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ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

Η παγκόσµια υγειονοµική κρίση, που ξέσπασε 
στο πρώτο τρίµηνο του τρέχοντος έτους, βρήκε 
τις ελληνικές τράπεζες σε φάση ανάκαµψης, 
µετά τη δεκαετή κρίση, από την οποία µόλις 
είχε εξέλθει η χώρα µας. Η µεγάλη πρόκληση 
του εγχώριου τραπεζικού συστήµατος, 
το τεράστιο µέγεθος των µη εξυπηρετούµενων 
δανείων, µετά από συστηµατικές και συντονισµένες 
ενέργειες της πολιτείας και των τραπεζών, 
µε πολλαπλές θεσµικές παρεµβάσεις, βρισκόταν 
και εξακολουθεί να βρίσκεται υπό έλεγχο, 
µε έντονα καθοδική πορεία του σχετικού δείκτη. 
Οι τράπεζες είχαν πλέον αναλάβει τον ρόλο που 
έχουν: να χρηµατοδοτούν την ελληνική οικονοµία.

Στο πλαίσιο αυτό, το ελληνικό τραπεζικό σύστηµα 
ήταν σε θέση να αντιδράσει άµεσα στις µεγάλες 
οικονοµικές προκλήσεις, που δηµιούργησε η πρωτοφανής 
υγειονοµική κρίση για την σύγχρονη παγκόσµια 
ιστορία. Αντέδρασαν µε άµεσα µέτρα - σε συντονισµό 
πάντα µε τις αποφάσεις της πολιτείας -  στην προστασία 
των πελατών και των εργαζοµένων τους, 
εκµεταλλευόµενες και τη δυνατότητα τηλεργασίας, 
που είχαν αποκτήσει λόγω του προχωρηµένου 
σταδίου ψηφιακής µετάπτωσης, στο οποίο 
βρισκόντουσαν. Ταυτόχρονα στήριξαν άµεσα, 
µε συγκεκριµένα µέτρα και δράσεις, την πελατεία 
τους, επιχειρηµατίες και νοικοκυριά.

Ερώτηση: Οι τράπεζες κλήθηκαν για µια ακόµη φορά, εξαιτίας της κρίσης 
της πανδηµίας, να στηρίξουν την ελληνική οικονοµία, το επιχειρείν, αλλά και τα νοικοκυριά. 
Ποια εκτιµάτε ότι ήταν η ανταπόκριση του εγχώριου τραπεζικού συστήµατος 
και συγκεκριµένα της Attica Bank; Ποιες οι βασικότερες προκλήσεις που προέκυψαν 
και αντιµετωπίστηκαν στην προσπάθεια αυτή;

Αθ. Ψύλλος: Στην Ελλάδα, το ξέσπασµα της πανδηµίας του κορωνοϊού διέκοψε µια πολλά υποσχόµενη 
ανοδική πορεία. Αντίστοιχα, οι προκλήσεις που προέκυψαν, είναι µεγάλες και εξακολουθούν να υφίστανται.

Από τη µία πλευρά, το γενικευµένο lockdown, σε συνδυασµό µε την εντεινόµενη αβεβαιότητα, αναµένεται 
να οδηγήσει σε ύφεση την ελληνική οικονοµία, ενώ η οικονοµική αφυδάτωση του επιχειρείν αναµένεται 
να αυξήσει τον αριθµό των µη εξυπηρετούµενων δανείων και να επιδεινώσει την ποιότητα των στοιχείων
ενεργητικού των τραπεζών. 

Από την άλλη πλευρά, οι τράπεζες κλήθηκαν να εξακολουθήσουν τη λειτουργία τους, και µάλιστα µε εντατικούς 
ρυθµούς, σε συνθήκες πρωτόγνωρες (τηλεργασία, υποστήριξη εναλλακτικών δικτύων), ενώ ενδεχοµένως 
να υποχρεωθούν και σε αναθεώρηση του στρατηγικού τους πλάνου για πιστωτική επέκταση µέσα στο 2020. 
Η ανάγκη για συνεργασία και αλληλεγγύη είναι περισσότερο απαραίτητη από ποτέ. 

Από την πλευρά της, η ελληνική κυβέρνηση έλαβε µέτρα, δείχνοντας έµπρακτα την πρόθεσή της να στηρίξει την ελληνική 
οικονοµία και κατ’ επέκταση τις ελληνικές επιχειρήσεις, γνωρίζοντας ότι όποιες επιχειρήσεις αναγκαστούν να κλείσουν, 
δύσκολα θα ξανανοίξουν. 

Αντίστοιχα, το µεγάλο στοίχηµα για τις ελληνικές τράπεζες ήταν και είναι η διατήρηση του αισθήµατος εµπιστοσύνης, 
που απολαµβάνουν το τελευταίο διάστηµα από τις ελληνικές επιχειρήσεις. Σε αυτό το περιβάλλον, όπου η προοπτική 
επιβίωσης και ανάπτυξης των ελληνικών επιχειρήσεων επηρεάζεται από την εντεινόµενη αβεβαιότητα, η Attica Bank 
επέλεξε να λειτουργήσει µε όρους υπεύθυνης τραπεζικής.

Ειδικότερα, από το ξέσπασµα της πανδηµίας µέχρι σήµερα, η Attica Bank, στο µέτρο και στον βαθµό που της αναλογεί, 
έχει σταθεί µε κάθε πρόσφορο τρόπο δίπλα στις επιχειρήσεις, αναλαµβάνοντας πρωτοβουλίες και επιλέγοντας 
συγκεκριµένες δράσεις:

• Προχώρησε σε µετάθεση της εκτοκιστικής περιόδου ή και δόσεων κεφαλαίου, 
     ως µία άµεση ενέργεια ελάφρυνσης και ουσιαστικής βοήθειας. 

