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Περίληψη 

 

Η δημόσια εικόνα μιας εταιρίας ή ενός οργανισμού διαμορφώνεται από τις ενέργειες 

δημοσίων σχέσεων που πραγματοποιεί. Οι επιχειρήσεις επιθυμούν την προβολή της 

εικόνας τους. Για να επιτευχτεί αυτό δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στη σωστή 

προώθηση των δράσεών τους, καταστρώνοντας στρατηγικές που θα τους οδηγήσουν 

σε αυτό τον στόχο.  

Καταρχάς, πραγματοποιήθηκε μια μελέτη για την εφαρμογή των Δημοσίων Σχέσεων 

και τους παράγοντες που τις επηρεάζουν, στο ευρύτερο φάσμα τους και ειδικότερα 

στον τραπεζικό τομέα. Διεξήχθη μια έρευνα σε θεωρητικό πλαίσιο, μέσω 

βιβλιογραφικής ανασκόπησης, καθώς επίσης και μια πρωτογενής έρευνα, μέσω 

συνέντευξης και παράθεσης ερωτηματολόγιου στις Διευθύνσεις Δημοσίων Σχέσεων 

των μεγαλύτερων ελληνικών τραπεζών (Alpha Bank, Τράπεζα Πειραιώς και Εθνική 

Τράπεζα της Ελλάδος). Στη συνέχεια, έγινε μια ανάλυση και σύγκριση των ενεργειών 

των δημοσίων σχέσεων τους. 

Ανάμεσα σε πολλά σχετικά συμπεράσματα, καταλήξαμε ότι οι δημόσιες σχέσεις, 

μέσα από τις δράσεις τους, συνεισφέρουν στην ανάδειξη του κοινωνικού προσώπου 

των τραπεζών, συμβάλλοντας μεταξύ άλλων, στην προστασία του περιβάλλοντος, 

στη διαφύλαξη του πολιτισμού, στην ανάδειξη του αθλητισμού και στην προσφορά 

σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. 
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Abstract 

The public image of a company or organization is shaped by its public relations’ 

actions. Businesses want to promote their image. In order to achieve this, they pay 

particular attention to an appropriate promotion of their actions, by setting out 

strategies that will lead them to this target. 

First of all, a study was conducted on the implementation of Public Relations and the 

factors that affect them in their wider range, especially in the banking sector. A 

research was carried out in the theoretical content, through a bibliographic review, as 

well as a primary survey through an interview and a questionnaire in the Public 

Relations Directories of the largest Greek banks (Alpha Bank, Piraeus Bank and 

National Bank of Greece). Αn analysis and comparison of the public relations actions 

was then carried out. 

Among others, we have concluded that public relations, through their actions, 

contribute to the emergence of the social “face” of banks, contributing to the 

protection of the environment, the preservation of culture, the emergence of sports 

and vulnerable social groups.  
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Εισαγωγή 

 

Στη σύγχρονη κοινωνία οι δημόσιες σχέσεις εκφράζουν μία διοικητική λειτουργία 

που μας βοηθάει να καθορίσουμε την φιλοσοφία και τους στόχους μιας 

επιχειρησιακής μονάδας. Όσοι ασκούν δημόσιες σχέσεις επικοινωνούν με διάφορες 

ομάδες κοινού, τόσο στο εσωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης όσο και στο 

εξωτερικό αυτής, προσπαθώντας να δημιουργήσουν αλληλουχία μεταξύ 

επιχειρησιακών στόχων και των κοινωνικών προσδοκιών. 

Αυτός που ασχολείται με τις δημόσιες σχέσεις αναπτύσσει , εκτελεί και αξιολογεί τα 

επιχειρησιακά προγράμματα, επιδιώκοντας να προωθήσει την ανταλλαγή επιρροής 

και κατανόησης μεταξύ των συστατικών μερών της επιχείρησης και των ομάδων 

κοινού της.  

Το σύγχρονο τραπεζικό σύστημα της Ελλάδος, όπως και κάθε οικονομικός 

οργανισμός διεθνώς, μέσω των Δημοσίων Σχέσεων, επιδιώκει τη δημιουργία μιας 

αρμονικής σχέσης μεταξύ της διοίκησης και των εργαζομένων για την αύξηση της 

αποδοτικότητάς του και τη βελτίωση της εταιρικής εικόνας μέσω ενεργειών που 

αφορούν το περιβάλλον, τον πολιτισμό και το κοινωνικό σύνολο. 

Σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας είναι η διερεύνηση της σημασίας των Δημοσίων 

Σχέσεων στον Τραπεζικό Τομέα και ιδιαίτερα στις τρεις μεγαλύτερες συστημικές 

τράπεζες της Ελλάδος. Στην προσπάθεια μας αυτή, αναδεικνύουμε όλα τα σύγχρονα 

εργαλεία των Δημοσίων Σχέσεων που χρησιμοποιούν οι τράπεζες, αναλύοντας και 

συγκρίνοντας τις ενέργειες τους.     

Προκειμένου να μελετήσουμε τους παράγοντες που τις απαρτίζουν, διεξήγαμε μια 

έρευνα σε θεωρητικό καταρχάς πλαίσιο ανατρέχοντας στη διεθνή και εγχώρια 

βιβλιογραφία, καθώς επίσης και μια πρωτογενή έρευνα μέσω συνέντευξης και 

παράθεσης ερωτηματολόγιου στις Διευθύνσεις Δημοσίων Σχέσεων δυο εκ των τριών 

μεγάλων ελληνικών τραπεζών που εξετάζουμε στην παρούσα εργασία (Alpha Bank 

και Τράπεζα Πειραιώς). 

 Όσον αφορά στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, οι πληροφορίες που παραθέτουμε 

προέρχονται από βιβλιογραφικές και ηλεκτρονικές πηγές μόνο, καθώς το αρμόδιο 
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τμήμα Δημοσίων Σχέσεων της εν λόγω Τράπεζας δε δέχθηκε να μας παραχωρήσει 

συνέντευξη και, γενικά, σχετικές πληροφορίες.   

Στο πρώτο μέρος της εργασίας παραθέτουμε ορισμούς των δημοσίων σχέσεων, 

αναδεικνύουμε το ρόλο τους και που αυτές αποσκοπούν, τη δομή τους, τη λειτουργιά 

τους και πως εφαρμόζονται στην Ελλάδα. Στη συνεχεία, γίνεται ιστορική ανάδρομη 

του χρηματοπιστωτικού συστήματος της Ελλάδος, ανάλυση της παρούσας 

κατάστασης και των υπηρεσιών που προσφέρουν. Στο τέλος του πρώτου μέρους 

γίνεται αναφορά στα εργαλεία των δημοσίων σχέσεων που χρησιμοποιούν οι 

τράπεζες. 

Στο δεύτερο μέρος γίνεται παρουσίαση των δημοσίων σχέσεων των τριών 

μεγαλύτερων ελληνικών τραπεζών. Αναλύονται διεξοδικά και για κάθε μια 

ξεχωριστά όλες οι δράσεις τους, όσον αφορά το περιβάλλον, την κοινωνία, τον 

αθλητισμό, τον πολιτισμό και τους εργαζόμενούς τους. 

Στο τρίτο και τελευταίο μέρος γίνεται προσπάθεια να αναλύσουμε και να 

συγκρίνουμε το έργο τους σε κάθε τομέα που δραστηριοποιούνται και τέλος να 

εξάγουμε συμπεράσματα μέσα από την κατανόηση των δράσεων και των ενεργειών 

τους. 

 

 

 

Το δημόσιο αίσθημα είναι τα πάντα. Με το δημόσιο αίσθημα τίποτα  

δεν μπορεί να αποτύχει, χωρίς αυτό τίποτα δεν μπορεί να πετύχει.  

Abraham Lincoln 

 

 

 

 

 



8 
 

Μέρος 1ο   Θεωρητικό Μέρος  

Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή Στις Δημόσιες Σχέσεις 

 

 

1.1) Έννοιες – Ορισμοί Δημοσίων Σχέσεων 

Έχουν γίνει πολλές προσπάθειες κατά καιρούς από ακαδημαϊκούς και ειδικούς του 

κλάδου των δημοσίων σχέσεων να διατυπώσουν έναν ολοκληρωμένο ορισμό της 

έννοιας των Δημοσίων Σχέσεων. Ποτέ όμως δεν έχει επιτευχθεί γενική ομοφωνία ή 

κοινή αποδοχή ως προς το περιεχόμενό του. Το γεγονός ότι οι δημόσιες σχέσεις 

αποτελούν βασική λειτουργία σε διαφόρων ειδών οργανισμούς και επιχειρήσεις, σε 

συνδυασμό με την ευμετάβλητη φύση τους, η οποία συνεχώς αναπροσαρμόζεται στις 

μεταβαλλόμενες συνθήκες του περιβάλλοντος της εκάστοτε επιχείρησης, ιδιαίτερα σε 

εποχές κρίσης, δημιουργεί σημαντικά εμπόδια για τη διατύπωση ενός ακριβούς και 

γενικά αποδεκτού όρου. 

Οι ορισμοί είτε δίνουν έμφαση στην έννοια υποκειμένου ή πομπού των δημοσίων 

σχέσεων απαριθμώντας τις ομάδες, τα άτομα και τους οργανισμούς που τις 

αξιοποιούν, είτε επικεντρώνονται στα μέσα, τα οποία χρησιμοποιούν οι δημόσιες 
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σχέσεις, με στόχο την επιτυχή μετάδοση των μηνυμάτων τους. Τέλος άλλοι δίνουν 

έμφαση στους δέκτες ή αντικείμενα που εξυπηρετούν τους επικοινωνιακούς και 

στρατηγικούς στόχους που έχουν θέσει. 

Παρακάτω παραθέτουμε διάφορους ορισμούς που έχουν δοθεί για τις δημόσιες 

σχέσεις: 

Ο Frank Jefkins: Θεωρεί ότι οι Δημόσιες Σχέσεις αποτελούνται από όλες τις μορφές 

οργανωμένης επικοινωνίας, εσωτερικής και εξωτερικής, μεταξύ ενός οργανισμού και 

των κατηγοριών του, με σκοπό την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων σχετικών με την 

αμοιβαία κατανόηση (Jefkins Frank W. , 1994, p. 16). 

Οι Baskin & Aronoff: Θεωρούν πως οι Δημόσιες Σχέσεις είναι η λειτουργία της 

διοίκησης η οποία βοηθάει στον προσδιορισμό επιχειρηματικών στόχων και 

φιλοσοφίας, και διευκολύνει τις αλλαγές. Τα στελέχη των Δημοσίων Σχέσεων 

επικοινωνούν με όλα τα αντίστοιχα, εντός και εκτός οργανισμού κοινά, για την 

δημιουργία αρμονίας μεταξύ των στόχων του οργανισμού και των προσδοκιών της 

κοινωνίας. Επίσης τα στελέχη δημιουργούν, υλοποιούν και αξιολογούν προγράμματα 

τα οποία προωθούν την αμφίδρομη επιρροή και αμοιβαία κατανόηση ανάμεσα στον 

οργανισμό και τα κοινά (Baskin O., 2001, p. 116). 

Η Αμερικάνικη Εταιρία Δημοσίων Σχέσεων δίνει τον εξής ορισμό: Οι Δημόσιες 

Σχέσεις είναι ένα σύστημα μεθόδων και τεχνικών επικοινωνίας, οι οποίες στοχεύουν 

στη σωστή και ειλικρινή πληροφόρηση του κοινού ενός οργανισμού, με σκοπό την 

κατάκτηση της εμπιστοσύνης και την ανάπτυξη του (IPRA, 1960). 

    

 

1.2) Ρόλος, Δομή και Λειτουργία των Δημοσίων Σχέσεων 

1.2.1) Ρόλος 

Ο ρόλος των Δημοσίων Σχέσεων είναι η διαμόρφωση και η διατήρηση θετικής 

εικόνας για μια επιχείρηση, έναν οργανισμό, ένα άτομο. Για να δημιουργήσει η 

επιχείρηση ή ο οργανισμός μια συνολική ευνοϊκή εικόνα με το εσωτερικό και το 

εξωτερικό περιβάλλον, θα κινηθεί με βάση 3 άξονες: 
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❖ Δημιουργία εικόνας 

❖ Δημιουργία φήμης  

❖ Δημιουργία εμπιστοσύνης (Αρναούτογλου, 2015, p. 45) 

Η Εικόνα 

Η δημιουργία της εικόνας μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού αποτελεί σημαντικό 

κομμάτι της λειτουργιάς των δημοσίων σχέσεων. Για να είναι αποτελεσματικές οι 

σχέσεις με τις ομάδες κοινού βασιζόμενες στην ειλικρινή ενημέρωση, θα πρέπει να 

προβάλλεται μια εικόνα της επιχείρησης παρουσιάζοντας όλα εκείνα τα στοιχειά που 

θα κατακτήσουν τη συμπάθεια και την εύνοια του κοινού. Τα διαφορετικά ειδή 

εικόνας που χρησιμοποιούνται για την καλύτερη προβολή μιας επιχείρησης, τα οποία 

καλούνται οι Δημόσιες Σχέσεις να ενοποιήσουν ώστε να μην υπάρχουν αντιθέσεις και 

αντιφάσεις στην αντίληψη του κοινού είναι: 

❖ Εικόνα καθρέφτης 

❖ Τρέχουσα εικόνα 

❖ Επιθυμητή εικόνα 

❖ Πολλαπλή εικόνα  

❖ Βέλτιστη εικόνα 

❖ Εμπορική εικόνα (Αρναούτογλου, 2015, p. 46) 

Εταιρική φήμη 

Αποτελεί την απεικόνιση της ικανότητας μιας επιχείρησης να εκπληρώνει τις 

προσδοκίες του κοινού στο οποίο απευθύνεται ή συνηθεστέρα αυτό που μπορεί να 

περιγράψει τη συνολική εικόνα που εκπέμπει μια επιχείρηση στα ενδιαφερόμενα 

μέρη, δηλαδή στους μετόχους, υπάλληλους, πελάτες, προμηθευτές, συνεργάτες και το 

ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. 

Η φήμη των επιχειρήσεων είναι ένα σύνθετο οικοδόμημα  που στηρίζεται στις πάγιες 

αξίες της (ποιότητα, τιμή, οικονομική ευρωστία) και στις άυλες υπεραξίες της, οι 

οποίες είναι η εξυπηρέτηση, το προσωπικό, η κοινωνική υπευθυνότητα, η ηγεσία και 

αξιοπιστία της. Είναι ακόμα η συνισταμένη των αντιλήψεων που έχουν διαμορφώσει 

για την επιχείρηση οι άλλοι, δηλαδή αυτό που πιστεύουν οι πελάτες, οι επενδυτές, το 

προσωπικό, οι προμηθευτές, η κοινή γνώμη, οι αναλυτές, τα Μ.Μ.Ε (Αρναούτογλου, 

2015, p. 53). 
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Πηγή: http://www.greenrubino.com/public-relations-public-relations/ 

Εταιρική εμπιστοσύνη  

Η Εταιρική εμπιστοσύνη αποτελεί το τελευταίο άξονα στον οποίο 

δραστηριοποιούνται οι Δημόσιες Σχέσεις για να πετύχουν σχέσεις εμπιστοσύνης της 

επιχείρησης με το περιβάλλον της, με στόχο τη καλύτερη δυνατή εικόνα της. 

Επικεντρώνεται συνήθως στις σχέσεις των πελατών με την εταιρία 

συμπεριλαμβάνοντας μαζί και το εσωτερικό της περιβάλλον. 

Μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για την επιχείρηση που νοιάζεται πραγματικά 

για την εικόνα και την φήμη της είναι το γεγονός ότι η οικονομική επίδοση από μονή 

της δεν είναι πλέον αρκετή να δημιουργήσει  εμπιστοσύνη, δηλαδή μπορεί να έχει 

υψηλή κερδοφορία αλλά εάν η οικονομική κρίση την εξαναγκάζει να κλείσει ένα 

εργοστάσιο και να απολύσει υπαλλήλους, θεωρείται μια κακή εταιρία ( 

Αρναούτογλου, Ντουρουντάκης, 1999, p. 44). 

1.2.2) Δομή 

Η δομή του τμήματος Δημοσίων Σχέσεων διαφοροποιείται ανάλογα με τη φιλοσοφία, 

τον κλάδο δραστηριότητας και το μέγεθος του Οργανισμού. Η Διεύθυνση Δημοσίων 

Σχέσεων στις ελληνικές τράπεζες, με τις οποίες θα ασχοληθούμε ευρέως στην 

εργασία αυτή, παρουσιάζεται παρακάτω: 
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❖ Τμήμα Διεθνών Δημοσίων Σχέσεων: Οι αρμοδιότητες του είναι η διαπίστευση 

των ξένων ανταποκριτών στη χώρα, η παροχή σε αυτούς διευκολύνσεων και 

τεχνικής υποστήριξης για την επιτέλεση του έργου τους.  

❖ Τμήμα Εσωτερικών Δημοσίων Σχέσεων: Οι αρμοδιότητες του είναι η 

οργάνωση, η διευκόλυνση και η εξυπηρέτηση δημοσιογραφικών αποστολών 

στο εσωτερικό της χώρας. 

❖ Τμήμα Διοργάνωσης Εκδηλώσεων και Συνεδριακών Κέντρων: Οι 

αρμοδιότητες του είναι η οργάνωση κέντρων Τύπου για τη παρακολούθηση 

απ τους εκπροσώπους των Μ.Μ.Ε εκδηλώσεων διεθνούς ενδιαφέροντος, η 

διοργάνωση και πραγματοποίηση εκδηλώσεων ενημέρωσης, συνεντεύξεων 

τύπου, η τήρηση ημερολογίου εκδηλώσεων, η παροχή υπηρεσιών διοικητικής 

μεριμνάς στους οργανωτές και συμμετέχοντες σε κάθε εκδήλωση και τέλος η 

μεριμνά για τη διαρρύθμιση των αιθουσών, τον καθαρισμό και τη συντήρηση 

των χορών και των εγκαταστάσεων ( Αρναούτογλου, Ντουρουντάκης, 1999, 

p. 48). 

