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ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

Χρηµατοδοτικά Εργαλεία
για τις Ελληνικές Επιχειρήσεις
Την ίδια στιγµή που η πανδηµία του κορωνοϊού συντηρεί την οικονοµική αβεβαιότητα και η καθυστέρηση
ανακάλυψης του εµβολίου αυξάνει την πιθανότητα περαιτέρω ύφεσης ή και µακροπρόθεσµης στασιµότητας,
η Πολιτεία, αξιοποιώντας την εµπειρία από τις προηγούµενες οικονοµικές κρίσεις, υιοθέτησε µέτρα
για την αντιµετώπιση των συνεπειών της, παρέχοντας παράλληλα κίνητρα για ανάπτυξη και ενίσχυση
της επιχειρηµατικότητας.
Ως εκ τούτου, µέσω των αρµόδιων φορέων της Πολιτείας και των ελληνικών τραπεζών, οι ελληνικές επιχειρήσεις
(αυτοαπασχολούµενοι / µικροµεσαίες και µεγάλες επιχειρήσεις), όλων των κλάδων της οικονοµίας απέκτησαν
πρόσβαση σε µία σειρά από χρηµατοδοτικά εργαλεία, που τους επιτρέπουν τόσο να καλύψουν τις ανάγκες τους
για άµεση ρευστότητα, όσο και να χρηµατοδοτήσουν µε ευνοϊκούς όρους τα πλάνα ανάπτυξής τους.
Η Attica Bank, µέσω της συνεργασίας της µε το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων και την Ελληνική Αναπτυξιακή
Τράπεζα (ΕΑΤ), βρίσκεται στο πλευρό των ελληνικών επιχειρήσεων, παρέχοντας τις κατάλληλες λύσεις:

•Εγγυοδοτικό Πρόγραµµα

Με διαχειριστή την ΕΑΤ, δηµιουργήθηκε τον περασµένο
Μάιο ένα Πρόγραµµα από την Ελληνική Πολιτεία
για τη στήριξη των επιχειρήσεων, το Ταµείο Εγγυοδοσίας
Επιχειρήσεων Covid-19, µέσω του οποίου δίνεται
η δυνατότητα χορήγησης προς επιχειρήσεις ΝΕΩΝ δανείων
κεφαλαίου κίνησης, µε 80% εγγύηση ανά δάνειο από
το Ελληνικό ∆ηµόσιο. Το πρόγραµµα έδινε τη δυνατότητα
στις επιχειρήσεις να συνεργαστούν µε τράπεζα της
αρεσκείας τους.
Την Attica Bank επέλεξαν πάνω από 1.650 επιχειρήσεις,
στις οποίες περιλαµβάνονταν τόσο υφιστάµενες συνεργασίες,
όσο και νέες, µε το συνολικό αιτούµενο ποσό να υπερκαλύπτει
περισσότερο από δέκα φορές το κονδύλι των €50εκ. που είχε
διατεθεί από την ΕΑΤ στην Τράπεζά µας.
Το τέλος της πρώτης φάσης του προγράµµατος µας βρίσκει
να έχουµε εξαντλήσει το ποσό που µας αναλογούσε,
έχοντας χρηµατοδοτήσει πληγείσες επιχειρήσεις από
το σύνολο σχεδόν των κλάδων της ελληνικής οικονοµίας,
αναµένοντας την έναρξη της δεύτερης φάσης, η οποία
θα εκκινήσει άµεσα, προκειµένου να επιτελέσουµε για
µια ακόµα φορά το έργο που µας αναλογεί προς τον Έλληνα
επιχειρηµατία.

•ΤΕΠΙΧ ΙΙ

Σε συνέχεια των όσων προγραµµάτων παρέχονταν ήδη
από την Attica Bank (ΤΕΠΙΧ ΙΙ – Υπό-προγράµµατα 1 και 2),
η έλευση της πανδηµίας και η ανάγκη αντιµετώπισης
των συνεπειών της, οδήγησε σε λήψη µέτρων στήριξης από
την Ελληνική Πολιτεία, µε την ενεργοποίηση δύο επιπλέον
υπό-προγραµµάτων (ΤΕΠΙΧ ΙΙ – Υπό-προγράµµατα 3 και 4).
Η Attica Bank δεν µπορούσε παρά να είναι αρωγός και
στη νέα προσπάθεια στήριξης της πληττόµενης ελληνικής
επιχειρηµατικότητας, συµµετέχοντας ενεργά, µέσω της
διαµόρφωσης προϊόντων βασιζόµενων στα χαρακτηριστικά
που αναφέρονταν στις ∆ιακηρύξεις των αρµόδιων φορέων
(παροχή επιδότησης τόκων για τα πρώτα δύο έτη του δανείου
και ευνοϊκό επιτόκιο για την υπόλοιπη διάρκεια).
Μέσω του Υπό-προγράµµατος 3, η Attica Bank έχει διαθέσει
στην αγορά περισσότερα από 10 εκ. ευρώ, ενώ στις αρχές
του τρέχοντος µήνα ξεκίνησε η διάθεση επιπλέον πόρων,
µέσω του νέου Υπό-προγράµµατος 4.

