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ΟΛΟΙ ΕΜΕΙΣ,
ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΤΗΣ ATTICA BANK,
ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ
Κ ΑΛ Α ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
ΜΕ ΥΓΕΙΑ Κ ΑΙ ΔΥΝΑ ΜΗ
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Μήνυµα
του Προέδρου
της Attica Bank
Αγαπητοί συνεργάτες,
Το 2020 θα µείνει ανεξίτηλο στη µνήµη µας καθώς η πανδηµία – που συνεχίζει ακόµη το καταστροφικό της
έργο - επέφερε αβάσταχτο ανθρώπινο πόνο, µε χιλιάδες απώλειες ζωών, αλλά και πρωτόγνωρη οικονοµική
ύφεση σε ολόκληρο τον πλανήτη.
Ιδιαίτερα για τη χώρα µας, η συγκυρία υπήρξε ακόµη πιο δύσκολη, καθώς τη βρήκε ευάλωτη και εξασθενηµένη,
την ώρα που προσπαθούσε να ορθοποδήσει, µετά από µια πολυετή και βαθιά οικονοµική κρίση.
Ο κορωνοϊός άλλαξε βίαια σε όλο τον κόσµο συνήθειες, προτεραιότητες και βεβαιότητες, αλλά και έθεσε
από την άλλη, στην πρώτη γραµµή τις αξίες της συνεργασίας, της συνεννόησης και της αλληλεγγύης για
την αντιµετώπιση των συνεπειών του.
Με αυτή την παρακαταθήκη, σε εθνικό αλλά και ευρωπαϊκό επίπεδο, η πατρίδα µας αντιµετωπίζει τα πλήγµατα
που δέχεται σε υγειονοµικό επίπεδο, αλλά και για να αµβλύνει τις οικονοµικές συνέπειες.
Η Attica Bank, από τα πρώτα σηµάδια έλευσης της πανδηµίας µέχρι και σήµερα, λαµβάνει όλα τα απαραίτητα
µέτρα προστασίας της υγείας των εργαζοµένων της, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την απρόσκοπτη λειτουργία της
µε την καθιέρωση της τηλεργασίας, εξυπηρετώντας τους πελάτες της και κάθε συναλλασσόµενο µε τις υπηρεσίες της.
Ταυτόχρονα, υποστηρίζει µε όλες της τις δυνάµεις τις προσπάθειες στήριξης της πραγµατικής οικονοµίας, αλλά
και των πιο ευάλωτων συνανθρώπων µας µε το πρόγραµµα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της.
Σήµερα και ενόψει της έλευσης του νέου έτους, η Attica Bank, χάρη στη συνολική προσπάθεια ∆ιοίκησης
και εργαζοµένων, είναι έτοιµη µε αυτοπεποίθηση και στρατηγικό σχεδιασµό να γυρίσει σελίδα και να καταστεί
µια Τράπεζα µε ισχυρό αναπτυξιακό αποτύπωµα, που στέκεται στην πράξη δίπλα στους πελάτες της.
Πιο αποτελεσµατική και πιο ανταγωνιστική. Εστιάζοντας την επιχειρηµατική της ανάπτυξη, σε τοµείς που συµβαδίζουν
µε το νέο παραγωγικό µοντέλο της χώρας, για να αξιοποιήσει τις νέες ευκαιρίες, που διανοίγονται προς όφελος
των πελατών της και να στηρίξει ενεργά τη συνολική προσπάθεια της χώρας να επανέλθει η οικονοµία της το 2021
σε αναπτυξιακούς ρυθµούς και σε βιώσιµη πορεία προόδου.
Με τη βεβαιότητα, που η επιστήµη µας χάρισε, τη νέα χρονιά θα νικήσουµε την πανδηµία και η ζωή µας
θα επανέλθει στην κανονικότητα που όλοι επιζητούµε.
Εύχοµαι ολόψυχα στην κάθε µία και στον καθένα από εσάς
Χρόνια Πολλά
Καλά Χριστούγεννα και
Καλή Χρονιά!
Κωνσταντίνος Μακέδος
Πρόεδρος ∆ιοικητικού Συµβουλίου

ΕDITORIAL

Μήνυµα
του ∆ιευθύνοντος Συµβούλου
της Attica Bank

Αγαπητοί συνεργάτες,
Η χρονιά που φεύγει αποτέλεσε µία σκληρή δοκιµασία για όλη
την ανθρωπότητα, καθώς η πανδηµία κόστισε και κοστίζει ακόµα
χιλιάδες ανθρώπινες ζωές, ανέτρεψε όσα θεωρούσαµε δεδοµένα
στη ζωή µας και διαµόρφωσε ένα νέο περιβάλλον στο µοντέλο
λειτουργίας κρατών, κοινωνιών και επιχειρήσεων, επηρεάζοντας
άµεσα και τις συνθήκες εργασίας.
Η ∆ιοίκηση της Τράπεζας, σε συνεργασία µε όλα τα στελέχη
και τους εργαζόµενούς της, έλαβε άµεσα όλα τα αναγκαία µέτρα
προστασίας, πρωτίστως της υγείας, καθιερώνοντας µε επιτυχία
το µοντέλο της εξ αποστάσεως εργασίας.
Ταυτόχρονα και παρά τις δυσκολίες, το έργο εξυγίανσης της Τράπεζας,
αλλά και της ενίσχυσής της µε νέα έµπειρα στελέχη, συνεχίστηκε
απρόσκοπτα, µε αποτέλεσµα να ατενίζει µε αισιοδοξία το µέλλον,
παραµένοντας ανταγωνιστική στο εγχώριο τραπεζικό σύστηµα και
σηµατοδοτώντας µια νέα πορεία εξέλιξης της, µε όραµα και προοπτική.
Εύχοµαι το 2021 να αποτελέσει ένα έτος σταθερότητας και ανάκαµψης
για τη χώρα, αφήνοντας πίσω µας όλες τις δυσκολίες, που αντιµετωπίσαµε
τη χρονιά που φεύγει.
Με το µήνυµα αυτό θα ήθελα να ευχηθώ σε όλους εσάς και
τις οικογένειές σας, χρόνια πολλά, καλά Χριστούγεννα
και το νέο έτος να σας φέρει υγεία και προσωπική ευτυχία.