1.2.3) Λειτουργιά 

Οι Δημόσιες Σχέσεις πρέπει να λειτουργούν και να δραστηριοποιούνται στα πλαίσια 

της ανάπτυξης του οργανισμού όπου ανήκουν. Οι βασικές λειτουργίες των Δημοσίων 

Σχέσεων είναι: 

❖ Συμβουλευτική: Συμβουλεύει τη διοίκηση μιας εταιρίας σε θέματα πολιτικής 

σχέσεων και επικοινωνίας.  

❖ Έρευνα: Προσδιορίζει τις θέσεις και την συμπεριφορά, των ομάδων κοινού 

μιας εταιρίας με στόχο τη χάραξη στρατηγικής Δημοσίων Σχέσεων. 

❖ Σχέσεις με τα ΜΜΕ: Συνεργάζεται με τα ΜΜΕ στοχεύοντας τη δημοσιότητα 

ή την ανταπόκριση στο ενδιαφέρον τους για την επιχείρηση. 

❖ Δημοσιότητα: Στοχεύει στην προώθηση και τη διάδοση προγραμματισμένων 

μηνυμάτων μέσα από επιλεγμένα Μέσα.  

❖ Εσωτερικές Δημόσιες Σχέσεις (Internal/Employee Relations): Στοχεύει σε 

ζητήματα που απασχολούν τους εργαζομένους της επιχείρησης, την 

ενημέρωση τους και τη δημιουργία κινήτρων. 
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❖ Σχέσεις με την Τοπική ή την ευρύτερη Κοινωνία (Community Relations): 

Ενέργειες που στοχεύουν στη διατήρηση ευνοϊκού κλίματος προς όφελος της 

κοινωνίας και της επιχείρησης. 

❖ Δημόσιες υποθέσεις (Public Affairs): Ανάμειξη της επιχείρησης στο πολιτικό 

γίγνεσθαι και η διαδικασία προσαρμογής της στις προσδοκίες της κοινής 

γνώμης.  

❖ Διοικητικές/Κυβερνητικές υποθέσεις (Government Affairs): Σχετίζεται με τα 

νομοθετικά και ρυθμιστικά όργανα για λογαριασμό της επιχείρησης. 

❖ Διαχείριση θεμάτων (Issues Management): Ενασχόληση με θέματα που 

απασχολούν τη κοινή γνώμη και επηρεάζουν την επιχειρηση.  

❖ Χρηματοοικονομικές Δημόσιες Σχέσεις (Financial Relations): Δημιουργία και 

διατήρηση της εμπιστοσύνης των επενδυτών και κτίσιμο καλών σχέσεων με 

το ευρύτερο χρηματοοικονομικό χώρο.  

❖ Κλαδικές Δημόσιες Σχέσεις (Industry Relations): Δημιουργία σχέσεων με 

άλλες επιχειρήσεις του κλάδου και με κλαδικές ενώσεις. 

❖ Διοργάνωση εκδηλώσεων (Event Marketing): Δημιουργία ενδιαφέροντος για 

ένα άτομο, μια επιχείρηση ή ένα προϊόν μέσα από ένα στοχευμένο γεγονός. 

❖ Marketing/Consumer PR: Συνδυασμός ενεργειών με στόχο την πώληση 

προϊόντος ( Αρναούτογλου, Ντουρουντάκης, 1999, p. 54). 

  

1.3) Δημόσιες Σχέσεις στην Ελλάδα 

Στη χώρα μας οι Δημόσιες Σχέσεις καταγράφηκαν για πρώτη φορά μετά τον Β΄ 

Παγκόσμιο Πόλεμο με την ανάπτυξη πολυεθνικών εταιριών καταναλωτικών 

προϊόντων και την ανάγκη των ελληνικών επιχειρήσεων να προβάλλουν και να 

προωθήσουν τις εξαγωγές τους.  

Ο πρώτος δημόσιος φορέας που χρησιμοποίησε τις Δημόσιες Σχέσεις για την 

προβολή της Ελλάδας στο εξωτερικό είναι ο Ε.Ο.Τ. το 1952 , οργανώνοντας γραφείο 

Δημοσίων Σχέσεων από Αμερικανούς επαγγελματίες του χώρου. 

Οι Δημόσιες Σχέσεις στην Ελλάδα αναπτύχτηκαν με γεωμετρική πρόοδο απ’ το 1960 

- 1980 λόγω της ανάπτυξης των αγορών, των προϊόντων μόδας και την εξάπλωση του 

θεάματος και του αθλητισμού. Αρκετά γραφεία Δημοσίων Σχέσεων κάνουν την 
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εμφάνιση τους και πολλές επιχειρήσεις και τράπεζες υιοθετούν τεχνικές Δημοσίων 

Σχέσεων για την προώθηση των προϊόντων – υπηρεσιών τους και τη δημιουργία της 

εικόνας τους. 

Από το 1980 – 2000 οι Δημόσιες Σχέσεις κερδίζουν έναν αυτόνομο χώρο στην 

επικοινωνία ισάξιο με εκείνον της διαφήμισης, με αποτέλεσμα πολλές εταιρίες 

Δημοσίων Σχέσεων να ιδρυθούν στην Ελλάδα, κάποιες εκ των οποίων εκπροσωπούν 

πολυεθνικές εταιρίες. Στενή και αναγκαία υπήρξε η συνεργασία με τις διαφημιστικές 

εταιρίες χαρακτηρίζοντας εκείνη την περίοδο ως ‘χρυσή’ εποχή των Δημοσίων 

Σχέσεων.  

Από το 2000 έως και σήμερα η λειτουργιά των Δημοσίων Σχέσεων έχει 

μετασχηματιστεί λόγω της δυναμικής εισόδου της χρήσης του διαδικτύου και των 

κοινωνικών δικτύων (social media). Η οικονομική κρίση έχει πλήξει ελάχιστα τον 

τομέα των Δημοσίων Σχέσεων σε σύγκριση με τη διαφήμιση, καθώς τα χρήματα που 

απαιτούνται να δαπανήσουν οι επιχειρήσεις για ενέργειες Δημοσίων Σχέσεων είναι 

πολύ λιγότερα σε σχέση με τα ποσά που απαιτούνται για τη διαφημιστική προβολή 

(Αρναούτογλου, 2015, p. 23). 

Ελληνική Εταιρία Δημοσίων Σχέσεων(ΕΕΔΣ)   

Η Ελληνική Εταιρία Δημοσίων Σχέσεων (ΕΕΔΣ) ιδρύθηκε το 1960 και αποτελεί την 

εθνική επιστημονική ένωση των επαγγελματιών Δημοσίων Σχέσεων της χώρας μας. 

Υπήρξε η πρώτη που προέβαλε ολοκληρωμένα την έννοια της επικοινωνίας στη χώρα 

μας οργανώνοντας ευρωπαϊκά και πανελληνιά συνέδρια και συμπόσια, 

επισημαίνοντας και δημοσιοποιώντας τα προβλήματα επικοινωνίας του δημόσιου και 

του ιδιωτικού τομέα της χώρας μας. 

Σκοπός της ΕΕΔΣ είναι να μελετήσει, να οργανώσει και να προαγάγει τα ηθικά και 

επαγγελματικά συμφέροντα των μελών της και να αναπτύξει πνεύμα αλληλεγγύης, 

συνεργασίας και συναδέλφωσης. Ακόμα σκοπός της είναι να οργανώνει, να 

εξυψώνει, να αναπτύσσει και να προασπίσει το θεσμό και το επάγγελμα των 

Δημοσίων Σχέσεων στην Ελλάδα, συμβάλλοντας στο να καλλιεργηθεί και να 

προαγάγει τις ανθρώπινες σχέσεις ανάμεσα στα άτομα, στις ομάδες και στο 

κοινωνικό σύνολο (ΕΕΔΕ, 2016). 
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Κεφάλαιο 2: Το  Χρηματοπιστωτικό Σύστημα της Ελλάδας - 

Εργαλεία Δημοσίων Σχέσεων στις Τράπεζες 

2.1) Το Χρηματοπιστωτικό Σύστημα της Ελλάδος 

Η ιστορία των ελληνικών τραπεζών ξεκίνησε το 1828 με την ίδρυση της Εθνικής 

Χρηματιστηριακής Τράπεζας, η οποία σαν αρμοδιότητα είχε την έκδοση εντόκων 

γραμματίων και ομολογιακών δανείων του δημοσίου έως το 1834. Το 1841 ιδρύθηκε 

η Εθνική Τράπεζα, που είναι έως σήμερα απ’ τις μεγαλύτερες τράπεζες της χώρας. Το 

1928 ιδρύθηκε η Τράπεζα της Ελλάδος με μονοπώλιο στην έκδοση 

τραπεζογραμματίων λειτουργώντας έτσι σαν κεντρική τράπεζα. Στα επόμενα χρόνια 

στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα δε σημειώνονται σημαντικές αλλαγές εκτός απ την 

ίδρυση ειδικών πιστωτικών οργανισμών, όπως το 1964 που ιδρύθηκε η ΕΤΒΑ 

(Ελληνική Τράπεζα Βιομηχανικής Ανάπτυξης). Απ’ τη δεκαετία του ’80 έως τις 

μέρες μας έχουν πραγματοποιηθεί διάφορες αλλαγές, λόγω της απελευθέρωσης του 

ελληνικού τραπεζικού συστήματος, παρουσιάζοντας αύξηση ανταγωνισμού, 

ιδιωτικοποίηση πολλών τραπεζών, εξαγορές και συγχωνεύσεις με αποτέλεσμα τη 

δημιουργία ισχυρότερων τραπεζικών συστημάτων. 

Το σύγχρονο τραπεζικό σύστημα της Ελλάδας αποτελείται από: 

❖ Μια κεντρική τράπεζα, την Τράπεζα της Ελλάδος 

❖ Τις εμπορικές τράπεζες 

❖ Τις συνεταιριστικές τράπεζες 

❖ Τους διαφόρους πιστωτικούς οργανισμούς  

Τράπεζα της Ελλάδος: Αποτελεί την κεντρική τράπεζα της χώρας, άρχισε τη 

λειτουργιά της τον 1928 με τη μορφή ανώνυμης εταιρίας. Με την είσοδο στο ευρώ το 

2001 αποτελεί μέλος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας(Ε.Κ.Τ). Οι αρμοδιότητές 

της είναι: 

❖ Η εφαρμογή της νομισματικής πολίτικης στην χώρα 

❖ Η διαφύλαξη της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας στο ελληνικό τραπεζικό 

σύστημα 

❖ Η έκδοση τραπεζογραμματίων  

❖ Η εποπτεία του τραπεζικού συστήματος  
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❖ Η εξυπηρέτηση του ελληνικού δημοσίου σε διάφορες τραπεζικές εργασίες 

❖ Η διαχείριση αποθεμάτων σε χρυσό και συνάλλαγμα για λογαριασμό της 

Ε.Κ.Τ. 

❖ Η προώθηση ρυθμίσεων για τη  διατήρηση της χρηματοπιστωτικής 

σταθερότητας (Τράπεζα Ελλάδος, 2016). 

Εμπορικές Τράπεζες: Έχουν σαν σκοπό τη συμμετοχή στο χρηματοπιστωτικό 

σύστημα για την ικανοποίηση των συναλλαγματικών αναγκών των καταναλωτών. Οι 

αρμοδιότητες τους περιλαμβάνουν: 

❖ Διακινήσεις κεφαλαίων 

❖ Αποδοχές καταθέσεων  

❖ Δανεισμός επιχειρήσεων – οργανισμών και ιδιωτών  

❖ Παροχές διαφόρων συμβούλων στους πελάτες τους 

❖ Δημιουργία πλαστικού χρήματος μέσω των καταθέσεων και των πιστώσεων 

❖ Πράξεις συναλλάγματος 

Ελληνική Ένωση Τραπεζών (ΕΕΤ): Αποτελεί τον φορέα που εκπροσωπεί τις 

ελληνικές και ξένες τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα. Ιδρύθηκε το 1928 και 

έχει σαν σκοπό την έκφραση των θέσεων των τραπεζών – μελών της, παρεμβαίνοντας 

συμβουλεύτηκα στη ρυθμιστική διαδικασία, συμμετέχοντας στη λήψη αποφάσεων σε 

τεχνικές επιτροπές σε διεθνές και εθνικό επίπεδο και τέλος η συνεργασία με φορείς 

και ενώσεις του χρηματοπιστωτικού τομέα άλλων χωρών στο πλαίσιο διμερούς 

συνεργασίας. Η ΕΕΤ αριθμεί 16 τράπεζες – μέλη (ΕΕΤ, 2016). 

Συνεταιριστικές Τράπεζες: Η δραστηριότητα τους απευθύνεται σε τοπικές κοινωνίες, 

προσφέροντας τους ανταγωνιστικά τραπεζικά προϊόντα, συμβάλλοντας στην 

οικονομική ανάπτυξη. Σήμερα λειτουργούν εννέα συνεταιριστικές τράπεζες με το 

συνολικό δίκτυο καταστημάτων να φτάνει τα εκατόν δώδεκα. Επίσης λειτουργούν 

πέντε πιστωτικοί συνεταιρισμοί με κύρια δραστηριότητα τη χορήγηση δανείων ή 

άλλων οικονομικών διευκολύνσεων στα μέλη τους (ΕΣΤΕ, 2016). 

Ειδικοί Πιστωτικοί Οργανισμοί: Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που προσφέρουν είναι 

περιορισμένα σε σχέση με τις τράπεζες. Το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, 

είναι ο ειδικός πιστωτικός οργανισμός που λειτουργεί στη χώρα μας. Αποτελεί 
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αυτόνομο χρηματοπιστωτικό οργανισμό εξυπηρέτησης του δημοσίου και κοινωνικού 

συμφέροντος. Σκοπός του είναι: 

❖ Να ενισχύσει τη περιφερειακή ανάπτυξη με χρηματοπιστωτική και τεχνική 

υποστήριξη της τοπικής αυτοδιοίκησης 

❖ Να φύλαξη κάθε είδους παρακαταθήκης, χρηματικής ή αυτούσιας 

❖ Να ασκήσει τη ταμειακή διαχείριση των κεφαλαίων των οργανισμών τοπικής 

αυτοδιοίκησης 

❖ Να πληρώσει αποζημιώσεις από απαλλοτρίωση ή προσκύρωση ακινήτων 

❖ Να χορηγήσει στεγαστικά δάνεια για την απόκτηση πρώτης κατοικίας σε 

υπαλλήλους ή συνταξιούχους του δημοσίου (ΤΠΔ, 2016). 

 

2.2) Τραπεζικές Υπηρεσίες 

Ως τραπεζικές υπηρεσίες (retail banking) νοούνται όλες οι ενεργητικές, παθητικές και 

μεσολαβητικές εργασίες των χρηματιστικών οργανισμών, έχοντας σαν κύριο σκοπό 

την εξυπηρέτηση των ιδιωτών καταναλωτών. 

Ενεργητικές εργασίες: Περιλαμβάνουν χρηματοδότηση και διάφορες εργασίες 

παροχής πίστεως καθώς επίσης επενδύσεις κάθε μορφής σε ξένα νομίσματα ή 

χρεόγραφα. 

Παθητικές εργασίες: Αφορούν κυρίως καταθέσεις κάθε μορφής καθώς και 

οποιαδήποτε άλλη μορφή δραστηριότητας για να αντληθούν κεφάλαια από διάφορες 

πηγές. 

Μεσολαβητικές εργασίες: Αποτελούν εργασίες οι οποίες προέρχονται απ τις 

εμπορικές τράπεζες έναντι αμοιβής ή προμήθειας. 

 

2.3) Εργαλεία Δημοσίων Σχέσεων στις Τράπεζες 

Στόχος κάθε επιχείρησης είναι η δημιουργία και η διατήρηση μιας καλής δημόσιας 

εικόνας – φήμης, το όποιο είναι μια πολύπλοκη και εξελικτική διαδικασία. Χωρίς 

αποτελεσματικές δημόσιες σχέσεις είναι πολύ δύσκολο να αποσπαστεί η προσοχή της 
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κοινής γνώμης και να επηρεαστούν οι αποφάσεις της. Επομένως, διατηρώντας ένα 

υψηλό επίπεδο επικοινωνίας με την ομάδα – στόχο, μέσω αποδεδειγμένων εργαλείων 

δημοσίων σχέσεων, τα οποία θα παρουσιαστούν παρακάτω, προωθούνται θετικές 

στάσεις και συμπεριφορές ως προς την επιχείρηση μετατρέποντας τους 

ενδιαφερομένους καταναλωτές σε πελάτες. Τα εργαλεία που χρησιμοποιούν οι 

τράπεζες, τα οποία θα μας απασχολήσουν καθ’ όλη τη διάρκεια της εργασίας μας, 

είναι:   

2.3.1) Χορηγία (Sponsoring): Ο όρος χορηγία ορίζεται ως μια οικονομική και 

θεσμική στρατηγική επικοινωνίας που έχει σαν στόχο την εμπορική και κοινωνική 

αναβάθμιση μιας επιχείρησης η ενός οργανισμού. Οι δημοσιές σχέσεις και η χορηγία 

έχουν στενή σχέση μεταξύ τους, καθώς η δεύτερη επιτρέπει την απόκτηση συνολικής 

εικόνας μέσω θεσμών με υψηλές κοινωνικές και ηθικές αξίες.  Μέσω της χορηγίας, 

που μπορεί να είναι είτε ο αθλητισμός είτε τα γράμματα, πλάθεται μια ταυτότητα 

όπου τα ηθικά υψηλά χαρακτηριστικά του αντικειμένου της χορηγίας προστατεύουν 

από ενδεχόμενη κρίση αφενός και αφετέρου γλυκαίνουν μια ενδεχόμενη σκληρή 

επιχειρηματική εικόνα.  