• Συµµετείχε ενεργά στο πρόγραµµα επιδότησης τόκων υφιστάµενων δανείων ΜµΕ για 3 µήνες 
     του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, το οποίο και επιµελώς υλοποιεί.

• Προχώρησε σε παράταση της διάρκειας Εγγυητικών Επιστολών πληττόµενων επιχειρήσεων
     κατά ένα τρίµηνο, µε δυνατότητα επιπλέον ενός τριµήνου.

• Ενηµέρωσε έγκαιρα τους πελάτες της για τη ∆ιαχείριση Επιταγών Πληττόµενων Επιχειρήσεων, 
     σύµφωνα µε την ΠΝΠ 75/30.03.2020, που προβλέπει τη µετάθεση εµφάνισης / πληρωµής 
     κατά 75 ηµέρες των επιταγών από 31/3/2020.

• Συµµετέχει στη ∆ράση Επιχειρηµατική - Χρηµατοδότηση του ΤΕΠΙΧ ΙΙ και στηρίζει τις ΜµΕ 
     που επιθυµούν να υλοποιήσουν τα επενδυτικά τους σχέδια ή και να καλύψουν τις ανάγκες τους 
     σε κεφάλαιο κίνησης.

• Συµµετέχει στο Εγγυοδοτικό Πρόγραµµα της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, για την κάλυψη
     των αυξηµένων αναγκών ρευστότητας των επιχειρήσεων και υποδέχεται τις αιτήσεις των επιχειρήσεων 
     στην ηλεκτρονική πλατφόρµα του προγράµµατος.

Επιπλέον των δράσεων για τον περιορισµό των επιπτώσεων από την πανδηµία, η Attica Bank συνεχίζει να προσφέρει 
περαιτέρω λύσεις, εκκινώντας την υλοποίηση του προγράµµατος EaSi Microfinance Guarantee, το οποίο απευθύνεται 
κυρίως σε αυτοαπασχολούµενους και πολύ µικρές επιχειρήσεις, παρέχοντας δάνεια ανά επιχείρηση έως 25.000 ευρώ. 
Τέλος, στα πλαίσια του αναθεωρηµένου προϋπολογισµού της Τράπεζας και µε σκοπό την προώθηση της επιχειρηµατικότητας, 
η Επιχειρηµατική Τραπεζική της Attica Bank χαράζει εκ νέου τη στρατηγική της και δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στη χρηµατοδότηση:

• νέων έργων ΑΠΕ 

• εταιρειών που επενδύουν στην πράσινη επιχειρηµατικότητα

• επιχειρήσεων του κλάδου τροφίµων και ποτών

• επιχειρήσεων του κλάδου της φαρµακοβιοµηχανίας

Η Attica Bank, η πιο παλιά µοντέρνα Τράπεζα, έχει ανοίξει καινούργιους δρόµους, στηρίζοντας την ανάπτυξη 
των µικροµεσαίων επιχειρήσεων από όλους τους κλάδους της ελληνικής οικονοµίας και δηµιουργώντας έτσι 
ισχυρά ερείσµατα στον χώρο αυτό.

Αttica Bank
∆ίπλα στις επιχειρήσεις µε πρωτοβουλίες και δράσεις

Η ακτινογραφία των ενεργειών 

της Attica Bank, αποτυπώνονται σε απάντηση 

του Chief Corporate Officer της Attica Bank, 

κου Αθανάσιου Ψύλλου, ο οποίος µίλησε 

στο ΑΠΕ/ΜΠΕ, στο πλαίσιο του ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΟΣ 

για το RESTART της ελληνικής οικονοµίας.



ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ευσταθία Πρεσβεία, Chief Technology 
& Operating Officer (CTOO). 

Η κυρία Πρεσβεία έχει αναλάβει τα 
καθήκοντα του CTOO στην Attica Bank, 
έχοντας προηγουµένως διατελέσει 
µεταξύ άλλων ∆ιευθύντρια Ψηφιακού 
Μετασχηµατισµού, Επικεφαλής 
του Τοµέα E-Business και Chief Information 
Officer (CIO) σε µεγάλες εταιρίες 
στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 
Είναι πτυχιούχος Πληροφορικής 
από το Πανεπιστήµιο Πειραιώς.

∆ιανύουµε τον 7ο µήνα της πανδηµίας και οι τραπεζικές εργασίες έχουν µεταβληθεί σε µεγάλο βαθµό. 
Η Attica Bank, ποια µέτρα πήρε ειδικά αυτό το διάστηµα και πως προσάρµοσε τη λειτουργία της 
σε καθαρά τεχνολογικό επίπεδο;

Η Attica bank, για τους µήνες Μάρτιο µέχρι Μάιο 2020, ανέπτυξε εσωτερικά σύστηµα διαχείρισης τηλεργασίας 
για τουλάχιστον το 30% των υπαλλήλων της, λαµβάνοντας υπόψη τα προφίλ των εργαζοµένων και δίνοντας 
τις κατάλληλες προσβάσεις µε ασφαλή τρόπο. Το εσωτερικό σύστηµα τηλεργασίας που αναπτύχθηκε, 
χρησιµοποιείται και σήµερα για να υποστηρίξει τις ανάγκες της τηλεργασίας, που απορρέουν από µεταβολές 
στις πολιτικές της τράπεζας, οι οποίες σχετίζονται µε την επιδηµία COVID-19, όπως, πχ. την πολιτική άδειας 
καραντίνας στην επιστροφή των εργαζοµένων από διακοπές.
Παράλληλα, στο πλαίσιο της προσαρµογής των διαδικασιών και λειτουργιών της Τράπεζας στις κατά το δυνατόν 
βέλτιστες πρακτικές, σύµφωνα και  µε τους κανόνες του σχετικού νοµοκανονιστικού πλαισίου, είµαστε στη διαδικασία 
υλοποίησης Υποδοµής Εικονικής Επιφάνειας Εργασίας (Virtual  Desktop Infrastructure - VDI) για την υποστήριξη 
των χρηστών της Τράπεζας στο πλαίσιο της τηλεργασίας, µε πιο ολοκληρωµένο και αυτόµατο τρόπο, µε τη χρήση 
του συστήµατος Citrix.
H Εικονική Επιφάνεια Εργασίας (Virtual Desktop Infrastructure - VDI) είναι µια λύση, στην οποία ένας σταθµός εργασίας 
φιλοξενείται σε έναν κεντρικό υπολογιστή (server) και η πρόσβαση σε αυτόν είναι εφικτή είτε εξ’ αποστάσεως είτε από 
το εσωτερικό δίκτυο της Τράπεζας.

