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ΕDITORIAL

Οτιδήποτε κάνουµε, 
όλα τα έργα που «τρέχουµε»,
η βάση της εργασίας µας περιστρέφεται 
γύρω από δύο λέξεις: εµπειρία πελάτη.

Η Attica Bank, αναγνωρίζοντας τη σηµασία 
της εµπειρίας του πελάτη ως το βασικό µέσο 
διαφοροποίησης σε ένα συνεχώς αυξανόµενο 
ανταγωνιστικό περιβάλλον, τόσο στην εγχώρια 
όσο και στην παγκόσµια αγορά, σχεδιάζει πλέον 
προϊόντα και νέες ψηφιακές υπηρεσίες, µε γνώµονα 
την επίτευξη της πιο απλοποιηµένης και φιλικής 
προς τον πελάτη εµπειρίας. H τράπεζα κατανοεί 
πως αυτή θα είναι η ειδοποιός διαφορά που θα 
προσελκύσει νέο πελατολόγιο, διασφαλίζοντας 
παράλληλα τη µέγιστη ικανοποίηση του 
υφιστάµενου πελατολογίου της.

Λαµβάνοντας τη στρατηγική απόφαση 
για υιοθέτηση ενός υβριδικού µοντέλου 
Καταστηµάτων, του οποίου σκοπός θα είναι 
ο βέλτιστος συνδυασµός της ανθρώπινης 
εξυπηρέτησης µε τον νέο ψηφιακό κόσµο, 
στην Attica Bank στοχεύουµε ο πελάτης να έχει 
τη δυνατότητα διενέργειας των καθηµερινών του 
συναλλαγών, µε απλό και µινιµαλιστικό τρόπο, 
χωρίς περιττές «τριβές» σε ένα διακαναλικό 
περιβάλλον – να µπορεί δηλαδή να ξεκινήσει 
µια ενέργεια σε ένα κανάλι και να την ολοκληρώσει 
σε κάποιο άλλο κατά βούληση και στο δικό του 
χρόνο, µε οµοιόµορφο τρόπο. 

Η ψηφιακή πτυχή εµπειρίας του πελάτη 
αποτελεί µέρος ενός ευρύτερου συνόλου 
και πρέπει να βελτιστοποιηθεί, για να ενσωµατωθεί 
απρόσκοπτα µε την δια ζώσης εξυπηρέτηση, 
προκειµένου να εξασφαλιστεί έτσι η οµαλή του 
διαδροµή, αυτό δηλαδή που αποκαλούµε 
“frictionless customer journey”. 
Επιπλέον, θα επενδύσουµε σηµαντικά στην ψηφιακή 
κατάρτιση του ανθρώπινου κεφαλαίου µας, 
εξασφαλίζοντας έτσι την απαραίτητη τεχνογνωσία, 
που πρέπει να διαθέτει για την αποδοτικότερη και 
φιλικότερη παροχή υπηρεσιών προς όλα τα 
τµήµατα πελατών.

Του Παναγιώτη ∆ιβριώτη, 
Chief Retail Officer 
και µέλους της Εκτελεστικής Επιτροπής 
της Attica Bank.

Ο κύριος ∆ιβριώτης διαθέτει 
15ετή εµπειρία σε ανώτερες θέσεις 
ευθύνης στον τραπεζικό κλάδο, 
ως επικεφαλής στον Τοµέα 
της Λιανικής Τραπεζικής στην Ελλάδα 
και το εξωτερικό, καθώς επίσης 
και ως ∆ιευθυντής Λιανικής και ∆ικτύου. 
Είναι κάτοχος πτυχίου Marketing 
& Management από το Οικονοµικό 
Πανεπιστήµιο Αθηνών, ενώ διαθέτει 
και µεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών 
στην Επιχειρησιακή Έρευνα από 
το London School of Economics (UK) 
και στη ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων από 
το Bocconi School of Management (IT).

Εµπειρία πελάτη 
στον νέο ψηφιακό κόσµο.
Η επιτοµή της στρατηγικής µας.