Τα είδη της χορηγίας παρουσιάζονται παρακάτω: 

❖ Χορηγίες εκπομπών σε τηλεόραση και ραδιόφωνο 

❖ Αθλητικές χορηγίες, όπως σε μεγάλα αθλητικά γεγονότα που τα 

παρακολουθούν μεγάλος αριθμός θεατών και προσελκύει τα ΜΜΕ 

❖ Χορηγίες που αφορούν τη τέχνη, όπως μια έκθεση ζωγραφικής η ένα μουσικό 

φεστιβάλ 

❖ Χορηγία για την εκπαίδευση, δηλαδή θέσπιση ενός βραβείου για μαθητές ή 

φοιτητές ( Αρναούτογλου, Ντουρουντάκης, 1999, p. 287). 

  

2.3.2) Δελτίο Τύπου: Ηλεκτρονική ή γραπτή ενημέρωση που περιέχει πληροφορίες 

που αποστέλλονται στα ΜΜΕ για λογαριασμό της επιχείρησης με στόχο τη 

δημοσιότητα, αναγγέλλοντας την ύπαρξη ή την έλευση ενός σημαντικού γεγονότος το 

οποίο αφορά το κοινό. Αποτελεί έναν καλό τρόπο να προωθηθεί η επιχείρηση 

επικοινωνώντας με τους πελάτες της, ώστε να τους κρατάει ενήμερους για νέα 
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προϊόντα και υπηρεσίες. Τέλος, είναι ένα από τα παλαιοτέρα και πιο αποτελεσματικά 

εργαλεία δημοσίων σχέσεων. 

2.3.3) Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ): Είναι η εφαρμοσμένη από επιχειρήσεις 

πολιτική που αφορά σε δράσεις και ενέργειες με επίκεντρο τον άνθρωπο και βάσει 

κανόνων, όπως ο σεβασμός στα δικαιώματα των εργαζομένων, κανόνες υγιεινής και 

ασφάλειας, ενίσχυση του κοινωνικού διαλόγου, εξασφάλιση των συνδικαλιστικών 

δικαιωμάτων, σεβασμός των συλλογικών συμβάσεων (Εσωτερική ΕΚΕ), με στόχο 

την βελτίωση της ομαδικής εργασίας, την διατήρηση της παραγωγικότητας του 

προσωπικού και την διασφάλιση της εκπροσώπησης του εργατικού  προσωπικού  

απέναντι στη διοίκηση.  

Ακόμα, αναφέρεται σε δράσεις, ενέργειες και προγράμματα κοινωνικού, 

περιβαλλοντολογικού, πολιτιστικού, εκπαιδευτικού και ερευνητικού χαρακτήρα 

(Εξωτερική ΕΚΕ), οι οποίες την βοηθούν να οικοδομήσει καλές σχέσεις με το 

κοινωνικό σύνολο  και να κερδίσουν την εμπιστοσύνη των πελατών.  

Παρακάτω παρουσιάζονται κάποιες κατηγορίες Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 

(ΕΚΕ) στις τράπεζες: 

❖ Προώθηση Σκοπού: Πρόσφορα της επιχείρησης ή οργανισμού χρημάτων- 

προϊόντων – υπηρεσιών για κάποιο κοινωνικό σκοπό, στοχεύοντας στην 

ευαισθητοποίηση του κοινού γύρω από αυτόν. 

❖ Μάρκετινγκ Σκοπού: Συνδέονται οι πωλήσεις ενός συγκεκριμένου προϊόντος 

με ένα ποσοστό από τα έσοδα του, το όποιο προσφέρεται σε συγκεκριμένο 

σκοπό. Γίνεται για συγκεκριμένο προϊόν και σε συγκεκριμένο χρονικό 

διάστημα. 

❖ Εταιρικό Κοινωνικό Μάρκετινγκ: Συνδρομή της εταιρίας στην αλλαγή της 

συμπεριφοράς του κοινού όσον αφορά κάποιο θέμα, και συνήθως υπάρχει 

συνεργασία με κάποιο δημόσιο φορέα. 

❖ Εταιρική Φιλανθρωπία: Πρόσφορα χρημάτων σε κάποιο φιλανθρωπικό 

οργανισμό ή σκοπό. 

❖ Εταιρικός Εθελοντισμός: Προτροπή και υποστήριξη των εργαζομένων και 

συνεργατών της να διαθέσουν χρόνο σε κάποιο σκοπό, συνήθως σε επίπεδο 

τοπικής κοινωνίας (Αρναούτογλου, 2015, p. 192). 
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2.3.4 Εκδηλώσεις: Ο ορισμός του D. Getz αποτελεί τον πιο περιεκτικό και τον πιο 

ευρέως αναφερόμενο στη σχετική βιβλιογραφία, αναγνωρίζοντας την οπτική τόσο 

των διοργανωτών όσο και των πελατών. «Οι εκδηλώσεις, ειδικότερα στις τράπεζες, 

έχουν σαν στόχο να προσελκύσουν το κοινό και είναι μια ευκαιρία να 

αντιμετωπιστούν οι αμφιβολίες των πελατών, οικοδομώντας μια σχέση 

εμπιστοσύνης» (Getz, 2008).   

 

2.3.5) Το Διαδίκτυο: Η δημιουργία ιστοσελίδων και η χρήση των μέσων κοινωνικής 

δικτύωσης από τις εταιρίες – οργανισμούς βοηθούν στην ανάπτυξη ενός σοβαρού 

εταιρικού προφίλ, παρέχοντας πληροφορίες σχετικές με αυτήν. Αποτελεί ένα 

σημαντικό εργαλείο των Δημοσίων Σχέσεων για τη σωστή ανάπτυξη με το κοινό.  

Για τις τράπεζες το διαδίκτυο εξυπηρετεί πολλαπλούς σκοπούς, παρέχοντας στο 

κοινό και στους πελάτες της υπηρεσίες και πληροφορίες γρήγορα και άμεσα, όπως 

είναι το internet banking, η ενημέρωση των μετοχών – πελατών για την οικονομική 

κατάσταση της τράπεζας, παρουσίαση της Ε.Κ.Ε. και προώθηση των νέων προϊόντων 

– υπηρεσιών τους. 
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Μέρος 2ο  Παρουσίαση Δημοσίων Σχέσεων Στις Ελληνικές Τράπεζες  

 

Κεφάλαιο 1: Alpha Bank 

Ο όμιλος της Alpha Bank αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους 

χρηματοοικονομικούς ομίλους της χώρας, προσφέροντας ένα μεγάλο φάσμα από 

υψηλής ποιότητας χρηματοοικονομικών και προϊόντων και υπηρεσιών. Στο κεφάλαιο 

αυτό παρουσιάζονται η ιστορία, η δράση του ομίλου της Alpha Bank, οι ενέργειες 

των δημοσίων σχέσεων καθώς παρατίθεται και η συνέντευξη στους αρμόδιους του 

Τμήματος ΔΣ της Τράπεζας. 

1.1) Παρουσίαση Alpha Bank  

 

1.1.1) Ιστορία – Όμιλος Alpha Bank 

Οι επιχειρηματικές δραστηριότητες της Alpha Bank έχουν μια πλούσια παρουσία τα 

τελευταία 130 χρόνια στην οικονομική ζωή της χώρας. Ο εμπορικός οίκος Ι .Φ. 

Κωστόπουλου αποτελεί την απαρχή της τράπεζας, το 1879 στην Καλαμάτα, 

αναπτύσσοντας τραπεζικές δραστηριότητες. Σημαντική στιγμή της ιστορίας της 

τράπεζας υπήρξε η συνεργασία με τη Λαϊκή Τράπεζα το 1916, δημιουργώντας με τη 

μορφή ετερόρρυθμης εταιρίας, την Τράπεζα Ι. Φ. Κωστόπουλου, ενώ δυο χρόνια 

αργότερα το 1918 δίνει τη θέση της στη τράπεζα Καλαμών, λειτουργώντας πλέον ως 

ανώνυμη εταιρία.  

Το 1924 υπήρξε συγχώνευση του τραπεζικού τμήματος του οίκου Ι. Φ. Κωστόπουλου 

με τη Τράπεζα Καλαμών, δημιουργώντας την Τράπεζα Ελληνικής Εμπορικής 

Πίστεως, με έδρα την Αθήνα και περιφερειακό δίκτυο υποκαταστημάτων στη νότιο 



22 
 

Πελοπόννησο. Το 1947 μετά το δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο μετονομάστηκε σε 

Τράπεζα Εμπορικής Πίστεως, ενώ το 1972 ονομάστηκε σε Τράπεζα Πίστεως, 

αποτελώντας την πρωτοπόρο στον τομέα του εκσυγχρονισμού του ελληνικού 

τραπεζικού συστήματος. Στο τέλος της δεκαετίας πήρε τη φυσιογνωμία ενός 

τραπεζικού ομίλου παρέχοντας ένα ευρύ φάσμα από καινοτόμες χρηματοοικονομικές 

υπηρεσίες. 

Το 1994 ονομάστηκε Alpha Τράπεζα Πίστεως, ενώ το 1999 εξαγοράζει το 51% των 

μετοχών της Γενικής Τράπεζας, αποτελώντας τη μεγαλύτερη ιδιωτικοποίηση που είχε 

γίνει ποτέ στη χωρά μας, μετονομάζοντας την σε Alpha Bank. Το Φεβρουάριο του 

2013 υπήρξε συμφωνία μεταβίβασης του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου της 

Εμπορικής Τράπεζας απ’ τη Credit Agricole S.A. στην Alpha Bank. Στις μέρες μας ο 

όμιλος της Alpha Bank εξυπηρετεί περίπου τέσσερα εκατομμύρια πελάτες, στην 

Ελλάδα και στο εξωτερικό, προσφέροντας χρηματοοικονομικές υπηρεσίες σε ιδιώτες 

και επιχειρήσεις (Alpha, 2017). 

 

1.1.2) Δράση Ομίλου στο Εξωτερικό            

Alpha Bank Albanian SHA: Δραστηριοποιείται στη χωρά από το 1998, διαθέτοντας 

δίκτυο 35 καταστημάτων που καλύπτουν όλες τις μεγάλες πόλεις. 

Alpha Bank Cyprus LTD: Δραστηριοποιείται στους τομείς του retail και του 

corporate banking, μέσα από το δίκτυο 22 καταστημάτων που διαθέτει καλύπτει ένα 

ευρύ φάσμα υπηρεσιών του χρηματοοικονομικού και ασφαλιστικού τομέα. 

Alpha Bank London: Δραστηριοποιείται στο private και corporate banking καθώς και 

στις αγορές κατοικίας και επαγγελματικής στέγης. 

Alpha Bank Romania: Παρέχει τραπεζικές υπηρεσίες στις επιχειρήσεις, εγχώριες και 

διεθνής, καθώς και υπηρεσίες λιανικής τραπεζικής σε ιδιώτες. Το δίκτυο της 

αποτελείται από 130 καταστήματα. 

Alpha Bank Srbija A.D.: Παρέχει πρωτοποριακά προϊόντα σε ιδιώτες και 

επιχειρήσεις με κύριο στόχο την ικανοποίηση των πελατών και τη παροχή υψηλής 

ποιότητας υπηρεσιών. 
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1.1.3) Οργανόγραμμα Alpha Bank 

Γράφημα 1.1 (Οργανόγραμμα Alpha Bank) 

 

Στο παραπάνω γράφημα 1.1 παρουσιάζεται με ακρίβεια η οργανωτική δομή της 

Alpha Bank. (Alpha, 2017) 
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1.2) Ενέργειες Δημοσίων Σχέσεων Alpha Bank 

Μέσα από τις ενέργειες των Δημοσίων Σχέσεων οι τράπεζες προσπαθούν να 

προβάλλουν τα θετικά τους στοιχειά και μια γενικότερη καλή εικόνα τους προς το 

καταναλωτικό κοινό. Κύριος στόχος δεν είναι μόνο η αύξηση των πωλήσεων – 

εσόδων της τράπεζας, άλλα η αύξηση της αναγνωρισιμότητας και η προβολή των 

θετικών ενεργειών της στους καταναλωτές ώστε αυτή να δημιουργήσουν μια θετική 

στάση απέναντι της. Παρακάτω παρουσιάζονται αναλυτικά όλες οι ενέργειες των 

δημοσίων σχέσεων που αφορούν την Alpha Bank.  

1.2.1) Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη(Ε.Κ.Ε.) Alpha Bank 

Η Alpha Bank αναπτύσσει και εφαρμόζει μέσα από το σύστημα αξιών της, στόχους 

και δράσεις που διέπουν τη διακυβέρνησή της. Προτεραιότητά της αποτελεί ο 

άνθρωπος, καθώς επίσης η αποδοτική διαχείριση των οικονομικών πόρων και ο 

εκσυγχρονισμός των τεχνολογικών μέσων. Στο γενικότερο πλαίσιο της κοινωνικής 

ευθύνης της, δείχνει ενδιαφέρον για το ανθρώπινο δυναμικό της και το εργασιακό 

τους περιβάλλον, την προστασία του περιβάλλοντος, την κοινωνική και πολιτιστική 

ζωή του τόπου. 

Εσωτερική Ε.Κ.Ε. 

Ενέργειες για το ανθρώπινο δυναμικό της. 

Η Alpha Bank λειτουργεί ως υπεύθυνος εργοδότης προσπαθώντας διαρκώς να 

μεριμνά για τη συνεχή κατάρτιση και εκπαίδευση του προσωπικού της και να 

δημιουργήσει μια υγιή ισορροπία μεταξύ της επαγγελματικής και της προσωπικής της 

τους ζωής, παρέχοντας ίσες ευκαιρίες και συμβάλλοντας στη δημιουργία μιας 

αξιοκρατικής κοινωνίας. Οι ενέργειες που αφορούν το προσωπικό της τράπεζας είναι: 

Μορφωτικό Επίπεδο Προσωπικού: Η τράπεζα έχει δημιουργήσει σύστημα 

αξιολόγησης και απόδοσης για τους εργαζόμενους της και λειτουργεί σε ετήσια βάση 

και αφορά σχεδόν το σύνολο του προσωπικού. Περιλαμβάνει αξιολογήσεις για την 

απόδοση, τη βαθμολογική προαγωγή, τη στελέχωση – ανάδειξη και την εκπαίδευση. 

Τα πτυχία της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης αντιπροσωπεύουν το 60% του συνόλου του 

προσωπικού της, ενώ το 20% είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών. Τέλος, 

το ποσοστό αποφοίτων γυμνασίου αντιπροσωπεύει μόλις το 3 %. 
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Εκπαίδευση Προσωπικού: Οι συμμέτοχες σε εκπαιδευτικά προγράμματα ήταν πάνω 

από 15.000, ενώ οι ώρες εκπαιδεύσεως ανήλθαν σε 147.000. Ο μέσος όρος 

εκπαίδευσης ανήλθε σε 16 ώρες ανά εργαζόμενο της τράπεζας. Η θεματολογία της 

εκπαίδευσης αφορούσε: 

• Αρχική εκπαίδευση 

• Εκπαιδευτικά προγράμματα σχετικά με τις επιχειρήσεις- πελάτες 

• Εκπαιδευτικά προγράμματα με τους ιδιώτες – πελάτες 

• Διάφορα άλλα (management, πληροφορική) (Alpha Bank, 2015) 

 

  

Εσωτερικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: Σε συνεργασία με το Εθνικό Καποδιστριακό 

Πανεπιστήμιο Αθηνών πραγματοποιείται το «εσωτερικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα» 

με αντικείμενο τη Νομισματική – Τραπεζική – Χρηματοοικονομική υπό τη διεύθυνση 

εκπαίδευσης και ανάπτυξης της τράπεζας, με διάρκεια 18 μήνες. Το πρόγραμμα 

ξεκίνησε το 2010 και από τότε έχουν αποφοιτήσει 98 άτομα (Alpha Bank, 2015). 

Υγεία και Ασφάλεια: Οι παροχές που εφαρμόζει η τράπεζα για το προσωπικό της 

είναι: 

• Υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας 

• Πρόγραμμα εκπαίδευσης προσωπικού σε θέματα ασφαλείας  

• Μόνιμη παρουσία γιατρών σε χώρους εργασίας 

• Κατάρτιση σε εκκενώσεις κτηρίων και καταστημάτων 

• Εκπαιδευτικά προγράμματα σε θέματα διαχείρισης κρίσιμων καταστάσεων 

και πυρασφάλειας (Alpha Bank, 2015). 

Εθελοντισμός: Η Alpha Bank πραγματοποιεί κάθε χρόνο την ημέρα εθελοντισμού με 

τη συμμετοχή πάνω από 1000 εθελοντές σε 5 χώρες. Οι κύριες δράσεις της τράπεζας 

είναι:  

• Δράσεις για τον πολιτισμό 

• Φιλοξενία παιδιών  

• Εμφύτευση δέντρων 

• Καθαρισμός παράκτιων περιοχών (Alpha Bank, 2015). 
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Μέριμνα Για Τους Εργαζόμενους: Περιλαμβάνει μια σειρά από επιδόματα καλύψεις 

και υπηρεσίες προς τους εργαζόμενους και τα μέλη των οικογενειών τους, 

αποδεικνύοντας το έμπρακτο ενδιαφέρον της τράπεζας (Alpha Bank, 2015). 

