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ΕDITORIAL

Μιχάλης Ορφανάκος, ∆ιευθυντής
∆ιεύθυνση Επιχειρηµατικής Τραπεζικής 

Η χρονιά που κλείνει επεφύλαξε µεγάλες εκπλήξεις για όλους. Η πρωτοφανής πανδηµία του κορωνοϊού 
και η συνακόλουθη  αβεβαιότητα, η οποία παρατείνεται µε το δεύτερο lockdown, δηµιουργεί αναταράξεις 
στην παγκόσµια οικονοµική δραστηριότητα, επηρεάζοντας και την ελληνική οικονοµία. 
Με βάση το δυσµενές σενάριο των προβλέψεων της Τράπεζας της Ελλάδος, αναµένεται πτώση 
της δραστηριότητας στη χώρα µας κατά 9,4% το 2020 και πιο ισχυρή ανάκαµψη το 2021. 

Σε αυτή την πραγµατικότητα, ο ρόλος του Τραπεζικού Συστήµατος είναι κοµβικός και διττός: 
να προστατεύει τις πληττόµενες επιχειρήσεις και παράλληλα να παράσχει ρευστότητα στο σύνολο 
της οικονοµίας. Η συνεργασία µε τους φορείς της Πολιτείας είναι καίρια, ενώ η παράλληλη παροχή 
χρηµατοδοτήσεων εξ’ ιδίων πόρων παραµένει βαρύνουσας σηµασίας.  
Η Attica Bank κατά την πρώτη φάση επέλευσης της πανδηµίας και της εµφάνισης των συνεπειών της 
στην ελληνική οικονοµία δήλωσε δυναµικό «παρών» σε κάθε προσπάθεια στήριξης των επιχειρήσεων. 

Ειδικότερα, συµµετείχαµε στο πρόγραµµα επιδότησης τόκων, ώστε να παρασχεθεί έµµεση ρευστότητα 
στις επιχειρήσεις. Εφαρµόσαµε προγράµµατα αναστολών πληρωµών και παρατάσεων δόσεων 
δανείων για το 2020. ∆ιοχετεύσαµε στην αγορά σηµαντικό αριθµό δανείων στο πλαίσιο 
του προγράµµατος ΤΕΠΙΧ ΙΙ της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, ενώ καλύψαµε και εκταµιεύσαµε
ήδη το 100% του ποσού που µας είχε διατεθεί κατά την πρώτη φάση του Προγράµµατος 
Εγγυοδοσίας. Χρησιµοποιήσαµε επιπλέον και ίδιους πόρους, ώστε να καλυφθεί περαιτέρω 
το χρηµατοδοτικό κενό στην αγορά.   

Οι προοπτικές για το 2021 στηρίζονται σε µεγάλο βαθµό στο πόσο θα ευοδωθεί η προσπάθεια 
της Ε.Ε. για άµεση χορήγηση του εµβολίου, που θα αντιµετωπίζει αποτελεσµατικά τον ιό, επαναφέροντας 
σταδιακά το αίσθηµα ασφάλειας στην παγκόσµια κοινότητα και κατά συνέπεια και στη χώρα µας.

Οι Τράπεζες οφείλουν να συνεχίσουν να παρέχουν στήριξη στις επιχειρήσεις, έως ότου επανέλθει 
η ισορροπία στο οικονοµικό σύστηµα. Η παράταση ισχύος έως τον Ιούνιο 2021 του Προσωρινού 
Πλαισίου Στήριξης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, παρέχει δυνατότητα επέκτασης των προγραµµάτων 
αναστολής πληρωµών δανείων, όταν και όπου χρειάζεται. Παράλληλα, η αντίστοιχη επέκταση 
της δυνατότητας εκταµιεύσεων νέων δανείων στο πλαίσιο του Β’ Κύκλου του Προγράµµατος Εγγυοδοσίας 
της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας δηµιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες, ώστε να υπάρχει κατάλληλη 
διασπορά των χρηµατοδοτήσεων σε µεγάλο αριθµό επιχειρήσεων όλων των κλάδων της οικονοµίας. 

Οι στόχοι 
της Επιχειρηµατικής Τραπεζικής 
για το 2021

Στην Attica Bank παρακολουθούµε στενά τις εξελίξεις, ώστε, αν απαιτηθεί, να επεκταθεί το µέτρο 
αναστολών καταβολής δόσεων δανείων για το 2021 σε όσους κλάδους θα εξακολουθήσουν 
να πλήττονται, ενώ είµαστε κατάλληλα προετοιµασµένοι, ώστε ανάλογο επιτυχηµένο αποτέλεσµα 
να επιτευχθεί και κατά τη διάρκεια της Β’ φάσης του Προγράµµατος, που ξεκίνησε αυτή την περίοδο. 