Τα κύρια πλεονεκτήµατα της λύσης VDI:

·  Ολοκληρωµένη και κεντροποιηµένη λύση, που διαθέτει εξειδικευµένα εργαλεία διαχείρισης (Administration) 
    και παρακολούθησης (monitoring) της υποδοµής
·  Έχει δυνατότητα υποστήριξης πολλών ταυτόχρονων χρηστών
·  Oι τεχνικές προδιαγραφές και οι δυνατότητες των συσκευών (Desktop, Laptop, Thin Client, κ.λπ.), που συνδέονται 
    στον συγκεκριµένο server είναι ανεξάρτητες των τεχνικών απαιτήσεων των εφαρµογών που χρησιµοποιούν, 
    λόγω του ότι τα Virtual desktops χρησιµοποιούν την επεξεργαστική ισχύ και τους πόρους ενός κεντρικού 
    υπολογιστή (server)
·  Καλύπτει όλες τις βέλτιστες πρακτικές και τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ασφάλειας
·  Είναι ευρέως γνωστή λύση για VDI (Virtual Desktop Infrastructure)
·  Τη χρησιµοποιούν όλες οι συστηµικές τράπεζες
·  Έχει δυνατότητα επεκτασιµότητας ανά πάσα στιγµή για περισσότερους χρήστες. 
·  Καλύπτει τις ανάγκες υψηλής διαθεσιµότητας (High Availability) και ανάκαµψης από καταστροφή (Disaster Recovery)

Η µελέτη έχει ξεκινήσει και η υλοποίηση θα ολοκληρωθεί το επόµενο διάστηµα.

Η επόµενη ηµέρα 
του ψηφιακού µετασχηµατισµού 
της Attica Bank είναι εδώ

Ποιες λειτουργίες προστέθηκαν ή αναβαθµίστηκαν, ώστε να είναι 
γρήγορη και αποτελεσµατική η συνεργασία των πελατών µας  
µε την Τράπεζα και τα καταστήµατά της;

H Τράπεζα αναβαθµίζει συνέχεια τις  Υπηρεσίες  που αφορούν στο Attica 
e-banking και Attica Mobile. Αναλυτικά παρακάτω βελτιώσεις που έχουν 
υλοποιηθεί : 

·  ∆ίνεται η δυνατότητα για online αίτηση για την  Έκδοση  Χρεωστικής 
(Debit card)  και Προπληρωµένης (Prepaid card) κάρτας Attica Βank 

·  Online Εγγραφή στην υπηρεσία Attica e-banking & Attica mobile 
Οι πελάτες µας (φυσικά πρόσωπα), µέσω µιας απλής διαδικασίας, 
που  ολοκληρώνεται σε λίγα λεπτά, εγγράφονται online  στην υπηρεσία 
Attica e-banking & Attica Mobile  και αποκτούν  άµεσα πρόσβαση 
στους λογαριασµούς τους, έχοντας τη δυνατότητα να πραγµατοποιήσουν 
τις συναλλαγές τους εύκολα και γρήγορα, από όπου και αν βρίσκονται

·  Επιπρόσθετα, στη διαδικασία Αίτησης Εγγραφής στο Attica e-banking,  
ενσωµατώθηκε η υπηρεσία Attica e-signature, µε αποτέλεσµα 
να µειωθούν τα βήµατα, που απαιτούνται για την ολοκλήρωση 
της διαδικασίας, να έχουµε βελτιωµένη εµπειρία πελάτη, ενίσχυση 
του ψηφιακού στίγµατος της Τράπεζας και βελτίωση περιβαλλοντικού 
αποτυπώµατος

·  Στο πλαίσιο του SCA (Strong Customer Authentication), 
για την ενίσχυση της ασφάλειας των συναλλαγών, που διενεργούνται µέσω 
των ψηφιακών καναλιών, ο κωδικός µιας χρήσης (One Time Password), 
που αποστέλλεται στον πελάτη µέσω SMS και είναι απαραίτητος 
για τη διενέργεια των συναλλαγών µέσω Attica e-banking & Attica Mobile, 
δηµιουργείται βάσει των στοιχείων της συναλλαγής, που έχει  επιλέξει 
να ολοκληρώσει ο πελάτης και µπορεί να χρησιµοποιηθεί αποκλειστικά 
και µόνο για την συγκεκριµένη συναλλαγή

·  Οn-line διασύνδεση µε την πλατφόρµα Anytime της INTERAMERICAN
     για Ασφαλιστικά προγράµµατα Οχήµατος και Κατοικίας



ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Με δεδοµένη την επάρκεια των τεχνολογικών υποδοµών της Τράπεζας, ήδη σχεδιάζεται η επόµενη ηµέρα 
του Ψηφιακού Mετασχηµατισµού της, ώστε να είναι πρωτοπόρα στους τοµείς αυτούς. 
Ειδικότερα, ενέργειες που είναι σε εξέλιξη:

Με στόχο τη διείσδυση της Τράπεζας σε µεγαλύτερο εύρος πελατειακής βάσης και την εναρµόνισή της 
µε τις υφιστάµενες συνθήκες της αγοράς και του ανταγωνισµού, κρίνεται σκόπιµη η ανάπτυξη νέων ψηφιακών 
δυνατοτήτων, οι οποίες θα παρέχουν στον πελάτη τη βέλτιστη δυνατή εµπειρία, µέσα από όλα τα κανάλια 
(omni-channel approach). Η µετατροπή της Attica Bank σε µία τράπεζα µε ψηφιακές δυνατότητες είναι αναγκαία, 
προκειµένου να επιτευχθούν οι στρατηγικοί στόχοι και το επιχειρηµατικό της σχέδιο, αλλά και να καταστεί ένας 
ισχυρός παίκτης της ελληνικής αγοράς, µε πελατοκεντρική αντίληψη, προϊοντική προσφορά και διαδικασίες. 