•Επιδότηση Τόκων

Εκατοντάδες πελάτες µας επιδοτήθηκαν τους τόκους 5 µηνών, σε συνέχεια της συµµετοχής της Τράπεζας
στο προσφάτως ολοκληρωµένο Πρόγραµµα για την Επιδότηση Τόκων ΜΜΕ Covid-19 της Ελληνικής Πολιτείας.

•Ευρωπαϊκό Ταµείο Επενδύσεων
Η προσπάθεια της Υποδιεύθυνσης Εθνικών & Υπερεθνικών Προγραµµάτων, όµως, δεν σταµατά εδώ.
Έχοντας λάβει τη σχετική εξουσιοδότηση από τη ∆ιοίκηση της Τράπεζας, βρίσκεται σε διαπραγµατεύσεις µε το Ευρωπαϊκό
Ταµείο Επενδύσεων (EIF), µε στόχο µέχρι το τέλος του 2020, η Attica Bank, ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ,
να ενεργοποιήσει απευθείας συνεργασία µε Υπερεθνικό φορέα και να προσφέρει ένα νέο προϊόν, το οποίο
θα απευθύνεται σε ελεύθερους επαγγελµατίες και πολύ µικρές επιχειρήσεις. Το εν λόγω προϊόν Attica-Μικροπιστώσεις,
µέσω του χρηµατοδοτικού εργαλείου EaSI, θα καλύψει τις δανειοδοτικές ανάγκες υφιστάµενων ή νέων πελατών
και φυσικά start – ups, για ποσά µέχρι 50χιλ. ευρώ.
Η συνεργασία µας µε το EIF θα έχει και συνέχεια µε το ESIF ERDF Greece GF ή Νέο Ταµείο Εγγυοδοσίας, όπως
ονοµάστηκε για την Ελλάδα, µέσω του οποίου, η Τράπεζα θα δύναται να χορηγήσει σε Μικροµεσαίες επιχειρήσεις
δάνεια ύψους µέχρι και 5 εκ. ευρώ ανά επιχείρηση.
Μέσω των εγγυήσεων, που θα παρέχονται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Επενδύσεων, οι πελάτες, που θα ενταχθούν
στα ανωτέρω προγράµµατα, θα απολαµβάνουν ευνοϊκότερους όρους χρηµατοδότησης. Για την ολοκλήρωση
των διαπραγµατεύσεων και την έναρξη διάθεσης των προϊόντων, η Attica Bank θα προβαίνει σε σχετικές ανακοινώσεις,
ώστε να κρατά ενήµερη την επιχειρηµατική κοινότητα.

•Οργανισµός Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (ΟΑΕΠ)

Τέλος, εντός του επόµενου τριµήνου αναµένεται η επανεργοποίηση της συνεργασίας της Τράπεζας µε τον Οργανισµό
Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (ΟΑΕΠ) για τη χρηµατοδότηση εξαγωγικών επιχειρήσεων έναντι ασφαλισµένων
από τον ΟΑΕΠ πιστώσεων προς αλλοδαπούς αγοραστές προϊόντων τους (εξαγωγές), µέσω του Ασφαλιστικού
Προγράµµατος Εξωστρέφεια, µε ιδιαίτερα ανταγωνιστικούς όρους.
Νέο Πρόγραµµα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ - ΑΥΤΟΝΟΜΩ
•
Ένα νέο πρόγραµµα, που θα διαδεχθεί το υφιστάµενο Εξοικονόµηση κατ’ Oίκον, πρόκειται σύντοµα να τεθεί
σε εφαρµογή, σύµφωνα µε κυβερνητικές ανακοινώσεις, από τον Νοέµβριο του τρέχοντος έτους και το οποίο
θα απευθύνεται σε πολύ ευρύτερο κοινό σε σχέση µε το υφιστάµενο, καθώς σχεδιάζεται µε γνώµονα την ενεργειακή
αναβάθµιση περί των 60.000 κατοικιών ανά έτος, δηλαδή την ανακαίνιση του 15% των κατοικιών στην Ελλάδα
έως το 2030. Όπως και µέσω του Εξοικονοµώ κατ’ Οίκον, έτσι και µέσω του Εξοικονοµώ-Αυτονοµώ η Attica Bank
προτίθεται να συµµετάσχει στο πρόγραµµα, παρέχοντας στους πελάτες της ένα ακόµη χρηµατοδοτικό εργαλείο
για την κάλυψη των αναγκών τους.
Στην Attica Bank οι ελληνικές επιχειρήσεις µπορούν να είναι σίγουρες ότι θα βρουν τον κατάλληλο συνεργάτη
σε κάθε προσπάθειά τους, είτε αφορά σε αντιµετώπιση δυσκολιών είτε σε ανάπτυξη και καινοτοµία.
∆ιεύθυνση Επιχειρηµατικής Τραπεζικής

ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ

Stop. Rethink. Restart.
The Game-changers
in the aftermath of the Covid-19.