Τα στελέχη της Τράπεζάς µας έχουν αναπτύξει µακροχρόνιες σχέσεις εµπιστοσύνης µε τις συνεργαζόµενες 
επιχειρήσεις, ενώ η στήριξη προς αυτές κατά την περίοδο της πανδηµίας ισχυροποιεί περαιτέρω τους µεταξύ 
µας δεσµούς. Επιπλέον, παραµένουµε ενεργοί στην αγορά, ώστε να διευρύνουµε την πελατειακή µας βάση 
µε νέες αξιόχρεες επιχειρήσεις, που καλούνται να διαχειριστούν πρόσκαιρα προβλήµατα λόγω της πανδηµίας. 

Εργαζόµαστε εντατικά όµως και στο εσωτερικό περιβάλλον. Βελτιώνοντας όλους τους δείκτες 
αποδοτικότητας και αποτελεσµατικότητας, συµµετέχουµε ενεργά στο πρόγραµµα µετασχηµατισµού 
της Τράπεζας και στην επιλογή για πλήρη ψηφιοποίηση εργασιών και πελατειακών σχέσεων. 
Έχουµε επιλέξει να µετατρέψουµε την κρίση σε ευκαιρία. 

Η Attica Bank και η Επιχειρηµατική Τραπεζική για το 2021 στοχεύoυν σε ισχυρή παρουσία στη χρηµατοδότηση 
της Ελληνικής Οικονοµίας. Χωρίς να εξαιρείται κανένας κλάδος, ιδιαίτερη προσοχή και έµφαση θα δοθεί 
στην Ενέργεια, µέσα από τον σχεδιασµό ειδικών καινοτόµων προϊόντων για τη χρηµατοδότηση 
φωτοβολταϊκών, στη Φαρµακοβιοµηχανία, καθότι αποτελεί κλάδο υψηλής προστιθέµενης αξίας, 
στα Logistics, όπου, µε την ενίσχυση του ηλεκτρονικού εµπορίου, έχει τονωθεί το ενδιαφέρον για ανάπτυξη 
και επενδύσεις και στον Αγροδιατροφικό Τοµέα, προκειµένου να ενισχυθεί η εξωστρέφεια του κλάδου.

Ολοκληρώνουµε, µέσω της Υποδιεύθυνσης Εθνικών και Υπερεθνικών Προγραµµάτων, τις επαφές 
µε ∆ιεθνείς Οργανισµούς, ώστε για πρώτη φορά στην ιστορία της η Τράπεζα στις αρχές του νέου έτους 
να προσφέρει χρηµατοδοτήσεις µε την εγγύηση διεθνών φορέων/οργανισµών. 

Φιλοδοξία και στόχος µας είναι η Attica Bank να είναι στο προσκήνιο, να αποτελεί βασικό 
συνοµιλητή της Ελληνικής επιχείρησης. Αφουγκραζόµαστε τις ανάγκες, που είναι µεταβαλλόµενες, 
και αξιολογούµε τα επενδυτικά πλάνα των  πελατών µας. 

Είµαστε παρόντες 
στο σήµερα και στο αύριο 
της ελληνικής οικονοµίας και των ελληνικών επιχειρήσεων.



ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Με το Καταναλωτικό ∆άνειο Attica Συµφέρον καλύπτονται εύκολα και άµεσα, µε σταθερή δόση για 
όλη τη διάρκεια του δανείου,  όλες οι προσωπικές και καταναλωτικές ανάγκες, όπως, για παράδειγµα 
έξοδα για δίδακτρα παιδιών, οφειλές προς το ∆ηµόσιο, έκτακτα έξοδα υγείας και άλλες δαπάνες, 
που µπορεί να προκύψουν στην καθηµερινή ζωή.
Το Attica Συµφέρον είναι δάνειο µε σταθερό επιτόκιο 11,75%, µε τη διάρκεια του να κυµαίνεται από 
6 έως 84 µήνες για ποσό από € 1.000 έως € 25.000. Παρέχεται, επίσης, δυνατότητα πρόωρης 
µερικής ή ολικής εξόφλησης του δανείου, χωρίς καµία επιβάρυνση.  

Η αγορά οικολογικού αυτοκινήτου γίνεται πλέον πιο προσιτή µε το δάνειο αυτοκινήτου Attica My Eco 
Car, µε σταθερό επιτόκιο για όλη τη διάρκεια του δανείου. 
Πρόκειται για δάνειο διάρκειας έως και 84 µηνών, που χρηµατοδοτεί την αγορά οικολογικού 
(ηλεκτρικό, υβριδικό ή µικροαυτοκίνητο τύπου L) αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης. 
Το ποσό του δανείου ανέρχεται µέχρι τα € 50.000 για την αγορά καινούριου οικολογικού 
αυτοκινήτου, µε 6,75% σταθερό επιτόκιο και µέχρι τα € 25.000 για την αγορά µεταχειρισµένου 
(παλαιότητας µέχρι 5 ετών) οικολογικού αυτοκινήτου µε 9,75% σταθερό επιτόκιο. 
Για αιτήσεις που θα υποβληθούν µέχρι και τις 31/12/2020 τα έξοδα εξέτασης δανείου είναι 
µηδενικά.