Στην κατεύθυνση αυτή, έχει συναφθεί συνεργασία µε την PWC για το  έργο  Project Phoenix.
Tο έργο αναλυτικά περιλαµβάνει τα παρακάτω modules: 

·  Αυτόµατη διαδικασία ανοίγµατος πελάτη και προϊόντων
·  Αυτοµατοποιηµένη διαδικασία ανοίγµατος δανείων
·  ∆υνατότητα συνολικής απεικόνισης των υπολοίπων του πελάτη µε συγκέντρωση στοιχείων 
    από τις Τράπεζες, στις οποίες τηρεί  λογαριασµούς και διενέργεια συναλλαγών

Στόχος µας είναι να  παρουσιάσουµε νέα δανεικά προϊόντα, κυρίως για µικρές επιχειρήσεις (SBL’s) και ευέλικτα 
πακέτα προϊόντων (ιδιωτών και µικρών επιχειρήσεων), για να ανταποκριθούµε καλύτερα σε εξατοµικευµένες 
ανάγκες της πελατείας. Επίσης, στοχεύουµε να  προσφέρουµε µία εµπειρία πελάτη, που να αξιοποιεί πλήρως 
όλα τα κανάλια, µε διαδικασίες ευθυγραµµισµένες µεταξύ των ψηφιακών και παραδοσιακών καναλιών, ώστε 
να διασφαλίζεται συνέπεια και συνοχή στην εµπειρία του πελάτη και να προκύπτει όφελος από την τυποποίηση 
και αυτοµατοποίηση των διαδικασιών. Σηµαντική είναι, επίσης, η υποστήριξη των πελατών, ώστε να έχουν 
τον έλεγχο των οικονοµικών τους, διευκολύνοντάς τους να εξερευνήσουν και να επιλέξουν τις πλέον 
κατάλληλες λύσεις. 
Θα χρησιµοποιηθούν ψηφιακά εργαλεία για ανάλυση δεδοµένων, ώστε να παρέχουµε προσωποποιηµένη 
πληροφόρηση και να δηµιουργήσουµε διασταυρούµενες πωλήσεις, µε ιδιαίτερη έµφαση στα δάνεια. 
Στόχος τέλος, είναι η ενδυνάµωση του ανθρώπινου δυναµικού µας, µε εργαλεία, που θα απελευθερώσουν 
χρόνο για παροχή τραπεζικών συµβουλευτικών υπηρεσιών στους πελάτες.

Όσον αφορά στις Υποδοµές της Πληροφορικής, αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο στην οικοδόµηση µιας 

δυναµικά αναπτυσσόµενη Τράπεζας, όπως η Attica Βank. Στην κατεύθυνση αυτή, έχει συναφθεί  συνεργασία 
µε τις µεγαλύτερες παγκοσµίως εταιρίες Πληροφορικής σε hardware, λειτουργικά συστήµατα, επικοινωνίες 
και ασφάλεια (ΙΒΜ, MICROSOFT, CISCO).

Υπηρεσία  Ειδοποιήσεων “Alerts” 

Σε πρώτη φάση υλοποιήθηκε η παροχή ενηµερωτικών µηνυµάτων, που περιλαµβάνουν στοιχεία  των  συναλλαγών  
των προθεσµιακών προϊόντων του πελάτη.  Πιο συγκεκριµένα, αποστέλλονται ειδοποιήσεις µε τη µορφή µηνυµάτων 
µέσω κινητού (viber/SMS) ή ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (e-mail) στον κύριο δικαιούχο της προθεσµιακής, 
που τον ενηµερώνουν µε τα βασικά στοιχεία της Προθεσµιακής στην Έναρξη, στη Λήξη, Απόδοση Τόκων και Ανανέωση. 

Υπηρεσία Attica e-Signature

Oι πελάτες υπογράφουν ηλεκτρονικά σε tablet τα έγγραφα της εκάστοτε διαδικασίας. Αποφεύγονται οι πολλαπλές 
εκτυπώσεις και η διαδικασία ολοκληρώνεται ταχύτερα και ευκολότερα. Έχουµε  βελτιωµένη εµπειρία πελάτη, ενίσχυση του 
ψηφιακού στίγµατος της Τράπεζας και βελτίωση περιβαλλοντικού αποτυπώµατος της Τράπεζας. Σε πρώτη φάση  έχει 
ενσωµατωθεί στη διαδικασία ροής «Εισήγηση Νέας Συνεργασίας/Αναθεώρηση για την Αποδοχή Καρτών POS Acquiring»  
και στη διαδικασία ροής «Αίτηση Εγγραφής Attica e-banking».