 

Εξωτερική Ε.Κ.Ε    

Μέσω του προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, η Alpha Bank έχει 

αναλάβει πρωτοβουλίες με υπεύθυνη οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική 

συμπεριφορά και με αυτόν τον τρόπο, καλύπτει και τις τρεις διαστάσεις της 

Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.  

 

Κοινωνία  

Ο όμιλος της Alpha Bank εστιάζει τα τελευταία χρόνια σε ενέργειες κοινωνικής 

προσφοράς, τα όποια αποσκοπούν στην υποστήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων, 

την ενίσχυση ιδρυμάτων που αφορούν την παιδεία, τον πολιτισμό, την υγεία και το 

περιβάλλον. Ο τρόπος που θα κατανεμηθούν τα χρήματα και οι δράσεις της τράπεζας 

γίνεται με ένα εσωτερικό σύστημα αξιολόγησης, το όποιο ελέγχει την ορθή εξέταση 

των αιτημάτων που γίνονται και παίρνονται οι ανάλογες αποφάσεις. Παρακάτω 

παρουσιάζονται οι κυριότερες ενέργειες, που πιστεύουμε πως αξίζουν την αναφορά 

στην εργασία μας, κατά τα 2 τελευταία χρόνια των δράσεων της τράπεζας. 

Τον Μάρτιο 2014, η τράπεζα πραγματοποίησε εκδηλώσεις κοινωνικής προσφοράς με 

σκοπό τη συλλογή τροφίμων που προσέφεραν η τράπεζα και οι εργαζόμενοι, 

αναλόγως της δυνατότητας και της επιθυμίας τους, για την ενίσχυση 27 κοινωνικών 

φορέων, σε όλη την Ελλάδα. Το πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τον 

εθελοντικό οργανισμό “Μπορούμε”. Χάρη στην αθρόα συμμετοχή των εργαζομένων 

της, συγκεντρώθηκαν συνολικά 1.085 χαρτοκιβώτια με τρόφιμα, που αντιστοιχούν σε 

115.664 μερίδες φαγητού. 

Τον Μάιο 2014, στο πλαίσιο της ημέρας εθελοντισμού ομίλου Alpha Bank, κατά την 

οποία πραγματοποιούνται περιβαλλοντικές και κοινωνικές δράσεις σε όλες τις χώρες 

που δραστηριοποιείται ο Όμιλος, στην Ελλάδα πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις και 
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εθελοντικές εργασίες στα Παιδικά Χωριά SOS στη Βάρη, στο Πλαγιάρι 

Θεσσαλονίκης, στην Αλεξανδρούπολη, στην Καλαμάτα και στο Ηράκλειο Κρήτης. 

Τον Σεπτέμβριο 2014, στο πλαίσιο των ενεργειών της τραπέζης για την υποστήριξη 

των παιδιών που φιλοξενούνται στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος, 

πραγματοποιήθηκαν εκδηλώσεις κοινωνικής προσφοράς στην Αθήνα, στη 

Θεσσαλονίκη, στην Αλεξανδρούπολη, στο Ηράκλειο Κρήτης, στην Καλαμάτα, στην 

Πάτρα και στην Κομοτηνή, με αποτέλεσμα να συγκεντρωθούν, χάρη στην αθρόα 

συμμετοχή των Εργαζομένων της Τραπέζης, συνολικά 360 χαρτοκιβώτια με σχολικά 

είδη και αθλητική ένδυση, αριθμός ικανός να καλύψει τις ανάγκες ενός σχολικού 

έτους. 

Τον Νοέμβριο 2014, παραδόθηκαν ζυμαρικά, ρύζι, όσπρια, κονσέρβες, αλεύρι, λάδι, 

αποξηραμένα φρούτα, χαλβάς, μπισκότα, ελιές, μαρμελάδα και μέλι σε ενορίες των 

Μητροπόλεων Φλωρίνης, Εδέσσης, Άρτας, Αιτωλίας και Ακαρνανίας, Καρδίτσας και 

Τρικάλων. Επιπλέον αυτών, εστάλησαν τρόφιμα και στη Διεύθυνση Κοινωνικής 

Προστασίας του Δήμου Περάματος, στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου 

Χαλανδρίου, στον Όμιλο για την Unesco Πειραιώς και Νήσων, στον Πανελλήνιο 

Σύλλογο για άτομα με εγκεφαλική παράλυση και Σύνδρομο Down, στην Ιερά 

Μητρόπολη Καλαβρύτων και Αιγιαλείας, στην Ιερά Μητρόπολη Νικαίας και στον 

Ιερό Ναό Υψώσεως Τιμίου Σταυρού Χολαργού. 

Επιπλέον της οικονομικής ενίσχυσης, απέστειλε 3.914 βιβλία και 130 ηλεκτρονικούς 

υπολογιστές σε σχολεία και άλλα Ιδρύματα σε όλη την Ελλάδα. Τέλος, κατά τη 

διάρκεια των εορτών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, προέβη στην 

ενίσχυση των κάτωθι ιδρυμάτων: 

➢ Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού 

➢ Δρόμοι Ζωής 

➢ Εταιρία Προστασίας Σπαστικών 

➢ Η Λάμψη (Θεσσαλονίκη) 

➢  Η Πίστη 

➢ Οι Φίλοι του Παιδιού 

➢  Σικιαρίδειο Ίδρυμα 

➢ Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος 

➢ Συλλογική Πορεία Αγάπης 
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➢ Φλόγα (Αττική-Πελοπόννησος) 

➢ Χατζηκυριάκειο Ίδρυμα Παιδικής Προστασίας (Alpha Bank, 2014). 

Το Μαΐου 2015, πραγματοποιήθηκε η ημέρα εθελοντισμού ομίλου Alpha Bank με 

την παρουσία περισσότερων από 1000 εθελοντών σε έξι χώρες, μέλη του προσωπικού 

και οι οικογένειες τους, συμμετείχαν σε ενέργειες κοινωνικού και περιβαλλοντικού 

χαρακτήρα, που έγιναν στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στη Ρουμάνια, στη Βουλγαρία, 

στη Σερβία και την Αλβανία. 

Για το έτος 2015, το πρόγραμμα “Μαζί, με στόχο την υγεία”, στο πλαίσιο του οποίου 

η Alpha Bank προσφέρει ιατροφαρμακευτικό υλικό και ιατρικά μηχανήματα σε 

ελληνικά νησιά για την ενίσχυση των τοπικών ιατρείων. Πραγματοποιήθηκε για 

δεύτερη συνεχή χρονιά σε συνεργασία με την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία 

“Άγονη Γραμμή Γόνιμη”. Ξεκίνησε το 2014, από τα νησιά της Τήλου (30.5.2014), 

της Νισύρου (3.6.2014), των Λειψών (5.6.2014) και της Κάσου (1.7.2014), ενώ 

συνεχίστηκε το 2015, σε οκτώ ακόμη νησιά, στην Πάτμο (19.2.2015), στη Σύμη 

(25.2.2015), στην Αστυπάλαια (12.3.2015), στην Κάρπαθο (20.4.2015), στη Χάλκη 

(15.10.2015), στη Λέρο (22.10.2015), στην Κάλυμνο (4.11.2015) και στην Κω 

(5.11.2015). Κύριοι στόχοι του Προγράμματος είναι αφενός, η παροχή έμπρακτης 

υποστηρίξεως στο δύσκολο έργο που επιτελείται στα τοπικά ιατρεία και αφετέρου, η 

ενίσχυση του αισθήματος ασφαλείας στους κατοίκους των ελληνικών νησιών, όσον 

αφορά σε θέματα υγείας. 

Το έτος 2015, η Alpha Bank, συνεχίζοντας την κοινωνική της προσφορά, 

πραγματοποίησε, για τέταρτη συνεχή χρονιά, το πρόγραμμα “Χέρι Βοηθείας”, στο 

πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Σκοπός του Προγράμματος είναι η 

δωρεά τροφίμων σε ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού της χώρας (απόρους, 

πολυτέκνους, ηλικιωμένους) και η υποστήριξη των εγχωρίων προϊόντων, μέσω της 

συνεργασίας με ελληνικές επιχειρήσεις για την προμήθεια των τροφίμων που 

προσφέρονται. Φέτος, το Πρόγραμμα επισκέφθηκε το Γηροκομείο Γρεβενών, το 

Άσυλο Ανιάτων Μεσσηνίας, τον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου στα Ιωάννινα, τον 

Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Αγρινίου, τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Πρεβέζης 

καθώς και τις ενορίες των Μητροπόλεων Φωκίδος, Ορεστιάδας, Πολυάνης και 

Κιλκισίου. Επιπλέον, στο πλαίσιο του Προγράμματος, παραδόθηκαν τρόφιμα στον 

Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας στο Ναύπλιο, στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου 
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Χαλανδρίου, στο Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων 

(ΚΥΑΔΑ), στην Ψυχογηριατρική Εταιρία “Νέστωρ”, στη Φιλόπτωχο εταιρία 

Ερμουπόλεως Σύρου και στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου στον Εύοσμο 

Θεσσαλονίκης. Συνολικά, από την έναρξη του Προγράμματος έως σήμερα, έχουν 

παραδοθεί 15.000 τροχήλατα σακίδια με τρόφιμα. 

Στον τομέα του αθλητισμού η Alpha Bank διοργάνωσε το «Αθλητικό Πανόραμα» με 

εκπαιδευτικό και ψυχαγωγικό χαρακτήρα, παρουσιάζοντας δημοφιλή αθλήματα και 

θεαματικές δραστηριότητες ενώ επίσης συμμετείχε χορηγικά στη στήριξη του 

Κλασικού Μαραθωνίου Αθηνών ως μέγας χορηγός, γεγονός με διεθνή εμβέλεια 

(Alpha Bank, 2015). 

Περιβάλλον 

Βασικός άξονας των ενεργειών της Alpha Bank αποτελεί η προστασία του 

περιβάλλοντος και η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, αναπτύσσοντας έτσι  

προϊόντα και υπηρεσίες που λαμβάνουν υπόψη τα περιβαλλοντικά κριτήρια. 

Προωθώντας δηλαδή ορθολογική χρήση των εγκαταστάσεων φωτισμού, θέρμανσης 

και ψύξης των κτιρίων της, καθώς και εκπαίδευση που έχει σαν στόχο την 

εξοικονόμηση ενεργείας και τον περιορισμό εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα. 

Παρακάτω θα γίνει αναφορά στις κυριότερες ενέργειες τα τελευταία δυο χρόνια, που 

αφορούν το περιβάλλον που κάνει ο όμιλος της Alpha Bank. 

Το Μάρτιο και τον Οκτώβριο του 2014 πραγματοποιήθηκαν δύο αναδασώσεις, 

δράσεις στο Κέντρο της Γης της Οργανώσεως Γη και στην Αμερικανική Γεωργική 

Σχολή τον Απρίλιο του 2014, καθώς και εκδηλώσεις για το Μάζεμα της Ελιάς, τον 

Οκτώβριο και τον Νοέμβριο του 2014, στην Αμερικανική Γεωργική Σχολή και στο 

Αισθητικό Δάσος της Καισαριανής, αντιστοίχως. Επιπλέον, τον Ιούνιο του 2014, 

πραγματοποιήθηκαν καθαρισμοί Ακτών σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, σε 

συνεργασία με το Δίκτυο Μεσόγειος SOS. Στις περιβαλλοντικές αυτές εκδηλώσεις, 

συμμετείχαν συνολικά 323 Εθελοντές από το Προσωπικό της Τραπέζης και μέλη των 

οικογενειών τους (Alpha Bank, 2014). 

Τον Απρίλιο του 2015, στην Αθήνα, πραγματοποιήθηκε εκδήλωση με στόχο την 

προετοιμασία του ιστορικού ελαιώνα της Καισαριανής για το Μάζεμα της Ελιάς που 

πραγματοποιείται στο τέλος του έτους, σε συνεργασία με τη Φιλοδασική Ένωση 
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Αθηνών, ενώ στη  Θεσσαλονίκη, πραγματοποιήθηκαν δράσεις περιβαλλοντικού και 

εκπαιδευτικού χαρακτήρα στις εγκαταστάσεις της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής 

με θέμα την αμπελουργία και την οινοτεχνία. Τον Οκτωβρίου 2015, στο Αισθητικό 

Δάσος της Καισαριανής, οι 30 εθελοντές από το προσωπικό της τράπεζας και μέλη 

των οικογενειών τους, ανέλαβαν τον καθαρισμό του δρόμου που οδηγεί στο 

πυροφυλάκειο που τηρεί η Φιλοδασική Ένωση Αθηνών καθώς και τη συντήρηση και 

επέκταση του βοτανικού μονοπατιού που έχει διαμορφωθεί σε προηγούμενες 

περιβαλλοντικές εκδηλώσεις (Alpha Bank, 2015). 

Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης 

Παρακάτω παρουσιάζεται το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης που εφαρμόζει η 

Alpha Bank και οι τομείς που δραστηριοποιείται ώστε να μειώσει το περιβαλλοντικό 

της αποτύπωμα. 

Εξοικονόμηση Ενέργειας: Σκοπός είναι η αποτελεσματική αξιοποίηση των 

διαθέσιμων υλικών, η συστηματική παρακολούθηση και μείωση, κατά το δυνατόν, 

της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, νερού και πετρελαίου, η σταδιακή 

υποκατάσταση του πετρελαίου θερμάνσεως με φυσικό αέριο, η εξοικονόμηση 

καυσίμων, η ορθή διαχείριση των αποβλήτων (ανακύκλωση ή απόσυρση), σύμφωνα 

με την περιβαλλοντική νομοθεσία και τους στόχους που τίθενται. Σε όλα τα νέα 

κτήρια αλλά και κατά την ανακαίνιση των παλαιών λαμβάνεται μέριμνα ώστε να 

αξιοποιείται ο φυσικός φωτισμός και να εξοικονομείται ενέργεια.  

Περιορισμός άσκοπης χρήσεως χαρτιού: Στόχος της αποτελεί η επένδυση σε 

ηλεκτρονικά συστήματα και η τροποποίηση των  διαδικασιών αξιοποιώντας την 

ηλεκτρονική επικοινωνία, τόσο εντός όσο και εκτός αυτής, με σκοπό τον περιορισμό 

στο ελάχιστο δυνατόν του χάρτινου αρχείου. Το χαρτί που χρησιμοποιείται είναι 

πιστοποιημένο κατά FSC από μεγάλα εργοστάσια πιστοποιημένα με ISO14001. 

Χρήση υλικών φιλικών προς το περιβάλλον, ανακύκλωση και διαχείριση ρυπογόνων 

υλικών: Στόχος της είναι η αποφυγή της χρήσης πλαστικού στις συσκευασίες των 

αποθηκών και για τη διακίνηση υλικών. Ακόμα η απόσυρση μετασχηματιστών μέσης 

τάσεως με μονωτικό έλαιο τύπου Clofen (PCBs), επίσης η απόσυρση των 

συσσωρευτών ρεύματος (UPS, Η/Ζ, συναγερμού κ.λπ.) γίνεται μέσω πιστοποιημένων 
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εταιριών σε μία προσπάθεια ανακυκλώσεως των καταναλωτικών μπαταριών, 

σύμφωνα με την περιβαλλοντική κοινοτική και εθνική νομοθεσία. 

 Προμηθευτές: Σκοπός της αποτελεί οι προμήθειες από τις εταιρίες ειδών  

καθαρισμού όσο και τα συνεργεία καθαρισμού με τα οποία συνεργάζεται, να  

δεσμεύονται συμβατικά να προμηθεύουν ή/και να χρησιμοποιούν υλικά εγκεκριμένα 

από το γενικό χημείο του κράτους.  

Κτήρια: Οι εργασιακοί χώροι μελετώνται και κατασκευάζονται έτσι ώστε να 

εξασφαλίζονται οι άριστες κατά το δυνατόν συνθήκες εργασίας για το προσωπικό και 

την πελατεία, ενώ τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή ή τη 

συντήρησή τους, είναι φιλικά προς το περιβάλλον. Κάθε 15 με 20 χρόνια 

πραγματοποιείται πλήρης ανακαίνιση των καταστημάτων παρέχοντας τη δυνατότητα 

να υπάρχουν πάντοτε εγκατεστημένα τα πλέον σύγχρονα συστήματα και υποδομές 

(Alpha Bank, 2016). 

Περιβαλλοντικά Προγράμματα 

Αναγνωρίζοντας την ευθύνη που έχει ο όμιλος της τράπεζας Alpha Bank για να 

προστατέψει το περιβάλλον και να εξοικονομήσει φυσικούς πόρους, έχει 

δημιουργήσει σε συνεργασία με αρμόδιους φορείς τις παρακάτω ενέργειες:  

Ανακύκλωση χαρτιού: Επέκταση πολιτικής ανακύκλωσης του χαρτιού σε όλο το 

δίκτυο καταστημάτων της και ενημέρωση του προσωπικού καθαριότητας για την 

περισυλλογή του χαρτιού και την απόθεσή του στους μπλε κάδους ανακυκλώσεως 

των οικείων Δήμων. 

Ανακύκλωση πλαστικού και αλουμινίου: Σε συνεργασία με το ευρωπαϊκό κέντρο 

ανακύκλωσης, η τράπεζα έχει τοποθετήσει ειδικούς κάδους σε 20 κτήρια κεντρικών 

μονάδων  για την ανακύκλωση πλαστικού και αλουμινίου. 

