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 Τ Η Σ  AT T I C A  BA N K



Αποσπάσµατα από την οµιλία του Πρόεδρου της Attica Bank, κ. Κωνσταντίνου Μακέδου 
στο διαδικτυακό συνέδριο All Things Energy

«Η Attica Bank διαθέτει στοχευµένη στρατηγική για την αγορά ενέργειας και τη βιώσιµη ανάπτυξη, σκοπεύει 
να αποµακρυνθεί σταδιακά από τη χρηµατοδότηση επιχειρήσεων µε ενεργοβόρες δραστηριότητες και στρέφει 
το ενδιαφέρον της σε πιο πράσινες βιώσιµες επιχειρήσεις και υπηρεσίες», τόνισε µεταξύ άλλων ο Πρόεδρος 
της Attica Bank κ. Κωνσταντίνος Μακέδος, κατά την οµιλία του στο διαδικτυακό συνέδριο All Things Energy, 
που διοργάνωσε  η εταιρεία Boussias. 

Αναλυτικά, ο κ. Μακέδος τόνισε ότι «οι δεσµεύσεις της Συµφωνίας των Παρισίων για την αντιµετώπιση 
της κλιµατικής αλλαγής, αλλά και οι αυξηµένες απαιτήσεις της ίδιας της  κοινωνίας, έχουν δηµιουργήσει 
µια νέα τραπεζική ηθική, η οποία βρίσκεται στον πυρήνα των δραστηριοτήτων της Attica Bank». 

Σύµφωνα µε τον κ. Μακέδο: «Στην Attica Bank είµαστε βέβαιοι ότι η ουσιαστική υιοθέτηση των κριτηρίων ESG 
(Environmental, Social, Governance) αποτελεί το πλέον αξιόπιστο µέσο, όχι µόνο για την αντιµετώπιση 
ενός διευρυµένου πεδίου προκλήσεων, αλλά και για τη δηµιουργία βιώσιµης αξίας, τόσο για τους µετόχους, 
όσο και για τους πελάτες µας», ξεκαθαρίζοντας ότι «η Attica Bank έχει υιοθετήσει αυτές τις αρχές, θέτοντας 
στο επίκεντρο την κοινωνία, τη βιώσιµη οικονοµία και το περιβάλλον. Οι βασικοί  µας στόχοι», ανέφερε, «είναι  
να ενισχύσουµε την πραγµατική οικονοµία, τις  µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις, τους  ελεύθερους επαγγελµατίες 
και την πράσινη ανάπτυξη. Υπηρετούµε αυτούς  τους στόχους  µε µοντέρνα τραπεζικά προϊόντα, πρωτοποριακά 
χρηµατοδοτικά εργαλεία και χρηµατοδοτική ενίσχυση, σε συνεργασία µε τρέχοντα Ευρωπαϊκά προγράµµατα 
καθώς και µελλοντικές δράσεις. Στο retail banking δηµιουργούµε προγράµµατα και υπηρεσίες δίνοντας έµφαση 
στην περιβαλλοντική διάσταση, ιδιαίτερα στους τοµείς της ενεργειακής εξοικονόµησης και ενεργειακής 
αναβάθµισης.  
Παράλληλα», πρόσθεσε ο κ.  Μακέδος,  «για να ανταποκριθούµε στην αυξανόµενη ζήτηση για βιώσιµη 
κινητικότητα µε έµφαση στην ηλεκτρική κινητικότητα, χρηµατοδοτούµε  πράσινες  επιχειρήσεις και οργανισµούς 
καθώς και νέες κατασκευές µε βάση τις απαιτήσεις  για µηδενική κατανάλωση ενέργειας.  
Επίσης, η Attica Bank έχει ήδη δαπανήσει το ποσό των 330 εκατ. ευρώ για τη χρηµατοδότηση προγραµµάτων 
Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας ( ΑΕΠ ) της τάξης των 350MW . Ο στόχος είναι να φτάσουµε το 1 δισ. 
µέχρι το 2024 για προγράµµατα 2.000 MW . Σχεδιάζουµε, επίσης, να χρηµατοδοτήσουµε προγράµµατα 
ανασυγκρότησης  υποβαθµισµένων αστικών περιοχών, καθώς και προγράµµατα εξοικονόµησης 
και διαχείρισης υδάτινων πόρων. Οι πράσινες επενδύσεις αποδείχτηκαν ιδιαίτερα ελκυστικές, αλλά 
και κερδοφόρες, σε µακροπρόθεσµη βάση, καθώς συµβάλλουν στην απεξάρτηση της οικονοµίας και 
της κοινωνίας από τον άνθρακα.  Ως εκ τούτου, παρουσιάσαµε  έναν πράσινο δείκτη (CO2 αποτύπωµα) 
για δανειολήπτες που επιλέγουν βιώσιµες επενδύσεις, µειώνοντας τα προσφερόµενα επιτόκια δανεισµού.»

Καταλήγοντας, ο Πρόεδρος της Attica Bank δήλωσε: «Η µετάβαση σε ένα νέο µοντέλο πράσινης οικονοµίας 
απαιτεί από το σύνολο της κοινωνίας µας αποφασιστικότητα, σθένος και σκληρή δουλειά. Η περίοδος 
που διανύουµε µπορεί να αποδειχθεί ως η πλέον παραγωγική και σίγουρα θα αποδώσει, διασφαλίζοντας 
µεσοπρόθεσµα ευηµερία και βιωσιµότητα. Οι τράπεζες µπορούν αναµφίβολα να παίξουν καθοριστικό ρόλο 
στην κατάκτηση αυτών των στόχων για ένα κοινό βιώσιµο µέλλον».   

Μια νέα τραπεζική ηθική  
στον πυρήνα των δραστηριοτήτων 
της Attica Bank



ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Τα βασικά σηµεία της συνέντευξης είναι τα ακόλουθα: 

• Η Attica Bank είναι πλέον έτοιµη για το επόµενο βήµα: να ενισχύσει 
σηµαντικά την πελατειακή της βάση και να αυξήσει την αποδοτικότητά της, 
µέσω ενός πολυκαναλικού µοντέλου υπηρεσιών προστιθέµενης αξίας.