Νέα Eco - λογικά ∆άνεια Attica Bank
Με το βλέµµα στην προστασία 
του Περιβάλλοντος
Η Attica Bank παρουσιάζει µια σειρά νέων Καταναλωτικών ∆ανείων, 
µε σταθερά επιτόκια για όλη τη διάρκεια του δανείου, σχεδιασµένων 
να καλύπτουν σύγχρονες ανάγκες, προσωπικές και καταναλωτικές, 
και να στηρίζουν οικολογικούς τρόπους µετακίνησης 
και ενεργειακές παρεµβάσεις στις κατοικίες των πελατών της. 

Attica 
Συµφέρον

Attica 
My Eco Car 

Για όσους αγαπούν την ποδηλασία και ανυποµονούν για µία βόλτα µε ένα καινούργιο 
ηλεκτρικό ή συµβατικό ποδήλατο, η Attica Bank, µέσω του δανείου Attica My Eco Bike 
διευκολύνει την αγορά καινούριου ηλεκτρικού ποδηλάτου/µοτοποδηλάτου, ηλεκτρικής 
µοτοσυκλέτας ή ποδηλάτου.  
Το ποσό δανείου κυµαίνεται από  € 1.000 έως € 20.000 και η διάρκειά του από 6 έως 60 µήνες. 
Το επιτόκιο είναι σταθερό 6,75% για όλη τη διάρκεια του δανείου, ενώ για τις αιτήσεις 
που θα υποβληθούν µέχρι και τις 31/12/2020 τα έξοδα εξέτασης του δανείου είναι µηδενικά.

•Για την αγορά Οικολογικού Αυτοκινήτου ή Ποδηλάτου µπορεί κανείς να επωφεληθεί επίσης 
  από το Πρόγραµµα Επιδότησης Αγοράς Ηλεκτρικών Οχηµάτων ΚΙΝΟΥΜΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ, 
   του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και να ολοκληρώσει την αγορά
   µε την πρόσθετη χρηµατοδότηση των Attica My Eco Car & Bike της Attica Bank. 

Για την αναβάθµιση του ακινήτου σας,  συµβάλλοντας παράλληλα στην προστασία του περιβάλλοντος, 
το ∆άνειο Attica Εco Λύσεις προσφέρεται, µε σταθερό επιτόκιο, για τη χρηµατοδότηση εργασιών 
που αφορούν στην ενεργειακή αναβάθµιση. 
Ενδεικτικά, χρηµατοδοτούνται η αντικατάσταση κουφωµάτων, τοποθέτηση / αναβάθµιση 
θερµοµόνωσης, αναβάθµιση συστήµατος θέρµανσης / ψύξης, σύστηµα ζεστού νερού χρήσης (ΖΝΧ) 
µε χρήση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) και άλλες εργασίες που αναβαθµίζουν πλήρως 
την κατοικία σας.
Το δάνειο δύναται να ανέλθει έως και στο 100% του ποσού των τιµολογίων ή της προσφοράς 
ή των προτιµολογίων του εργολάβου, προµηθευτών ή της εταιρείας εγκατάστασης εξοπλισµού, 
µε ανώτατο ποσό τα € 25.000. 
Η διάρκεια του δανείου κυµαίνεται από 12 έως 84 µήνες και χορηγείται µε σταθερό επιτόκιο 7,90% 
για όλη τη διάρκεια του δανείου. Τέλος, παρέχεται δυνατότητα µείωσης του ονοµαστικού επιτοκίου 
του δανείου κατά 0,20 εκατοστιαίες µονάδες (0,20%), εφόσον πληρούνται συγκεκριµένες 
προϋποθέσεις για την αναβάθµιση του ακινήτου σας.  

Attica 
My Eco Bike 

Attica 
Εco Λύσεις 

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τον ιστότοπο της Τράπεζας 
www.atticabank.gr ή ένα από τα Καταστήµατα του ∆ικτύου της.

Σηµειώνεται ότι τα ανωτέρω αναφερόµενα επιτόκια είναι ονοµαστικά 
και επιβαρύνονται µε εισφορά Ν.128/75 (0,60%).



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Στις 11 Σεπτεµβρίου 2020 ανακοινώθηκε ο 1ος ∆ιαγωνισµός Πωλήσεων (Sales Rally) Ασφαλιστικών 
Προϊόντων Anytime / Interamerican, στον οποίο συµµετέχει όλο το ∆ίκτυο Καταστηµάτων της Τράπεζας. 
Η διάρκεια του Sales Rally  είναι από τη 15η Σεπτεµβρίου 2020 µέχρι και τη 15η Ιανουαρίου 2021.