Ανακύκλωση μπαταριών: Σε συνεργασία με την εταιρία ανακύκλωσης μπαταριών 

ΑΦΗΣ, έχει τοποθετήσει σε όλα τα καταστήματα και όλες τις εταιρίες του ομίλου 

ειδικούς κάδους για την ανακύκλωση των μπαταριών. 

Άλλα προγράμματα ανακύκλωσης: Σε συνεργασία με την εταιρία Sunlight 

περισυλλέγει συσσωρευτές μολύβδου, με την εταιρία Datastar ανακυκλώνει toners 

και cartridges, με την εταιρία ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε. ανακυκλώνει και 
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αξιοποιεί παλιό ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό και τέλος με την εταιρία 

ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε. ανακυκλώνει φωτιστικά και λαμπτήρες (Alpha Bank, 2016). 

Πράσινη Τραπεζική  

Η Alpha Bank δίνοντας βάση και στις «πράσινες λύσεις» συμμετέχει ενεργά στις 

περιβαλλοντικές ενέργειες μέσω προγραμμάτων στον κατασκευαστικό τομέα με την 

κάλυψη των εξόδων με ευνοϊκές  ρυθμίσεις αποπληρωμής. Τα κυριότερα 

προγράμματα είναι: 

• Το «Εξοικονόμηση κατ΄οίκον»,  που πραγματοποιείται σε συγχρηματοδότηση 

με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και παρέχει κίνητρα στους αιτούντες να 

βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση των οικιών τους 

• Το «Ενεργειακό σπίτι», που βοηθά να εξοικονομήσουν χρήματα οι 

ωφελούμενοι και να περιορίσουν την σπάταλη της ενεργείας  

• Το «Πράσινη μετακίνηση», για να αποκτήσουν οικολογικό όχημα για τις 

μετακινήσεις τους οι αιτούντες του προγράμματος (Alpha Bank , 2016). 

Πολιτισμός  

Ο όμιλος της Alpha Bank στον τομέα του πολιτισμού, δείχνει με πράξεις την ενεργή 

συμμέτοχη του στην πολιτιστική ζωή και εξέλιξη της χώρας μέσω της χορηγικής 

στήριξης διαφόρων γεγονότων, αλλά και μέσω προγραμμάτων και πολιτιστικών 

συλλόγων. Παρακάτω θα παρουσιαστούν οι σημαντικότερες ενέργειες που αφορούν 

τον πολιτισμό την τελευταία διετία, όπως είναι: οι εκθέσεις, οι εκδόσεις, η 

νομισματική συλλογή, η βιβλιοθήκη,  οι συλλογές έργων τέχνης,  οι εκθέσεις κτλ.    

Συλλογή Έργων Τέχνης  

Η συλλογή του ομίλου της Alpha Bank  αποτελείται κυρίως 5.500 έργα νεοελληνικής 

τέχνης κυρίως και είναι ουσιαστικά μία από τις σημαντικότερες συλλογές έργων 

τέχνης στον ελληνικό χώρο, που έχουν δημιουργήσει  οι τραπεζικοί  οργανισμοί και 

τα ιδρύματα. Περιλαμβάνει έργα Ελλήνων καλλιτεχνών που αντιπροσωπεύουν τη 

νεοελληνική δημιουργία από το 1880 έως σήμερα και σηματοδοτούν την πορεία της 

νεοελληνικής τέχνης σε όλες τις περιόδους της, από την εποχή της σχολής του 

Μονάχου (1880-1910), την ιδιαίτερη περίοδο του μεσοπολέμου (1920-1940), αλλά 

και τη σύγχρονη δημιουργία μετά το 1960. Στη συλλογή ανήκει και ένα εξαιρετικά 
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πλούσιο αρχείο έργων νεοελληνικής χαρακτικής με χαρακτικά, λευκώματα, βιβλία με 

εικονογράφηση, καθώς και υλικό από τον χώρο των γραφικών τεχνών (Alpha 

Politismos, 2016). 

Νομισματική Συλλογή 

Η συλλογή αυτή της Alpha Bank αποτελεί μία από τις σημαντικότερες συλλογές 

διεθνώς και αριθμεί περίπου 11.000 νομίσματα από τον αρχαίο ελληνικό κόσμο. 

Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν πολύ σπάνια κομμάτια, μοναδικά δείγματα της αρχαίας 

σφραγιστικής και ορισμένα ρωμαϊκά και βυζαντινά νομίσματα Πρωταρχικός στόχος 

της είναι να αναδείξει την έκταση, τη διάδοση και την επιρροή του ελληνικού 

πολιτισμού στον αρχαίο κόσμο, διοργανώνοντας εκθέσεις και διαλέξεις και 

συμμετέχοντας σε επιστημονικά συμπόσια και διεθνή συνέδρια. Στον εκθεσιακό 

χώρο της συλλογής παρουσιάζεται συνοπτικά η ιστορία του νομίσματος καθώς  

επίσης πραγματοποιούνται οργανωμένες επισκέψεις και ξεναγήσεις (Alpha 

Politismos, 2016). 

Ιστορικό Αρχείο 

Η Alpha Bank δημιούργησε αυτό το αρχείο  το 1999, αποσκοπώντας  να  διατηρήσει 

την εταιρική της ταυτότητα και την ιστορική μνήμη  των επιχειρήσεων που 

απαρτίζουν τον όμιλο της. Αρμοδιότητα του είναι να διασώσει, να ταξινομήσει και να 

φυλάξει τις αρχειακές συλλογές, να αναζητήσει νέο υλικό για τον εμπλουτισμό των 

συλλογών αυτών και να διατηρήσει τα πιο σημαντικά τεκμήρια από την καθημερινή 

λειτουργία της τραπέζης και από τις εταιρίες του Ομίλου. Τέλος έχει ενεργό δράση  

για να υποστηρίξει εκδόσεις,  οι οποίες αναφέρονται στην ιστορία των επιχειρήσεων 

καθώς και εκθέσεων ή άλλων ανάλογων εκδηλώσεων και αναλαμβάνει τη 

διοργάνωση επιστημονικών συναντήσεων. Το αρχειακό υλικό περιλαμβάνει ένα 

μεγάλο όγκο από  έγγραφα, φωτογραφίες, βίντεο και αναμνηστικά αντικείμενα 

(Alpha Politismos, 2016). 

Βιβλιοθήκη  

Αποτελούσε τη βιβλιοθήκη της Διευθύνσεως Οικονομικών Μελετών και Νομικών 

Υπηρεσιών του ομίλου και περιελάμβανε έναν σημαντικό αριθμό οικονομικών και 

νομικών βιβλίων. Το 1984 έγινε εμπλουτισμός  χάρη στη δωρεά 3.000 τόμων από την 

προσωπική βιβλιοθήκη του Περικλή Κομνηνού, ανωτάτου στελέχους της Τραπέζης 
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Πίστεως. Μετά τις συγχωνεύσεις με την Ιονική και Λαϊκή Τράπεζα της Ελλάδος το 

2000 και με την Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος το 2013,  συνέβαλε στην περαιτέρω 

αύξηση της ποσότητας και ποικιλίας της βιβλιοθήκης, αριθμώντας σήμερα 

περισσότερους από 38.000 ελληνικούς και ξενόγλωσσους τίτλους βιβλίων, καθώς και 

300 τίτλους οικονομικών περιοδικών (Alpha Politismos, 2016). 

Μουσείο Χαρτονομισμάτων Ιονικής Τραπέζης  

Το μουσείο βρίσκεται στο διατηρητέο κτήριο, στο οποίο λειτούργησε το 1840, το 

πρώτο κατάστημα της Ιονικής Τραπέζης στην Κέρκυρα. Το μουσείο περιλαμβάνει τα 

χαρτονομίσματα που κυκλοφόρησαν καθ’ όλη την ιστορία του νεωτέρου Ελληνικού 

Κράτους: τραπεζογραμμάτια, κερματικά γραμμάτια και σχετικό υλικό, και καλύπτει 

180 έτη ιστορίας. Στον χώρο της έκθεσης παρουσιάζονται  σε μορφή χρονολογίου, οι 

σημαντικότερες στιγμές της ελληνικής ιστορίας, οι οποίες συνδέονται άμεσα με τη 

νομισματική κυκλοφορία. Δραστηριότητες του μουσείου είναι πραγματοποίηση 

οργανωμένων επισκέψεων και ξεναγήσεων (Alpha Politismos, 2016). 

Εκθεσιακός Πολιτιστικός Χώρος  

Βρίσκεται στο νεοκλασικό κτήριο του καταστήματος Κωλέττη της Alpha Bank στο 

ιστορικό κέντρο του Ναυπλίου. Τα εγκαίνια έγιναν το 2006 και από τότε έχει 

φιλοξενήσει στους δύο ορόφους του πολλές παράλληλες εκθέσεις, οργανωμένες από 

τη Συλλογή Έργων Τέχνης και τη Νομισματική Συλλογή, με θέματα σύγχρονης 

ελληνικής τέχνης και με ποικίλες ενότητες αρχαίων ελληνικών νομισμάτων 

αντίστοιχα. Από το 2008 στον χώρο του, διοργανώνονται εκθέσεις εκπαιδευτικού 

χαρακτήρα για μαθητές  έχοντας την δυνατότητα να προμηθεύονται  σχετικά έντυπα 

αλλά και να παρακολουθήσουν εκπαιδευτικά προγράμματα (Alpha Politismos, 2016). 

Εκθέσεις 

Στο σημείο αυτό θα παρουσιαστούν οι κυριότερες εκθέσεις που αφορούν την 

κοινωνική  υπευθυνότητα του ομίλου της Alpha Bank την τελευταία διετία: 

• «Ανακαλύπτω το αρχαίο νόμισμα» - Περιοδική εκπαιδευτική έκθεση στον 

μουσειακό χώρο του δημοτικού σχολείου “Παιδαγωγική” 
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• «Η Συλλογή της Alpha Bank» - Παρουσιάζεται  η ελληνική τέχνη από το 

1950 έως σήμερα από τη Συλλογή Έργων Τέχνης της Alpha Bank στο 

μουσείο Μοντέρνας Τέχνης Κρήτης, Ρέθυμνο 

• «Ελληνικό Χαρτονόμισμα - Ιστορικές Μαρτυρίες» - Μόνιμη έκθεση του 

ομίλου της Alpha Bank, η όποια παρουσιάζει τις σημαντικότερες στιγμές της 

ελληνικής νομισματικής ιστορίας από την ίδρυση του ελληνικού κράτους έως 

την απόσυρση της δραχμής το 2002  

• «Η Ιονική Τράπεζα και το Εκδοτικό της Προνόμιο (1839-1920)» - 

διοργανώθηκε στο Μουσείο Χαρτονομισμάτων Ιονικής Τραπέζης, Κέρκυρα, 

για την συμπλήρωση 150 χρόνων από την ένωση των Επτανήσων με το 

ελληνικό κράτους και το εκδοτικού προνόμιο που κατείχε η Ιονική Τράπεζα 

(Alpha Politismos, 2016). 

Εκδόσεις  

Στον τομέα τον εκδόσεων ο όμιλος της Alpha Bank δίνει έμφαση κυρίως σε 

συγγράμματα με νομισματικό χαρακτήρα. Επίσης μπορεί να εκδίδει βιβλία και 

συγγράμματα που συνδέουν την ιστορία του νομίσματος από τα αρχαία χρόνια έως 

τις μέρες μας (Alpha Politismos, 2016). 

1.2.2) Διαδίκτυο – Ηλεκτρονική Τραπεζική (e-Banking) 

Ο όμιλος της Alpha Bank βλέποντας τις συνεχείς τεχνολογικές αλλαγές,  

εκσυγχρονίζεται διαρκώς. Ο τομέας του e-banking αναπτύσσετε σε μεγάλο βαθμό τα 

τελευταία χρόνια στην χώρα μας και η τράπεζα έχει σχεδιάσει ένα σύγχρονο και 

φιλικό πρόγραμμα για να πραγματοποιούν οι πελάτες της συναλλαγές με ασφάλεια 

και ταχύτητα όπου και αν βρίσκονται όλο το 24ωρό. Οι βασικότερες υπηρεσίες που 

παρέχει το e-banking είναι: 

• Web banking 

• Mobile banking 

• Phone banking 

• ATM – ΚΑΣ 

Οι υπηρεσίες αυτές μπορούν να παρέχουν στο χρήστη τις εξής δυνατότητες: 
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• Μεταφορές κεφαλαίων  

• Έλεγχος υπολοίπων και κινήσεων των λογαριασμών  

• Πληρωμές λογαριασμών 

• Πάγιες εντολές 

• Αίτηση έκδοσης καρτών (Alpha Bank, 2017). 

 

1.2.3) Χορηγικό Πρόγραμμα Alpha Bank  

Στο πλαίσιο του χορηγικού προγράμματός της, αλλά και μέσα από εθελοντικές 

δράσεις  του ανθρωπίνου δυναμικού της, η Alpha Bank  διέθεσε το ποσό των  

1.643.000 ευρώ στην Ελλάδα, κατά τη διάρκεια του προηγούμενου  έτους.  Τα 

στατιστικά στοιχειά της κατανομής του συνόλου του προγράμματος αποτυπώνονται 

στο παρακάτω γράφημα: (Alpha Bank, 2015) 

 

Γράφημα 1.2 (Κατανομή Χορηγικού Προγράμματος Alpha Bank 2015) 

Πηγή: http://alphabank.redirect.gr/flipping/2015/apologismos/files/assets/basic-

html/index.html#92-93 

 

 



37 
 

1.2.4) Δελτία Τύπου 

Τα δελτία τύπου εξυπηρετούν την ανάγκη του ομίλου να ενημερώσει πελάτες, 

επενδυτές και την κοινωνία για οτιδήποτε διαδραματίζεται και αφορά την τράπεζα. 

Τα κυριότερα δελτία τύπου της Alpha bank, που πιστεύουμε πως είναι  άξια 

αναφοράς τα τελευταία χρόνια είναι:   

 

Εκδηλώσεις Κοινωνικής Προσφοράς από την Alpha Bank 

Στο πλαίσιο του διαρκούς προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, η Alpha 

Bank πραγματοποίησε, το Σάββατο 4 Απριλίου 2015, εκδηλώσεις κοινωνικής 

προσφοράς στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στη Λάρισα και στην Πάτρα, με σκοπό 

την υποστήριξη κοινωνικών φορέων. Χάρη στην πολύ μεγάλη συμμετοχή των 

Εργαζομένων της Τραπέζης, συγκεντρώθηκαν συνολικά 800 χαρτοκιβώτια με 

τρόφιμα και άλλα είδη. Σημειώνεται ότι, επιπλέον των ειδών που συγκεντρώθηκαν, η 

Τράπεζα προσέφερε 180 τεμάχια σκόνης πλυντηρίου ρούχων από την εταιρία Planet. 

Οι εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν στην Αθήνα, στο ισόγειο του Κεντρικού Κτηρίου 

της Αlpha Bank (Σταδίου 40), στη Θεσσαλονίκη, στο ισόγειο του Καταστήματος 

Εγνατίας, στη Λάρισα, στο Κατάστημα Λαρίσης και στην Πάτρα, στο Κατάστημα 

Πατρών, όπου οι Εργαζόμενοι προσήλθαν και προσέφεραν τρόφιμα και άλλα είδη. Η 

συγκέντρωση, διαλογή και προετοιμασία αποστολής των ειδών, πραγματοποιήθηκε 

από Εθελοντές της Τραπέζης. Τα είδη που συγκεντρώθηκαν, εστάλησαν στους 

οργανισμούς ως κατωτέρω:  

Αθήνα:  

• Η Θεοτόκος  

• Λύρειο Παιδικό Ίδρυμα “Οι Άγιοι Ανάργυροι”  

•  Χατζηκυριάκειο Ίδρυμα Παιδικής Προστασίας  

Θεσσαλονίκη:  

• Ελληνικό Παιδικό Χωριό Φιλύρου  

• Ορφανοτροφείο Θηλέων “Η Μέλισσα”  

• Το Χαμόγελο του Παιδιού  
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Λάρισα:  

• Κρίκκειο Ορφανοτροφείο Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης  

Πάτρα:   

• Η Μέριμνα  

• Κιβωτός Αγάπης  (Alpha Bank, 2015) 

Δωρεά ιατροφαρμακευτικού εξοπλισμού σε Νησιά από την Alpha Bank  

Η Αlpha Bank, στο πλαίσιο των ενεργειών Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, συνεχίζει 

την πολυετή κοινωνική της προσφορά, με το πρόγραμμα δωρεάς 

ιατροφαρμακευτικού εξοπλισμού σε νησιά, το οποίο άρχισε το 2014. Τα νησιά στα 

οποία παραδόθηκε ιατροφαρμακευτικός εξοπλισμός είναι η Τήλος (30.5.2014), η 

Νίσυρος (3.6.2014), οι Λειψοί (5.6.2014), η Κάσος (1.7.2014), η Πάτμος (19.2.2015), 

η Σύμη (25.2.2015), η Αστυπάλαια (12.3.2015), καθώς και η Κάρπαθος (20.4.2015). 

Στόχος του Προγράμματος, το οποίο πραγματοποιείται σε συνεργασία με την Αστική 

Μη Κερδοσκοπική Εταιρία “Άγονη Γραμμή Γόνιμη”, είναι η συμβολή στη 

δημιουργία αισθήματος ασφαλείας στους κατοίκους των περιοχών, όσον αφορά στην 

ιατρική τους περίθαλψη μέσω καλύψεως ιατροφαρμακευτικών αναγκών στα τοπικά 

ιατρεία (Alpha Bank, 2015). 