Θεόδωρος Πανταλάκης
∆ιευθύνων Σύµβουλος Attica Bank

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ – ΑΥΤΟΝΟΜΩ
µε την Αttica Bank

Συµµετοχή στο Πρόγραµµα
του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Η Attica Bank, µε στόχο τη στήριξη των ελληνικών νοικοκυριών για την ενεργειακή
αναβάθµιση των κατοικιών τους, µε παράλληλη εξοικονόµηση χρηµάτων
και αύξηση της αξίας των ακινήτων τους, συµµετέχει ενεργά στον Γ΄κύκλο του Προγράµµατος
Εξοικονόµηση Κατ΄ Οίκον ΙΙ, ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ - ΑΥΤΟΝΟΜΩ.
Το νέο πρόγραµµα προσαρµόζεται στις νέες συνθήκες, που διαµορφώνονται από την πανδηµία
Covid-19, στοχεύοντας επίσης σε µια ενεργειακή µετάβαση για αντιµετώπιση της κλιµατικής
αλλαγής (µείωση των εκποµπών αερίων διοξειδίου του άνθρακα, προώθηση των ανανεώσιµων
πηγών ενέργειας, απολιγνιτοποίηση παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας).
Συγκεκριµένα, αφορά σε παρεµβάσεις εξοικονόµησης ενέργειας και δαπάνες αυτονόµησης
στον οικιακό κτηριακό τοµέα, στο πλαίσιο της µετάβασης σε ένα Έξυπνο Σπίτι.
Απευθύνεται σε πολύ ευρύτερο κοινό σε σχέση µε το υφιστάµενο, καθώς στοχεύει
στην ενεργειακή αναβάθµιση περί των 60.000 κατοικιών ανά έτος, δηλαδή στην ανακαίνιση
του 15% των κατοικιών στην Ελλάδα έως το 2030.
Ο προϋπολογισµός του Προγράµµατος ανέρχεται σε 896,75 εκατ. ευρώ και χρηµατοδοτείται
από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηµατικότητα, Καινοτοµία (ΕΠΑνΕΚ)
και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα (ΠΕΠ) Περιφερειών Ανατολικής Μακεδονίας –
Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας, ∆υτικής Ελλάδας, Αττικής, Νοτίου
Αιγαίου, Στερεάς Ελλάδας, ∆υτικής Μακεδονίας, Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Βορείου
Αιγαίου και Κρήτης, του ΕΣΠΑ 2014-2020, µε δικαιούχο του Προγράµµατος την Ελληνική
Αναπτυξιακή Τράπεζα ΑΕ.
Τα οφέλη του Προγράµµατος είναι σαφώς βελτιωµένα σε σχέση µε αυτά των προηγούµενων
Κύκλων του Εξοικονόµηση Κατ΄ Οίκον ΙΙ, καθώς στο νέο Πρόγραµµα αυξάνονται τα βασικά
ποσοστά επιχορήγησης ανά εισοδηµατική κατηγορία και καθιερώνονται τρία (3) πρόσθετα
ποσοστά επιδοτήσεων, διευρύνονται τα εισοδηµατικά όρια, αυξάνεται ο ανώτατος επιλέξιµος
προϋπολογισµός, καθώς και το φάσµα των επιλέξιµων εργασιών. Επιπλέον, έχει προστεθεί
ειδική κατηγορία για εργασίες σε κοινόχρηστους χώρους πολυκατοικίας, µε προϋπολογισµό
έως 80.000 ευρώ.