• Το νέο αυτό µοντέλο συνδυάζει την ψηφιακή Τράπεζα µε τη διάδραση 
στα φυσικά καταστήµατα. Το δίκτυό µας στοχεύουµε να εξελιχθεί 
σε κάτι δοµικά διαφορετικό από το σηµερινό κοινό τραπεζικό κατάστηµα, 
δίνοντας έµφαση στο «ταξίδι του πελάτη» και στη βέλτιστη εµπειρία του. 

• Ανανεώνουµε συνεχώς την προϊοντική µας παλέτα, µε στόχο 
να διαθέτουµε πάντοτε ένα λιτό, εξειδικευµένο σε segments και επίκαιρο 
µίγµα προϊόντων, που θα απαντά στις πραγµατικές ανάγκες των πελατών 
µας.

• Η Τράπεζά µας προσφέρει µια σειρά ασφαλιστικών προϊόντων, 
µέσω της συνεργασίας της µε την Interamerican.

• Η αυξανόµενη δυνατότητα χρήσης των big data και το άνοιγµα
της αγοράς δηµιουργούν ένα εξαιρετικά ανταγωνιστικό περιβάλλον 
στη Λιανική Τραπεζική, ολοένα και περισσότερο έξω από τα παραδοσιακά 
οριοθετηµένα, µέχρι πρότινος, πλαίσια. 

• Σε µια εποχή συνεχών εξελίξεων ουδείς µπορεί να προεξοφλήσει 
τί και πότε θα επικρατήσει. Άρα, η ικανότητα, ως οµάδα και ίδρυµα, 
να προσαρµόζεσαι και να ενσωµατώνεις άµεσα νέες υπηρεσίες 
και τεχνολογίες είναι το µοναδικό, ίσως, σηµείο επιβίωσης και επιτυχίας. 

«Σε πλήρη επανασχεδιασµό της στρατηγικής 
και των καταστηµάτων της προχωρά η Attica Bank, 
επιθυµώντας να παρέχει µια ολοκληρωµένη phygital εµπειρία», 
τονίζει σε συνέντευξή του στο διαδικτυακό περιοδικό 
Digital Finance o Παναγιώτης ∆ιβριώτης, 
Chief Retailer Officer της Τράπεζας.

Π. ∆ιβριώτης:  
Η Attica Bank 
αλλάζει µοντέλο 
και ενσωµατώνει άµεσα 
νέες υπηρεσίες και τεχνολογίες

Μπορείτε να διαβάσετε όλη τη συνέντευξη του κ. ∆ιβριώτη 
στις σελίδες 8-9 του περιοδικού Digital Finance 
πατώντας εδώ

 

https://issuu.com/boussiascommunications/docs/digital_finance_teyxos_4?fr=sZWY2MjMyODI1OTU


ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Μέσω της ενηµέρωσης που αποστέλλεται από την υπηρεσία Attica Debit Card Alerts, 
επιτυγχάνεται πληρέστερη ενηµέρωση και περαιτέρω προστασία από τυχόν 
µη εξουσιοδοτηµένη χρήση της κάρτας, ενώ παράλληλα ενισχύεται το αίσθηµα ασφάλειας 
των κατόχων, οι οποίοι, παρακολουθώντας τις κινήσεις της κάρτας τους, διατηρούν, έτσι, 
τον έλεγχο των συναλλαγών τους.
Σε περίπτωση που κάποιος κάτοχος δεν επιθυµεί να λαµβάνει ειδοποιήσεις 
από την υπηρεσία Attica Debit Card Alerts µπορεί να καλέσει στο Τηλεφωνικό Κέντρο 
Εξυπηρέτησης Πελατών, στα τηλέφωνα 210-3669000 και 210-3669600, 
προκειµένου να εξαιρεθεί συνολικά από την υπηρεσία ή για οποιαδήποτε κάρτα του το επιθυµεί. 
Εναλλακτικά, µπορεί να επισκεφθεί οποιοδήποτε Κατάστηµα του ∆ικτύου της Attica Bank 
(https://www.atticabank.gr/el/group/network/attica-network), 
όπου µπορεί, επίσης, να επικαιροποιήσει τον αριθµό του κινητού τηλεφώνου του, 
εφόσον αυτός έχει αλλάξει.

Η Attica Bank καλωσορίζει όλους τους κατόχους (Ιδιώτες και Επιχειρήσεις) 
xρεωστικών καρτών Visa & Mastercard στη νέα υπηρεσία Attica Debit Card Alerts. 
Η υπηρεσία διατίθεται* αυτόµατα, χωρίς να απαιτείται η εγγραφή τους σε αυτή, 
για όλες τις xρεωστικές κάρτες των πελατών, οι οποίοι λαµβάνουν ενηµέρωση** 
µέσω Viber ή SMS στον αριθµό του κινητού τηλεφώνου, που έχουν δηλώσει στην Τράπεζα, 
για τις εξής κατηγορίες συναλλαγών, που πραγµατοποιούν µε τις xρεωστικές τους κάρτες: 

Νέα υπηρεσία 
Attica Debit Card Alerts

* Η υπηρεσία διατίθεται προσωρινά χωρίς χρέωση (ανέξοδα).
** Η Τράπεζα δεν ευθύνεται για τυχόν αδυναµία λήψης της ειδοποίησης µέσω Viber ή SMS
από τον κάτοχο της κάρτας για τεχνικούς λόγους, όπως ενδεικτικά: δυσλειτουργία δικτύου ή περιοχή
εκτός κάλυψης παρόχου δικτύου κινητής τηλεφωνίας, λανθασµένες ρυθµίσεις κινητού τηλεφώνου, κτλ.