Προς την επίτευξη αυτού του στόχου, σχεδιάζουµε την ουσιαστική και δοµική αναβάθµιση 
των ψηφιακών µας υπηρεσιών στα πρότυπα των επιτυχηµένων challenger και neo banks του 
εξωτερικού, ακολουθώντας µία ολιστική προσέγγιση για την υλοποίησή τους, έτσι ώστε να 
δηµιουργήσουµε µία ψηφιακή εµπειρία προς όφελος του πελάτη, η οποία θα είναι 
προσαρµοσµένη στις ιδιαίτερες ανάγκες του. 
Κατανοώντας ωστόσο, πως η διαδικασία αυτή είναι διαρκής και επαναλαµβανόµενη, 
λειτουργώντας πρωτίστως µε πελατοκεντρική συνείδηση, θέτουµε τις απαραίτητες 
διαδικασίες επαναξιολόγησης όλων των customer journeys µε βάση την ανατροφοδότηση 
που λαµβάνουµε από τους πελάτες µας, έτσι ώστε να προβαίνουµε συνεχώς σε απαραίτητες 
αναπροσαρµογές, συνεκτιµώντας όλες τις νέες τάσεις και τις διαφοροποιούµενες ανάγκες 
τους, όπως αυτές κάθε φορά προκύπτουν.
Για την επίτευξη όλων των προαναφερόµενων, την απρόσκοπτη εφαρµογή της νέας µας 
στρατηγικής, αλλά και για τη διασφάλιση της επίτευξης των υψηλών στόχων που έχουµε θέσει, 
δεν µπορούµε και δεν θα κάνουµε απλά µικρά-µικρά βηµατάκια κάθε φορά.  

Πρόκειται για ένα τεράστιο 
άλµα προς έναν νέο και 
απαιτητικό ψηφιακό κόσµο, 
που θα µας φέρει µπροστά 
από τον ανταγωνισµό στον τοµέα 
της εµπειρίας πελάτη και υψηλά 
στη συνείδηση των πελατών µας, ως 
η πλέον ψηφιακά 
µετασχηµατισµένη Τράπεζα 
στην αγορά των 
χρηµατοοικονοµικών 
υπηρεσιών.

Η συνέχεια επί των καταστηµάτων 
και επί των οθονών µας.



KOINΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

H Attica Bank, στο πλαίσιο του συντονισµένου προγράµµατος 
δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, στηρίζει ακόµη µια φορά 
την κοινωνία - και συγκεκριµένα το Εθνικό Σύστηµα Υγείας της χώρας -  
µε τη δωρεά ενός πλήρως εξοπλισµένου ασθενοφόρου οχήµατος 
στο Εθνικό Κέντρο Άµεσης Βοήθειας.

Ο Πρόεδρος της Attica Bank, κ. Κώστας Μητρόπουλος, δήλωσε: 

"H Attica Bank αθροίζει τις δυνάµεις της στην εθνική συλλογική προσπάθεια για το γρήγορο 
ξεπέρασµα της πανδηµίας και των πολύπλευρων συνεπειών της στην ελληνική κοινωνία 
και οικονοµία. Με το πρόγραµµα εταιρικής ευθύνης στηρίζουµε ευάλωτες κοινωνικές οµάδες 
και συµβάλλουµε στην ενίσχυση  του  συστήµατος υγειονοµικής περίθαλψης,  όχι µόνο 
για την αντιµετώπιση της τρέχουσας κρίσης αλλά και κάθε µελλοντικής απειλής".  

Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος της Attica Bank, κ. Θεόδωρος Πανταλάκης, δήλωσε: 

"Συνεχίζουµε τις επιχειρηµατικές και κοινωνικές πρωτοβουλίες για την αντιµετώπιση 
των πρωτόγνωρων συνεπειών, που επέφερε ο Covid-19. Με συναίσθηση της κοινωνικής µας 
ευθύνης και ως ελάχιστο δείγµα στήριξης στις υγειονοµικές αρχές της χώρας µας και 
σε όλους όσοι εργάζονται στην πρώτη γραµµή για τη δηµόσια Υγεία και παραδίδουµε ένα 
πλήρως εξοπλισµένο ασθενοφόρο όχηµα στο ΕΚΑΒ και εκφράζουµε τη δέσµευσή µας 
για υποστήριξη του έργου του".