Συγκεκριµένα, τo Πρόγραµµα απευθύνεται σε φυσικά πρόσωπα, ιδιοκτήτες επιλέξιµων κατοικιών,
που εντάσσονται βάσει των εισοδηµάτων της εκκαθαρισµένης φορολογίας εισοδήµατος
για το έτος 2019, σε µία εκ των 5 διευρυµένων κατηγοριών εισοδηµατικών κριτηρίων
του Προγράµµατος και επιθυµούν την ενεργειακή αναβάθµιση των ακινήτων τους.
Ειδικότερα για τις αιτήσεις πολυκατοικιών (τύπου Α/Β), το ποσοστό επιχορήγησης είναι
ανεξάρτητο από το εισόδηµα των ιδιοκτητών των διαµερισµάτων που συµµετέχουν στο Πρόγραµµα.
Συνίσταται δε, στην παροχή κινήτρων για την υλοποίηση παρεµβάσεων βελτίωσης της ενεργειακής
απόδοσης των σπιτιών τους. Ο συνολικός επιλέξιµος προϋπολογισµός (παρεµβάσεων και λοιπών
δαπανών), συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, δύναται να ανέλθει:
•σε €50.000 για µονοκατοικία/µεµονωµένο διαµέρισµα/διαµέρισµα ως µέρος αίτησης
σε πολυκατοικία τύπου Α
•σε €80.000 για αίτηση πολυκατοικίας τύπου Β
Στην περίπτωση περισσότερων της µίας αιτήσεων από ωφελούµενο-φυσικό πρόσωπο, το συνολικό
ποσό της ενίσχυσης δεν µπορεί να υπερβαίνει τις €100.000 στο σύνολο των αιτήσεών του.
Τα κίνητρα αφορούν σε:
• επιχορήγηση και για τις 5 εισοδηµατικές κατηγορίες Ωφελούµενων του Προγράµµατος έως 85%,
καθώς και για τις αιτήσεις πολυκατοικίας, έως και 80% του τελικού επιλέξιµου προϋπολογισµού
παρεµβάσεων (για τις λιγνιτικές περιοχές της ∆υτικής Μακεδονίας και της Αρκαδίας προβλέπεται
επιπλέον ειδική προσαύξηση +10% στο βασικό ποσοστό επιδότησης)
•κάλυψη δαπάνης ενεργειακού επιθεωρητή, τυχόν µελετών και συµβούλου έργου
•επιδότηση επιτοκίου κατά 100%, σε περίπτωση λήψης δανείου για την κάλυψη της ιδιωτικής
συµµετοχής.
Η ATTICA BANK συνεχίζει τη συµµετοχή της στον Γ’ Κύκλο του Προγράµµατος Εξοικονόµηση
Κατ΄ Οίκον ΙΙ, ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ – ΑΥΤΟΝΟΜΩ, παρέχοντας δάνεια για την υλοποίηση
των επιλέξιµων παρεµβάσεων µε τους ακόλουθους ευνοϊκούς όρους:
1. Προνοµιακό επιτόκιο, λόγω της άτοκης συµµετοχής του Ταµείου Εξοικονοµώ ΙΙ
σε ποσοστό 33,33% στο κεφάλαιο του δανείου
2. Επιδότηση Επιτοκίου από το Πρόγραµµα σε ποσοστό 100%
3. Μειωµένη Εισφορά του Ν.128/75, καθώς µε την εισφορά επιβαρύνονται
µόνο τα κεφάλαια της Τράπεζας, δηλ. 66,67% του ποσού του δανείου
4. Άνευ εµπράγµατων εξασφαλίσεων
5. Μηδενικό κόστος διαχείρισης δανειακού φακέλου
Επίσης, συνεργάζεται µε έµπειρους κατά τόπους επαγγελµατίες (συντονιστές / σύµβουλοι έργου,
ενεργειακοί επιθεωρητές, εργολάβοι, µηχανικοί κ.λπ.), που αναλαµβάνουν το σύνολο του έργου
της ενεργειακής αναβάθµισης της κατοικίας και είναι δίπλα σε κάθε βήµα µέχρι την ολοκλήρωση
της διαδικασίας.
Η υποβολή των αιτήσεων συµµετοχής στο Πρόγραµµα και των αιτηµάτων δανειοδότησης
από τους ενδιαφεροµένους γίνεται µέσω του Πληροφοριακού Συστήµατος,
στην επίσηµη διαδικτυακή πύλη του προγράµµατος https://exoikonomo2020.gov.gr,
οι δε υποβολές θα ξεκινήσουν διαδοχικά ανά οµάδα Περιφερειών από τις 11/12/2020.
Για αναλυτικές πληροφορίες για το Πρόγραµµα οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να επισκεφθούν
την ιστοσελίδα της Τράπεζας https://exoikonomo.atticabank.gr, να καλέσουν στην υπηρεσία
Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης της Τράπεζας στο 210 3669000 αλλά και να απευθυνθούν
στο δίκτυο καταστηµάτων της Attica Bank.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

exoikonomo.atticabank.gr
Καλωσήρθατε
στο νέο mini site
της Attica Bank

Με µεγάλη χαρά σας παρουσιάζουµε το νέο mini site της Attica Bank,
https://exoikonomo.atticabank.gr, που δηµιουργήθηκε
αποκλειστικά για το Πρόγραµµα Εξοικονοµώ – Αυτονοµώ,
του Υπουργείου Περιβάλλοντος, στο οποίο συµµετέχει η Τράπεζά µας.
Το νέο mini site είναι πλέον διαθέσιµο, µε µοντέρνα εµφάνιση,
εξελιγµένες δυνατότητες επικοινωνίας και νέες οθόνες παρουσίασης
περιεχοµένου, που προσαρµόζονται αυτόµατα στις διαστάσεις
κάθε υπολογιστή, tablet ή κινητού.
Ο νέος αυτός δίαυλος επικοινωνίας της Τράπεζας επιτρέπει την άµεση
ενηµέρωση περιεχοµένου, µέσα από σύγχρονες υποδοµές, έτσι ώστε
να παρέχεται έγκαιρη, ολοκληρωµένη και αναλυτική πληροφόρηση
σχετικά µε το Πρόγραµµα Εξοικονοµώ - Αυτονοµώ. Επιπλέον, δίνεται
η δυνατότητα στους ενδιαφερόµενους, συµπληρώνοντας µια απλή φόρµα
ενδιαφέροντος, να επικοινωνούν άµεσα µε την Τράπεζα και µε όποιο
κατάστηµα Attica Bank τους εξυπηρετεί.
Επικοινωνήστε µαζί µας για πληροφορίες, ερωτήµατα ή σχόλια σχετικά
µε το νέο mini site στο corporate.communication@atticabank.gr
Καλή πλοήγηση!

ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ

Visa Innovation Program
Καινοτόµες λύσεις
για διασυνοριακές πληρωµές
Η Visa, σε συνεργασία µε την Crowdpolicy, έχει ξεκινήσει το Visa Innovation Program,
για να βοηθήσει το τοπικό οικοσύστηµα ψηφιακών πληρωµών να αναπτύξει νέες λύσεις
για διασυνοριακές πληρωµές στον τουριστικό τοµέα, το λιανεµπόριο και τον κοινωνικό τοµέα.
Μέσω της συν-δηµιουργίας, των µεθόδων ανοιχτής καινοτοµίας και της ανάπτυξης
στην αγορά, στόχος του προγράµµατος είναι η δηµιουργία ευκολότερων τρόπων πληρωµής
για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις του ιδιωτικού και δηµοσίου τοµέα.
Το Visa Innovation Program στην Ελλάδα διοργάνωσε στις 11 Νοεµβρίου 2020
το πρώτο Demo Day. Οι startups του που συµµετείχαν σε αυτό παρουσίασαν τις καινοτόµες
λύσεις που έχουν αναπτύξει. Στην εκδήλωση έλαβε µέρος µεγάλος αριθµός στελεχών από
το οικοσύστηµα των startups και του fintech, της Visa και των τραπεζών. Από την Attica Bank
συµµετείχε ο ∆ιευθυντής Ψηφιακών Καναλιών, κ. Αλέξανδρος Χανιαλίδης, ο οποίος,
εκτός άλλων, είχε την ευκαιρία να συνοµιλήσει µε τον Luigi Γουλιανός, CEO and Founder
της startup Doitforme.eu.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Χρήσιµες συµβουλές
για ασφαλείς

ηλεκτρονικές συναλλαγές,

ενόψει της εορταστικής περιόδου
και λόγω των περιοριστικών µέτρων,
που έχουν ληφθεί για την αντιµετώπιση
των δυσµενών επιπτώσεων
της πανδηµικής κρίσης COVID-19

Η Attica Bank προσφέρει υψηλού επιπέδου θωρακισµένο περιβάλλον, για πραγµατοποίηση
συναλλαγών µέσα από τα ψηφιακά κανάλια της, µε τη µεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια, όπως
περιγράφεται παρακάτω:

Αποσύνδεση
Αποσυνδέεστε αυτόµατα από το σύστηµα ύστερα από ένα συγκεκριµένο χρόνο,
κατά τον οποίο δεν έχετε προβεί σε κάποια ενέργεια ή συναλλαγή.
Όρια
Μπορείτε να διαµορφώσετε εσείς οι ίδιοι τα ανώτατα ηµερήσια όρια
και τα ανώτατα όρια ανά συναλλαγή.

Eξειδικευµένα συστήµατα ηλεκτρονικής ασφάλειας
Τα εξειδικευµένα συστήµατα ηλεκτρονικής ασφάλειας της Attica Bank ελέγχουν και καταγράφουν
όλες τις προσβάσεις και αποτρέπουν µη εξουσιοδοτηµένες ενέργειες στα συστήµατά της.
Κρυπτογράφηση (2048 bits)
Τα δεδοµένα, που ανταλλάσσονται σε κάθε συναλλαγή, γίνονται µε κρυπτογράφηση υψηλού
επιπέδου. Το σύστηµα κρυπτογράφησης έχει πιστοποιηθεί από διεθνούς κύρους εταιρία,
που ειδικεύεται σε θέµατα ασφάλειας συναλλαγών. (Μπορείτε να επιβεβαιώσετε
την εγκυρότητα της σελίδας του Attica e-banking και του πιστοποιητικού ασφαλείας,
πατώντας το εικονίδιο µε το λουκέτο στη γραµµή διεύθυνσης του περιηγητή σας).

Ειδοποιήσεις
Η Attica Bank σας ενηµερώνει χωρίς χρέωση και ανά πάσα στιγµή µέσω e-mail ή SMS, για αλλαγές
που πιθανόν να γίνουν στους Κωδικούς πρόσβασής σας στο Attica e-banking και Attica Mobile.
Η Attica Bank µπορεί επίσης να σας ενηµερώνει, εφόσον το επιθυµείτε, και για τις εγχρήµατες
συναλλαγές, που πραγµατοποιείτε στο περιβάλλον του Attica e-banking ή Attica Mobile.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
•Ενηµερώνετε τον υπολογιστή σας µε τις νεότερες εκδόσεις του λειτουργικού συστήµατος
και του περιηγητή (browser), που χρησιµοποιείτε για τις συναλλαγές σας.

Περιηγητές

•Θωρακίστε τον υπολογιστή και τις κινητές σας συσκευές, εγκαθιστώντας προγράµµατα προστασίας
(Firewall, Antivirus και Antispyware).