BankTech Series 3
To BankTech Conference πραγµατοποιήθηκε
για 3η συνεχή χρονιά και υποδέχθηκε την 3ήµερη
διαδικτυακή και διαδραστική του έκδοση,
το BankTech Series, στις 13, 14 και 15 Οκτωβρίου 2020,
µε θέµα Stop. Rethink. Restart: The Game-changers
in the aftermath of the Covid-19.
Οnline & interactive, προσανατολισµένο στη δυναµική
ανταλλαγή απόψεων και απαντήσεων στις πιεστικές
προκλήσεις και εξελίξεις του 2020, το συνέδριο είχε
ως στόχο να «κυκλώσει» τις πρόσφατες σκέψεις
του σχεδιασµού µιας δυναµικής επανεκκίνησης
της τραπεζικής, και όχι µόνο, επιχειρηµατικότητας.

Το BankTech Series διοργανώνεται από τον όµιλο
εταιρειών Mellon και το περιοδικό Banker’s Review,
µε τη συµµετοχή υψηλόβαθµων στελεχών από τραπεζικά
και χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα της Κεντρικής και
Νοτιοανατολικής Ευρώπης, καθώς και εκπροσώπους
και ειδικούς του τεχνολογικού και εµπορικού κλάδου.
Υπό το πρίσµα των οnline panel talks και των live οµιλιών,
το BankTech Series επικεντρώνεται στα καινοτόµα
συστήµατα, υπηρεσίες και ανατρεπτικές τεχνολογίες,
που παρατάσσονται στις επερχόµενες µετά-Covid-19
επιχειρηµατικές τάσεις.

Υπό το πρίσµα των οnline panel talks και των live οµιλιών, το BankTech Series επικεντρώνεται στα καινοτόµα συστήµατα,
υπηρεσίες και ανατρεπτικές τεχνολογίες, που παρατάσσονται στις επερχόµενες µετά-Covid-19 επιχειρηµατικές τάσεις.
Ο κ. Παναγιώτης ∆ιβριώτης Chief Retail Officer της Attica Bank, έλαβε µέρος σε πάνελ µε θέµα:
“No time to lose - Retail Banking goes Digital: CX Domination and the expiration of face-to-face”,
όπου µεταξύ άλλων τόνισε το εξής:
H Attica Bank έχει θέσει πολύ υψηλούς και αµέσους στόχους, όπως είναι ο ριζικός επανασχεδιασµός του ∆ικτύου καταστηµάτων
µας, σε συνδυασµό µε τον επανασχεδιασµό της εταιρικής µας ταυτότητας, η βέλτιστη πιθανή µεταστέγαση τους και βεβαίως
ο συνολικός ψηφιακός µετασχηµατισµός της Τράπεζας, προσδοκώντας στην αύξηση της πελατειακής µας βάσης
και στη συνεχώς βελτιούµενη εµπειρία πελάτη. Κεφαλαιοποιώντας την ιστορία της Τράπεζας µας και τους ισχυρούς δεσµούς,
όπως αυτοί αποτυπώνονται συνεχώς, µε τους υφιστάµενους πελάτες µας, φιλοδοξούµε να δώσουµε στον πελάτη
µια νέα “phygital” τραπεζική εµπειρία βασιζόµενοι σε τέσσερεις βασικούς πυλώνες:
Α. την οµοιόµορφη διακαναλική εµπειρία πελάτη (ο πελάτης θα µπορεί να ξεκινήσει σε ένα κανάλι, να σταµατήσει,
να συνεχίσει και να ολοκληρώσει σε ένα άλλο)
Β. τον επανασχεδιασµό της εσωτερικής διαρρύθµισης των καταστηµάτων µας (περισσότερο χώρο στην υποδοχή,
αύξηση τωνself service σηµείων, χρήση ανέπαφων τεχνολογιών, κυρίως µέσω audio και videoεφαρµογών)
Γ. την παροχή υπηρεσιών εντός ενός διευρυµένου οικοσυστήµατος (π.χ. τη διάθεση χώρων για meetings
για τους πελάτες µας)
∆. την αυξηµένη αλλά διακριτική ασφάλεια, όπως αυτή επιβάλλεται στις νέες συνθήκες που διαµορφώνονται
Η φυσική ανθρώπινη παρουσία δεν υποβαθµίζεται, αντίθετα αναβαθµίζεται σηµαντικά, πάντα στο πλαίσιο
ενός υβριδικού phygital µοντέλου. Τα καταστήµατά µας θα είναι εκεί για να συµβουλεύουν µε τον πιο σωστό
και υπεύθυνο τρόπο τους πελάτες µας. Έχουµε επίγνωση ότι ουσιαστικά είναι σαν να ξεκινάµε από την αρχή
και ότι αυτό είναι ένα δύσκολο στοίχηµα, δεδοµένων και των συνθηκών που έφερε η πανδηµία.
O µεγάλος µας στόχος όµως στην Attica Bank είναι να έχουµε ολοκληρώσει τον αναλυτικό σχεδιασµό µας
µέχρι το τέλος αυτής της χρονιάς, έτσι ώστε εντός του επόµενου να δούµε την τελική αναδιαµόρφωση
των υποκαταστηµάτων της Τράπεζας και το όραµά µας για µια βέλτιστη phygital εµπειρία
πελάτη να πραγµατοποιείται.