Σκοπός του Sales Rally είναι:
• Η επίτευξη των παραγωγικών στόχων του Bancassurance 
• H αξιοποίηση του υφιστάµενου πελατολογίου
• H αύξηση των σταυροειδών πωλήσεων 
• Η αύξηση της διεισδυτικότητας των Ασφαλιστικών Προϊόντων στο πελατολόγιο της Τράπεζας 

Σύµφωνα µε τους όρους του ∆ιαγωνισµού προβλέπεται η επιβράβευση των Καταστηµάτων, που έρχονται πρώτα, 
τόσο σε µηνιαία παραγωγή, όσο και στη συνολική διάρκεια του διαγωνισµού, βάσει του ποσοστού επίτευξης στόχου.

Ήδη, για την πρώτη περίοδο του Sales Rally (15.09.20 – 14.10.20), έχουµε τη χαρά να παρουσιάσουµε 
τρία (3) Καταστήµατα που πέτυχαν τον στόχο, τα οποία και επιβραβεύτηκαν µε µία  δωροκάρτα των €100 
για κάθε συνάδελφο για αγορές από την αλυσίδα καταστηµάτων  ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ. 

Οι συνάδελφοι που επιβραβεύτηκαν ανά κατάστηµα είναι οι κάτωθι:

(1ο) Κατάστηµα Ρεθύµνου: Τίτος Καλλέργης, Στέλλα Μαυρίδου, Μαρία Νικολετάκη, Μαρία Μαυρεδάκη

(2ο) Κατάστηµα Πανεπιστηµίου: Γιώργος Καφετζόπουλος, Κωνσταντίνος Πούλιος, Νίκη Ιωάννου, 
Γεωργία Ευγγελίδου, Κώστας Κουράντος

(3ο) Κατάστηµα Πατησίων: ∆ιονύσης Παπαµιχαήλ, Μαρία Γκόνη, Μαρία Μπαϊκούση, Τζωρτζίνα Σπράουτ

Συγχαρητήρια στις οµάδες των τριών καταστηµάτων, που καταδεικνύουν µε τον πιο ξεκάθαρο τρόπο, 
ότι έχουµε τις δυνατότητες να πέτυχουµε τους στόχους µας και να αναπτύξουµε την Τράπεζά µας. 
Αρκεί να προσπαθήσουµε!  
Αναµένουµε από όλα τα άλλα καταστήµατα να ακολουθήσουν τον ίδιο δρόµο. 

1ο Sales Rally 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Κατάστημα Ρεθύμνου

Κατάστημα Πανεπιστημίου

Κατάστημα Πατησίων



ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

The Tipping Point (ΤΤP)
Φέρνοντας µαθητές 
σε επαφή µε τον κόσµο
Αναγνωρίζοντας τη µεγάλη σηµασία που έχει η ορθή επιλογή του ταλέντου στην απόκτηση 
δεξιοτήτων, αλλά και γενικά στον επαγγελµατικό προσανατολισµό, στο πλαίσιο Εταιρικής 
Κοινωνικής Ευθύνης της Τράπεζας, συνεργαζόµαστε µε τον Οργανισµό The Tipping Point (ΤΤP), 
που φέρνει σε επαφή µαθητές Γυµνασίων και Λυκείων µε επαγγελµατίες – πρότυπα. 

Πιο συγκεκριµένα, µε τη βοήθεια της τεχνολογίας, που εκµηδενίζει τις αποστάσεις 
και τον χρόνο, µέσω live τηλεδιασκέψεων ή/και video-απαντήσεων (ασύγχρονα) 
σε ειδική διαδραστική πλατφόρµα, µαθητές, ανεξαρτήτως γεωγραφικής περιοχής, 
οικονοµικής και κοινωνικής κατάστασης, διευρύνουν τους ορίζοντές τους και µαθαίνουν 
πέρα από στερεότυπα για επαγγέλµατα και ιδέες από ανθρώπους-πρότυπα (µέντορες)
σε όλο τον κόσµο - από γιατρούς και αγρότες του διπλανού νησιού, µέχρι µηχανικούς 
της NASA - τους οποίους δεν θα µπορούσαν να συναντήσουν διαφορετικά. 

Σκοπός του εγχειρήµατος αυτού είναι να ανακαλύψουν οι νέοι τα ενδιαφέροντά τους
και την κλίση τους, ώστε να λάβουν πιο συνειδητοποιηµένες αποφάσεις
για την ακαδηµαϊκή και επαγγελµατική τους πορεία. Αυτό µπορεί να γίνει
µε νέους που ζουν και στο πιο αποµακρυσµένο χωριό της Ελλάδας. 

Έως σήµερα, 320 σχολεία και κοινότητες έχουν ενταχθεί στο πρόγραµµα TTP,
µε τη σηµαντική υποστήριξη 718 εκπαιδευτικών-πρεσβευτών και την πολύτιµη 
συνεισφορά 1.657 µεντόρων, δίνοντας τη δυνατότητα σε 23.273 µαθητές να εµπνευστούν
και να συνδεθούν µε τη σύγχρονη αγορά εργασίας από την άνεση της τάξης τους.