Κατά τη διάρκεια τελετής παράδοσης του οχήµατος, θερµές ευχαριστίες προς τη ∆ιοίκηση 
της Τράπεζας, απηύθυνε και ο Πρόεδρος του ΕΚΑΒ, κ. Νικόλαος Παπαευσταθίου, 
ο οποίος, µεταξύ άλλων, τόνισε ότι τέτοιου είδους πράξεις αλληλεγγύης και προσφοράς, ειδικά 
κατά τη διάρκεια της τρέχουσας υγειονοµικής κρίσης λόγω του SARS-CoV-2, αποτελούν 
ελπιδοφόρο µήνυµα στην προσπάθεια στήριξης του ξεχωριστού έργου των διασωστών 
του ΕΚΑΒ, ο οποίος αποτελεί τον µοναδικό δηµόσιο φορέα παροχής δωρεάν επείγουσας 
προ νοσοκοµειακής φροντίδας. 

Η απόφαση εντάσσεται στο πλαίσιο της συλλογικής εθνικής προσπάθειας 
για την αντιµετώπιση των συνεπειών της πανδηµικής κρίσης αλλά 
και του ολοκληρωµένου προγράµµατος κοινωνικής υπευθυνότητας της Τράπεζας.  

Η παραλαβή του ασθενοφόρου πραγµατοποιήθηκε την Παρασκευή 19 Ιουνίου 
και ώρα 10 το πρωί, στους χώρους του ΕΚΑΒ, παρουσία του Προέδρου της Attica Bank, 
κ. K. Μητρόπουλου, του ∆ιευθύνοντος Συµβούλου της Attica Bank, κ. Θ. Πανταλάκη, 
του Προέδρου ΕΚΑΒ κ. Ν. Παπαευσταθίου, του ∆ιευθυντή Ιατρικών Υπηρεσιών ΕΚΑΒ, 
κ. ∆. Πύρρου και του Προέδρου & ∆ιευθύνοντος Συµβούλου της Mercedes-Benz Hellas, 
κ. Ι. Καλλίγερου.



ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Το workshop περιελάµβανε 3 απλές κατασκευές, για τις οποίες τα παιδιά κλήθηκαν 
να µοιραστούν τις σκέψεις τους, ενώ στη συνέχεια η συζήτηση κινήθηκε γύρω 
από την πανδηµία του covid-19 και τα πιθανά οφέλη, που µπορεί να προέκυψαν 
για κάθε παιδί ξεχωριστά, για την οικογένεια και το φιλικό περιβάλλον τους 
αλλά και για την ανθρωπότητα γενικότερα. Χρησιµοποιώντας τουβλάκια Lego, 
τα παιδιά απάντησαν σε κάθε µία από τις ερωτήσεις µε ξεχωριστές κατασκευές, 
αιτιολογώντας τις επιλογές τους. Στο τελευταίο µέρος του workshop, µέσω 
των κατασκευών τους, µίλησαν για τα ενδεχόµενα οφέλη που είχε η πανδηµία 
στον πλανήτη ως οικοσύστηµα και για τους τρόπους µε τους οποίους ο καθένας 
από εµάς µπορεί να συµβάλει στο θέµα της κλιµατικής αλλαγής. 
Στο τέλος έστειλαν το δικό τους µήνυµα στους ισχυρούς του κόσµου, 
µε προτάσεις φιλικές προς το περιβάλλον.
Κατά τη διάρκεια του workshop, τα παιδιά δέχτηκαν επίσκεψη από τον ∆ιευθύνοντα 
Σύµβουλο της Attica Bank, κ. Θεόδωρο Πανταλάκη, ο οποίος ενηµερώθηκε 
για τις κατασκευές τους και στη συνέχεια απηύθυνε µήνυµα για την Επέτειο 
της Ηµέρας της Γης και την προστασία του περιβάλλοντος.

Η δεύτερη φάση του workshop πραγµατοποιήθηκε µέσω video call µε τη συµµετοχή 
τεσσάρων παιδιών, ηλικιών και πάλι από 11 έως 13 ετών, και την ίδια διαδικασία 
κατασκευών και ερωτήσεων.