H κ. Ευσταθία Πρεσβεία, Chief Technology & Operating Officer της Attica Bank, συµµετέχοντας
σε πάνελ µε θέµα: “High-Tech on the verge of the post-pandemic reality the paradigm of Digital
Customer onboarding” τόνισε στην παρέµβασή της, µεταξύ άλλων, τα εξής:
«Ο ψηφιακός µετασχηµατισµός της Attica Bank είναι ο µεγάλος µας στόχος για τη χρονιά που έρχεται.
Παράλληλα µε τον επανασχεδιασµό του brand της Τράπεζας, φιλοδοξούµε να δώσουµε στους πελάτες
µας µια πρωτοποριακή τραπεζική εµπειρία, µε µια σειρά νέων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών,
ειδικά σχεδιασµένων για τον κάθε πελάτη, λαµβάνοντας υπόψη το οικονοµικό προφίλ και τους
στόχους του. Επίσης, επιδιώκουµε την πλήρη αυτοµατοποίηση και αποκέντρωση του back office.
Την ίδια στιγµή, θα επιδιώξουµε να αναβαθµίσουµε τα εναλλακτικά ψηφιακά δίκτυα παροχής
τραπεζικών προϊόντων, ενώ θα επιδιώξουµε συνεργασίες µε πλατφόρµες τρίτων.
Ο ψηφιακός µετασχηµατισµός µιας τράπεζας είναι ένα πολυσύνθετο έργο, καθώς απαιτεί επενδύσεις
σε νέες τεχνολογίες και επηρεάζει το σύνολο των δοµών και υπηρεσιών της. Επίσης, το θέµα της Cyber
Security (Κυβερνο-ασφάλειας) είναι πολύ σηµαντικό για µας, καθώς οι τελευταίες έρευνες δείχνουν ότι
η πλειοψηφία των online τραπεζικών συναλλαγών γίνεται πλέον από το σπίτι.
Έχουµε επίγνωση ότι πρέπει να γίνουν πολλά σε λίγο χρονικό διάστηµα. Η Τράπεζα όµως διαθέτει
κάποια σηµαντικά πλεονεκτήµατα. Είναι ευέλικτη, έχει το σωστό µέγεθος, µε 55 µόνο υποκαταστήµατα,
πάνω από 100 χρόνια ιστορία, ισχυρή πελατειακή βάση και αξιόπιστη και αποτελεσµατική ∆ιοίκηση.
Επιπλέον, διδάσκεται από την εµπειρία των υπόλοιπων συστηµικών τραπεζών, καθώς έχουν αντιµετωπίσει
στο παρελθόν ανάλογες προκλήσεις και µπορεί να κάνει τη διαφορά. ∆εν θα πρέπει να παραλείψουµε
να αναφέρουµε και έναν από τους πλέον φιλόδοξους στόχους της Attica Bank: το µηδενισµό των µη
εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων του παρελθόντος».

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Υπηρεσία 3D Secure
Για ηλεκτρονικές συναλλαγές
µε ακόµα µεγαλύτερη ασφάλεια.
Οι ηλεκτρονικές σας συναλλαγές πραγµατοποιούνται τώρα µε ακόµα µεγαλύτερη
ασφάλεια, µε την αναβαθµισµένη υπηρεσία VISA Secure & Mastercard Identity Check.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Αναβαθµισµένη ασφάλεια
Είναι µια υπηρεσία που σας επιτρέπει να κάνετε ηλεκτρονικές συναλλαγές
µε ισχυρή ταυτοποίηση πελάτη. Η εξακρίβωση της ταυτότητάς σας γίνεται µε ακόµα
µεγαλύτερη ασφάλεια, εφαρµόζοντας το αναβαθµισµένο πρωτόκολλο ασφαλείας EMV 3DS.

• Μεγαλύτερη προστασία
Οι ηλεκτρονικές συναλλαγές που πραγµατοποιείτε µε τις κάρτες της Attica Bank διασφαλίζονται
ακόµα περισσότερο, καθώς µειώνεται ο κίνδυνος απάτης.
Πώς πραγµατοποιείτε συναλλαγές µε την υπηρεσία VISA Secure & Mastercard Identity Check:
1. Σιγουρευτείτε ότι έχετε µαζί το κινητό σας τηλέφωνο, προτού ξεκινήσετε την ηλεκτρονική σας συναλλαγή.
2. Πραγµατοποιήστε την ηλεκτρονική σας συναλλαγή µε την Attica Bank κάρτα σας.
Πριν από την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής σας συναλλαγής θα εµφανιστεί στην οθόνη σας ενηµέρωση
µε τα εξής στοιχεία:
• επωνυµία εµπόρου
• ποσό συναλλαγής
• ηµεροµηνία
• αριθµός κάρτας (4 τελευταία ψηφία)
3. Ολοκληρώστε τη συναλλαγή σας µε την εξακρίβωση της ταυτότητάς σας, µέσω ισχυρής ταυτοποίησης,
η οποία γίνεται µε Κωδικό µιας Χρήσης (OTP-Οne Τime Password) που λαµβάνετε µέσω SMS στο κινητό
που έχετε δηλώσει στην Attica Bank.
4. Kαταχωρίστε τον Κωδικό µιας Χρήσης (OTP) στο αντίστοιχο πεδίο της ειδοποίησης
εντός συγκεκριµένου χρονικού ορίου.
5. Μετά την εξακρίβωση της ταυτότητάς σας µε ισχυρή ταυτοποίηση, η πληρωµή σας προωθείται για έγκριση.