Αναλήψεις
και αντιλογισµούς
αναλήψεων
µετρητών
από συνδεδεµένο
λογαριασµό σε
ΑΤΜ στην Ελλάδα 
ή στο Εξωτερικό

Αγορές
και αντιλογισµούς
αγορών µέσω POS
ή διαδικτύου
(e-commerce)
σε οποιαδήποτε 
επιχείρηση
στην Ελλάδα 
ή στο εξωτερικό

Επιστροφή 
χρηµάτων
στην κάρτα



ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Η Attica Bank, υπηρετώντας τον στρατηγικό της προσανατολισµό να αποτελεί την Τράπεζα στήριξης των µικρών 
επιχειρήσεων και επαγγελµατιών και αναγνωρίζοντας τη συµβολή τους στην ανάκαµψη της ελληνικής οικονοµίας, 
συνεχίζει να συµµετέχει σε κάθε µορφής ∆ράση για την επιτυχή αντιµετώπιση των έκτακτων συνθηκών, 
που προκάλεσε η πανδηµία της COVID-19.
Επιδιώκοντας την ουσιαστική ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων, αξιοποιεί όλα τα διαθέσιµα εργαλεία 
χρηµατοδοτικής στήριξης, που διατίθενται µε την αρωγή τόσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Γ΄ Κύκλος Εγγυοδοτικού), 
όσο και του Ελληνικού ∆ηµοσίου (ΤΑ∆ΥΜ), όπως ο  Γ΄ Κύκλος του Ταµείου Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID-19 
της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, καθώς και  το Ταµείο Ανάπτυξης ∆υτικής Μακεδονίας (ΤΑ∆ΥΜ).
Πρόκειται για το 7ο και 8ο κατά σειρά Πρόγραµµα, στο οποίο συµµετέχει η Τράπεζα από το ξέσπασµα 
της επιδηµικής κρίσης και έρχεται να προστεθεί στη συνεχή ροή χρηµατοδότησης, τόσο από τους δύο (2) πρώτους 
κύκλους του εγγυοδοτικού Προγράµµατος COVID-19 και των υποπρογραµµάτων επιδότησης επιτοκίου του Ταµείου 
Επιχειρηµατικότητας (ΤΕΠΙΧ ΙΙ) της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, όσο και των εγγυοδοτικών Προγραµµάτων 
EaSI (απασχόληση και κοινωνική καινοτοµία) και ESIF ERDF του Ευρωπαϊκού Ταµείου Επενδύσεων.

Γ΄ Κύκλος ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΓΓΥΟ∆ΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ COVID-19 της ΕΑΤ 

Μία νέα προοπτική για τους αυτοαπασχολούµενους και τις πολύ µικρές επιχειρήσεις.

Η Attica Bank επικεντρώνει τις προσπάθειές της στην ενίσχυση της ρευστότητας των Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων 
και αυτοαπασχολούµενων, που δραστηριοποιούνται στους πληττόµενους τοµείς,  χορηγώντας αυτή τη φορά 
νέα δάνεια κεφαλαίου κίνησης, µέχρι 50.000 ευρώ, µε ιδιαιτέρως ευνοϊκούς όρους, µέσω του Γ΄ Κύκλου 
του Ταµείου Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID-19 της ΕΑΤ.

Η κίνηση στήριξης έρχεται σε συνέχεια της επιτυχούς συµµετοχής της Τράπεζας στους προηγούµενους δύο (2)  
Κύκλους του Εγγυοδοτικού Προγράµµατος COVID-19 της ΕΑΤ, κατά τους οποίους χορηγήθηκαν δάνεια κεφαλαίου 
κίνησης σε ελληνικές επιχειρήσεις ανεξαρτήτως µεγέθους (µικροµεσαίες και µεγάλες), µε την εγγύηση σε ποσοστό 
80% από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και στους οποίους η διάθεση των εγκεκριµένων στην Τράπεζα κονδυλίων 
ανήλθε στο 100%.

Θα χορηγηθούν µε το ίδιο ποσοστό εγγύησης από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (ήτοι 80%) και µε δυνατότητα 
επιδότησης έως το 100% της προµήθειας εγγύησης. Οι εγγυήσεις της ΕΑΤ έχουν την ισχύ του Ελληνικού ∆ηµοσίου. 

Πού απευθύνονται
Στον Γ’ Κύκλο τα δάνεια απευθύνονται σε Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις και αυτοαπασχολούµενους, µε τζίρο µέχρι 
200.000 ευρώ για το 2019, όλων των κλάδων της οικονοµίας, που πλήττονται από τις επιπτώσεις της πανδηµίας.
Προϋπόθεση για την ένταξη των επιχειρήσεων στον Γ΄Κύκλο του Προγράµµατος είναι να µην έχουν ενταχθεί 
στους δύο (2) προηγούµενους Κύκλους του Ταµείου Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID-19 της ΕΑΤ.

Χαρακτηριστικά ∆ανείων

• Χορήγηση νέων δανείων για κάλυψη αναγκών κεφαλαίου κίνησης.
• Ανώτατο ύψος δανείου έως το 25% του Κύκλου Εργασιών την 31/12/2019. ∆ύνανται να ενισχυθούν

και επιχειρήσεις που ιδρύθηκαν εντός του 2020 ή 2021, µε ποσό, που προκύπτει βάσει τεκµηρίωσης
των αναγκών τους ρευστότητας για τους επόµενους 18 µήνες από την ηµεροµηνία εκταµίευσης.
Σε καµία περίπτωση το ποσό του δανείου δεν δύναται να υπερβαίνει τις 50.000 ευρώ.

• Εξόφληση από 12 έως 60 µήνες και δυνατότητα περιόδου χάριτος έως 6 µήνες.
• Εκταµίευση µέχρι 31.12.2021.
• Προνοµιακό επιτόκιο και µειωµένες εξασφαλίσεις σε ανώτατο ποσοστό 20%

(σε ό,τι αφορά τις εµπράγµατες)  επί του εγκεκριµένου ποσού χρηµατοδότησης.

Στηρίζοντας 
τη Μικρή Επιχείρηση 
και τον Ελεύθερο 
Επαγγελµατία



• Αφορά σε µικρές και πολύ µικρές επιχειρήσεις της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας
(Νοµοί Κοζάνης, Φλώρινας, Γρεβενών και Καστοριάς).