Προϊόντα στήριξης πληττόµενων επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων από τον COVΙD-19

Η Attica Bank συµβάλλει στην προσπάθεια επανεκκίνησης της ελληνικής οικονοµίας από τις επιπτώσεις του COVID-19, 
στηρίζοντας τις επιχειρήσεις και τα φυσικά πρόσωπα µε τα κάτωθι :

·  Εγγυοδοτικό Πρόγραµµα Επιχειρηµατικών ∆ανείων µέσω του Ταµείου Εγγυοδοσίας της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας
·  ∆ηµιουργία νέων χορηγητικών προϊόντων (υπο-πρόγραµµα 3 της ΕΤΕΑΝ – ΤΕΠΙΧ ΙΙ) µε επιδότηση επιτοκίου
·  Αναστολές προθεσµιών λήξης, εµφάνισης και πληρωµής επιταγών πληττόµενων επιχειρήσεων
·  Αυτοµατοποίηση λήψης επιδότησης σε πληττόµενες επιχειρήσεις από τον COVΙD-19
·  Αυτοµατοποιηµένη αίτηση αναστολής δόσεων δανείων ιδιωτών για πληττόµενα φυσικά πρόσωπα από τον COVΙD-19



Στο πλαίσιο αυτό, για να εξασφαλίσουµε την επάρκεια απαιτούµενων πόρων 
για τη συντελούµενη µε γρήγορους ρυθµούς ψηφιοποίηση της Tράπεζας, 
διευρύναµε τις περιοχές συνεργασίας µε τις εταιρίες και προβλέπεται 
να αυξήσουµε τους προβλεπόµενους από το υφιστάµενα συµβόλαια πόρους. 
Αναλυτικότερα, πρόκειται να επεκτείνουµε την ήδη υφιστάµενη συνεργασία,  
που έχει εξασφαλίσει η τράπεζα µε την ΙΒΜ, για την παραχώρηση-ενοικίαση 
εξοπλισµού και παροχή υπηρεσιών διαχείρισης. Σηµειώνεται ότι η Attica Bank, 
µέσα από αυτή τη συνεργασία, εξασφαλίζει τη συνεχή ανανέωση των υποδοµών, 
καταφέρνοντας να βρίσκεται πάντα στην αιχµή των τεχνολογικών εξελίξεων.  
Στο πλαίσιo της διεύρυνσης της συνεργασίας µας, η ΙΒΜ ανέλαβε  σύντοµα 
να ολοκληρώσει το έργο υποδοµής τηλεργασίας που βασίζεται στην τεχνολογία 
CITRIX, το οποίο θα παρέχει εύκολα και γρήγορα την ενεργοποίηση 
της δυνατότητας τηλεργασίας, όταν και για όσους υπαλλήλους αυτό απαιτηθεί.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ακριβώς επειδή έχει αυξηθεί κατακόρυφα ο όγκος των ηλεκτρονικών εργασιών όλων των τραπεζών, 
έχουν αυξηθεί και οι αντίστοιχοι κίνδυνοι υποκλοπών στοιχείων και συναλλαγών. Οι πελάτες µας θα πρέπει 
να αισθάνονται ότι λειτουργούν σε ασφαλές περιβάλλον. Τεχνολογικά, τους παρέχουµε αυτή την ασφάλεια;

Με δεδοµένη την επάρκεια των τεχνολογικών υποδοµών της Τράπεζας, ήδη σχεδιάζεται η επόµενη ηµέρα 
του ψηφιακού µετασχηµατισµού της, ώστε να είναι πρωτοπόρα στους τοµείς αυτούς. 

Ειδικότερα ενέργειες που είναι σε εξέλιξη:

Τα πολύπλοκα και διασυνδεδεµένα πληροφοριακά συστήµατα είναι αρκετά ευάλωτα σε ψηφιακές επιθέσεις 
και σε συνδυασµό µε το γεγονός ότι οι επιτιθέµενοι δρουν πλέον πολύ οργανωµένα (ως επαγγελµατίες), 
τα συστήµατα προστασίας των εταιρικών δικτύων µπορούν σε στοχευµένες επιθέσεις να παραβιαστούν.
Η πρακτική της προστασίας των ψηφιακών υπηρεσιών, δικτύων επικοινωνιών, κεντρικών υπολογιστών, φορητών 
συσκευών και των δεδοµένων από απειλές (threats) και κακόβουλες επιθέσεις (malicious attacks) είναι αυτό 
που ονοµάζουµε Κυβερνοασφάλεια (Cyber Security).

Η Τράπεζα βρίσκεται σε µια συνεχή προσπάθεια εναρµόνισης των λειτουργιών ασφάλειας πληροφοριακών 
συστηµάτων µε τις απαιτήσεις ∆ιεθνών Προτύπων και την εφαρµογή Βέλτιστων Πρακτικών, καθώς και την εναρµόνιση 
µε τις κατευθυντήριες γραµµές της ΤτΕ. Σε αυτή την κατεύθυνση, η Τράπεζα εφαρµόζει κατάλληλα τεχνικά µέτρα 
ασφαλείας σε όλο το εύρος της υποδοµής πληροφορικής, καθώς και κατάλληλα µέτρα ασφαλείας σε θέµατα 
εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας, µε απώτερο σκοπό τη διαχείριση των κινδύνων, που σχετίζονται 
µε την λειτουργία και την ασφάλεια των πληροφοριακών συστηµάτων και τη θωράκιση της περιµέτρου
 του δικτύου της προς το internet.

Οι πελάτες της Τράπεζας θα πρέπει να αισθάνονται ότι το περιβάλλον που λειτουργούν συνεχώς εκσυγχρονίζεται 
και βελτιώνεται, µε στόχο την ανθεκτικότητά του έναντι των κυβερνοεπιθέσεων. 