Σας θυµίζουµε:
• Το ισχύον κινητό σας τηλέφωνο είναι απαραίτητο
για την ολοκλήρωση της συναλλαγής σας µέσω της υπηρεσίας
VISA Secure & Mastercard Identity Check.
• H υπηρεσία ισχύει για κάρτες έκδοσης της Attica Bank
που υποστηρίζουν ηλεκτρονικές συναλλαγές.
• Σε περίπτωση που δεν έχετε δηλώσει ή επικαιροποιήσει
το κινητό σας τηλέφωνο, καλέστε στο 210-366 9000
για να ενηµερωθείτε σχετικά, έτσι ώστε να επισκεφθείτε
ένα Κατάστηµα της Attica Bank και να επικαιροποιήσετε
τα προσωπικά σας στοιχεία.

∆ιαβάστε τους όρους χρήσης της Υπηρεσίας 3D Secure Ε∆Ω
Για περισσότερες πληροφορίες
επικοινωνήστε µε την Attica Bank στο τηλέφωνο 210-366 9000.

!

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Συνέντευξη της ∆ιευθύντριας
του καταστήµατος Καλαµαριάς,
κυρίας Κωνσταντίνας Μελίδου

Πόσα χρόνια υπάρχει το κατάστηµα στην περιοχή;
Το Κατάστηµα Καλαµαριάς έχει δυναµική παρουσία
20 ετών στην περιοχή της Καλαµαριάς και γενικότερα
στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Θεσσαλονίκης.
Στην ιστορική του διαδροµή έχει να παρουσιάσει
σεβαστά οικονοµικά µεγέθη και αποτελέσµατα, καθώς
και αξιόλογο στελεχικό δυναµικό.
Ποια είναι η κοινωνική, οικονοµική και δηµογραφική
διαστρωµάτωση του ∆ήµου Καλαµαριάς;
Η Καλαµαριά είναι περιοχή και οµώνυµος ∆ήµος
στο νοτιοανατολικό Τµήµα του Πολεοδοµικού
Συγκροτήµατος Θεσσαλονίκης, βρίσκεται σε προνοµιούχο
περιοχή της Θεσσαλονίκης και έχει πληθυσµό περίπου
91.500 κατοίκους. Η περιοχή έχει µια πανάρχαια ιστορία,
καθώς στο Καραµπουρνάκι, ακρωτήρι του ∆ήµου
της Καλαµαριάς, οι αρχαιολογικές ανασκαφές και έρευνες
αποδεικνύουν την ύπαρξη προϊστορικού οικισµού.
Στην περιοχή της Καλαµαριάς έγιναν οι πρώτες αφίξεις
και µετοικήσεις σηµαντικού αριθµού προσφύγων, καταρχάς
από τον Πόντο και την Ανατολική Θράκη, κυρίως, όµως,
µετά τη Μικρασιατική καταστροφή από τα παράλια
της Μικράς Ασίας και την ανταλλαγή των πληθυσµών.
Χάριν κυρίως του πολυπληθέστατου Ποντιακού στοιχείου,
που οργανώνεται σε Σωµατεία και Συλλόγους, κρατά
διαχρονικά ζωντανά τα ήθη, τα έθιµα και τις παραδόσεις
γενεών και γενεών από τις αλησµόνητες πατρίδες,
ενώ στους αγώνες κατά του ναζισµού την περίοδο
του Β΄Παγκόσµιου Πολέµου πληρώνει βαρύ φόρο αίµατος,
όπου µόνο στο µπλόκο της Καλαµαριάς στις 13 Αυγούστου
του 1943 θρηνεί 29 θύµατα.
Ο ∆ήµος παρουσιάζει διαρκή πληθυσµιακή αύξηση,
καλύπτοντας έκταση 7.200 στρεµµάτων, ενώ το µήκος
της ακτογραµµής ανέρχεται σε περίπου 6,5 χιλιόµετρα.