• Χορήγηση νέων δανείων κεφαλαίου κίνησης.
• 100% επιδότηση του επιτοκίου από πόρους του Ταµείου για τα δύο (2) πρώτα έτη του δανείου,

µε βασικό κριτήριο τη διατήρηση των θέσεων εργασίας κατά τα δύο (2) αυτά έτη.
• Ποσό δανείου έως το 25% του κύκλου εργασιών την 31/12/2019 (για υφιστάµενες επιχειρήσεις).

Για επιχειρήσεις που συστάθηκαν εντός του 2020 ή 2021, το ποσό θα προκύπτει από τις ανάγκες
ρευστότητας, που πρέπει να καλύψει ο δικαιούχος από την ηµεροµηνία χορήγησης και για τους επόµενους
18 µήνες. Σε καµία περίπτωση το ποσό δανείου δεν δύναται να υπερβαίνει τις 50.000 ευρώ.

• Εξόφληση από 24 έως 60 µήνες και δυνατότητα περιόδου χάριτος από 6 έως 12 µήνες.
• Στην περίπτωση που απαιτηθεί η λήψη τυχόν εµπράγµατων εξασφαλίσεων, το ποσοστό κάλυψης

δεν θα  δύναται να υπερβαίνει το 50% του συνόλου του δανείου.
• Η πρόταση, που υποβάλλει ο ενδιαφερόµενος, είναι εναρµονισµένη και πληροί όλες τις προϋποθέσεις του

Καν. ΕΚ 1407/2013 (de minimis).

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Οι ενδιαφερόµενοι υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στις παραπάνω ∆ράσεις ηλεκτρονικά, µέσω του Πληροφοριακού 
Συστήµατος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, στον ηλεκτρονικό σύνδεσµο 
https://www.ependyseis.gr/mis, επιλέγοντας την Attica Bank ως την Τράπεζα, από την οποία επιθυµούν να χρηµατοδοτηθούν.

Περισσότερες πληροφορίες για τους όρους και τις προϋποθέσεις των προγραµµάτων, διατίθενται µέσω  
της ιστοσελίδας www.atticabank.gr, των καταστηµάτων της Attica Bank και της τηλεφωνικής εξυπηρέτησης 
πελατών, καλώντας στο 210 3669000.

H Attica Bank ήταν και παραµένει ενεργή στη χρηµατοδότηση των ελληνικών επιχειρήσεων. 
Το σύνολο της Οµάδας των εξειδικευµένων στελεχών της είναι έτοιµο να αξιολογήσει και να εξυπηρετήσει 
άµεσα τις ανάγκες ρευστότητας της ελληνικής επιχείρησης. 

Η Attica Bank στο πλευρό των Μικρών Επιχειρήσεων 
της ∆υτικής Μακεδονίας

Η Attica Bank, στην έµπρακτη προσπάθειά της να συµβάλλει δυναµικά στην επανεκκίνηση της οικονοµίας 
αλλά και στη βιώσιµη ανάπτυξη της Περιφέρειας, συµµετέχει στο Ταµείο Ανάπτυξης ∆υτικής Μακεδονίας 
(ΤΑ∆ΥΜ).

H υποστηριζόµενη χρηµατοδότηση πραγµατοποιείται από το Ταµείο Ανάπτυξης ∆υτικής Μακεδονίας (ΤΑ∆ΥΜ),            
που διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (ΕΑΤ), µε πόρους του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων και 
της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας.

Η ∆ράση ΤΑ∆ΥΜ – COVID 19 Μικρές & Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις: ∆άνεια Κεφαλαίου Κίνησης µε επιδότηση επιτοκίου 
αφορά στη συγχρηµατοδότηση  δανείων κεφαλαίου κίνησης µε ευνοϊκούς όρους και στην καταβολή επιδοτούµενων 
τόκων, µε στόχο την ενίσχυση της ρευστότητας µικρών και πολύ µικρών επιχειρήσεων της ∆υτικής Μακεδονίας, ακόµη 
και αυτών που ιδρύθηκαν εντός του 2020 ή 2021, οι οποίες υφίστανται τις δυσµενείς επιπτώσεις από την εξάπλωση       
της COVID-19.

Οι επιχειρήσεις, των οποίων τα αιτήµατα θα κριθούν επιλέξιµα, θα δύνανται να επωφεληθούν από τα χαµηλότερα 
επιτόκια (άτοκα για τα 2 πρώτα έτη) καθώς και τις µειωµένες εξασφαλίσεις. Στο πλαίσιο της νέας αυτής ∆ράσης, σε 
κάθε επιλέξιµο δάνειο ύψους έως 50χιλ. ευρώ, θα επιδοτούνται στο 100% οι τόκοι της συµµετοχής της Τράπεζας για τα 
δύο πρώτα έτη, από την εκταµίευση από πόρους του Ταµείου. Η χρηµατοδότηση παρέχεται µε τη µορφή δανείων 
κεφαλαίου κίνησης µε ευνοϊκή τιµολόγηση και για το υπόλοιπο διάστηµα της διάρκειας του δανείου, καθώς το 40% 
κάθε χρηµατοδότησης, που προέρχεται από κεφάλαια του Ταµείου, είναι άτοκο.

Βασικά χαρακτηριστικά της ∆ράσης

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ



ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ

Νέο ασφαλιστικό
- επενδυτικό πρόγραµµα

Attica Capital Invest
σε συνεργασία 
µε την Ιnteramerican

Η Attica Bank διαθέτει από 26/05/2021 το Ασφαλιστικό Επενδυτικό Προϊόν 
Capital Invest της Interamerican, σε συνδυασµό µε τη νέα Προθεσµιακή Κατάθεση 
Attica Capital Invest, µε προνοµιακό επιτόκιο έως 0,65%, 
συσχετίζοντας τα οφέλη ενός προγράµµατος ασφάλισης ζωής 
συνδεδεµένο µε επενδύσεις (Unit Linked), µε τα πλεονεκτήµατα 
των προθεσµιακών καταθέσεων.

Ο συνδυασµός των προϊόντων προσφέρεται µέσω κατανοµής του αρχικού κεφαλαίου 
σε ποσοστό 10%, 20% ή 30% στο Unit Linked προϊόν Capital Invest και του υπολοίπου 
στην προθεσµιακή κατάθεση Attica Capital Invest.