“Μαζί, με στόχο την υγεία” από την Alpha Bank  

To πρόγραμμα “Μαζί, με στόχο την υγεία”, στο πλαίσιο του οποίου η Alpha Bank 

προσφέρει ιατροφαρμακευτικό υλικό και ιατρικά μηχανήματα σε ελληνικά νησιά για 

την ενίσχυση των τοπικών ιατρείων, ολοκληρώθηκε πρόσφατα, για το έτος 2015. Το 

Πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε, για δεύτερη συνεχή χρονιά, σε συνεργασία με την 

Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία “Άγονη Γραμμή Γόνιμη”. Ξεκίνησε το 2014, από 

τα νησιά της Τήλου (30.5.2014), της Νισύρου (3.6.2014), των Λειψών (5.6.2014) και 

της Κάσου (1.7.2014), ενώ συνεχίσθηκε εφέτος, σε οκτώ ακόμη νησιά, στην Πάτμο 

(19.2.2015), στη Σύμη (25.2.2015), στην Αστυπάλαια (12.3.2015), στην Κάρπαθο 

(20.4.2015), στη Χάλκη (15.10.2015), στη Λέρο (22.10.2015), στην Κάλυμνο 

(4.11.2015) και στην Κω (5.11.2015). Κύριοι στόχοι του Προγράμματος είναι αφ’ 

ενός, η παροχή έμπρακτης υποστηρίξεως στο δύσκολο έργο που επιτελείται στα 
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τοπικά ιατρεία και αφ’ ετέρου, η ενίσχυση του αισθήματος ασφαλείας στους 

κατοίκους των ελληνικών νησιών, όσον αφορά σε θέματα υγείας (Alpha Bank, 2015). 

Μαζί σε περιβαλλοντικές δράσεις στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη 

 Η Alpha Bank, στο πλαίσιο των ενεργειών Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για την 

προστασία του περιβάλλοντος, πραγματοποίησε την Κυριακή 28 Φεβρουαρίου 2016, 

περιβαλλοντικές εκδηλώσεις στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Στην Αθήνα, 

πραγματοποιήθηκε εκδήλωση, με στόχο την προετοιμασία του ιστορικού ελαιώνα της 

Καισαριανής, για το Μάζεμα της Ελιάς που πραγματοποιείται στο τέλος του έτους, σε 

συνεργασία με τη Φιλοδασική Ένωση Αθηνών. Παράλληλα, τα παιδιά είχαν την 

ευκαιρία να συμμετέχουν σε εκπαιδευτική δραστηριότητα, με θέμα τη Φροντίδα της 

Ελιάς. Στη Θεσσαλονίκη, πραγματοποιήθηκαν δράσεις περιβαλλοντικού και 

εκπαιδευτικού χαρακτήρα, στις εγκαταστάσεις της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής, 

με θέμα “Οικολογική Γεωργία και Μεσογειακό Κελάρι”. Παράλληλα, τα παιδιά 

συμμετείχαν σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες με τίτλους “Με Γάλα Παιχνίδια” και 

“Ανακαλύπτω το αγρόκτημα”, μέσα από ένα μεγάλο παιχνίδι θησαυρού (Alpha Bank, 

2016). 

Διεθνής διάκριση για την ψηφιακή τραπεζική της Alpha Bank στα βραβεία “Best 

Digital Banks 2016” του περιοδικού Global Finance  

Η Alpha Bank διακρίθηκε με το βραβείο “Digital Bank of Distinction for Western 

Europe” για την ψηφιακή της παρουσία και τις υπηρεσίες ηλεκτρονικής τραπεζικής 

που προσφέρει, στο πλαίσιο του διαγωνισμού “Best Digital Banks 2016”. Ο 

διαγωνισμός αποτελεί μέρος των διεθνούς κύρους Global Finance Awards που 

διοργανώνονται σε ετήσια βάση από το περιοδικό Global Finance. Η σημαντική αυτή 

διάκριση κατατάσσει την Alpha Bank μεταξύ των σημαντικότερων “ψηφιακών 

τραπεζών” παγκοσμίως. Αποτελεί συνολική αναγνώριση του πρωτοποριακού 

χαρακτήρα της ψηφιακής παρουσίας της Τραπέζης και των ολοκληρωμένων και 

καινοτόμων ψηφιακών υπηρεσιών και προϊόντων που παρέχει στους Πελάτες της. Η 

κατάκτηση του βραβείου “Digital Bank of Distinction for Western Europe” 

αποδίδεται σε μεγάλο βαθμό στο Alpha e-Banking Ιδιωτών που ανασχεδιάσθηκε 

προσφάτως και συγκεκριμένα στις υπηρεσίες Alpha Web Banking και Alpha Mobile 

Banking καθώς και το ενημερωτικό portal www.alpha.gr/e-banking. Σύμφωνα με το 

Global Finance, η νέα κατηγορία βραβείων “Digital Banks of Distinction” 
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απευθύνεται σε τράπεζες που δραστηριοποιούνται σε μεσαίες αγορές και σε τοπικό 

επίπεδο και στοχεύει στην ανάδειξη των σημαντικότερων επιτευγμάτων και των 

βέλτιστων πρακτικών στο digital banking παγκοσμίως (Alpha Bank, 2016). 

1.3) Απαντήσεις στο Ερωτηματολόγιο που τέθηκε στην Alpha Bank 

Στο τελευταίο μέρος αυτού του κεφαλαίου παραθέτουμε τις συνεντεύξεις που μας 

έδωσαν οι αρμόδιοι του τμήματος δημοσίων σχέσεων και εκδηλώσεων της Alpha 

Bank (pr2@alpha.gr).  

 

1) Λειτουργεί Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων εντός του Ομίλου της Alpha Bank ή 

συνεργάζεστε με εξωτερική εταιρία? 

 

Ναι, υπάρχει το τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Εκδηλώσεων που εντάσσεται στη 

Διεύθυνση Marketing & Δημοσίων Σχέσεων της Τραπέζης. 

 

2) Αν ναι, πόσα άτομα απασχολεί και ποιο είναι το οργανόγραμμα-δομή του? 

 

Τα τμήματα Δημοσίων Σχέσεων και Εκδηλώσεων και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 

αποτελούνται από 9 άτομα. Υπάρχει Διευθυντής Διευθύνσεως Marketing και Δημοσίων 

Σχέσεων - Υποδιευθύντρια Διευθύνσεως Marketing και Δημοσίων Σχέσεων και 

Προϊστάμενος. 

 

3) Ποια είναι τα διαφορετικά αντικείμενα με τα οποία ασχολείται το Τμήμα Δ.Σ του 

Ομίλου (π.χ. Εταιρικές χορηγίες, Εκδηλώσεις, ΕΚΕ κλπ)? 

 

• Εταιρική υπευθυνότητα  

• Εταιρικές εκδηλώσεις  

• Εταιρικές χορηγίες  

• Δωρεές (τρόφιμα, ιατρικός εξοπλισμός, βιβλία, ηλεκτρονικούς υπολογιστές κτλ).  

 

4) Στον Όμιλο της Alpha Bank λειτουργεί ξεχωριστά το τμήμα των Δ.Σ από το 

marketing? 

 

Ναι, είναι δύο διαφορετικά τμήματα κάτω από την ίδια Διεύθυνση. 
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5) Πιστεύετε ότι η λειτουργιά των Δ.Σ αποτελεί βασικό κομμάτι της προώθησης στην 

τράπεζα σας? Δίνετε μεγάλη βαρύτητα σε αυτό? 

 

Το τμήμα Δημοσίων Σχέσεων εκφράζει το κοινωνικό πρόσωπο της Τραπέζης και 

μεριμνά για την υπεύθυνη λειτουργία της μέσα στην κοινωνία στην οποία 

δραστηριοποιείται. Στόχος μας είναι η συνεχής βελτίωση της επιδόσεως σε θέματα 

Εταιρικής Υπευθυνότητας. 

 

6) Ποια μέσα και εργαλεία χρησιμοποιούνται στην εφαρμογή Δ.Σ στον Όμιλο της 

Alpha Bank? 

 

Δεν υφίστανται συγκεκριμένα εργαλεία, ωστόσο υπάρχουν εγχειρίδια εργασιών τόσο για 

τις Δημόσιες Σχέσεις και Εκδηλώσεις, όσο και για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη. 

 

7) Τι είδους εκδηλώσεις οργανώνετε στον Όμιλο της Alpha Bank? 

 

• Γενικές συνελεύσεις  

• Εσωτερικές συναντήσεις Στελεχών 

• Παρουσιάσεις 

• Περιβαλλοντικές εκδηλώσεις 

• Κοινωνικές εκδηλώσεις 

• Πολιτιστικές εκδηλώσεις 

    

8) Με ποιο τρόπο πιστεύετε ότι οι Δ.Σ συμβάλλουν ώστε να πετύχει μια τράπεζα τον 

στόχο της, δηλαδή τη βελτίωση της εικόνας της?  

 

Η συμμετοχή και ανταπόκριση σε κοινωνικά θέματα καθώς και ο σεβασμός προς τον  

άνθρωπο και το περιβάλλον συμβάλλουν στη βελτίωση της φήμης και της ευρύτερης 

εικόνας της Τραπέζης. 
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9) Πιστεύετε ότι το ευρύτερο κοινό στο οποίο απευθύνεστε έχει κατανοήσει και 

ανταποκρίνεται στον ρόλο και τη σημασία των Δ.Σ? 

 

Ναι απόλυτα.  

 

10) Πιστεύετε ότι οι Δ.Σ. έχουν σημαντικά αποτελέσματα στο κοινό? Είναι 

μετρήσιμα?  

 

 Ναι έχουν. Συμβάλλουν στην εικόνα της Τραπέζης. Οι εκδηλώσεις της Τραπέζης είναι 

μετρήσιμες από τον αριθμό των συμμετεχόντων. 

 

11) Ο τομέας των ΔΣ στον Όμιλο της Alpha Bank έχει επηρεαστεί από την 

οικονομική κρίση? Αν ναι, σε ποια μορφή? 

 

Η οικονομική κρίση επηρέασε το τμήμα Δημοσίων Σχέσεων καθώς μειώθηκαν σε ένα 

βαθμό οι χορηγίες και οι εκδηλώσεις σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. 

 

12) Ποια πιστεύετε ότι είναι τα κριτήρια ώστε να προωθηθεί ένα γεγονός ή μια 

ενεργεία των Δ.Σ από τον Όμιλο της Alpha Bank? 

 

Οι ενέργειες που επιλέγονται ετησίως συμβαδίζουν με τις εκάστοτε ανάγκες της 

κοινωνίας και της αγοράς καθώς και τους κύριους εταιρικούς στόχους. 

 

13) Έχετε παρατηρήσει αύξηση της δημοσιότητας ή θετικής εικόνας της τράπεζας 

σας μετά από ένα γεγονός (χορηγία) των Δ.Σ? 

 

Ναι, οι συμμετέχοντες εκφράζουν την ικανοποίησή τους με διάφορους τρόπους.  

Ένας από αυτούς είναι η επικοινωνία με το τμήμα Δ.Σ. για να εκφράσουν τις 

ευχαριστίες τους. 

 

14) Υπήρξε κάποια ενέργεια των Δ.Σ, η οποία δεν εκτιμήθηκε σωστά από το κοινό 

και δημιούργησε αρνητικό αντίκτυπο στην τράπεζα σας? 

 

Όχι.  
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15) Πιστεύετε πως οι ενέργειες των Δ.Σ που κάνει η τράπεζα σας είναι επαρκείς σε 

σχέση με τους οικονομικούς πόρους που διαθέτετε και συγκριτικά με άλλους 

αντίστοιχους ομίλους?  

 

Ναι. 

 

16) Η συνεχής εξέλιξη-κατάρτιση του προσωπικού αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι 

των Δ.Σ του Ομίλου της Alpha Bank? 

 

Συνεχείς ενημερώσεις μέσω σεμιναρίων κρατούν το προσωπικό της Alpha Bank πάντα 

άρτια εκπαιδευμένο. 

 

17) Θα θέλατε να συμπληρώσετε κάποιο άλλο στοιχείο για τις ΔΣ του Ομίλου το 

οποίο θεωρείτε σημαντικό? 

 

Η Alpha Bank μέσα από τα τμήματα των Δημοσίων Σχέσεων και Εκδηλώσεων και της 

Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης επιτελεί σημαντικό έργο προσπαθώντας να υποστηρίξει 

με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την κοινωνία μέσα στην οποία δραστηριοποιείται. 
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Κεφάλαιο 2: Τράπεζα Πειραιώς 

Ο Όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς καλύπτει ένα σύνολο από εργασίες και 

δραστηριότητες στο χρηματοοικονομικό τομέα της Ελλάδος, διαθέτοντας 

τεχνογνωσία στο χώρο των επιχειρήσεων, στον αγροτικό τομέα, στην καταναλωτική 

πίστη, στην πράσινη τραπεζική (green banking), στην επενδυτική τραπεζική και στην 

χρηματοδοτική μίσθωση. Στο κεφάλαιο αυτό θα γίνει ιστορική αναδρομή του ομίλου, 

ανάδειξη των δράσεων των δημοσίων σχέσεων και παράθεση της συνέντευξης με την 

υπεύθυνη του τμήματος των Δημοσίων Σχέσεων της τράπεζας. 

2.1) Παρουσίαση Τράπεζα Πειραιώς            

  

2.1.1) Ιστορία – Όμιλος Τράπεζας Πειραιώς 

Ιδρύθηκε το 1916 και για πολλές δεκαετίες λειτουργούσε ως ιδιωτική τράπεζα, ενώ 

από το 1975 έως το 1991 ήταν υπό κρατικό έλεγχο. Απ’ το Δεκέμβριο του 1991, που 

πέρασε ξανά σε ιδιωτικά χέρια, έως τις μέρες μας παρουσιάζει μεγάλη ανάπτυξη 

εργασιών και κατέχει ηγετική θέση στην ελληνική αγορά. Εδρεύει στην Αθήνα, ενώ 

έχει παρουσία σε οκτώ χώρες απασχολώντας 18.500 εργαζομένους, παρέχοντας ένα 

εύρη φάσμα από χρηματοοικονομικά προϊόντα και υπηρεσίες. Παρακάτω 

παρουσιάζονται οι κυριότερες στιγμές της Τράπεζας Πειραιώς στην Ελλάδα και στο 

εξωτερικό τα τελευταία 20 χρόνια: 

• Το 1998 απορρόφησε την Chase Manhattan στην Ελλάδα, εξαγόρασε την 

Τράπεζα Μακεδονίας – Θράκης και την τράπεζα Credit Lyonnais Hellas. 

• Το 1999 απόκτησε τον έλεγχο της τράπεζας Χίου και απορρόφησε τις 

εργασίες της National Westminster Bank PLC στην Ελλάδα. 

• Το 2003 απορρόφησε την ΕΤΒΑ Bank. 
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• Το 2005 εξαγόρασε την βουλγαρική τράπεζα Eurobank και την Atlas Bank 

στην Σερβία. 

• Το 2007 εξαγόρασε την International Commerce Bank στην Ουκρανία και 

ίδρυσε την Τράπεζα Πειραιώς Κύπρου. 

• Το 2012  εξαγόρασε το ΄΄υγιές΄΄ τμήμα της Αγροτικής Τράπεζας της 

Ελλάδος και τη Γενική Τράπεζα. 

• Το 2013 απέκτησε τη Millennium Bank Ελλάδος και τις τραπεζικές 

δραστηριότητες στην Ελλάδα της Τράπεζας Κύπρου, της Cyprus Popular 

Bank και της Ελληνικής Τράπεζας. 

• Το 2015 απέκτησε μέρος της Πανελλήνιας Τράπεζας (Τράπεζα Πειραιώς , 

2017). 

2.1.2) Παρουσία Ομίλου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό 

Το δίκτυο της αποτελείται από 671 καταστήματα και 1886 ATM στην Ελλάδα, ενώ 

στο εξωτερικό διαθέτει ένα δίκτυο από 260 καταστήματα, με τις χώρες στις οποίες 

δραστηριοποιείται να είναι η Ρουμάνια, η Βουλγαρία, η Αλβανία, η Σερβία, η Αγγλία 

και η Γερμανία (Τράπεζα Πειραιώς , 2017). 
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2.1.3) Οργανόγραμμα Τράπεζας Πειραιώς 

 

Διάγραμμα 2.1 (Οργανόγραμμα ομίλου) 

 

Στο διάγραμμα 2.1 φαίνεται η οργανωτική δομή του ομίλου Πειραιώς μετά την 

τελευταία αλλαγή του πρόεδρου Δ.Σ (Τράπεζα Πειραιώς, 2017). 
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2.2) Ενέργειες Δημοσίων Σχέσεων Ομίλου Τράπεζας Πειραιώς 

Ο Όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς προσπαθεί να συνδυάσει επιχειρηματική ανάπτυξη 

και κοινωνική ευθύνη, προάγοντας τις σχέσεις του με την κοινωνία μέσα από ειδικές 

δράσεις που δίνουν έμφαση στη προστασία του φυσικού  περιβάλλοντος, στη 

βελτίωση των συνθηκών ζωής ευπαθών ομάδων και στην διάσωση και ανάδειξη της 

πολιτιστικής κληρονομίας της χώρας μέσω του πολιτιστικού ιδρύματος ομίλου 

Πειραιώς (ΠΙΟΠ). Στο σημείο αυτό της πτυχιακής θα παρουσιάσουμε όλες τις 

ενέργειες που αφορούν την Τράπεζα Πειραιώς. 

