
Καταστήµατα της Τράπεζας επανήλθα στον τόπο 
καταγωγής µου και από το 2014 τοποθετήθηκα 
ως ∆ιευθυντής στο Κατάστηµα Σερρών.  
Για αυτά τα χρόνια, παρά τις δύσκολες συγκυρίες
που έχει αντιµετωπίσει η Τράπεζα (capital control, 
AMK, πανδηµία κλπ. ) στο τέλος µόνο οι καλές 
και αναρίθµητες στιγµές µε την οικογένεια 
της Attica Bank µένουν. 
Φέτος, και πάρα την αναγνωσιµότητα της Τράπεζας 
αλλά και των λειτουργών της στην τοπική κοινωνία, 
κύριος στόχος µας είναι η ανάπτυξη της Τράπεζας.

Ποια προϊόντα προτιµούν οι πελάτες σας; 
Σε ποιους τοµείς πιστεύετε ότι υπάρχουν 
περιθώρια ανάπτυξης;

Οι πελάτες του Καταστήµατός µας, όντας ιδιαίτερα 
συντηρητικοί, προτιµούν τα µηδενικού ή και χαµηλού 
κινδύνου καταθετικά προϊόντα, ενώ πιστοδοτικά 
προτίµηση δείχνουν σε δάνεια τακτής λήξης µε 
σταθερή δόση.  
 

Ο νοµός Σερρών εδώ και χρόνια χαρακτηρίζεται 
γεωργικός νοµός, παρά το γεγονός ότι, όπως 
συµβαίνει σχεδόν σε όλη τη χώρα µας, ο τοµέας 
των υπηρεσιών κερδίζει συνεχώς έδαφος.  Ποια είναι 
η αίσθησή σας για την οικονοµική ανάπτυξη των Σερρών  
και  για την πορεία των εµπορικών επιχειρήσεων; 

Ο νοµός Σερρών, ως γεωργοκτηνοτροφικός νοµός, 
παραµένει ένας από τους πλέον παραγωγικούς νοµούς 
του τοµέα στην Ελλάδα. Οι υφιστάµενες παραγωγικές 
εµπορικές επιχειρήσεις (δευτερογενής τοµέας) αλλά 
και των υπηρεσιών (τριτογενής τοµέας) προσαυξάνουν 
την πρωτογενή παραγωγικότητα. Με τη σωστή πολιτική 
βούληση και τη βοήθεια των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων 
υπάρχει σηµαντικός χώρος για ανάπτυξη, ειδικά 
στον κλάδο της µεταποίησης καθώς και στον κλάδο 
των υπηρεσιών (θρησκευτικός, φυσιολατρικός τουρισµός).

Η πανδηµία  έχει επηρεάσει  σηµαντικά 
τους οικονοµικούς  δείκτες  αλλά και  την κοινωνική 
συνοχή.  Τι συνέπειες έχει για τους πελάτες σας ;

Ο τοµέας των υπηρεσιών είναι ο πρώτος που χτυπήθηκε 
από τις ιδιαίτερες συνθήκες της πανδηµίας. Η όλη κατάσταση 
που δηµιουργήθηκε, έστρεψε τις επιχειρήσεις στην παροχή 
«εξ αποστάσεως» υπηρεσιών. Ως συντηρητική κοινωνία κατ’ 
ελάχιστον δεν προκλήθηκε πανικός στον πληθυσµό, ενώ 
ακολουθήθηκαν σε µεγάλο βαθµό οι δοθείσες οδηγίες 
για τον χειρισµό και την αντιµετώπιση της πανδηµίας .

Η Attica Bank, στα πλαίσια  του ψηφιακού  
µετασχηµατισµού της,  ετοιµάζεται σύντοµα  
να δείξει το νέο phygital πρόσωπό της. 
Πόσο δεκτικοί πιστεύετε ότι είναι οι πελάτες 
στη χρήση των ψηφιακών καναλιών της Tράπεζας 
για συναλλαγές, προϊόντα  και διαχείριση 
λογαριασµών;

Σε συνέχεια όλων των παραπάνω είναι επιβεβληµένη 
η εναρµόνιση της Τράπεζας στις νέες επιταγές 
της σύγχρονης εποχής για την τραπεζική (ψηφιακά 
κανάλια, προϊόντα και διαχείριση λογαριασµών). 
Αναγκαία όµως παραµένει και η φυσική παρουσία 
του Καταστήµατος αλλά και των λειτουργών της, 
που για τους πελάτες της αποτελούν εχέγγυο 
της παρουσίας της Τράπεζας στην τοπική αγορά.



ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ATTICA ECONOMIC REVIEW ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ

Βρισκόµαστε σε τροχιά ανάπτυξης. Αυτό καταδεικνύουν και οι ρυθµοί οικονοµικής ανάκαµψης, που εδραιώθηκαν το δεύτερο 
τρίµηνο στις µεγαλύτερες οικονοµίες παγκοσµίως, όπως επισηµαίνεται στη µηνιαία παρουσίαση του οικονοµικού κλίµατος 
στο ATTICA ECONOMIC REVIEW , που συντάσσει για λογαριασµό της Τράπεζας το ΙΟΒΕ. Όµως,  τα επιδηµιολογικά δεδοµένα 
εξακολουθούν να προκαλούν ανησυχία τον Αύγουστο σε πολλές οικονοµίες, καθώς ο αριθµός των κρουσµάτων παρουσιάζει 
έξαρση. Ωστόσο, προς το παρόν, η πίεση στα δηµόσια συστήµατα υγείας είναι ελεγχόµενη. Ως εκ τούτου, οι εστίες οικονοµικών 
διαταραχών παραµένουν,  σε συνδυασµό του 4ου κύµατος της πανδηµίας µε τα µη ικανοποιητικά ποσοστά εµβολιασµού.