Το ασφαλιστικό επενδυτικό πρόγραµµα Capital Invest 
είναι αορίστου διάρκειας, µε ελάχιστο απαιτούµενο 
ποσό επένδυσης τα € 2.000 και παρέχεται µε:

• ∆υνατότητα εφάπαξ και έκτακτων καταβολών
• ∆υνατότητα επιλογής έως και πέντε (5) Αµοιβαίων Κεφαλαίων

ανά συµβόλαιο, από ένα πλήθος Αµοιβαίων Κεφαλαίων,
καλύπτοντας όλα τα επενδυτικά προφίλ πελατών

• Ασφαλιστική κάλυψη ζωής κατά τη διάρκεια της επένδυσης
• Αποκλειστικό δικαίωµα τοποθέτησης κεφαλαίων στην προθεσµιακή κατάθεση

σε ευρώ attica Capital Invest, διάρκειας 3 ή 6 ή 12 µηνών,
µε προνοµιακό επιτόκιο έως 0,65%.



ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Η Attica Bank, µε στόχο την καλύτερη και ποιοτικότερη εξυπηρέτηση των πελατών της 
και στο πλαίσιο ευρύτερων συνεργιών στον τοµέα ανάπτυξης των εργασιών της και της υλοποίησης 
του προγράµµατος του Ψηφιακού Μετασχηµατισµού της, εκτός από την αντικατάσταση του στόλου 
των ATM στο ∆ίκτυο των Καταστηµάτων της, συνεργάζεται από τα τέλη του 2019 µε τον Ανεξάρτητο 
Πάροχο Υπηρεσιών ΑΤΜ (Independent ATM Deployer – IAD) Euronet.  
Σκοπός της συνεργασίας είναι η επέκταση πρόσβασης των πελατών της σε περισσότερα ΑΤΜ, 
µέσω της δυνατότητας χρήσης του αναγνωρίσιµου στην ελληνική επικράτεια δικτύου ATM 
της εν λόγω εταιρείας. Υπενθυµίζεται πως µε τη συνεργασία αυτή η Attica Bank ενισχύει 
την παρουσία της πανελλαδικά, παρέχοντας  στους πελάτες της πρόσβαση στη χρήση του δικτύου 
ΑΤΜ της εταιρείας, χωρίς κόστος εξυπηρέτησης. Το πολυάριθµο δίκτυο ATM της Euronet είναι 
εγκατεστηµένο σε όλη την ελληνική επικράτεια και προσφέρει στους κατόχους καρτών της Τράπεζας 
προσωποποιηµένη πρόσβαση και την ίδια «εµπειρία πελάτη» (ίδια εµφάνιση και ροή συναλλαγών), 
που προσφέρουν σήµερα και τα ATM του ∆ικτύου της Τράπεζας.

Αναλυτικότερα:

Οι πελάτες της Τράπεζας, κάτοχοι καρτών έκδοσης Attica Bank 
Debit, Credit και Prepaid), έχουν τη δυνατότητα διενέργειας
συναλλαγών  στο αναγνωρίσιµο ιδιόκτητο δίκτυο της Euronet 
στην Ελλάδα, το οποίο διαθέτει πολυάριθµα ATM, εγκατεστηµένα 
σε σηµεία µεγάλης επισκεψιµότητας, όπως αεροδρόµια, λιµάνια, 
κέντρα πόλεων, τουριστικές περιοχές, εµπορικά κέντρα και κέντρα
ψυχαγωγίας, supermarkets κλπ.

Από την έναρξη της συνεργασίας, στην οθόνη όλων των ATM της Euronet  
εµφανίζεται, εναλλάξ µε το λογότυπο της εταιρείας, ειδικό ενηµερωτικό 
µήνυµα της Τράπεζας, ως συµµετέχουσας στο δίκτυό της. 
Επίσης, το σύνολο του δικτύου των ATM της Euronet στην Ελλάδα φέρει 
εξωτερική σήµανση µε το λογότυπο της Attica Bank σε εµφανές σηµείο.
Οι κάτοχοι χρεωστικών, πιστωτικών και προπληρωµένων καρτών εκδόσεως 
της Attica Bank µπορούν, ανάλογα µε τον τύπο της κάρτας τους, 
να πραγµατοποιήσουν τις κάτωθι συναλλαγές στα ΑΤΜ της εταιρείας 
στην Ελλάδα:

• Ανάληψη Χρηµάτων
• Ερώτηση Υπολοίπου
• Εκτύπωση τελευταίων 10 κινήσεων του λογαριασµού τους 
   (Mini Statement)
• Αλλαγή PIN
• Ενεργοποίηση Κάρτας

Επιπλέον, υπενθυµίζεται ότι οι πελάτες της Attica Bank µπορούν 
να αναζητούν τα ATM που βρίσκονται σε λειτουργία 
στο δίκτυο της Euronet, µέσω της ιστοσελίδας της Τράπεζας 
(https://www.atticabank.gr/el/component/att_euronet), εντοπίζοντας 
έτσι το πλησιέστερο σε αυτούς ATM της εταιρείας ή όσα διατίθενται 
σε συγκεκριµένο µέρος που τους ενδιαφέρει.
Η συνεργασία της Attica Bank µε την Euronet, σε συνδυασµό 
µε τη δωρεάν χρήση του δικτύου  ΑΤΜ των Συνεταιριστικών Τραπεζών, 
παρέχει στους κατόχους καρτών έκδοσης της Τράπεζας, 
τη δυνατότητα διενέργειας συναλλαγών χωρίς κόστος, 
σε ένα ιδιαίτερα ευρύ πανελλαδικό δίκτυο ΑΤΜ.