Στις επικοινωνίες, έχοντας σαν πυλώνες την στρατηγική συνεργασία της Attica Bank µε τον ΟΤΕ 
(που µας παρέχει το αυξηµένης διαθεσιµότητας και τελευταίας τεχνολογίας δίκτυο mpls) και την εταιρία CISCO 
(την κορυφαία εταιρία ενεργού επικοινωνιακού εξοπλισµού), έχει διασφαλιστεί η απαιτούµενη εξυπηρέτηση 
των πελατών και η οµαλή λειτουργία των υποδοµών πληροφορικής. Επιπρόσθετα, πρόκειται να προγραµµατιστεί 
η υλοποίηση ενός κεντροποιηµενου συστήµατος διαχείρισης και ελέγχου των wifi στα κτήρια ∆ιοίκησης 
της Τράπεζας, πετυχαίνοντας καλύτερο έλεγχο και απόδοση  της παροχής Internet, µέσω smartphones, tablet 
και laptop των χρηστών, που βρίσκονται στα κτήρια αυτά. Επίσης, µε αφορµή τις νέες απαιτήσεις για τηλεργασία, 
που έχουν προκύψει, έχει προγραµµατιστεί η εγκατάσταση της εφαρµογής Cisco Jabber στο τηλεφωνικό κέντρο 
της Τράπεζας, η οποία θα δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες των κτηρίων ∆ιοίκησης να  χρησιµοποιούν 
το εταιρικό «σταθερό» τηλέφωνο τους (µε όλες τις δυνατότητες που αυτό έχει), από οπουδήποτε 
και αν βρίσκονται, προσοµοιώνοντας, σε συνδυασµό µε τις άλλες δυνατότητες που τους παρέχουµε, 
την εργασία στο σπίτι µε την εργασία στο γραφείο.

Η συνεργασία µας µε την MICROSOFT εξασφαλίζει για όλους τους λειτουργούς της Τράπεζας τα κορυφαία 
εργαλεία παραγωγικότητας (Ms Office - Teams). Επίσης, δίνει την δυνατότητα στην Τράπεζα, να χρησιµοποιεί 
τις τελευταίες εκδόσεις λειτουργικών συστηµάτων και εφαρµογών, που είναι πλέον απαραίτητες για την εύρυθµη 
λειτουργίας της (Windows Servers, Exchange, Sharepoint, Configuration Manager). 
Στις υποδοµές ασφάλειας υπάρχει εγκατεστηµένη αρχιτεκτονική πολλαπλών επιπέδων, µε συστήµατα 
ασφαλείας κορυφαίων κατασκευαστών, όπως είναι η Forthnet, η Palo Alto, η Imperva, η Symantec, κ.α. 
Με τον τρόπο αυτό, γίνεται προσπάθεια εκµετάλλευσης στο µέγιστο των πλεονεκτηµάτων του κάθε 
κατασκευαστή.  Με τη συνεργασία ελληνικών εταιριών παροχής ολοκληρωµένων λύσεων στον τοµέα 
της ασφάλειας, επιτυγχάνεται η συνεχής αναβάθµιση των συστηµάτων αυτών και η προσαρµογή τους 
στις διαρκώς αυξανόµενες ανάγκες του οργανισµού λόγω των νέων οδηγιών και έργων.



ΣΤΕΛΕΧΗ

Μία ακόµη επιτυχία για την Attica Bank 

και το δυναµικό της σηµειώθηκε 

πρόσφατα, µε τη βράβευση του CFO, 

κυρίου Νίκου Κουτσογιάννη 

από το αγγλικό περιοδικό Finance Monthly. 

Συγκεκριµένα, ο κ. Κουτσογιάννης βραβεύθηκε 

ως ένας εκ των κορυφαίων CFO σε παγκόσµιο επίπεδο 

και το περιοδικό που τον επέλεξε, συνόδευσε 

τη βράβευση µε ένα σύντοµο αφιέρωµα στο έργο του. 

Το άρθρο περιλαµβάνει ακόµη ένα σύντοµο 

βιογραφικό του CFO της Attica Bank, αλλά 

και πληροφορίες για την Τράπεζα, την ιστορία της, 

το δίκτυο, την πελατειακή βάση και τους στρατηγικούς 

της στόχους. Ιδιαίτερη µνεία δε, γίνεται στον επιτυχή 

τρόπο, µε τον οποίο η Τράπεζα διαχειρίστηκε 

τα µη εξυπηρετούµενα δάνειά της, µειώνοντάς τα κατά 

71% µέσα σε µόλις έναν χρόνο. 

Ως εκ τούτου, η βράβευση αυτή έρχεται 

να επισφραγίσει την επιτυχηµένη πορεία της Τράπεζας 

και των στελεχών της, ενισχύοντας την πεποίθησή µας,  

ότι παρόµοιες επιτυχίες θα ακολουθήσουν 

και στο προσεχές µέλλον.

Για να δείτε όλο το άρθρο πατήστε εδώ

https://cfoawards.finance-monthly.com/winners-edition/28/


ΚΑΡΤΕΣ

Ο Σεπτέµβριος είναι ο µήνας που σηµατοδοτεί, εκτός από το τέλος του καλοκαιριού, 
την έναρξη των οικονοµικών µας υποχρεώσεων απέναντι στο ∆ηµόσιο.  

Αυτή η χρονοβόρα και πολύπλοκη, συχνά, διαδικασία τώρα απλοποιείται, αφού η Attica 
Bank προσφέρει τη δυνατότητα στους κατόχους πιστωτικών καρτών Attica Card Visa 
να εξοφλήσουν τις οφειλές τους είτε εφάπαξ είτε σε πρόγραµµα έως και δώδεκα (12) 
άτοκων δόσεων.

Πιο συγκεκριµένα, οι οφειλές του ∆ηµοσίου, που µπορούν να εξοφληθούν µέσω 
των πιστωτικών καρτών της Attica Bank είναι οι ακόλουθες:

• Φόρος Εισοδήµατος 
• ΕΝΦΙΑ
• Τέλη Κυκλοφορίας
• Πάγιο Τέλος Κτηµατογράφησης

Όσον αφορά στο επιτόκιο των συναλλαγών, αυτό είναι µηδενικό, εφόσον αποπληρώνεται 
το σύνολο της µηνιαίας οφειλής, ενώ στην περίπτωση που αποπληρώνεται µέρος 
της µηνιαίας οφειλής, µε ελάχιστη ή µερική µηνιαία εξόφληση αυτής, παραµένει 
το ισχύον επιτόκιο συναλλαγών της πιστωτικής κάρτας.