Ποια προϊόντα και υπηρεσίες προτιµούν
οι πελάτες σας και ποιο είναι το προφίλ τους;
Είναι δηµόσιοι, ιδιωτικοί υπάλληλοι, ελεύθεροι
επαγγελµατίες, αγρότες;
Η περιοχή του ∆ήµου Καλαµαριάς χαρακτηρίζεται
σήµερα κυρίως ως οικιστική. Το µεγαλύτερο ποσοστό
των κατοίκων είναι οικογενειάρχες, µε υψηλό
µορφωτικό επίπεδο και οικονοµικά ενεργοί.
Οι εργαζόµενοι κάτοικοι του ∆ήµου ασχολούνται
κυρίως στους τοµείς του εµπορίου-επισκευών
αυτοκινήτων και στους κλάδους της εκπαίδευσης
και της δηµόσιας διοίκησης.
Υπάρχουν εγκατεστηµένοι στον ∆ήµο πολλοί ελεύθεροι
επαγγελµατίες (ειδικότητες γιατρών, µηχανικών κ.α.).
Η σχεδιασµένη ρυµοτοµία, η θάλασσα, το φυσικό
περιβάλλον και η ποιότητα ζωής, αποτελούν
σηµαντικούς παράγοντες που συντελούν
στην συνεχόµενη οικιστική ανάπτυξη της περιοχής.
Παράλληλα µε την ταχύτατη ανάπτυξη της κατοικίας,
η περιοχή προσδιορίζεται από σηµαντικές δραστηριότητες,
που έχουν ως πυρήνα, ιδιαίτερα στην παραλιακή ζώνη,
τις τουριστικές εκµεταλλεύσεις, αλλά και γενικότερα
στον ∆ήµο το εµπόριο και την παροχή υπηρεσιών.

Που στηρίζεται η οικονοµία της περιοχής; Τι µηνύµατα λαµβάνετε από τις εµπορικές επιχειρήσεις;
Ποιες είναι οι προκλήσεις που κληθήκατε να αντιµετωπίσετε, λόγω της πανδηµίας και κατά πόσο
άλλαξαν οι συναλλακτικές συνήθειες των πελατών σας;
Η ανάπτυξη των εν λόγω επενδύσεων είχε ως αποτέλεσµα να δηµιουργηθεί µία αξιόλογη ζώνη αναψυχής
στην παραλιακή ζώνη της Αρετσού, µε καφετέριες, ψαροταβέρνες, εστιατόρια και άλλες επιχειρήσεις εστίασης,
που, βέβαια, τα τελευταία χρόνια λόγω οικονοµικής κρίσης και πανδηµίας Covid-19 παρουσιάζει µια ύφεση,
η οποία όµως σταδιακά δείχνει να ξεπερνιέται και η προσέλευση κόσµου από τις γειτονικές περιοχές
του ∆ήµου να επανέρχεται σιγά-σιγά στις συνήθεις επιθυµητές ροές.
Η ικανοποιητική διακίνηση χρήµατος από την οικονοµική δραστηριότητα, όχι µόνον των κατοίκων της Καλαµαριάς,
αλλά και των διερχόµενων συµπολιτών µας της ευρύτερης Περιφέρειας, µπορεί να αποτελέσει τη βάση
για την ποιοτική και ποσοτική ενδυνάµωση του πελατολογίου του οµώνυµου Καταστήµατος της Τράπεζας
και την ακόµα µεγαλύτερη διείσδυση της Attica Bank στην τοπική αγορά και την εγκαθίδρυση σχέσεων
εµπιστοσύνης µε την τοπική κοινωνία. Με τις σωστές πρωτοβουλίες προσέλκυσης και εξυπηρέτησης
του εν δυνάµει νέου και καλού πελατολογίου, η Τράπεζα είναι σίγουρο πως θα δρέψει καρπούς, τόσο
σε οικονοµικά µεγέθη όσο και σε αποτελέσµατα, ενώ εύλογο είναι πως η χρηµατοδότηση νέων αναπτυξιακού
τύπου projects θα συνεισφέρει πολλαπλά οφέλη σε όλους τους οικονοµικούς τοµείς.
Στο κέντρο του ∆ήµου και σε σχετικά κοντινή απόσταση από το Κατάστηµα υπάρχουν πολλά µικρά εµπορικά
καταστήµατα, όπως Super Market, αρτοζαχαροπλαστεία, κοσµηµατοπωλεία, µαγαζιά ένδυσης-υπόδησης κ.λ.π.
Τα τελευταία χρόνια, η περιοχή αναβαθµίστηκε και συνεχίζει να υποστηρίζεται από σηµαντικές επενδύσεις
σε αναπτυξιακές, συγκοινωνιακές (π.χ. µετρό υπό κατασκευή), εκπαιδευτικές και αθλητικές υποδοµές, καθώς
και άλλες αναπλάσεις χώρων (π.χ. πεζόδροµοι Μεταµορφώσεως και Κοµνηνών). Έχει σηµασία να τονιστεί
πως το Κατάστηµά µας βρίσκεται σε κοµβικό σηµείο του πεζόδροµου Μεταµορφώσεως και περικλείεται
από σηµαντικούς οδικούς και εµπορικούς άξονες.