Το Attica e-banking και Attica Mobile δεν λειτουργεί και οι συναλλαγές δεν µπορούν
να εκτελεστούν σε παλιές εκδόσεις περιηγητών, που ενδεχοµένως να έχουν πλέον κενά ασφαλείας.

•Στο πρόγραµµα προστασίας από ιούς (antivirus) έχετε ενεργοποιηµένο τον έλεγχο σε πραγµατικό χρόνο
και ρυθµίστε το να ενηµερώνεται αυτόµατα µε την τελευταία έκδοση.

Login

•∆ιαγράψτε αµέσως τυχόν παραπλανητικά µηνύµατα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (phishing emails) ή/και sms,
που σας προτρέπουν να δώσετε προσωπικά στοιχεία ή να επισκεφτείτε ιστοσελίδες ή να ανοίξετε συνηµµένα αρχεία,
που υποτίθεται ότι έχουν αποσταλεί από την Attica Bank.

Η είσοδος στο περιβάλλον του Attica e-banking και Attica Mobile δεν είναι δυνατή µετά από µια σειρά
συνεχόµενων ανεπιτυχών προσπαθειών πληκτρολόγησης Κωδικού Πελάτη ή/και Μυστικού Κωδικού.
Μυστικός Κωδικός
Η Attica Bank σας ζητά να αλλάζετε τον Μυστικό σας Κωδικό ανά τακτά χρονικά διαστήµατα,
όπως και σε περιπτώσεις που τα συστήµατά µας εντοπίζουν διαφορετική ή ύποπτη συναλλακτική
συµπεριφορά. Επίσης, ζητά να εισάγετε σύνθετους Μυστικούς Κωδικούς, για περισσότερη
ασφάλεια από υποκλοπές.
Κωδικοί Μιας Χρήσης
Οι Κωδικοί µιας Χρήσης έχουν σύντοµη διάρκεια ζωής (2 λεπτά) και µπορούν να χρησιµοποιηθούν
για µία και µόνο συναλλαγή.

•Η Attica Bank δεν θα σας ζητήσει ποτέ και µε κανένα τρόπο να αποκαλύψετε τους Μυστικούς Κωδικούς σας
ή τα προσωπικά σας στοιχεία (Username, Password, αριθµό λογαριασµού, αριθµό κάρτας, Α∆Τ κλπ), τηλεφωνικά,
µέσω e-mail ή µέσω SMS.
•Μην αποθηκεύετε ή κρατάτε σε σηµειώσεις τους κωδικούς σας και µην τους κοινοποιείτε σε τρίτα πρόσωπα.
•Μην εγκαθιστάτε και χρησιµοποιείτε το Attica Mobile σε συσκευές, που έχετε επιτρέψει να έχουν πρόσβαση
άλλα άτοµα (µέσω του PIN σας ή του fingerprint sensor).
•Χρησιµοποιείτε το Attica e-banking µόνο µέσω των επίσηµων ιστοσελίδων της Attica Bank (www.atticabank.gr
ή www.digital.atticabank.gr) και όχι µέσω συνδέσµων (links) σε άλλα sites, µηχανές αναζήτησης ή e-mail.
•Χρησιµοποιήστε ΜΟΝΟ τις επίσηµες εφαρµογές του Attica Mobile, που βρίσκονται σε Google Play
και Apple App Store.

XOΡΗΓΙΕΣ

ΒΡΑ∆ΙΑ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΗ
Η Έρευνα στην Κοινωνία
και την πραγµατική Οικονοµία
Κάθε χρόνο πάνω από 1.600.000 επισκέπτες, σε περισσότερες από 400 ευρωπαϊκές
πόλεις, µετέχουν στη Βραδιά του Ερευνητή, µε στόχο την εξοικείωση του κοινού µε τον κόσµο
της έρευνας, σε ποικίλα πεδία επιστηµονικών δραστηριοτήτων και εφαρµογών.
Για έβδοµη συνεχή χρονιά, η Attica Bank συµµετείχε ως Χορηγός στη φετινή εκδήλωση
του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, που πραγµατοποιήθηκε στις 27/11/2020,
στο εµβληµατικό κτήριο Αβέρωφ, µέσω live streaming.
Η εναρκτήρια τηλε-εκδήλωση, µε τη συµµετοχή ερευνητικών οµάδων του Εθνικού
Μετσόβιου Πολυτεχνείου, Πανεπιστηµίων της Αθήνας, Ερευνητικών Κέντρων,
σχολείων, συνεργαζόµενων φορέων και χορηγών, µεταδόθηκε στο κανάλι
www.youtube.com/ntuaren.
Στην τελετή έναρξης της εκδήλωσης σύντοµο χαιρετισµό απηύθυνε ο Πρόεδρος ∆.Σ.
της Τράπεζας, κ. Κωνσταντίνος Μακέδος, ο οποίος, µεταξύ άλλων, ανέφερε ότι
"Η Βραδιά του Ερευνητή είναι οργανικά συνδεδεµένη µε τη στρατηγική και την ενεργό
πολιτική της Attica Bank, για την ανάπτυξη της καινοτοµίας, στηριγµένη στην έρευνα
της τεχνολογίας, µε έµφαση στην τεχνογνωσία των µηχανικών”. Ο κ. Μακέδος
κλείνοντας, ανέφερε ακόµα ότι η συγκεκριµένη εκδήλωση, σε συνδυασµό
µε την αξιοποίηση των δυνατοτήτων και των ευκαιριών που δηµιουργεί το Ταµείο
Ανάκαµψης, "φωτίζει" και κινητοποιεί όλους για την κατανόηση της αξίας της έρευνας
και της τεχνολογίας, αλλά και της ενσωµάτωσής της στο παραγωγικό µοντέλο
της χώρας. «Είµαστε όλοι ενωµένοι στον κοινό αυτόν αγώνα», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Κατά τη διάρκεια της διαδικτυακής εκδήλωσης, το κοινό, οι πολίτες της Αθήνας
και όλης της χώρας, µε έµφαση στους µαθητές - σε στενή συνεργασία µε το υπουργείο
Παιδείας - φοιτητές και εκπαιδευτικούς, είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν ερευνητές,
βιώνοντας διαδικτυακά µε ασφάλεια, µέσω live streaming, πρότυπες εφαρµογές
αντιµετώπισης της πανδηµίας, που ήταν το κεντρικό ειδικό θέµα της φετινής εκδήλωσης.
∆υναµική ήταν και η παρουσία νεοφυών επιχειρήσεων καινοτοµίας και οµάδων νέων
ερευνητών στο πεδίο αυτό.
Η Βραδιά του Ερευνητή στοχεύει στο πέρασµα της έρευνας στην κοινωνία,
στη δηµιουργία θέσεων εργασίας του επιστηµονικού δυναµικού, στη στήριξη
της επιχειρηµατικότητας των νέων, καθώς και στην ένταξη νεοφυών επιχειρήσεων
καινοτοµίας στην πραγµατική οικονοµία.