2.2.1) Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) 

Η Τράπεζα Πειραιώς ενσωματώνει εθελοντικά και με μοναδικό κίνητρο την 

αλληλεγγύη, κοινωνικές δράσεις στις δραστηριότητες της και προσπαθεί να 

προσαρμόσει στη λειτουργιά της την οικονομική και κοινωνική επίδραση. Στο 

πλαίσιο της κοινωνικής ευθύνης της συνεισφέρει κάθε χρόνο σε προγράμματα που 

έχουν σαν σκοπό την κοινωνική και πολιτιστική ενίσχυση του τόπου, το ενδιαφέρον 

της για το ανθρώπινο δυναμικό και τις συνθήκες εργασίας τους και περιβαλλοντικές 

δράσεις με προσανατολισμό την πράσινη επιχειρηματικότητα και την αειφόρο 

ανάπτυξη. 

Ενέργειες για το ανθρώπινο δυναμικό της (Εσωτερική Ε.Κ.Ε) 

Η Τράπεζα Πειραιώς γνωρίζει πως ο βασικός συντελεστής για να επιτευχτεί κάθε 

οργανωμένη δραστηριότητα της και οι στρατηγικοί της στόχοι είναι το ανθρώπινο 

δυναμικό της. Υιοθέτει και εφαρμόζει την αρχή των ίσων ευκαιριών σε όλες τις 

ενέργειες της, διασφαλίζοντας την αποφυγή διακρίσεων και αναγνωρίζει και προωθεί 

τη διαφορετικότητα. Παρακάτω θα παρουσιάσουμε τις κύριες ενέργειες που κάνει η 

τράπεζα για τους εργαζομένους της. 

Εκπαίδευση: Ο όμιλος ενίσχυσε τις διοικητικές και ηγετικές δεξιότητες των στελεχών 

όλων των επίπεδων και των λειτουργικών μονάδων, συμμετέχοντας σε σχολεία, 

ακαδημίες και ειδικά προγράμματα. Οι συνολικές ανθρωποώρες εκπαίδευσης του 

ομίλου ανήλθαν συνολικά στις 846,000. Ο μέσος όρος εκπαίδευσης ανήλθε σε 43 

ώρες ανά εργαζόμενο. Ακόμα διοργανώθηκαν περίπου 3,900 εκπαιδευτικά 

προγράμματα καλύπτοντας έντεκα θεματικές ενότητες. 
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Επιβράβευση: Εφαρμόζει ειδικά συστήματα επιβράβευσης τα οποία είναι ετσι 

δομημένα, ενισχύοντας την ατομική και ομαδική προσπάθεια. Οι ενέργειες που 

επιβραβεύονται είναι: 

• Η αποδοτικότητα  

• Οι καινοτόμες ενέργειες 

• Η κοινωνική υπευθυνότητα  

• Το ήθος και η ακεραιότητα  

• Η εξαιρετική επαγγελματική παρουσία  

Περιβάλλον εργασίας: Η τράπεζα εφαρμόζει πλήρως τις νομοθετικές διατάξεις που 

αφορούν την υγιεινή και την ασφάλεια των εργαζομένων, δείχνοντας ιδιαίτερη 

ευαισθησία στην προαγωγή καλής σωματικής και ψυχικής υγείας. Έχει δημιουργήσει 

σύστημα πρόληψης, εκτίμησης και διαχείρισης του ψυχοκοινωνικού ρίσκου και των 

επιπτώσεων του στον εργασιακό χώρο σε συνεργασία με εξωτερικό πάροχο και τέλος 

παρέχει υπηρεσίες και δράσεις, όπως η λειτουργία γυμναστηρίων και η παρουσία 

διατροφολόγων (Τράπεζα Πειραιώς , 2015, p. 101). 

Εθελοντισμός: Η τράπεζα αναγνωρίζει τη σημαντική συμβολή των εργαζομένων στη 

προώθηση της κοινωνικής ευημερίας και στην υποστήριξη ευπαθών κοινωνικών 

ομάδων, καθιερώνοντας κάθε χρόνο προγράμματα και δράσεις για τον εθελοντισμό 

σε έξι άξονες, όπως είναι: 

• Η κοινωνική προσφορά και η στήριξη των ευπαθών ομάδων 

• Την προαγωγή της νεανικής επιχειρηματικότητας 

• Την προστασία του περιβάλλοντος 

• Την προαγωγή του ευ αγωνίζεσθε μέσω συμμετοχής σε αγώνες εταιρικού 

πνεύματος φιλανθρωπικού χαρακτήρα. 

• Την αιμοδοσία  

• Την ενδυνάμωση της πολιτιστικής ευαισθητοποίησης (Τράπεζα Πειραιώς, 

2015, p. 123). 
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Ενέργειες Δημοσίων Σχέσεων για τη Κοινωνία (εξωτερική Ε.Κ.Ε.) 

Η Τράπεζα Πειραιώς στο πλαίσιο της εταιρικής υπευθυνότητας ενσωματώνει 

κοινωνικές και περιβαλλοντικές δράσεις στην επιχειρηματική της δραστηριότητα και 

στις επαφές της με αλλά ενδιαφερόμενα μέλη. Συνεισφέρει σε προγράμματα που 

έχουν σαν σκοπό να ενισχύσουν τις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες και να 

προστατέψουν το φυσικό περιβάλλον. Ακόμα σπουδαίο ρόλο στη διάσωση και στη 

προβολή της πολιτιστικής κληρονομίας της χώρας, διαδραματίζει το Πολιτιστικό 

Ίδρυμα του Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ). Το συνολικό ποσό που διέθεσε κατά το έτος 

2015 η τράπεζα, σε δράσεις, προγράμματα και πρωτοβουλίες για τη κοινωνία, το 

πολιτισμό και το περιβάλλον αντιστοιχεί σε 4,63 εκατ. €.   

Κοινωνία 

Οι κοινωνικές δράσεις της τράπεζας έχουν στόχο να ενισχύσουν την παιδεία, την 

εκπαίδευση, την υγεία,  τον πολιτισμό και την προώθηση της επιχειρηματικότητας για 

την ενδυνάμωση της οικονομίας και της ευημερίας. Παρακάτω θα αναφέρουμε τις 

σημαντικότερες κοινωνικές δράσεις που έκανε ο όμιλος. 

Για την παιδεία οι ερευνητικοί φορείς που ενίσχυσε ήταν το Πανεπιστήμιο Κρήτης, 

το Πάντειο Πανεπιστήμιο, το Πολυτεχνείο Κρήτης μέσω του ειδικού λογαριασμού 

κονδυλίων  έρευνας (ΕΛΚΕ). Ακόμα έγιναν δωρεές όπως στο Αριστοτέλειο 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, στο Δημοκρίτειο 

Πανεπιστήμιο Θράκης, στο Πανεπιστήμιο Πατρών και στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο 

Αθηνών. Τέλος συνεχίστηκε η χορηγική πρόσφορα ειδικού αποταμιευτικού 

προγράμματος προς 76 μαθητές των νησιών Λειψών και Αρκιών, το όποιο έχει 

ξεκινήσει από το 2009 και θα ολοκληρωθεί το 2022. 

Για την υγεία πραγματοποίησε δωρεές και ενισχύσεις για την αγορά ιατρικού 

εξοπλισμού και μηχανημάτων προς το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Άγιος 

Παύλος», το Γενικό Νοσοκομείο Ελευσίνας «Θριάσειο», το Ινστιτούτο Υγείας 

Παιδιού, το Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών «Αγία Σοφία», το Γενικό Νοσοκομείο 

Νικαίας «Άγιος Παντελεήμων», το Γενικό Περιφερειακό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης 

«Παπαγεωργίου», το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Άγιος Δημήτριος», το 

Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπως και άλλα πολλά ακόμα. 

Επίσης ενίσχυσε με χορηγίες και δωρεές μη κυβερνητικούς και μη κερδοσκοπικούς 
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οργανισμούς όπως ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός και η Ελληνική Εταιρία 

Προστασίας και Αποκατάστασης Αναπήρων Παιδιών (ΕΛΕΠΑΠ). 

Στο τομέα του αθλητισμού ο όμιλος Πειραιώς συνεχίζει να συμβάλει στην ενίσχυση 

του ελληνικού αθλητισμού στηρίζοντας  οικονομικά την Εθνική Ομάδα Ποδόσφαιρου 

(Ανδρών και Ελπίδων), συντελώντας στην ανάπτυξη του αθλητισμού και την διεθνή 

προβολή της χώρας.   

Ένα ακόμα σημαντικό κομμάτι για την προώθηση της επιχειρηματικότητας και την 

ενδυνάμωση της οικονομίας της χώρας αποτελεί η χορηγική υποστήριξη 

διοργανώσεων επαγγελματικών φορέων και επιμελητηρίων, όπως ο Σύνδεσμος 

Βιομηχάνων Βορείου Ελλάδος, η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος, το 

Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, η ΕΣΗΕΑ κ.ά. Ενώ η οικονομική ενίσχυση 

προς αθλητικά σωματεία και συλλόγους μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα σε όλη τη 

χωρά, αποτελούν σημαντικό κομμάτι προσφοράς της τράπεζας (Τράπεζα Πειραιώς, 

2015, p. 122). 

Περιβάλλον 

Ο προσανατολισμός του ομίλου όσον αφορά τη περιβαλλοντική πολιτική του είναι η 

πράσινη επιχειρηματικότητα και η αειφόρος ανάπτυξη. Ακόμα σημαντικό στόχο 

αποτελεί  η μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της τράπεζας, μειώνοντας 

έτσι σημαντικά και το λειτουργικό κόστος. Τέλος πρόκληση αποτελεί η προστασία 

της βιοποικιλότητας, προσπαθώντας να εφαρμόσει βιώσιμες λύσεις. Παρακάτω 

παρουσιάζονται οι κυριότερες περιβαλλοντικές ενέργειες. 

Περιβαλλοντική διαχείριση: Είναι μια σειρά από προγράμματα για την εξοικονόμηση 

της ενεργείας, την μείωση των εκπομπών αερίων ρύπων, τη διαχείριση στερεών 

αποβλήτων, την εξοικονόμηση χαρτιού και αναλώσιμων τα οποία έχουν σαν στόχο τη 

διαρκή βελτίωση της περιβαλλοντικής της επίδοσης. Τα κυριότερα προγράμματα 

είναι τα εξής: 

• Εξοικονόμηση ενέργειας σε κτήρια  

• Μετακινήσεις προσωπικού 

• Μείωση κατανάλωσης αναλώσιμων  

• Προώθηση ηλεκτρονικής τραπεζικής 
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• Ανακύκλωση συσκευασιών  

Ενεργεία: Είναι ένα σύνολο δράσεων για την υιοθέτηση ενεργειακά αποδοτικών 

τεχνολογιών, που σκοπό έχουν τη μείωση στην ενεργειακή κατανάλωση. Οι 

σημαντικότερες από αυτές είναι: 

• Θερμομόνωση ταρατσών 

• Εγκατάσταση συστημάτων ενεργειακού ελέγχου VEMS 

• Αντικατάσταση λαμπτήρων φωτισμού υψηλής κατανάλωσης με λαμπτήρες 

LED, κ.ά. (Τράπεζα Πειραώς , 2015, pp. 151-154). 

  

Πρόγραμμα Life – Stymfalia: Είναι ένα πρόγραμμα που προστατεύει την 

βιοποικιλότητα της λίμνης Στυμφαλίας, σε συγχρηματοδότηση του ομίλου  με την  

Ευρωπαϊκή Ένωση και τη συνεργασία του ΠΙΟΠ του Δήμου Σικυωνιων, την ΟΙΚΟΜ 

Μελετητική Περιβάλλοντος ΕΠΕ και άλλες, με σκοπεύοντας στην αποκατάσταση του 

υγροτόπου της Στυμφαλίας (Τράπεζα Πειραιώς, 2015, p. 165). 

Πράσινη τραπεζική: Είναι μια δημιουργία του ομίλου για εξειδικευμένα πράσινα 

προϊόντα και υπηρεσίες, που έχουν σαν σκοπό τη χρηματοδότηση καινοτόμων 

επενδύσεων, μέσω της προώθησης των ανερχόμενων πρασίνων τεχνολογιών σε όλους 

τους τομείς της  πράσινης επιχειρηματικότητας. Το Green Banking αποτελεί την 

έμπρακτη στήριξη της πράσινης οικονομίας για την τράπεζα και αυτό υλοποιείται με 

τη χρηματοδότηση καινοτόμων δράσεων που αποτρέπουν την έκκληση σημαντικών 

ποσοτήτων CO2 στην ατμόσφαιρα, ενώ η σχεδίαση και η υλοποίηση σεμιναρίων 

εκπαιδευτικού χαρακτήρα του προσωπικού του ομίλου διασφαλίζει τη συνεχή 

ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του σε όλους τους τομείς της πράσινης 

επιχειρηματικότητας. Τέλος μέσα από τις συνεχείς χρηματοδοτήσεις σε όλους τους 

τομείς της πράσινης επιχειρηματικότητας, η περιβαλλοντική τραπεζική δημιούργησε 

και διατήρησε 35,000 εργατοωρών, δηλαδή περίπου 7000 θέσεις εργασίας την 

τελευταία πενταετία (Τράπεζα Πειραιώς, 2015, p. 166). 
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Πολιτισμός  

Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Πειραιώς είναι ο βασικός πυλώνας του ομίλου για τη 

διάσωση και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομίας της χώρας. Δίνει έμφαση στην 

βιοτεχνική και βιομηχανική τεχνολογία, πραγματοποιώντας έργα και προγράμματα 

που προωθούν τη σύνδεση του πολιτισμού με το περιβάλλον. Παρακάτω 

παρουσιάζονται οι στόχοι, οι δράσεις, το δίκτυο μουσείων, το ιστορικό αρχείο, η 

βιβλιοθήκη και οι διάφορες άλλες δραστηριότητες του ΠΙΟΠ.   

Βασικοί καταστατικοί στόχοι του ΠΙΟΠ είναι: 

• Να καταγράψει και να αναδείξει την πολιτιστική κληρονομία και ταυτότητα 

του τόπου 

• Να διασώσει την παραδοσιακή βιοτεχνική και βιομηχανική τεχνολογία της 

χώρας μας 

• Να συνδέσει τον πολιτισμό με το περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη 

• Να υλοποιήσει ερευνητικά προγράμματα και να εξυπηρετήσει ερευνητικές 

ανάγκες της επιστημονικής κοινότητας  

• Να ενισχύσει διασωστικές ενέργειες  

• Να διατηρήσει ιστορικό αρχείο συνδεδεμένο με την οικονομική, τραπεζική, 

βιομηχανική και αγροτική ιστορία του τόπου 

• Να δημοσιεύσει επιστημονικά έργα  

• Να οργανώσει πολιτιστικές δράσεις 

• Να εμπλακεί σε δημόσιο διάλογο για να χαράξει στρατηγικές στο χώρο του 

πολιτισμού 

• Να διαχειριστεί ένα εκτεταμένο δίκτυο θεματικών τεχνολογικών μουσείων 

στην ελληνική περιφέρεια, τα οποία ανήκουν στο ελληνικό δημόσιο ή στην 

τοπική αυτοδιοίκηση και η τράπεζα αναλαμβάνει την ευθύνη να 

λειτουργήσουν υποδειγματικά 

Οι βασικοί άξονες δράσης και προσφοράς του ΠΙΟΠ στο κοινωνικό σύνολο είναι: 

• Να σχεδιάσει και να δημιουργήσει δίκτυο μουσείων, βοηθώντας την 

υποστήριξη και την ανάπτυξη μέσω αυτού 

• Να έχει ενεργή παρουσία στην πολιτιστική αναβάθμιση της χώρας  

• Να συμβάλλει στη δια βίου μάθηση 
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• Να παρέχει επιστημονική υποστήριξη στην ακαδημαϊκή και ερευνητική 

κοινότητα  

• Να συμμετέχει στη χάραξη εθνικής πολίτικης για τον πολιτισμό (Τράπεζα 

Πειραιώς , 2015, p. 129). 

Δίκτυο Μουσείων 

Το δίκτυο μουσείων υποδέχεται κάθε χρόνο πάνω από 100,000 επισκέπτες, ενώ 

απασχολεί ως προσωπικό μέλη της τοπικής κοινωνίας. Σκοπός του είναι να 

δημιουργήσει ζωντανούς πυρήνες πολιτισμού στην ελληνική περιφέρεια, σε 

αποτελεσματική συνεργασία μα το Υπουργείο Πολιτισμού, την τοπική αυτοδιοίκηση, 

την τοπική κοινωνία, καθώς και με ένα ευρύ δίκτυο ειδικών σε θέματα περιβάλλοντος 

και πολιτισμού. 

Μουσείο Μετάξης: Βρίσκεται στο Σουφλί του νομού Έβρου και εστιάζει στην 

προβιομηχανική διαδικασία της εκτροφής του μεταξοσκώληκα και επεξεργασία του 

μεταξιού, αναδεικνύοντας το αρχιτεκτονικό, κοινωνικό και οικονομικό πλαίσιο της 

εποχής που ανέδειξε το Σουφλί ως το σημαντικότερο κέντρο παράγωγης μεταξιού της 

Ελλάδας απ τα τέλη του 19ου αιώνα έως τα τέλη του 20ου.  

Μουσείο Μαρμαροτεχνίας: Βρίσκεται στον Πύργο της Τήνου, αποτελώντας μοναδικό 

παράδειγμα παρουσίασης τεχνολογίας του μαρμάρου, απ’ τα αρχαία χρόνια μέχρι τις 

ημέρες μας. Στην έκθεση του μουσείου περιγράφετε αναλυτικά και ζωντανά το 

πλέγμα εξοπλισμού και τις τεχνικές μαρμαροτεχνιας. Τέλος γίνετε ανάδειξη του 

κοινωνικού και οικονομικού πλαισίου που αναπτύχτηκαν τα τοπικά εργαστήρια. 