Η Attica Bank, όπως και οι υπόλοιπες τράπεζες στρέφεται προς το OnLine Βanking.
Πώς ανταποκρίνεται το κατάστηµα και πόσο δεκτικοί είναι οι πελάτες σας να χρησιµοποιήσουν
τις ψηφιακές υπηρεσίες της Τράπεζας;
Ο εκσυγχρονισµός και η απλοποίηση των διαδικασιών, που πραγµατοποίησε η Τράπεζα
µε την υποβοήθηση της εκτέλεσης πληθώρας συναλλαγών για τους πελάτες µας µέσω σύγχρονων
τεχνολογικών εφαρµογών, καινοτόµων προϊόντων και νέων υπηρεσιών (π.χ. online banking), ενίσχυσαν
την εταιρική εικόνα της Τράπεζάς µας, σε συνδυασµό µε τη βελτίωση του τρόπου προσέγγισης
και αντιµετώπισής τους. Στο Κατάστηµα Καλαµαριάς, οι πελάτες της Τράπεζας, αντιµετωπίζονται πάντα
µε Χαµόγελο, Φιλικότητα και Επαγγελµατική Συµπεριφορά. Ακούµε τους πελάτες, κατανοούµε
τις ανάγκες τους και τους προτείνουµε εναλλακτικές λύσεις, που πραγµατικά τους εξυπηρετούν
και ταιριάζουν στο προφίλ τους.
Η παρουσίαση, ανάλυση και πώληση των προϊόντων και υπηρεσιών της Τράπεζάς µας, γίνεται µε συνέπεια,
τηρώντας τα όσα δεσµευτήκαµε στο καθορισµένο timing. H ενίσχυση της ψηφιοποίησης της πελατειακής
βάσης της Τράπεζας, οι συµβουλές σχετικά µε τη χρήση ψηφιακών εργαλείων στις καθηµερινές τραπεζικές
συναλλαγές, η παροχή βοήθειας και η καθοδήγηση σε πελάτες για πραγµατοποίηση συναλλαγών µέσω
διαδραστικών οθονών, APS, e-banking κ.λπ. αποτελεί στρατηγικό στόχο του Καταστήµατός µας, συγχρόνως
µε την επίτευξη των χρηµατοοικονοµικών στόχων, που θέτει το management και η ∆ιοίκηση, µε βάση
τα χαρακτηριστικά και τις προοπτικές της αγοράς, που παρεµβαίνουµε.
Όλοι µας, οι Συνάδελφοι του Καταστήµατος Καλαµαριάς, ως απόλυτα συνειδητοποιηµένοι τραπεζοϋπάλληλοι
και άριστοι επαγγελµατίες του εν λόγω κλάδου της οικονοµίας, έχουµε ενστερνιστεί και υπηρετούµε πιστά,
αφενός τη στοχοπροσήλωση, αφετέρου τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των πελατών. Για όλους εµάς, λοιπόν,
η κάθε µέρα είναι µια καινούρια µέρα, συνέχεια της προηγούµενης και ενδιάµεση της επόµενης.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Επιστροφή
στα θρανία
µε χαμόγελο
Ο Σεπτέµβριος είναι ο µήνας, που παραδοσιακά σηµατοδοτεί
το τέλος των διακοπών και την επιστροφή των µαθητών στα σχολεία.
Η φετινή σχολική χρονιά, που µόλις ξεκίνησε, είναι σαφώς διαφορετική
από τις προηγούµενες, καθώς η έλευση της πανδηµίας έχει επιφέρει σαρωτικές
αλλαγές. Εκτός από τα πρωτόγνωρα µέτρα προστασίας, που εφαρµόζονται
σε όλες τις βαθµίδες της Εκπαίδευσης, στην ήδη ιδιάζουσα κατάσταση
έρχεται να προστεθεί και η αδυναµία πολλών οικογενειών να ανταπεξέλθουν
στα έξοδα, που η νέα σχολική χρονιά συνεπάγεται.
Η Attica Bank, θέλοντας να συνδράµει τις οικογένειες, που ανήκουν
σε ευάλωτες κοινωνικές οµάδες, αποφάσισε να τις στηρίξει εµπράκτως,
καλώντας τους εργαζοµένους της να συγκεντρώσουν σχολικά είδη.
Η συγκεκριµένη δράση πραγµατοποιήθηκε το διάστηµα από 14 έως 18
Σεπτεµβρίου και είχε πανελλαδική εµβέλεια, καθώς σε αυτήν συµµετείχαν
οι κεντρικές µονάδες και τα υποκαταστήµατα της Τράπεζας. Η ανταπόκριση
του προσωπικού της Attica Bank ήταν εξαιρετικά θερµή. Τα σχολικά είδη
που συγκεντρώθηκαν, διατέθηκαν στο Χαµόγελο του Παιδιού,
το οποίο µε τη σειρά του ανέλαβε να τα διαµοιράσει σε µαθητές
όλων των βαθµίδων Εκπαίδευσης (∆ηµοτικό – Γυµνάσιο – Λύκειο),
που τα έχουν ανάγκη.
Η Attica Bank συνεχίζει σταθερά να προσφέρει στο κοινωνικό σύνολο
µέσα από τις δράσεις της, δίνοντας ιδιαίτερη έµφαση στον εθελοντισµό,
που αποτελεί την πλέον ανιδιοτελή µορφή προφοράς.