Η Attica Bank τη φετινή χρονιά υποστηρίζει τη συµµετοχή 
µαθητών σε δώδεκα Γυµνάσια και Λύκεια σε όλη τη χώρα: 
1. Πειραµατικό ΓΕΛ Ηρακλείου Κρήτης, 2. 9ο ΓΕΛ Ιωαννίνων, 
3. 7ο Γυµνάσιο Καλαµάτας, 4. 3ο ΓΕΛ Λαµίας, 5. 3ο Γυµνάσιο 
Λάρισας, 6. Πειραµατικό ΓΕΛ Πάτρας, 7. 4ο ΓΕΛ Πύργου, 
8. 4ο ΓΕΛ Ρόδου, 9. 4ο ΓΕΛ Τρικάλων, 10. 1ο ΓΕΛ Χαλκίδας, 
11. 1ο ΕΠΑΛ Χανίων Κρήτης, 12. Μουσικό Σχολείο Χίου. 

Τέλος, πρέπει να σηµειωθεί ότι, πέρα από τα πρωτοπόρα 
χαρακτηριστικά του ΤΤΡ, στις µέρες µας, που η  ανθρώπινη 
επικοινωνία και η µετάδοση της γνώσης εµποδίζονται 
από την πανδηµία του νέου κορωνοϊού, το πρόγραµµα 
αυτό καθίσταται περισσότερο χρήσιµο και σε κάποιες 
περιπτώσεις απαραίτητο! 

Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να επισκεφθείτε
τον σύνδεσµο:
https://www.thetippingpoint.org.gr/ 



Η Attica Bank, αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα της προώθησης του Τοµέα της Καινοτοµίας, 
ο οποίος είναι ένας από τους βασικότερους παράγοντες για την ταχεία  ανάπτυξη της ελληνικής 
οικονοµίας, επέλεξε να είναι Υποστηρικτής της διαδικτυακής πλατφόρµας Elevate Greece, 
που δηµιούργησε πρόσφατα το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων. 

Την έναρξη λειτουργίας του Elevate Greece εγκαινίασε στις 13/10/2020, σε εκδήλωση, 
η οποία προβλήθηκε ζωντανά στο διαδίκτυο, ο Πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης. 
Στην τελετή έναρξης παρευρέθηκαν επίσης ο Υπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κ. Άδωνις Γεωργιάδης, 
οι Υφυπουργοί, κ. Χρίστος ∆ήµας και κ. Γιάννης Τσακίρης, ο Γενικός Γραµµατέας Έρευνας & Τεχνολογίας, 
κ. Αθανάσιος Κυριαζής, εκπρόσωποι της νεοφυούς επιχειρηµατικότητας αλλά και εκπρόσωποι 
των εταιρειών, που υποστηρίζουν το πρόγραµµα.

Η ψηφιακή πλατφόρµα Elevate Greece είναι επί της ουσίας µία «πύλη εισόδου» για την καταγραφή, ταυτοποίηση 
και χαρτογράφηση, των ελληνικών νεοφυών επιχειρήσεων, που λειτουργούν στη χώρα µας, µέσω της οποίας 
θα εγγράφονται και θα πιστοποιείται ότι χαρακτηρίζονται και επισήµως από την Πολιτεία 
ως «νεοφυείς». 

Σκοπός του συγκεκριµένου εγχειρήµατος είναι όχι µόνο η ανάδειξη των ελληνικών νεοφυών επιχειρήσεων 
(start-ups), που θα εγγραφούν στο πρόγραµµα, αλλά και η χρηµατοδοτική υποστήριξή τους - εφόσον πληρούν 
τα απαραίτητα κριτήρια- για µια οικονοµική ενίσχυση, που θα χρηµατοδοτήσει το 50% του ετήσιου µισθολογικού 
κόστους τους, µε µέγιστο ποσό τις €100.000.  

Για να υποβάλλει µια νεοφυής επιχείρηση αίτηση στο Elevate Greece, προκειµένου να εγγραφεί στο Μητρώο, 
πρέπει να πληροί δύο βασικά χαρακτηριστικά: την καινοτοµία (innovation) και τη δυνατότητα κλιµάκωσης 
του εγχειρήµατος (scalability). 

Απαραίτητα δικαιολογητικά εγγραφής των νεοφυών επιχειρήσεων: 
1. Να διαθέτουν νοµική µορφή ΙΚΕ, ΕΠΕ, ΑΕ (εξαιρούνται οι µονοπρόσωπες ΙΚΕ και ΕΠΕ).
2. Να µην ξεπερνούν τα 8 έτη συµπληρωµένης λειτουργίας τους.
3. Να µην απασχολούν περισσότερους από 250 εργαζοµένους (Ετήσιες Μονάδες Εργασίας).
4. Ο τελευταίος Κύκλος Εργασιών τους να µην υπερβαίνει τα €50 εκατ.