2
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Τρεις οικίσκοι από την Attica Bank 
σε σεισµόπληκτες οικογένειες 
στο Μεσοχώρι Λάρισας 
H Attica Bank, στο πλαίσιο της προσφοράς της στην αντιµετώπιση των κοινωνικών προβληµάτων 
και της ενίσχυσης του έργου της Πολιτείας µε σταθερή πολιτική προγραµµάτων, προσέφερε 
τρεις µεταφερόµενους οικίσκους για τη στέγαση των σεισµόπληκτων κατοίκων, που επλήγησαν 
πρόσφατα από τις ισχυρές σεισµικές δονήσεις, που σηµειώθηκαν στη Θεσσαλία.
Συγκεκριµένα, στις 13/05/2021, σε συνεργασία µε την Περιφέρεια, παραδόθηκαν 
τρεις οικίσκοι σε ισάριθµες οικογένειες, για την προσωρινή στέγασή τους, έπειτα από 
τις ανεπανόρθωτες υλικές ζηµιές, που προκάλεσε ο πρόσφατος σεισµός του Μαρτίου. 

Κατά την παράδοση των οικίσκων ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κωνσταντίνος Αγοραστός 
δήλωσε: «Στη δύσκολη αυτή στιγµή, η Attica Βank ανταποδίδει την εµπιστοσύνη, µε την οποία 
την περιβάλλει η κοινωνία. Είναι µια προσφορά µεγάλης προστιθέµενης αξίας, καθώς στους 
οικίσκους θα στεγαστούν άνθρωποι, που έχουν πραγµατική ανάγκη, µέχρι να ξαναφτιάξουν 
τα σπίτια τους. Είµαστε εδώ και δεν πρόκειται να τους αφήσουµε µόνους.» 

Ο κ. Αγοραστός, κατά την οµιλία του, δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στην προσφορά
του Ταµείου Μηχανικών Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων (ΤΜΕ∆Ε), το οποίο παρέδωσε επίσης 
δύο οικίσκους για τη στέγαση οικογενειών στην ίδια περιοχή. «Οι µηχανικοί αποδεικνύουν 
την αλληλεγγύη τους προς τον συνάνθρωπο», τόνισε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, 
χαιρετίζοντας τη συγκεκριµένη πρωτοβουλία.  

Μέχρι στιγµής έχουν παραδοθεί µε τη µέριµνα της πολιτείας:

•160 οικίσκοι, που εγκαταστάθηκαν σε: ∆αµάσι, Πλατανούλια, Βλαχογιάννι,
Μεσοχώρι,  Αµούρι, Πραιτώρι, ∆οµένικο, Μαγούλα, Μάνδρα, Ραχούλα, Κουτσόχερο,
Φαρκαδόνα, Ζάρκο, Πηνειάδα, Γριζάνο, Παλαµά, Άγιο ∆ηµήτριο Παλαµά και Πέτρινο

• 73 τροχόσπιτα
• 3 αίθουσες διδασκαλίας στο ∆ήµο Παλαµά
• 1 αίθουσα διδασκαλίας στο ∆ιάσελο του ∆ήµου Φαρκαδόνας
• 2 αίθουσες διδασκαλίας στο Βλαχογιάννι, ενώ προγραµµατίζεται η παράδοση ακόµη δύο

Τέλος, υπάρχει προγραµµατισµός για εγκατάσταση 11 αιθουσών διδασκαλίας 
στον ∆ήµο Λαρισαίων.



ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 
ΚΟΖΑΝΗΣ
Συνέντευξη της ∆ιευθύντριας 
του Καταστήµατος Κοζάνης, 
κας Χριστίνας ∆ηµητριάδου

Μόλις προ ηµερών η Tράπεζα ανακοίνωσε ότι µετέχει στο Ταµείο Ανάπτυξης ∆υτικής Μακεδονίας 
για  τη χρηµατοδότηση Mικρών Eπιχειρήσεων. Είναι έτοιµο το κατάστηµα Κοζάνης;

Είναι ευτυχής συγκυρία η συµµετοχή της Τράπεζας στο συγκεκριµένο πρόγραµµα και αποτυπώνει 
τα αντανακλαστικά, που αρµόζει σε κάθε πιστωτικό ίδρυµα να επιδεικνύει, απέναντι σε ιδιαίτερα 
πληγείσες περιοχές, όπως αυτή της ∆υτικής Μακεδονίας.
∆εδοµένης της κρίσιµης καµπής, που διέρχεται η περιοχή, λόγω και των παρατεταµένων µέτρων, που ελήφθησαν 
για την ανάσχεση της πανδηµίας, κυρίως όµως λόγω της διαδικασίας απολιγνιτοποίησης, που αυτή 
την περίοδο συντελείται και θα αλλάξει οριστικά το τοπίο στην οικονοµία της περιοχής, έχουν διογκωθεί 
οι ανάγκες ρευστότητας των επιχειρήσεών της και η µετάβαση σε ένα νέο παραγωγικό µοντέλο για 
την Περιφέρεια της ∆υτικής Μακεδονίας είναι πλέον  µονόδροµος.
Κοµβικός, λοιπόν, θα είναι ο ρόλος  του Ταµείου Ανάπτυξης ∆υτικής Μακεδονίας (ΤΑ∆ΥΜ) για να βελτιωθεί 
η πρόσβαση των Μικρών και πολύ Μικρών Επιχειρήσεων στη χρηµατοδότηση για την ενίσχυση της ρευστότητας 
και την ενθάρρυνση νέων επενδύσεων των Επιχειρήσεων που λειτουργούν στην Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας.
Το κατάστηµα Κοζάνης και η αξιόµαχη οµάδα µας, που όλα αυτά τα χρόνια  βρίσκεται δίπλα στις ανάγκες 
του πελατολογίου του, αλλά και των εν δυνάµει πελατών του, έχει έλθει σε επικοινωνία µε ένα ευρύ φάσµα 
επιχειρήσεων, προκειµένου να επικοινωνήσει την πρόθεση της Τράπεζας να συνδράµει ουσιαστικά 
την επιχειρηµατική δραστηριότητα της περιοχής και έλαβε πολύ θετική ανταπόκριση. Ο αριθµός των αιτηµάτων, 
που έχουµε ήδη δεχτεί, είναι ενδεικτικός του ενδιαφέροντος που υπάρχει και της εµπιστοσύνης, που έχει 
εµπεδωθεί όλα αυτά τα χρόνια για την Αttica Bank στην Κοζάνη.