Με τη συµµετοχή όλων µας, ενώνουµε τις προσπάθειές µας
για µία κοινωνία περισσότερο αλληλέγγυα και ανθρωποκεντρική.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ATTICA ECONOMIC REVIEW
Με τη συνεργασία του ΙΟΒΕ
ATTICA ECONOMIC REVIEW ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ
Η ελληνική και η παγκόσµια οικονοµία άφησαν πίσω τους και το τρίτο τρίµηνο του εξαιρετικά οδυνηρού
2020. ∆υστυχώς, τα όποια σηµάδια ανάκαµψης και οι ευνοϊκές προσδοκίες των διεθνών αγορών
τίθενται εν αµφιβόλω, σε µεγάλο βαθµό εξαιτίας της αβεβαιότητας, που δηµιουργούν οι ενδείξεις
ενός δεύτερου σταδίου κλιµάκωσης της υγειονοµικής κρίσης, καθώς δεν έχουν ακόµη προσδιοριστεί
σαφώς ούτε η έντασή της, ούτε το πότε η επιστήµη θα παράσχει απαντήσεις για την οριστική αντιµετώπισή της.
Το θετικό πάντως είναι πως, σε απάντηση της βαθιάς οικονοµικής ύφεσης που προκαλεί η πανδηµία
και προκειµένου να αµβλυνθούν οι επιπτώσεις της, επεκτείνονται παγκοσµίως τα θετικά µέτρα
δηµοσιονοµικής πολιτικής, που δεν αναµένεται να αναιρεθούν ούτε το 2021. Στο ιστορικά χαµηλό
κόστος χρήµατος διεθνώς, κρίσιµα συµβάλλουν τα µη-συµβατικά µέτρα τόνωσης ρευστότητας,
που συνεχίζουν να εφαρµόζουν οι µεγάλες κεντρικές τράπεζες, µεταξύ των οποίων και η ΕΚΤ.
Αυτά δηµιουργούν ευνοϊκές προϋποθέσεις για χρηµατοδότηση του δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα.
Σε αυτό το πλαίσιο, ήδη από τον Ιούλιο του 2020, οι ηγέτες της ΕΕ συµφώνησαν σε ένα φιλόδοξο σχέδιο
ανάκαµψης και ένα πολυετές πλαίσιο προϋπολογισµού για την περίοδο 2021-2027, συνολικού ύψους άνω
των €1,8 τρισεκ. Στη µηνιαία παρουσίαση του οικονοµικού κλίµατος στο ATTICA ECONOMIC REVIEW
που συντάσσει για λογαριασµό της Τράπεζας το ΙΟΒΕ, γίνεται ιδιαίτερη αναφορά και παρουσίαση
του Ταµείου Next Generation EU, που αποτελεί ένα νέο χρηµατοδοτικό εργαλείο, ύψους €750 δισεκ..
Από αυτά, η Ελλάδα µπορεί να απορροφήσει έως και €19,2 δισεκ. από τις επιχορηγήσεις του Μηχανισµού
Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας. Προκειµένου να διασφαλιστεί η έγκαιρη απορροφητικότητα των νέων
πόρων, η Ελλάδα καλείται να παρουσιάσει άµεσα ένα Σχέδιο Ανάκαµψης, µε αξιόπιστες προτεραιότητες
οικονοµικής πολιτικής και ευκαιρίες για άµεσες επενδύσεις στους τοµείς προτεραιότητας της πράσινης
οικονοµίας και της ψηφιακής σύγκλισης.
Σε ό,τι αφορά ειδικότερα τη χώρα µας, η κλιµάκωση της υγειονοµικής κρίσης τον Σεπτέµβριο, µε έντονα
τοπικά χαρακτηριστικά (κυρίως στην Αττική), είναι ιδιαίτερα κρίσιµη για την εξέλιξη της κρίσης το φθινόπωρο,
εποµένως και για τις επιδράσεις της στην ελληνική κοινωνία και την οικονοµία.
Πάντως, µεταξύ των θετικών οικονοµικών τάσεων, ξεχωρίζουν η ανάκαµψη της βιοµηχανίας, η ενίσχυση
της πιστωτικής επέκτασης και των τραπεζικών καταθέσεων, το χαµηλό κόστος χρηµατοδότησης, ενώ
συνεχίζουν οι προκλήσεις σε κλάδους όπως το λιανικό εµπόριο και οι κατασκευές, η αγορά εργασίας,
ο εξωτερικός τοµέας και η δηµοσιονοµική ισορροπία.
Το προσχέδιο του Προϋπολογισµού για το 2021 υποθέτει ύφεση της τάξης του 8% και ανάκαµψη άνω
του 5% το 2021. Αντίστοιχα, το προσχέδιο περιλαµβάνει µια σειρά από µέτρα δηµοσιονοµικής τόνωσης
για την αντιµετώπιση της κρίσης, τόσο από την πλευρά των εσόδων, όσο και των δαπανών, τα οποία
εκτιµάται ότι θα οδηγήσουν σε πρωτογενές έλλειµµα της τάξης του 5,7% το 2020 και 1,1% το 2021,
σε αντιδιαστολή µε τους µετα-µνηµονιακούς στόχους των πρωτογενών πλεονασµάτων κατά 3,5%
για αµφότερα τα έτη.

∆είτε όλη την ανάλυση εδώ.