Οι ενδιαφερόµενες νεοφυείς επιχειρήσεις µπορούν να υποβάλλουν αίτηση µέσω του συνδέσµου 
https://elevategreece.gov.gr/startup-registry/, µε ειδική προθεσµία µέχρι το τέλος του 2020. 

Από το 2021, οι αιτήσεις προβλέπεται να υποβάλλονται σε τρεις κύκλους: 
α. 01/01/2021 έως 30/03/2021, β. 01/05/2021 έως 30/07/2021 και γ. 01/09/2021 έως 30/11/2021.

Περισσότερες πληροφορίες στο https://elevategreece.gov.gr/

ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

Attica Bank 
Εlevating Greece



ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 
ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Συνέντευξη του ∆ιευθυντή
του Καταστήµατος Ρεθύµνου, 
κου Τίτου Καλλέργη

Η ανάπτυξη της Κρήτης είναι εντυπωσιακή κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών, καθώς 
έχει το µικρότερο ποσοστό ανεργίας στις περιφέρειες της Ελλάδας, ενώ η οικονοµία της είναι 
καλύτερη από τον µέσο όρο για τα ελληνικά δεδοµένα. Η κρίση της πανδηµίας των τελευταίων 
µηνών πιστεύετε ότι µπορεί να ανατρέψει σηµαντικά τα δεδοµένα; 
Οι πελάτες σας έχουν αλλάξει συναλλακτικές συνήθειες λόγω του COVID 19;   

Η Κρήτη είναι γεγονός ότι παρουσιάζει το µικρότερο ποσοστό ανεργίας σε σχέση µε τις λοιπές 
περιφέρειες της Ελλάδας. Μάλιστα είναι από τις ελάχιστες περιπτώσεις άντλησης εργατικού δυναµικού 
από άλλες περιοχές της χώρας καθ’ όλη την διάρκεια του έτους. Συγκεκριµένα, το καλοκαίρι υπάρχει 
αυξηµένη ζήτηση των επαγγελµατιών του τουρισµού και τον χειµώνα εργατών για την ελαιοσυγκοµιδή.  
∆υστυχώς η κρίση της πανδηµίας, σε συνδυασµό µε τους περιορισµούς που επιβλήθηκαν και κυρίως 
της µετακίνησης, επέδρασε αρνητικά στην οικονοµική δραστηριότητα του νησιού. 
Πολίτες και επιχειρήσεις αναγκάστηκαν να προσαρµοστούν στα νέα δεδοµένα. Πολλοί πελάτες µας 
στράφηκαν στα εναλλακτικά δίκτυα τραπεζικών υπηρεσιών που προσφέρουµε, όπως πωλήσεις µέσω 
πλατφόρµας ηλεκτρονικού εµπόρου, ενεργοποίηση υπηρεσίας e-banking, χρήση καρτών ανέπαφων 
συναλλαγών κ.ά.    

Ο ψηφιακός µετασχηµατισµός  της Attica Bank είναι ένας µεγάλος  στόχος για τη χρονιά 
που έρχεται. Πόσο έτοιµοι είστε για την αυτοµατοποίηση και αποκέντρωση των τραπεζικών 
εργασιών και πόσο εξοικειωµένοι και δεκτικοί  πιστεύετε ότι είναι οι πελάτες σας  
να χρησιµοποιήσουν ψηφιακά δίκτυα παροχής τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών; 

Τα τελευταία χρόνια µία σειρά από γεγονότα ανέδειξαν την ανάγκη για τον ψηφιακό µετασχηµατισµό 
της Τράπεζας. Από την πλευρά µας είµαστε έτοιµοι για το µεγάλο ψηφιακό βήµα της Attica Bank , 
πιστεύοντας ότι µε αυτό τον τρόπο θα αποδεσµευτούν όλοι εκείνοι οι πόροι, ώστε να επικεντρωθούµε 
στην ανάπτυξη του Οργανισµού και στη βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών προς το κοινό µας. 
Ήδη το µεγαλύτερο µέρος των νέων ηλικιακά πελατών µας είναι δεκτικοί στη  χρήση ψηφιακών δικτύων, 
ενώ µεγάλη εξοικείωση ως προς τις βασικές ψηφιακές υπηρεσίες δείχνουν και οι µεγαλύτερες ηλικίες.   
Στόχος της οµάδας µας στο Ρέθυµνο είναι να συνεχίσουµε να παρέχουµε µία διαφορετική 
τραπεζική εµπειρία στους πελάτες µας, που να συνδυάζει αρµονικά τη νέα ψηφιακή τεχνολογία και 
την παραδοσιακή φυσική εξυπηρέτηση. Άλλωστε για εµάς η δύναµή µας είναι ο ευχαριστηµένος πελάτης. 