∆ιεθνώς, οι κεφαλαιαγορές σε Ευρώπη και ΗΠΑ αποτυπώνουν ένα ιδιαίτερα αισιόδοξο επενδυτικό κλίµα, υπό την επίδραση 
και της άφθονης ρευστότητας, ένεκα των συνεχιζόµενων επεκτατικών νοµισµατικών και δηµοσιονοµικών πολιτικών. Το κόστος 
ιδιωτικού και δηµόσιου δανεισµού παραµένει χαµηλό, παρά τη σηµαντική αύξηση του δηµοσίου χρέους πολλών ανεπτυγµένων 
οικονοµιών.

Άξιο µνείας είναι και το γεγονός ότι το ευρώ κινήθηκε πτωτικά έναντι του δολαρίου και των λοιπών νοµισµάτων τον Αύγουστο, 
ενώ οι διεθνείς τιµές πετρελαίου παρουσίασαν πτώση, έπειτα από πολύµηνη άνοδο. 

Το Οικονοµικό Κλίµα παρέµεινε σε επίπεδα προ πανδηµίας, σηµειώνοντας τη δεύτερη καλύτερη επίδοση 14-ετίας, πάρα την κάµψη 
της καταναλωτικής εµπιστοσύνης, από αρνητικά τρέχοντα γεγονότα (πυρκαγιές). Για αυτόν ακριβώς τον λόγο, στους βραχυχρόνιους 
δείκτες δραστηριότητας αποτυπώνονται ισχυρές ανοδικές τάσεις, τουλάχιστον έως το τέλος του δεύτερου τριµήνου, µε αντίστοιχο 
θετικό αντίκτυπο στην απασχόληση και τη ζήτηση. Συνοπτικά, όλα τα παραπάνω αποτυπώνονται και στην ιδιαίτερα έντονη αύξηση 
του ΑΕΠ στο δεύτερο τρίµηνο (+16,2%).

Την ίδια στιγµή, στα δηµόσια οικονοµικά, κατόπιν των ιδιαίτερα καταστροφικών πυρκαγιών, η ένταση των µέτρων στήριξης 
συνολικά αναµένεται να παραµείνει υψηλή τους προσεχείς µήνες, έχοντας αντίστοιχο δηµοσιονοµικό αποτύπωµα.

Στο τραπεζικό σύστηµα συνεχίζονται η ανάκαµψη των ιδιωτικών καταθέσεων και η παροχή ρευστότητας µε υψηλούς ρυθµούς 
στις επιχειρήσεις. Όµως το κόστος των επιχειρηµατικών δανείων είναι ακριβότερο σε σχέση µε την Ευρωζώνη και αυξήθηκε τον Ιούλιο.

Το ειδικό θέµα του δελτίου αφορά στο ΕΣΠΑ 2021-2027. Ενδεικτικά, παρουσιάζονται οι στόχοι πολιτικής και αναλύεται 
ο προϋπολογισµός του, ως προς τις πηγές χρηµατοδότησης.  Ο προϋπολογισµός του ΕΣΠΑ 2021-2027 φθάνει τα €26,2 δισ. 
Εξ’ αυτών, 79,7% θα προέλθει από τα ευρωπαϊκά ταµεία, ενώ το υπόλοιπο θα καλυφθεί από την εθνική συµµετοχή.

∆ιεθνές Περιβάλλον
Συνοψίζοντας, θα µπορούσαµε να πούµε ότι το οικονοµικό κλίµα συνεχίζει να βελτιώνεται παγκοσµίως τον Ιούλιο, ενώ κάµψη 
από τα ιστορικά υψηλά επίπεδα καταγράφει το οικονοµικό κλίµα στην Ευρώπη τον Αύγουστο.

Στο µέτωπο της ενέργειας, παρατηρείται σηµαντική πτώση στην τιµή του πετρελαίου τον Αύγουστο και οριακή κάµψη τιµών 
στα υπόλοιπα εµπορεύµατα - πλην καυσίµων - τον Ιούλιο, (µικρότερη στην τιµή του χρυσού).

Οι κεφαλαιαγορές παρουσίασαν άνοδο σε ΗΠΑ και Ευρώπη, ενώ πτώση σηµείωσε αυτή της Κίνας, ωστόσο παρουσιάζεται 
έντονη ελαστικότητα και άρα επιρροή των τοπικών και υπερεθνικών διαταραχών, που εν δυνάµει και υπό συνθήκες θα µπορούσαν 
να ανατρέψουν την εικόνα.

∆είτε όλη την ανάλυση εδώ.

ATTICA ECONOMIC REVIEW
Με τη συνεργασία του ΙΟΒΕ

https://www.atticabank.gr/el/investors/investor-financial-results/oikonomikes-analyseis?folder=2021%255Cmonthly_economic_report