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ
Συνέντευξη του ∆ιευθυντή Καταστήµατος Πειραιά,
κου Γιώργου Κιούση

Πόσα χρόνια έχει παρουσία το κατάστηµα
της Τράπεζας στην πόλη του Πειραιά και πώς
αξιολογείτε τη µέχρι τώρα παρουσία του;

Το συγκεκριµένο Κατάστηµα δραστηριοποιείται στην πόλη
πάνω από µια εικοσαετία. Ωστόσο, το brand name
της Τράπεζας στον Πειραιά διαθέτει βαθύτερο ιστορικό
υπόβαθρο. Η Attica Bank, µέσω του παλαιού καταστήµατος
(165), από το 1972 προσφέρει υπηρεσίες σε επιχειρηµατίες
και ιδιώτες, µε µεγάλη αξιοπιστία και συνέπεια. Συνεπώς,
το Κατάστηµα, ως συνέχεια του παλαιού, φέρει µια βαριά
κληρονοµιά, που το κατατάσσει στα χρηµατοπιστωτικά
ιδρύµατα, που έχουν καταγραφεί στις ιστορικές οικονοµικές
σελίδες της πόλης του Πειραιά. Το Κατάστηµα από
το καλοκαίρι του 2007 ανέλαβε την τεράστια ευθύνη
της οµογενοποίησης της πελατείας του παλαιού µε τη νέα
δική του. Όσοι καταλαβαίνουν την ψυχολογία ενός
παλιού πελάτη και την αντιµετώπιση που θέλει
να συνεχίσει να έχει, καταλαβαίνουν τη δυσκολία του
εγχειρήµατος για το προσωπικό. Ένας δυσαρεστηµένος
πελάτης µε ιστορικό συνεργασίας στην Τράπεζα µπορεί
εύκολα να σε δυσφηµίσει περισσότερο από κάποιον νέο.
Το ανθρώπινο δυναµικό του Καταστήµατος σε αυτή την
υποχρέωση της ταύτισης του παλαιού µε το νέο τα πήγε
περίφηµα, διατηρώντας τη φήµη της Τράπεζας στην πόλη.
Ένα τραπεζικό κατάστηµα αξιολογείται σε πολλά επίπεδα,
µε βασικότερο τις σχέσεις Προσωπικού-Πελατών. Είναι η
πρώτη ύλη, η µαγιά, για όσα, καλά ή κακά, επακολουθήσουν.
Ακολουθούν η αξιοπιστία, η συνέπεια, η ενηµέρωση,
η ταχύτητα αποφάσεων, η καθοδήγηση του πελάτη ως προς
τη διευθέτηση και επίλυση των αναγκών του. Με απλά λόγια,
το κατάστηµα και κατ’ επέκταση η Τράπεζα, διατηρεί θεσµική
παρουσία σε υψηλό επίπεδο και αποτελεί σηµείο αναφοράς
στην οικονοµική ζωή της πόλης.