Πότε ξεκίνησε τις δραστηριότητές του το κατάστηµα; 
Ποιες είναι οι πιο σηµαντικές κοινωνικές και οικονοµικές  αλλαγές του Ρεθύµνου, 
από την έναρξη των εργασιών µέχρι σήµερα;

Το κατάστηµα Ρεθύµνου ξεκίνησε τις εργασίες του τον Απρίλιο του 2003 και αµέσως έγινε 
µέρος της ρεθυµνιώτικης κοινωνίας.  Αξιοσηµείωτη είναι η εµπιστοσύνη, που µας έδειξαν οι πολίτες 
του Ρεθύµνου καθ’ όλη τη διάρκεια των δυσκολιών, που πέρασε ο χρηµατοοικονοµικός τοµέας 
στην χώρα µας, βοηθώντας µας να παρουσιάσουµε σηµαντικά θετικά αποτελέσµατα. 
Βέβαια, όλη αυτή η κρίση δεν άφησε ανεπηρέαστες και τις κοινωνικοοικονοµικές δοµές του Ρεθύµνου. 
Το εµπόριο και οι ανελαστικές υπηρεσίες συρρικνώθηκαν, ενώ στον αντίποδα ο τουρισµός και 
τα συνδεδεµένα µε αυτόν επαγγέλµατα άρχισαν να αναπτύσσονται µετά από µια µεγάλη περίοδο 
στασιµότητας.  

Ποιο είναι το προφίλ των πελατών σας; Είναι αγρότες, ελεύθεροι επαγγελµατίες, δηµόσιοι, 
ιδιωτικοί υπάλληλοι; Ποια προϊόντα και υπηρεσίες προτιµούν; 

Το κατάστηµά µας όλα αυτά τα χρόνια έχει αποκτήσει µια ισχυρή πελατειακή βάση, 
που αποτελείται από µικροµεσαίες επιχειρήσεις λιανικού εµπορίου, επισιτισµού , τουρισµού κ.ά. 
Ιδιαίτερα σηµαντική  είναι η επαγγελµατική µας σχέση µε τον κλάδο των ελευθέρων επαγγελµατιών, 
όπως µηχανικοί, ιατροί, δικηγόροι αλλά και τεχνίτες. Το κατάστηµά µας προσφέρει το σύνολο 
των τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών λιανικής τραπεζικής και  σε αυτό συµβάλει η άρτια 
επαγγελµατική κατάρτιση της οµάδας µας. Προσφέρουµε λύσεις και προϊόντα στις επιχειρήσεις, 
όπως επαγγελµατικούς λογαριασµούς, λογαριασµούς µισθοδοσίας, ευέλικτα δανειακά προϊόντα 
µέσω ΤΕΠΙΧ, business cards, υπηρεσίες acquiring  κ.ά. Όµως και για τους ιδιώτες προσφέρουµε 
ανταγωνιστικά προϊόντα και υπηρεσίες, όπως αποταµιευτικούς και προθεσµιακούς λογαριασµούς, 
καταναλωτικά -στεγαστικά δάνεια, credit cards και προϊόντα bancassurance σε ιδιαίτερα 
ανταγωνιστικές τιµές.  

Η γεωργία παραµένει η βάση της οικονοµίας της περιοχής; 
Πώς κινούνται οι άλλοι παραγωγικοί δείκτες, όπως η βιοτεχνία και ιδιαίτερα ο τουρισµός; 
Ποια είναι η  αίσθησή σας για την πορεία των εµπορικών επιχειρήσεων; 

Ένας από τους βασικούς παραγωγικούς τοµείς της περιοχής µας παραµένει η γεωργία 
και η κτηνοτροφία. Οι επενδύσεις σε πρότυπες µονάδες τυποποίησης προϊόντων πρωτογενούς 
παραγωγής είναι αξιοσηµείωτες. Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι ότι στον Νοµό µας 
δραστηριοποιείται σεβαστός αριθµός επιχειρήσεων  τυποποίησης ελαιόλαδου. ∆υναµική τα τελευταία 
χρόνια είναι και η ανάπτυξη του Τουρισµού. Οι επενδύσεις που πραγµατοποιήθηκαν σε νέες µονάδες, 
αλλά και σε βελτίωση των παλαιών, επέδρασαν θετικά στα µεγέθη της τοπικής οικονοµίας.  
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο υπήρξε επιρροή σε παράλληλα επαγγέλµατα, όπως η ισχυρή ανάπτυξη 
του εµπορίου στους τοµείς της τροφοδοσίας και  των τουριστικών ειδών και λιγότερο στην ένδυση 
και την υπόδηση.  

Στη φωτογραφία εικονίζονται 
από αριστερά προς δεξιά:
Μαρία Μαυρεδάκη, 
Μαρία Νικολετάκη,
Στέλλα Μαυρίδου, 
Τίτος Καλλέργης
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Ο πλανήτης µας παραµένει δέσµιος της πανδηµίας εξαιτίας του κορωνοϊού. Η φθινοπωρινή όξυνσή 
της οδήγησε την πλειοψηφία των χωρών -µεταξύ των οποίων και την Ελλάδα- στην εκ νέου εφαρµογή 
ισχυρών περιοριστικών µέτρων, για τον έλεγχο της διασποράς του ιού και τη διασφάλιση της δηµόσιας 
υγείας, µε την προσδοκία - που όµως µένει να επιβεβαιωθεί- η ελεγχόµενη άρση τους να γίνει σύντοµα, 
ώστε να περιοριστούν οι κοινωνικές και οι οικονοµικές επιπτώσεις.