Τα αποτελέσµατα του workshop θα δηµοσιευτούν σύντοµα στην πλατφόρµα της 
εταιρείας, που έχει δηµιουργηθεί για τον σκοπό αυτό. Τα συνολικά αποτελέσµατα 
του workshop για όλα τα παιδιά, που έλαβαν µέρος από 67 χώρες του κόσµου, 
αναµένεται να δηµοσιευθούν το προσεχές φθινόπωρο.

Lego 
Serious 
Play. 
50η 
ΕΠΕΤΕΙΟΣ 
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 
ΤΗΣ ΓΗΣ.
Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το workshop, 
που διοργάνωσε η Attica Bank σε συνεργασία 
µε την εταιρεία Better Future, στα πλαίσια 
των δράσεων για τον εορτασµό της 50ης 
επετείου της Ηµέρας της Γης.
Η πρώτη φάση του workshop πραγµατοποιήθηκε 
µε τη διά ζώσης συµµετοχή πέντε παιδιών 
εργαζοµένων της Attica Bank, ηλικιών 
από 11 έως 13 ετών. Τα παιδιά, υπό την επίβλεψη 
και την καθοδήγηση συντονιστή, χρησιµοποίησαν 
τη µέθοδο Lego Serious Play ως βασικό µέσο 
για να εκφράσουν τις σκέψεις τους και να 
απαντήσουν σε ερωτήσεις που τους τέθηκαν.



ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στο Attica Economic Review Ιουνίου 2020 υπάρχει και ένα εξαιρετικό ειδικό αφιέρωµα, 

µε τίτλο «Περιβάλλον και κλιµατική αλλαγή: Προκλήσεις και ευκαιρίες στην Ελλάδα 

και την Ευρώπη».  Στο αφιέρωµα καταγράφονται οι ευκαιρίες για παραγωγικές επενδύσεις 

που παρουσιάζονται µέσα από την εφαρµογή της Πράσινης Συµφωνίας της ΕΕ, 

εξειδικεύονται αναλυτικά οι τοµείς και οι στόχοι, οι δράσεις και οι τρόποι χρηµατοδότησής 

τους. Γίνεται αναφορά στον νέο νόµο για το περιβάλλον και στις προβλέψεις του, όπου 

τονίζεται η ανάγκη γρήγορης µετατροπής της ελληνικής οικονοµίας από γραµµική σε κυκλική. 

Επισηµαίνεται ότι η Ελλάδα έχει σηµαντικές δυνατότητες σύγκλισης µε την υπόλοιπη Ευρώπη 

στην εφαρµογή της κυκλικής οικονοµίας και ειδικότερα σε θέµατα διαχείρισης στερεών 

αποβλήτων. Τέλος, τονίζεται µε έµφαση ότι το κόστος από τη µη εφαρµογή δράσεων 

για την προσαρµογή στην κλιµατική αλλαγή θα είναι µεγάλο και θα αφορά σχεδόν 

όλους τους παραγωγικούς τοµείς της ελληνικής οικονοµίας. 

Η εφαρµογή των νέων πολιτικών για το περιβάλλον και το κλίµα απαιτούν αλλαγές 

στο παραγωγικό πρότυπο και σηµαντικές επενδύσεις. 

∆είτε όλη την ανάλυση εδώ.

ATTICA ECONOMIC REVIEW ΙΟΥΝΙΟΣ 2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ

Η Ελλάδα οφείλει να αξιοποιήσει τη γρήγορη αποκλιµάκωση της υγειονοµικής κρίσης 
στο εσωτερικό της, µεγάλη σηµασία έχει ο σχεδιασµός µεσοπρόθεσµων στρατηγικών, 
κοµβικής σηµασίας η ολοκλήρωση ενός αναπτυξιακού σχεδίου και η διαµόρφωση 
υποδοµών για την χρήση των πόρων του Ταµείου Ανάκαµψης της ΕΕ. Οι υποδοµές, 
η ενέργεια και το περιβάλλον έχουν προοπτικές σηµαντικών επενδύσεων, που µπορούν 
να χρηµατοδοτηθούν από το Ταµείο Ανάκαµψης. Το διεθνές άνοιγµα του τουρισµού αποτελεί 
πολύ σηµαντική εξέλιξη, που δεν ήταν δεδοµένη. Η τρέχουσα τουριστική περίοδος µπορεί 
να αποτελέσει σηµαντική παρακαταθήκη για τον τουρισµό στο επόµενο έτος.