Το σηµερινό πελατολόγιό σας τι κατηγορίες
συναλλασσοµένων περιλαµβάνει κυρίως;

Η Τράπεζα, από την επανίδρυσή της, απευθύνεται στα ευρύτερα
οικονοµικά πληθυσµιακά στρώµατα: µικροµεσαίους και ιδιώτες.
Ο Πειραιάς, ως πρώτο λιµάνι της χώρας, είχε µέχρι τη δεκαετία
του 1990 πλεονέκτηµα στους τοµείς συναλλάγµατος
και Εισαγωγικού - Εξαγωγικού εµπορίου. Το παλαιό κατάστηµα
τροφοδοτείτο µε πελάτες από τον χώρο της Ναυτιλίας και
της Βιοµηχανίας. Σήµερα ο κύριος όγκος αυτών των πελατών
έχει εκλείψει, αναγκάζοντας το νέο Κατάστηµα να στραφεί
στο λιανεµπόριο και τις µικρές επιχειρήσεις, που αποτελούν
πλέον τον κορµό του πελατολογίου. Ατοµικές -κυρίως εµπορικέςεπιχειρήσεις, ελεύθεροι επαγγελµατίες, επιστήµονες, µισθωτοί,
συνταξιούχοι, απασχολούµενοι στον ευρύτερο ναυτιλιακό κλάδο.
Με δεδοµένες τις γενικότερες αλλαγές στον τραπεζικό
τοµέα, στην οικονοµία και την κοινωνία τα τελευταία
χρόνια, σε ποιες κατηγορίες δανειοληπτών απευθύνεστε;
Κυρίως προς µικροµεσαίες επιχειρήσεις και επαγγελµατίες
ή προς ιδιώτες;

Στα πλαίσια των πρόσφατων οργανογραµµατικών αλλαγών
στην Τράπεζα, το Κατάστηµα, ενώ µέχρι πρότινος ήταν
επιχειρηµατικό κέντρο, πλέον λειτουργεί ως κατάστηµα λιανικής.
Ως αποτέλεσµα, η στόχευση του Καταστήµατος µετατοπίζεται
πλέον από τις µεγάλες επιχειρήσεις στους ιδιώτες και τις µικρές
επιχειρήσεις, κάτι στο οποίο συντείνουν και οι γενικότερες
αλλαγές στην οικονοµία και στην κοινωνία.
Ειδικότερα σήµερα λόγω της πανδηµίας, ποια εµπειρία
έχετε αποκοµίσει, σε σχέση µε τις ανάγκες των
δανειοληπτών και την ανταπόκριση της Τράπεζας;

∆υστυχώς η κρίση της πανδηµίας και οι περιορισµοί
που επιβλήθηκαν, π.χ. στη µετακίνηση, επέδρασαν αρνητικά
στην οικονοµική δραστηριότητα του λιµανιού. Πολίτες
και επιχειρήσεις προσαρµόζονται στα νέα δεδοµένα.
Πολλοί πελάτες στράφηκαν στα εναλλακτικά δίκτυα τραπεζικής
που προσφέρουµε (πωλήσεις µέσω πλατφόρµας ηλεκτρονικού
εµπόρου, e-banking, κάρτες ανέπαφων συναλλαγών, κ.ά.)

Η ιδιαιτερότητα του Πειραιά, ως πόλη µε το µεγαλύτερο λιµάνι της χώρας, σας δίνει κάποια πλεονεκτήµατα
στον συνολικό σας σχεδιασµό ή µήπως τα προϊόντα της Τράπεζας χρειάζεται να έχουν µία ιδιαίτερη στόχευση,
π.χ. προς µικροµεσαίες επιχειρήσεις, που η δραστηριότητά τους εξαρτάται ή έχει σχέση µε τη συνολικότερη αγορά,
που δηµιουργεί το Λιµάνι ως διαµετακοµιστικό κέντρο και κέντρο διακίνησης εµπορευµάτων και επιβατών;