Ως απόρροια αυτής της εξέλιξης, επανέρχονται παγκοσµίως οι παρεµβάσεις δηµοσιονοµικής 
πολιτικής, που µετριάζουν τις επιπτώσεις των περιοριστικών µέτρων στην οικονοµική δραστηριότητα 
και την απασχόληση. Σε σύγκριση µε την πρώτη φάση έξαρσης της πανδηµίας, από τη µια 
οι κυβερνήσεις είναι σαφώς πιο έµπειρες στον σχεδιασµό και την εφαρµογή τέτοιων πολιτικών, 
αλλά από την άλλη, οι διαθέσιµοι πόροι για την υλοποίησή τους είναι σηµαντικά λιγότεροι.

Σε αυτό το πλαίσιο  θεωρείται ιδιαίτερα πιθανόν να κλιµακωθούν οι συστηµικές παρεµβάσεις τόνωσης 
της ρευστότητας του δηµόσιου και του ιδιωτικού τοµέα, από τις κεντρικές τράπεζες, την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή και άλλους διεθνείς οικονοµικούς φορείς. Κρίσιµη δε για τα µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
είναι και η επίσπευση της λειτουργίας του Ταµείου Aνάκαµψης.

Στην Ελλάδα, η υγειονοµική κρίση κλιµακώθηκε έντονα το δεύτερο δεκαήµερο του Οκτωβρίου 
και για αυτό λήφθηκαν διαδοχικά περιοριστικά µέτρα, που κορυφώθηκαν στις 7/11, οπότε 
και εφαρµόστηκε οριζόντιο lockdown εγχωρίως, µε υποχρεωτική διακοπή δραστηριότητας 
σε κλάδους, όπως η εστίαση και το λιανεµπόριο.

Ταυτόχρονα, ανακοινώθηκαν πρόσθετες παρεµβάσεις στήριξης επιχειρήσεων και νοικοκυριών, 
πρoϋπολογισµού €3,3 δισεκ. έως το τέλος του έτους, µε στόχο να περιοριστούν οι οικονοµικές 
επιπτώσεις στις ήδη επιβαρυµένες επιχειρήσεις και νοικοκυριά, που καλούνται να αντιµετωπίσουν 
και το δεύτερο κύµα έξαρσης του Covid-19.

Στις απαντήσεις της επιστήµης εντοπίζονται οι ελπίδες για την άµεση και αποτελεσµατική αντιµετώπιση 
της πανδηµίας. Είναι πλέον ξεκάθαρο σε όλους πως η Υγεία, πέρα από ατοµικό αγαθό, έχει µετατραπεί 
σε αναγκαία προϋπόθεση για την εύρυθµη λειτουργία των σύγχρονων κοινωνιών. 

Η πανδηµία της νόσου του νέου κορωνοϊού (Covid-19) ανέδειξε σηµαντικά ζητήµατα 
για την ιατροφαρµακευτική πολιτική διεθνώς: ανάγκη µεγαλύτερης προστασίας της δηµόσιας υγείας, 
επάρκεια φαρµάκων, προώθηση της έρευνας και ανάπτυξης νέων εµβολίων, διαγνωστικών εξετάσεων 
και θεραπειών Covid-19, στις οποίες ανταποκρίνεται δυναµικά η βιοµηχανία φαρµάκων. ∆ιεθνώς τα νέα 
για την έλευση εµβολίων και την ανάπτυξη αποτελεσµατικών αντιϊκών θεραπειών πληθαίνουν 
και ενισχύουν την πεποίθηση πως βρισκόµαστε στην αρχή τους τέλους της υγειονοµικής κρίσης. 

Όπως θα διαπιστώσετε στο εξαιρετικά ενδιαφέρον ειδικό θέµα του  Attica Economic Review, το οποίο 
συντάσσεται από τον ΙΟΒΕ και καταγράφει τις οικονοµικές τάσεις στη διεθνή και ελληνική οικονοµία, 
ο φαρµακευτικός κλάδος στην πατρίδα µας, εγχώριος και διεθνής, ενισχύει κατά τα τελευταία χρόνια 
τα οικονοµικά µεγέθη του, συµβάλλοντας σηµαντικά στην ελληνική οικονοµία. Επίσης, παρουσιάζει 
πολύ καλές επιδόσεις σε όρους εξωστρέφειας και καινοτοµίας, αποτελεί ανασχετικό παράγοντα 
του brain drain και διαθέτει υψηλές δυνατότητες στην προσέλκυση άµεσων ξένων επενδύσεων, 
εφόσον υποστηριχθεί στον τοµέα των κλινικών ερευνών.

∆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