Αυτές είναι οι κυριότερες επισηµάνσεις του ΙΟΒΕ στο µηνιαίο Attica Economic Review, 
στο οποίο αναλυτικότερα αναφέρονται  τα ακόλουθα:

•Ελλάδα-Οικονοµικό κλίµα: Παρά τις βαριές και άµεσες οικονοµικές επιπτώσεις 
    της πανδηµίας κατά το τετράµηνο Μαρτίου - Ιουνίου, τα µέτρα που εφαρµόστηκαν 
    σε εθνικό επίπεδο, φαίνεται ότι βοήθησαν την Ελλάδα,  µε αποτέλεσµα ο αντίκτυπος 
    στο ΑΕΠ της χώρας να αναµένεται µικρότερος σε σχέση µε άλλες χώρες της ΕΕ. 
    Ειδικά τον Ιούνιο, η µικρή βελτίωση της καταναλωτικής εµπιστοσύνης κάλυψε µέρος 
    της συνεχιζόµενης επιδείνωσης των επιχειρηµατικών προσδοκιών, ενώ η κάµψη 
    συνεχίστηκε σε Υπηρεσίες και Βιοµηχανία. Μικρή ανάκαµψη προσδοκιών 
    σε Λιανικό Εµπόριο και Κατασκευές.

•Μακροοικονοµικοί δείκτες:  Μεταποίηση -10% και λιανικό εµπόριο -25% τον Απρίλιο, 
   θετική εικόνα σε κατασκευές τον Μάρτιο και στην ανεργία το πρώτο τρίµηνο. 
    Μείωση εξαγωγών και εισαγωγών, µε το σχετικό ισοζύγιο να βελτιώνεται. 
    Ο αποπληθωρισµός συνεχίζεται.

•∆ηµόσια οικονοµικά: Το κόστος δανεισµού του δηµοσίου παρέµεινε σε χαµηλά επίπεδα.
    Σηµαντική µείωση των εσόδων τον Απρίλιο και µεγαλύτερες δαπάνες,  
    λόγω των παρεµβάσεων για την αντιµετώπιση της κρίσης και επιδείνωση 
    του δηµοσιονοµικού ισοζυγίου.

•Τράπεζες: Ενισχύθηκαν οι νέες πιστώσεις προς µη χρηµατοπιστωτικές επιχειρήσεις 
    το τρίµηνο του lockdown Μαρτίου-Μαΐου, ενώ συνεχίστηκε η µείωση των ΜΕ∆ 
    το πρώτο τρίµηνο του έτους.

•Ενέργεια και υποδοµές: Λόγω του µεγέθους και του µεγάλου πολλαπλασιαστή τους, 
    οι επενδύσεις σε ενέργεια, περιβάλλον και υποδοµές µπορούν να αποτελέσουν 
    την κινητήρια δύναµη της ανάκαµψης της ελληνικής οικονοµίας. Οι προσκλήσεις 
    για δηµόσια έργα υποδοµών ξεπερνούν τα 1,8 δις ευρώ, ενώ ανακόπηκε η ανοδική τάση 
    στις επενδύσεις. Το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας στη χονδρεµπορική αγορά ανέκαµψε 
    τον Μάιο, ενώ η κατανάλωση συνέχισε την πτωτική της πορεία.

•∆ιεθνής οικονοµία και  περιβάλλον: Το µέγεθος των πακέτων δηµοσιονοµικής στήριξης 
    στις περισσότερες ανεπτυγµένες οικονοµίες ανέρχεται πλέον σε διψήφια ποσοστά του ΑΕΠ.
    Αναµένεται µέση υποχώρηση του ΑΕΠ κατά 8% για το 2020. 
    Το διεθνές εµπόριο επιβραδύνθηκε κατά 12,1% τον Απρίλιο. 
    Ανακάµπτουν οι τιµές πετρελαίου και λοιπών εµπορευµάτων. 
    Τα διεθνή χρηµατιστήρια ανακτούν µέρος των απωλειών τους, σταθερά 
    και ελαφρά ανοδικά κινείται το ευρώ. 

https://www.atticabank.gr/el/investors/investor-financial-results/oikonomikes-analyseis?folder=2020%255Cmonthly_economic_report