Μέχρι το 1990 η πόλη του Πειραιά δραστηριοποιείτο γύρω από το Λιµάνι και τη Ναυτιλία. Σήµερα δεν ισχύει αυτό.
Σταδιακά µεγάλες εταιρείες (ναυτιλιακές, εµπορικές, µεταφορικές) έχουν αλλάξει έδρα και µεταφερθεί εκτός πόλης.
Τεχνολογία και Logistics επέφεραν σηµαντικό πλήγµα στην πόλη, όπου έχουν αποµείνει µικρά Ναυτιλιακά Πρακτορεία, µικρές
Επιχειρήσεις ∆ιαµεσολαβητικού Χαρακτήρα και Παροχής Υπηρεσιών, Τουριστικά και Ταξιδιωτικά Γραφεία. Τα τελευταία δύο
χρόνια εµφανίζονται νέες µικρές βιοτεχνίες, κυρίως στην ένδυση και τις σιδηροκατασκευές, που όµως δεν βρίσκουν πρόσβαση
σε δανεισµό. Σηµειώνεται ότι το εµπόριο στον Πειραιά, που σε ποσοστό 85% βασιζόταν σε εισαγόµενα προϊόντα, λόγω
της κρίσης αλλάζει προσανατολισµό και κινείται προς την εγχώρια παραγωγή, λόγω κέρδους αλλά και λόγω δυσκολίας
δανεισµού από τις τράπεζες. Όµως η εγχώρια παραγωγή δεν έχει τις δυνατότητες να καλύψει τη ζήτηση, εποµένως η Τράπεζα
θα κινηθεί προς τη χρηµατοδότηση είτε του Εµπορίου, είτε των µονάδων εγχώριας παραγωγής. Αναλύοντας την τάση στην αγορά,
η Τράπεζα θα πρέπει να κινηθεί προς τη χρηµατοδότηση µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων βιοτεχνικού χαρακτήρα.
Κατά την κρίση, ο Πειραιάς υπέστη στατιστικά το µεγαλύτερο κλείσιµο εµπορικών καταστηµάτων. Σήµερα, ενώ υπάρχει µεγάλο
ενδιαφέρον για την επαναλειτουργία αυτών, δεν υπάρχει χρηµατοδότηση για τον εξοπλισµό τους. Ως εκ τούτου, η Τράπεζα
πρέπει να διερευνήσει χρηµατοδοτικά εργαλεία και προϊόντα προς αυτή την κατεύθυνση. Ζητούµενο είναι η επιστροφή
στην εξωστρέφεια, ώστε να αξιοποιηθούν οι πόροι του Ταµείου Ανάκαµψης και η ενίσχυση των επιχειρήσεων -µικρών
και µεγάλων- και νοικοκυριών.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ATTICA ECONOMIC REVIEW
Με τη συνεργασία του ΙΟΒΕ
ATTICA ECONOMIC REVIEW ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ
Οικονοµίες και κοινωνίες σε ολόκληρο τον κόσµο συνεχίζουν να είναι εγκλωβισµένες στην
αποσταθεροποιητική παρουσία του κορωνοϊού, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη η εξάπλωσή του.
Από την αρχή του τέταρτου τριµήνου γίνονται αισθητές στην ευρωπαϊκή και την παγκόσµια οικονοµία
οι επιδράσεις της νέας έξαρσης της πανδηµίας του COVID-19, ιδίως στην Ευρώπη, που βρίσκεται
στο επίκεντρο της αναζωπύρωσης της κρίσης, το κλίµα στην Ευρωζώνη επιδεινώνεται, ενώ σηµειώνει
πτώση η ισοτιµία ευρώ/δολαρίου. Οι προσδοκίες για τις εκλογές συγκράτησαν τις αγορές των ΗΠΑ.
Η µηνιαία παρουσίαση του οικονοµικού κλίµατος στο ATTICA ECONOMIC REVIEW, που συντάσσει
για λογαριασµό της Τράπεζας το ΙΟΒΕ, αναγκαστικά για άλλη µια φορά έχει µονοθεµατικό χαρακτήρα,
καθώς καταγράφει «Το δεύτερο κύµα της πανδηµίας και τις δυνατότητες της οικονοµίας».
Οι επιπτώσεις της δεύτερης φάσης της υγειονοµικής κρίσης στην Ευρώπη αναµένεται πως θα γίνουν
περισσότερο αισθητές στους επόµενους µήνες, εξαιτίας της επιβολής lockdown σε αρκετές χώρες από
τον Νοέµβριο. Από την άλλη πλευρά, οι ραγδαίες εξελίξεις σχετικά µε την αντιµετώπιση της πανδηµίας
(δηµιουργία εµβολίου) βελτιώνουν τις προσδοκίες για την αντιµετώπιση του νέου κορωνοϊού και
ακολούθως για την πορεία της παγκόσµιας οικονοµίας.
Σε ό,τι αφορά στη χώρα µας, καταγράφεται έντονη επίδραση της υγειονοµικής κρίσης στο ΑΕΠ και
το Γ’ τρίµηνο του 2020 (-11,7%, από -14,2% στο Β’ τρίµηνο). Προήλθε κατά κύριο λόγο από την ιδιαίτερα
ισχυρή πτώση του τουρισµού (εξαγωγές υπηρεσιών: -80,0%). Άνοδος σε ιδιωτική (+1,0%) και δηµόσια
κατανάλωση (+4,4%), ως αποτέλεσµα των έκτακτων παρεµβάσεων για την πανδηµία. Ενίσχυση
επενδύσεων σε Κατοικίες (+6,6%) και Λοιπές Κατασκευές (+3,3%). Ύφεση 8,5% στο εννεάµηνο
του 2020.
Αξίζει να σηµειωθεί ο 12-µηνος ρυθµός ετήσιας αύξησης των ιδιωτικών τραπεζικών καταθέσεων,
ο οποίος κατέγραψε υψηλό 12-ετίας τον Οκτώβριο, µε 11,6% και η πιστωτική επέκταση προς
τις επιχειρήσεις. Το σύνολο των νέων δανείων τακτής λήξης προς τις Μη Χρηµατοπιστωτικές Επιχειρήσεις
το διάστηµα Μαρτίου-Οκτωβρίου 2020 ξεπέρασε τα €11,1 δισεκατοµµύρια.
Οι άµεσες παρεµβάσεις στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων, θα ανασχέσουν σε κάποιο βαθµό
τις αρνητικές επιδράσεις των µέτρων προστασίας της δηµόσιας υγείας. Ωστόσο, η επίδρασή τους
εκ των πραγµάτων θα είναι διαφορετική σε σύγκριση µε την περίοδο Μαρτίου-Μαΐου. ∆εδοµένου ότι
πολλές επιχειρήσεις και νοικοκυριά πιέστηκαν έντονα τότε, το αρνητικό αποτέλεσµα της τρέχουσας
περιόδου ενδεχοµένως να µην µπορεί να αµβλυνθεί εξίσου από τα νέα µέτρα στήριξης.
Το ειδικό θέµα του δελτίου καλύπτει την επίδραση της πανδηµίας σε επιµέρους κλάδους το Γ’ τρίµηνο.
Ενδεικτικά, οι µεγαλύτερες απώλειες δραστηριότητας καταγράφηκαν σε κλάδους παροχής υπηρεσιών
όπως ο τουρισµός, η εστίαση, οι χρηµατοπιστωτικές και µεταφορικές υπηρεσίες.

∆είτε όλη την ανάλυση εδώ.