Αποπληρώστε τώρα τις οφειλές σας εύκολα και γρήγορα, µέσω των πιστωτικών καρτών 
Attica Card Visa, επιλέγοντας οι ίδιοι τον αριθµό των επιθυµητών δόσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις απευθυνθείτε σε ένα κατάστηµα 
του δικτύου της Attica Bank ή καλέστε στο 210-3669000 & 210-3669600, 
καθηµερινά, όλες τις ηµέρες του χρόνου, από 08:00 έως 00:00.

Εξόφληση οφειλών δηµοσίου 
µε πιστωτικές κάρτες Attica Bank 
σε έως και 12 άτοκες δόσεις



ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Ασφαλιστικά Προγράµµατα 
Οχήµατος και Κατοικίας
απλά και εύκολα

H Attica Bank ενώνει τις δυνάµεις της µε τον διεθνή ασφαλιστικό 
Όµιλο INTERAMERICAN, παρέχοντας στους πελάτες της, 
µέσω της υπηρεσίας Attica e-banking ασφαλιστικά on– line προγράµµατα 
για το όχηµα ή την κατοικία σας, εύκολα, γρήγορα αλλά κυρίως µε ασφαλή τρόπο. 

H ενεργοποίηση της υπηρεσίας είναι απλή και εύκολη: απλά συνδεθείτε µε τους κωδικούς σας 
στο Attica e-banking, επιλέξτε την κατηγορία Ασφαλιστικά Προϊόντα, από το βασικό menu 
πλοήγησης, και µεταβείτε στη σχετική οθόνη µε τις διαθέσιµες κατηγορίες Ασφαλιστικών 
Προϊόντων της INTERAMERICAN. Ανάλογα µε το αν είστε ιδιώτης ή εταιρικός πελάτης, 
επιλέγετε την κατηγορία ασφαλιστικού προϊόντος που επιθυµείτε, Ασφάλιση Οχήµατος 
ή Ασφάλιση Κατοικίας, και έπειτα την επιλογή Μετάβαση στην Anytime, όπου µπορείτε 
να επιλέξετε ένα από τα προτεινόµενα προγράµµατα ασφάλισης, που σας ενδιαφέρει.

Η διαδικασία αγοράς του προγράµµατος ολοκληρώνεται µε την έκδοση του ασφαλιστήριου 
συµβολαίου σας, το οποίο µπορείτε να δείτε στο χαρτοφυλάκιό σας, στις υπηρεσίες Attica 
e-banking & Attica mobile, µαζί µε τις σχετικές πληροφορίες για αυτό.

Η συνεργασία είναι διαθέσιµη για το κοινό από τις 10/09/2020.



Στα πλαίσια της προσπάθειας συνεχούς ανάπτυξης των µεγεθών µας και δεδοµένου ότι είµαστε Κατάστηµα 
Λιανικής Τραπεζικής, προσανατολιζόµαστε τόσο στην προσέλκυση µισθοδοσιών ∆ηµόσιων και Ιδιωτικών 
Υπαλλήλων, προκειµένου να εξυπηρετήσουµε τις καταναλωτικές και στεγαστικές τους ανάγκες (πιστωτικές 
κάρτες, καταναλωτικά, στεγαστικά δάνεια), όσο και στη χορήγηση SBLs στις µικρές επιχειρήσεις και 
στους αγρότες – παραγωγούς της περιοχής µας, γεγονός που θα ενισχύσει σηµαντικά την παρουσία 
της Τράπεζάς µας. Η ύπαρξη ανάλογων προϊόντων και υπηρεσιών, που θα καλύπτουν τις ανάγκες τους, 
θεωρούµε πως θα δώσει ώθηση στην παρουσία της Τράπεζα στην περιοχή. 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

Νέα εποχή για την Attica Bank στα Γιαννιτσά

Το κατάστηµα Γιαννιτσών, µετρώντας 25 χρόνια αξιόλογης παρουσίας στην πόλη, πριν ένα χρόνο 
µετεγκαταστάθηκε στην καρδιά της εµπορικής αγοράς. Ο νέος χώρος είναι ζεστός, σύγχρονος 
και µοντέρνος και φιλοδοξεί να προσφέρει µία νέα τραπεζική εµπειρία, τόσο στο υφιστάµενο 
πελατολόγιό του, όσο και σε µελλοντικούς πελάτες της Attica Bank.  
Η τοπική κοινωνία δέχθηκε µε ενδιαφέρον και προσδοκία την αλλαγή αυτή. Το κατάστηµα σήµερα 
συνεργάζεται τόσο µε ιδιώτες, όσο και µε επιχειρήσεις της περιοχής, εκµεταλλευόµενο την πελατειακή 
του βάση, καθώς στο παρελθόν υπήρξε Επιχειρηµατικό Κέντρο. Επιπλέον, η παρουσία µας στο κέντρο 
της πόλης ενίσχυσε τη συνεργασία της Τράπεζας µε πολλές µικρές εµπορικές επιχειρήσεις. 
Η οικονοµία της περιοχής στηρίζεται κυρίως στον πρωτογενή τοµέα, καθώς υπάρχει  σηµαντικός 
αριθµός παραγωγών αγροτικών προϊόντων, κυρίως φρούτων. Σηµαντική, επίσης, είναι η παρουσία 
µεγάλων αγροτικών συνεταιρισµών, ενώ υπάρχει έντονη η παρουσία µεταποιητικών µονάδων, 
που ασχολούνται µε την επεξεργασία των τοπικών αγροτικών προϊόντων και έχουν αµιγώς εξαγωγικό 
χαρακτήρα. Στην πόλη υπάρχει, επίσης, µεγάλη εµπορική αγορά (η µεγαλύτερη του Νοµού Πέλλας, 
παρότι η διοικητική πρωτεύουσα του νοµού είναι η πόλη της Έδεσσας), καθώς και αρκετές ∆ηµόσιες 
Υπηρεσίες.