Οι πρόσφατες διαφοροποιήσεις του µοντέλου λειτουργίας των καταστηµάτων ανταποκρίνονται 
στις απαιτήσεις της αγοράς, της εποχής και των πελατών; Ποια είναι η µέχρι τώρα εµπειρία σας;

Εκτιµώ πως τα τελευταία χρόνια και τα γεγονότα που προηγήθηκαν, έχουν οδηγήσει εκ των πραµάτων 
στη διαφοροποίηση του µοντέλου λειτουργίας των καταστηµάτων. Ζητούµενο  παραµένει όµως η ανάγκη 
ανθρωποκεντρικής προσέγγισης των αναγκών των πελατών.
Κατά την άποψη µου, αυτή είναι η απόλυτη συνθήκη, προκειµένου οποιουδήποτε είδους αλλαγή να τύχει 
θετικής ανταπόκρισης από εκείνους, να ενσωµατώσει το εύρος των αναγκών και απαιτήσεών τους 
και ταυτόχρονα να οδηγήσει στην ευόδωση των στόχων του καταστήµατος. Ο ανθρωποκεντρικός 
προσανατολισµός µας όλα τα προηγούµενα χρόνια καθιστά δεδοµένη µια τέτοια προσέγγιση και αυτός 
πρέπει να αποτελεί τον οδηγό στην επιτυχηµένη ενσωµάτωση του νέου µοντέλου στη λειτουργία της Τράπεζας.

Ποιο είναι το προφίλ των πελατών σας; Eίναι κυρίως ιδιώτες, επαγγελµατίες ή επιχειρήσεις; 
Kαι από ποιους κλάδους προέρχονται κυρίως;

Το πελατολόγιο του καταστήµατος Λιανικής Τραπεζικής Κοζάνης διαµορφώνεται κυρίως από ιδιώτες 
και µικρές επιχειρήσεις, που κυρίως έχουν να κάνουν µε τον κατασκευαστικό τεχνικό κλάδο και 
τα παρεπόµενα επαγγέλµατα. Έχοντας χτίσει τόσα χρόνια ισχυρές σχέσεις µε τον τεχνικό κόσµο, 
διατηρεί πλέον εµπεδωµένες σχέσεις εµπιστοσύνης µε µηχανικούς µέλη ΤΕΕ–ΤΜΕ∆Ε, τον κλάδο της εστίασης 
και µικρά εµπορικά καταστήµατα.

Ποια είναι τα τραπεζικά προϊόντα µε τη µεγαλύτερη ζήτηση 
από τους πελάτες σας; Από αυτά που προσφέρει η Tράπεζα, 
καλύπτονται οι ανάγκες τους;

Έχουµε την τύχη αυτή την περίοδο να διαθέτουµε ένα ευρύ 
και πολύ ανταγωνιστικό πακέτο προϊόντων, που µας καθιστούν 
σε πολλές περιπτώσεις τον πρώτο προορισµό του κοινού.  
∆εδοµένης της εισροής τεράστιων ευρωπαϊκών  κονδυλίων (ΕΣΠΑ)  
στην Περιφέρεια της ∆υτικής Μακεδονίας για το πρόγραµµα 
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ –ΑΥΤΟΝΟΜΩ, τη συνέχιση του προγράµµατος 
έως το 2030 και του  υψηλού ποσοστού επιδότησης των έργων 
αυτών, που αγγίζει το 95% των παρεµβάσεων για την περιφέρεια 
∆υτικής Μακεδονίας, εµφανίζεται πολύ έντονο το  ενδιαφέρον 
ιδιωτών να ενταχθούν σε αυτό, για  να αναβαθµίσουν ενεργειακά 
τις κατοικίες τους και να αξιοποιήσουν τα ακίνητά τους, 
δηµιουργείται  µια έντονη κατασκευαστική δραστηριότητα 
και  ιδανική συνθήκη για χορήγηση δανείων ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 
για ιδιώτες και επαγγελµατίες.

Έχετε κάποια εκτίµηση για την πορεία κάλυψης 
των φετινών στόχων σας, καθώς πλησιάζουµε στη λήξη 
του πρώτου εξαµήνου;

Αν  και το περιβάλλον, που καλούµαστε να δραστηριοποιηθούµε, 
διέπεται από έντονη ανασφάλεια, λόγω των συνθηκών 
στις οποίες αναφέρθηκα  πιο πάνω, εκτιµώ πως έχουν γίνει 
όλες οι προπαρασκευαστικές ενέργειες για την ευόδωση 
της στοχοθεσίας του καταστήµατος µε ορίζοντα το τέλος του έτους. 
Ας µην ξεχνάµε ότι από την αρχή της πανδηµίας έως τον Μάιο, 
η περιοχή βρισκόταν σε συνθήκες σκληρών απαγορεύσεων.

Πόσο έχει επηρεάσει η πανδηµία τις συναλλαγές 
των πελατών σας;  Έχουν στραφεί περισσότερο 
στα ψηφιακά κανάλια της Τράπεζας ή συνεχίζουν 
να προτιµούν  τις συναλλαγές στο ταµείο;

Είναι ολοένα αυξανοµένη η εξοικείωσή τους µε τα ψηφιακά 
κανάλια της Τράπεζας, κυρίως στις ηλικίες έως 60 ετών 
και εκτιµώ πως το ποσοστό θα αυξηθεί σηµαντικά.
Ο µόνος µου προβληµατισµός, ουσιαστικός όµως εκτιµώ, 
είναι πως αποδυναµώνεται µε αυτό τον τρόπο η διαπροσωπική 
σχέση µε τον πελάτη, στερώντας µας τη δυνατότητα 
να τον «γνωρίζουµε» ή να αφουγκραστούµε τις ανάγκες, 
που διαµορφώνονται στην ώρα τους, και να τις επικοινωνήσουµε 
στην Τράπεζα.
Κατ’ επέκταση, αποδυναµώνεται µε αυτό τον τρόπο 
το κύριο πλεονέκτηµά µας έναντι του ανταγωνισµού, αυτό 
της ανθρωποκεντρικής προσέγγισης και εξυπηρέτησης 
του πελάτη και η συνακόλουθη επικοινωνία της «θετικής 
εµπειρίας» στην Attica Bank.

Από αριστερά προς τα δεξιά: Κώστας  Καρανίκας, Eλένη Γκούντα, Χριστίνα ∆ηµητριάδου, Γιώργος Μπαλάσκας
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Η βελτίωση στα επιδηµιολογικά δεδοµένα στις ανεπτυγµένες χώρες λόγω της αύξησης του ποσοστού του εµβολιασµένου 
πληθυσµού, δηµιουργεί προϋποθέσεις και βάσιµες προσδοκίες για οικονοµική ανάκαµψη, όπως επισηµαίνεται στη µηνιαία 
παρουσίαση του οικονοµικού κλίµατος στο ATTICA ECONOMIC REVIEW , που συντάσσει για λογαριασµό της Τράπεζας το ΙΟΒΕ.

Tο οικονοµικό κλίµα στην Ευρωζώνη συνέχισε να βελτιώνεται τον Μάιο, σηµειώνοντας υψηλό 3-ετίας, ενώ και οι διεθνείς 
χρηµατιστηριακοί δείκτες κινούνται ανοδικά, αντανακλώντας τις θετικές προσδοκίες αλλά και τα ιστορικά υψηλά επίπεδα 
ρευστότητας. Ο όγκος στο διεθνές εµπόριο κατέγραψε ιστορικά υψηλό επίπεδο το πρώτο τρίµηνο. Την ίδια θετική πορεία 
ακολουθούν και οι πρόδροµοι δείκτες οικονοµικής δραστηριότητας. 

Ωστόσο, παραµένουν σηµαντικές προκλήσεις παγκοσµίως, τόσο σχετικά µε τον κίνδυνο «υποτροπών» της υγειονοµικής κρίσης, 
όσο και µε τις δυνατότητες αξιοποίησης της επεκτατικής δηµοσιονοµικής πολιτικής προς όφελος των παραγωγικών επενδύσεων, 
µε ισχυρούς αναπτυξιακούς πολλαπλασιαστές.

Στην Ελλάδα το ΑΕΠ υποχώρησε το πρώτο τρίµηνο φέτος κατά 2,3%, ηπιότερα από ό,τι αναµενόταν, έναντι πτώσης κατά 6,9% 
στο προηγούµενο τρίµηνο και ύφεσης 0,5% στο αντίστοιχο τρίµηνο του 2020. Η ύφεση προήλθε κυρίως από έντονη πτώση 
των εξαγωγών υπηρεσιών (-38,7%) και µείωση της ιδιωτικής κατανάλωσης (-4,9%). Αντίθετα, οι εξαγωγές αγαθών ενισχύθηκαν 
κατά 8,6%.

Σε ό,τι αφορά στον δείκτη Οικονοµικού Κλίµατος σηµειώθηκε σηµαντική βελτίωση τον Μάιο και διαµορφώθηκε αισθητά 
υψηλότερα από το αντίστοιχο επίπεδο του προηγούµενου έτους (+19,8 µονάδες του δείκτη σε σχέση µε τον Μάιο 2020). 
Οι επιχειρηµατικές προσδοκίες ενισχύθηκαν σε όλους τους κλάδους, πλην της µικρής υποχώρησης στο Λιανικό εµπόριο. 
Αντίστοιχα και η καταναλωτική εµπιστοσύνη παρουσίασε σηµαντική βελτίωση, υπερτερώντας αισθητά σε σχέση µε ένα έτος 
νωρίτερα (+10,8 µονάδες του δείκτη έναντι του Μαΐου 2020)

Η πανδηµία, παρότι παρουσιάζει κάµψη, δεν έχει ακόµη πλήρως τιθασευτεί και τυχόν εφησυχασµός µπορεί να επιφέρει δυσµενείς 
εξελίξεις. Οι επιπτώσεις της ύφεσης στις επιχειρήσεις και την απασχόληση ακόµα δεν έχουν εκδηλωθεί, αφού πολλές από 
τις παρεµβάσεις στήριξης συνεχίζονται. Το άνοιγµα του Τουρισµού νωρίτερα από πέρυσι (15 Μαΐου έναντι 1ης Ιουλίου), δηµιουργεί 
προοπτική σαφώς υψηλότερης δραστηριότητας φέτος. Προς το παρόν, δεν αποτυπώνονται αντίστοιχες τάσεις στη διεθνή κίνηση 
και τις κρατήσεις, ωστόσο είναι πιθανό αυτές να κλιµακωθούν απότοµα και, κυρίως, να επεκταθεί η τουριστική περίοδος.

Στα δηµόσια οικονοµικά, η ανάγκη σταδιακής αναστροφής των δηµοσιονοµικών ελλειµµάτων πέρυσι και φέτος εξαιτίας των µέτρων 
στήριξης, θα θέσει την οικονοµική πολιτική προ δύσκολων διληµµάτων. Η αποτελεσµατική χρησιµοποίηση των πόρων του Ταµείου 
Ανάκαµψης και άλλων ευρωπαϊκών, δεν θα γίνει αυτόµατα, ενώ πρέπει να οργανωθεί γρήγορα, για την εκκίνηση της ανάκαµψης. 

Στο εξαιρετικά ενδιαφέρον ειδικό θέµα του ATTICA ECONOMIC REVIEW παρουσιάζεται µελέτη για τον τοµέα της Ενέργειας 
στην Ελλάδα. Η µελέτη παρουσιάζει τη συµβολή του τοµέα στην ελληνική οικονοµία, σε όρους προϊόντος, απασχόλησης, 
εξαγωγών κ.ά. Κατόπιν, παρουσιάζονται οι τάσεις σε βασικά ενεργειακά µεγέθη και δείκτες (π.χ. ενεργειακό µείγµα, τιµές). 
Αναλύονται οι ενεργειακοί στόχοι και οι αναγκαίες προσαρµογές σε µεσοπρόθεσµο και µακροπρόθεσµο ορίζοντα. 
Τέλος, αναλύονται οι προτεραιότητες πολιτικής σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

∆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