Άρθρο της ∆ιευθύντριας Καταστήµατος Γιαννιτσών, κας Κωνσταντίνας Μουχλιάρη.

Η νέα διεθνής κρίση, υγειονοµικού χαρακτήρα (Covid-19) αυτή τη φορά, δοκιµάζει 
τις αντοχές της κοινωνίας και της οικονοµίας µας. Η πρόκληση που κληθήκαµε 
να αντιµετωπίσουµε ήταν µεγάλη και πρωτόγνωρη. 
Η αδυναµία του κόσµου, αρχικά να κατανοήσει και έπειτα να αποδεχθεί τους νέους 
όρους και κανόνες, που καθηµερινά επιβάλλονταν, καθώς και η ανασφάλεια, 
που ένιωθε ειδικά κατά την περίοδο του lockdown, µε αναστολή της λειτουργίας 
των καταστηµάτων και της εργασίας των περισσοτέρων, οδηγούσε πολλές φορές 
σε ένταση και δυσαρέσκεια των πελατών. 

Με υποµονή, ψυχραιµία και καθοδήγηση από την διοίκηση της Τράπεζάς µας, 
το προσωπικό του καταστήµατός µας ανταπεξήλθε µε εξαιρετική επιτυχία, 
δεδοµένων των συνθηκών, καταφέρνοντας να αµβλύνει τα εµπόδια, να µπει σε ρυθµούς 
κανονικότητας και ανάπτυξης εργασιών το δυνατόν καλύτερα, µε αίσθηµα ασφάλειας, 
για υπαλλήλους και πελάτες. 



ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ATTICA ECONOMIC REVIEW ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ

Η πανδηµία και η ισχυρή οικονοµική ύφεση, που προκαλεί στην ελληνική οικονοµία, αλλά και 
διεθνώς, κυριαρχούν, όπως είναι αναµενόµενο, στο ATTICA ECONOMIC REVIEW, τη µηνιαία 
παρουσίαση του οικονοµικού κλίµατος, που συντάσσει για λογαριασµό της Τράπεζας το ΙΟΒΕ. 
Η συµπλήρωση του 1ου εξαµήνου της χρονιάς επιτρέπει µια πιο ολοκληρωµένη περιγραφή 
των επιδράσεων, που ασκούνται λόγω της υγειονοµικής κρίσης, αλλά και των δηµοσιονοµικών 
παρεµβάσεων, που λαµβάνονται για την άµβλυνση των συνεπειών της. Ιδιαίτερη σηµασία 
αποδίδεται στην πορεία του Τουρισµού, λόγω της ισχυρής του επίδρασης στην εγχώρια 
οικονοµία, η οποία καταγράφεται διεξοδικά στο ειδικό θέµα της επισκόπησης.

Οι εθνικοί λογαριασµοί το δεύτερο τρίµηνο του 2020 επιβεβαίωσαν την αναµενόµενη έντονη 
επίδραση της υγειονοµικής κρίσης στο ΑΕΠ, µε µέσο ρυθµό ύφεσης της ελληνικής οικονοµίας 
το α’ εξάµηνο στο 7,9%. Βασικές παράµετροι, που οδήγησαν σε αυτή τη µεγάλη ύφεση, είναι 
η πτώση της ιδιωτικής κατανάλωσης και των εξαγωγών, ειδικά των υπηρεσιών. Στον αντίποδα, 
µεγάλη ήταν και η πτώση των εισαγωγών, ενώ η πτώση στις επενδύσεις µετριάστηκε από 
τις δηµόσιες επενδύσεις, οι οποίες στηρίχθηκαν σε ένα βαθµό σε µέτρα δηµοσιονοµικής τόνωσης. 

Οι παρεµβάσεις πολιτικής, συνεχιζόµενες και νέες, µετριάζουν τις επιπτώσεις της πανδηµίας 
στην οικονοµική δραστηριότητα εγχωρίως. Με βάση τα πρόσφατα στοιχεία για το ΑΕΠ 
της Eurostat, η ύφεση στην Ελλάδα το δεύτερο τρίµηνο δεν διέφερε ουσιαστικά από τον µέσο όρο 
της Ευρωζώνης, αλλά ήταν ως αναµενόταν ιδιαίτερα ισχυρή, στην περιοχή του 15%. 
Επίσης, ήταν χαµηλότερη σε σύγκριση µε τις χώρες του ευρωπαϊκού νότου (Ισπανία, Ιταλία, Πορτογαλία). 

Σαφές στοιχείο εµπιστοσύνης στην εγχώρια οικονοµία ήταν και η έκδοση10-ετούς οµολόγου 
στην αρχή του Σεπτεµβρίου, µε ιστορικά χαµηλή απόδοση, κοντά στο 1,2% και πολύ υψηλή 
ζήτηση (€18 δισεκ., έναντι αρχικού στόχου περίπου €2 δισεκ.).

Στο διεθνές περιβάλλον, το µέγεθος της ύφεσης το δεύτερο τρίµηνο στις περισσότερες µεγάλες 
οικονοµίες ήταν πρωτόγνωρο (ετήσια µεταβολή -15% στην Ευρωζώνη, -9,1% στις ΗΠΑ), 
αλλά καταγράφηκαν και τα πρώτα σηµάδια ανάκαµψης σε χώρες όπως η Κίνα, µε 3,2%. 

Στο κλίµα ανάκαµψης συνδράµουν τα µέτρα πολιτικής τόνωσης της ρευστότητας, µέσα 
από πρωτοφανούς µεγέθους ταυτόχρονη χαλάρωση της δηµοσιονοµικής και νοµισµατικής 
πολιτικής παγκοσµίως. Η συµφωνία του Αυγούστου σε επίπεδο ΕΕ για το Ταµείο Ανάκαµψης 
σηµατοδοτεί ένα επιπλέον 4% του ΑΕΠ της ΕΕ σε µέτρα στήριξης.

∆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=2020%255Cmonthly_economic_report