Υπαίθριο Μουσείο Υδροκίνητης: Βρίσκετε στη Δημητσάνα του νομού Αρκαδίας, 

προβάλλοντας τη σημασία της υδροκίνησης στην παραδοσιακή κοινωνία. Εστιάζει 

στην βασική προβιομηχανική τεχνική που αξιοποιεί το νερό για την παράγωγη 

διαφόρων προϊόντων και τη συνδέει με την ιστορία και τη καθημερινότητα της 

τοπικής κοινωνίας στο πέρασμα του χρόνου. Το μουσείο αυτό στεγάζει εξοπλισμούς 

που έχουν επαναφερθεί στην αρχική τους κατάσταση, όπως είναι το νεροτριβή, ο 

αλευρόμυλος, το ρακοκάζανο, το βυρσοδεψείο και ο μπαρουτόμυλος. 

Μουσείο Ελιάς και Ελληνικού Λαδιού: Βρίσκεται στη Σπαρτή και αναδεικνύει τον 

πολιτισμό, την ιστορία και τη τεχνολογία της παράγωγης λαδιού στο πέρασμα των 

χρονών στην Ελλάδα. Στόχος του είναι να συνδέσει την ελιά με την ταυτότητα του 
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τόπου και τον μεσογειακό χώρο, παρουσιάζοντας τις διαφορετικές χρησιμότητες του 

όπως είναι: η οικονομία, η διατροφή, η θρησκευτική λατρεία, η τέχνη και η 

τεχνολογία.  

Μουσείο Βιομηχανικής Ελαιουργίας: Βρίσκεται στη Λέσβο και αναδεικνύει τη 

βιομηχανική φάση της ελαιουργίας στην Ελλάδα εστιάζοντας κυρίως στις αλλαγές 

που έφερε η εισαγωγή της μηχανικής κίνησης στην παράγωγη ελαιολάδου, 

προσεγγίζοντας τη συμβολή των κατοίκων στη παραγωγική διαδικασία. Στόχος του 

είναι η προβολή της βιομηχανικής κληρονομίας του τομέα της ελαιουργίας και η 

ένταξη της στο ευρύτερο αρχιτεκτονικό, πολιτισμικό και κοινωνικό πλαίσιο της 

εποχής. 

Μουσείο Πλινθοκεραμοποιίας Ν. & Σ. Τσαλαπάτα: Βρίσκεται στο Βόλο και 

στεγάζεται στο παλιό εργοστάσιο, παρουσιάζοντας όλα τα στάδια της παραγωγής 

διαφορετικών τύπων τούβλων και κεραμιδιών. Στόχος του είναι η ανάδειξη της 

ιστορικής ταυτότητας της πόλης του Βόλου, συμβάλλοντας στη προβολή και τη 

διάσωση της βιομηχανικής του κληρονομίας. 

Μουσείο Περιβάλλοντος Στυμφαλίας: Βρίσκεται στο νομό Κορινθίας, έχοντας ως 

σκοπό να καταδείξει την αλληλεξάρτηση ανθρώπου και φύσης, εστιάζοντας στην 

αρμονική τους συνύπαρξη. Στόχος του είναι να ευαισθητοποιήσει οικολογικά  το 

κοινό και να διασώσει τη γνώση για τις παραδοσιακές τεχνολογίες της περιοχής. Η 

Στυμφαλία ανήκει στο ευρωπαϊκό δίκτυο προστατευόμενων περιοχών NATURA 

2000. 

Μουσείο Μαστίχας Χίου: Βρίσκεται στη νότια Χίο και αποτελεί το μοναδικό σημείο 

της Μεσογείου, που μπορεί να καλλιεργηθεί ο σχίνος της ποικιλίας Pistacia lentiscus 

var.Chia από το οποίο παράγεται η μαστίχα. Σκοπός του είναι η ανάδειξη της 

παραγωγικής ιστορίας στην καλλιέργεια και την επεξεργασία της μαστίχας, 

εντάσσοντας την στο πολιτιστικό τοπίο της Χίου. 

Μουσείο Αργυροτεχνίας: Βρίσκεται στο κάστρο των  Ιωαννίνων. Σκοπός του είναι να 

διασώσει την γνώση της ηπειρωτικής αργυροτεχνίας και να διαχύσει την πληροφορία 

γύρω απ’ την τεχνολογία της στο ευρύ κοινό. Ακόμα προσπαθεί να συνδέσει την 

τεχνολογία με τα κοινωνικά δεδομένα της εποχής που αναπτύχτηκε και άκμασε 

(ΠΙΟΠ, 2016). 
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Ιστορικό Αρχείο 

Σκοπός του είναι η ενσωμάτωση και η διατήρηση των ιστορικών αρχείων όλων των 

τραπεζών που έχει απορροφήσει ο όμιλος, καθώς και αρχεία σημαντικών οργανισμών 

και εταιριών που συνδέθηκαν μαζί τους, συμβάλλοντας έτσι στο να τεκμηριώσει και 

να μελετήσει ο οποιοσδήποτε την ιστορία της ελληνικής οικονομίας του 20ου αιώνα. 

Στο ερευνητικό της ενδιαφέρον περιέχονται θεσμοί και δομές τις ελληνικής 

οικονομίας, πτυχές του τραπεζικού συστήματος, την αγροτική και βιομηχανική 

πολιτική της χώρας επί δεκαετίες, το αγροτικό συνεταιριστικό κίνημα, η 

αποκατάσταση των προσφύγων της μικρασιάτικης καταστροφής, κ.τ.λ.. Το υλικό της 

εμπλουτίζεται συνεχώς με νέες προσκτήσεις, είτε μέσω του ομίλου, είτε από δωρεές 

ιδιωτών (ΠΙΟΠ, 2016). 

Βιβλιοθήκη 

Την συναντάμε στην περιοχή της Καλλιθέας και αποτελεί ανοιχτής πρόσβασης, μη 

δανειστική βιβλιοθήκη. Ο αριθμός των ελληνικών και ξενόγλωσσων τίτλων βιβλίου, 

καθώς και περιοδικών εκδόσεων, ανέρχεται στις 57.000. Ο συνεχής εμπλουτισμός της 

βιβλιοθήκης γίνεται με την αγορά νέων τίτλων που αναζητούνται σε ειδικές 

βιβλιογραφικές πήγες, καθώς επίσης μέσω ανταλλαγής βιβλίων με άλλους φορείς και 

μέσω δωρεάν έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού. Τα θεματικά πεδία έρευνας και 

δραστηριότητας είναι: 

• Βιομηχανικής αρχαιολογίας  

• Οικονομικής και κοινωνικής ιστορίας  

• Ιστορίας της τεχνολογίας  

• Μουσειολογίας 

• Γεωτεχνικών και περιβαλλοντικών θεμάτων 

• Ανθρωπολογίας, λαογραφίας, εθνολογίας 

• Πολιτιστικής διαχείρισης  

• Χρηματοοικονομικών, τραπεζικών και οικονομικών θεμάτων  

• Αγροτικής οικονομίας και πολίτικης  

• Management (ΠΙΟΠ, 2016). 
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Δραστηριότητες Π.Ι.Ο.Π.  

Εκπαιδευτικά προγράμματα: Είναι ειδικά σχεδιασμένα για σχολεία και οικογένειες, 

περιλαμβάνοντας παιχνίδια και δραστηριότητες, που σκοπός τους είναι να σε 

ταξιδέψουν στην ελληνική παράδοση και τεχνολογία, μέσω των θεματικών μουσείων 

του ιδρύματος. Οι καθημερινοί επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν 

εργαλεία και να αποκτούν ενεργό ρολό, σε διαδικασίες και μηχανισμούς του τεχνικού 

πολιτισμού. 

Εκδηλώσεις: Οι μορφές των εκδηλώσεων που οργανώνονται ποικίλουν σε 

επιστημονικές, εκπαιδευτικές και πολιτιστικές, ενθαρρύνοντας παράλληλα τη 

συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες και τη φιλοξενία δικών τους πολιτιστικών 

πρωτοβουλιών. 

Ερευνητικά προγράμματα: Υλοποιούνται σε διεπιστημονική βάση, σε συνεργασία με 

πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα και διαφόρους επιστημονικούς φορείς, έχοντας σαν 

βασικό άξονα να: 

• Καταγράψει, διασώσει και αναδείξει την παραδοσιακή και πρωτοβιομηχανική 

τεχνολογία 

• Μελετήσει τις τεχνικοοικονομικές όψεις της νεοελληνικής κοινωνίας 

• Αξιοποιήσει την πολιτιστική κληρονομία 

Δίκτυο Παυσανίας 2.0: Αποτελεί μια καινοτόμο πρόταση για να αναπτύξει 

βιωματικές εκπαιδευτικές δράσεις και εκπαιδευτικό υλικό, συνδέοντας το σχολειό με 

τον τόπο, τους φυσικούς πόρους, τη παραγωγική διαδικασία και την πολιτιστική 

κληρονομία. Το πρόγραμμα αυτό γίνεται πράξη από το Π.Ι.Ο.Π. μέσω του δικτύου 

των μουσείων του. Απευθύνεται κυρίως σε μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 

αξιοποιώντας στο έπακρο τη βιωματική της άτυπης εκπαίδευσης που προσφέρουν τα 

μουσεία και επιδιώκοντας να αποδείξει πως το μουσείο αποτελεί ζωντανός χώρος και 

μια προέκταση της σχολικής αίθουσας. 

Συμβάλλει στο να αναμορφώσει το πρόγραμμα σπουδών και να εμπλουτίσει το 

εκπαιδευτικό υλικό με στρατηγικούς στόχους. Σκοπός του είναι η ανάπτυξη 

εκπαιδευτικών δράσεων σε έξι μουσεία του Π.Ι.Ο.Π., ανταποκρινόμενη στα 

χαρακτηριστικά του σχολειού στις μέρες μας, στοχεύοντας στην ανάδειξη της 
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πολιτιστικής κληρονομίας την γνωριμία της τοπικής κοινωνίας και στην αειφόρα της 

εκπαίδευσης μέσω βιωματικών δράσεων (ΠΙΟΠ, 2016). 

2.2.2) Εκδηλώσεις Ομίλου Πειραιώς 

Όλες οι εταιρικές εκδηλώσεις του ομίλου στεγάζονται στο συνεδριακό κέντρο της 

τράπεζας, το οποίο βρίσκεται στο ιστορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης, μια περιοχή 

που αποτελεί το εμπορικό κέντρο της πόλης και των Βαλκάνιων γενικότερα. Ο όμιλος 

διατηρεί την αρχιτεκτονική διακόσμηση του αναπαλαιωμένου κτηρίου, τόσο  

εσωτερικά όσο και εξωτερικά, επενδύοντας με σκοπό να καταστήσει λειτουργικό και 

κατάλληλο το χώρο του συνεδριακού κέντρου για να φιλοξενήσει δραστηριότητες 

πολιτιστικού, επιχειρηματικού και επιμορφωτικού χαρακτήρα. Παρακάτω 

παρουσιάζονται όλες οι εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται στο χώρο αυτό. 

Συναυλίες: Στο χώρο του αμφιθέατρου διοργανώνονται για το κοινό μουσικές 

εκδηλώσεις υψηλού επίπεδου, ερμηνεύοντας κλασσικά και σύγχρονα έργα του 

ελληνικού και ξένου ρεπερτορίου. 

Συνέδρια: Στο χώρο του αμφιθέατρου λαμβάνουν χωρά οι κεντρικές ομιλίες των 

συνεδρίων, ενώ οι υπόλοιπες αίθουσες διατίθενται για sessions και workshops, 

παραθέσεις γευμάτων και εκθέσεις σχετικά με το συνέδριο. 

Παρουσιάσεις βιβλίων: Η διοργάνωση γίνεται από ιδιώτες συγγραφείς ή εκδοτικούς 

οίκους και πραγματοποιείται στο αμφιθέατρο, δίνοντας τη δυνατότητα για άμεση 

επικοινωνία των ομιλητών με το κοινό. Αποτελεί βασικό κομμάτι των πολιτιστικών 

εκδηλώσεων του συνεδριακού κέντρου. 

Εκθέσεις: Στο χώρο αυτό πραγματοποιούνται εκθέσεις ζωγραφικής, αγιογραφίας, 

γλυπτικής και φωτογραφίας σε συνεργασία με πολιτιστικούς φορείς της πόλης, 

καθιερώνοντας στο καλλιτεχνικό κόσμο τη διοργάνωση μεγάλων εκθέσεων. 

Διεθνής συναντήσεις: Διοργανώνει πολιτιστικές και επιχειρηματικές διεθνής 

συναντήσεις με εκπροσώπους άλλων χώρων, δίνοντας τη δυνατότητα να 

συμμετάσχουν σε εκδηλώσεις, σε ένα γραφικό περιβάλλον. 

Bazaar: Αποτελεί μια νέα δραστηριότητα που διοργανώνει στους χώρους του 

συνεδριακού κέντρου και παρουσιάζει χειροποίητα κοσμήματα, κατασκευές και έργα 

τέχνης από νέους καλλιτέχνες (Τράπεζα Πειραιώς, Συνεδριακό Κέντρο , 2016). 
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2.2.3) Διαδίκτυο - Ηλεκτρονική τραπεζική (winbank) 

Το διαδίκτυο αποτελεί ένα σύγχρονο μέσο προβολής και προώθησης των προϊόντων 

και των υπηρεσιών μιας τράπεζας. Η σταδιακή άνθηση της χρήσης του διαδικτύου, 

είχε σαν αποτέλεσμα όλο και περισσότεροι χρηστές να το αξιοποιήσουν για αγορές 

και υπηρεσίες. Η ηλεκτρονική τραπεζική είναι το μέσο που αξιοποιεί η τράπεζα για 

να επικοινωνήσει με το καταναλωτικό κοινό. 

Η Τράπεζα Πειραιώς χρησιμοποιεί την winbank για να καλύψει όλες τις ανάγκες των 

πελατών της, παρέχοντας εξυπηρέτηση εικοσιτέσσερις ώρες το εικοσιτετράωρο καθ’ 

όλη τη διάρκεια του χρόνου, μειώνοντας ταυτόχρονα τα λειτουργικά της έξοδα και 

αυξάνοντας το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών της. Η υπηρεσία αναβαθμίζεται 

διαρκώς, κάνοντας πιο ασφαλή και καλύτερη στον χρηστή την εμπειρία πλοήγησης 

και εκτέλεσης των συναλλαγών. Το winbank μέσω των ηλεκτρονικών συσκευών, ανά 

πάσα ώρα και στιγμή, παρέχει τις εξής δυνατότητες στους χρήστες: 

• Έλεγχος των υπολοίπων των λογαριασμών, καταθετικών και δανειακών 

• Διενέργεια μεταφοράς χρημάτων ανάμεσα σε λογαριασμούς, προσωπικούς 

ή σε τρίτους, της ίδιας ή άλλης τράπεζας 

• Πληρωμή λογαριασμών και συνδρόμων προς δημόσιες ή ιδιωτικές 

επιχειρήσεις 

• Διενέργεια χρηματιστηριακών συναλλαγών 

• Αίτηση έκδοσης πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας και αντικατάσταση 

μυστικού κωδικού των καρτών 

Παραπάνω παρουσιαστήκαν οι δημοφιλέστερες συναλλαγές που μπορεί να κάνει 

ένας πελάτης της τράπεζας χρησιμοποιώντας το winbank. Ωστόσο επειδή οι ανάγκες 

του κοινού εξελίσσονται και αλλάζουν διαρκώς, η τράπεζα αναγκάζεται να βρίσκει 

νέους τρόπους για την κάλυψη των νέων αναγκών των πελατών της. Στην 

προσπάθεια της αυτή, δημιούργησε κάποια νέα εργαλεία για την εξυπηρέτηση των 

πελατών της, όπως είναι: 

• e – branch (πλήρως αυτοματοποιημένο ηλεκτρονικό κατάστημα) 

• Ηλεκτρονικά κανάλια εξυπηρέτησης (web banking, mobile banking, sms 

banking, phone banking) 
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• Υπηρεσίες easypay (μηχανήματα αυτομάτων συναλλαγών, μηχανήματα 

ενημέρωσης βιβλιάριου καταθέσεων) 

• Άλλες συναλλαγές (έκδοση – πληρωμή e – παραβόλου, winbank alerts, κ.α.) 

(Winbank, 2017). 

   

        

2.2.4) Χορηγικό Πρόγραμμα Ομίλου  

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζουμε τις συνολικές δωρεές, χορηγίες, 

επιχορηγήσεις και άλλες χαριστικές αιτίες σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του ομίλου 

Πειραιώς για το 2015.   

 

Πίνακας 2.2 (Χορηγικό Πρόγραμμα Πειραιώς) 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ  σε χιλ.€ 

Α.Ο ΤΕΓΕΑΣ  1,50 

Α/ΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ  2,00 

ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ  0,59 

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΙ ΑΦΟΙ & ΣΙΑ ΟΕ  0,27 

ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΘΕΟΔΩΡΙΑΝΙΤΩΝ ΑΡΤΑΣ  2,00 

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ Ν.ΙΩΝΙΑΣ  1,00 

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΥΛΟΥ  3,00 

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ  0,40 

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΒΡΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ  2,00 

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΡΟΙΒΟΣ  0,00 

ΑΙΤΙΟΝ ΚΙΝΗΜΑ  20,00 

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ  1,00 

ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ Γ.-ΒΑΚΑΛΗ Χ. Ο.Ε.  0,80 

ΑEI ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. (Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ) - ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝ. ΠΡΟΓΡΑΜ.   5,00 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  773,65 

ΑΡΓΥΡΙΟΥ Γ & ΣΙΑ ΕΕ  22,80 

ΑΣΠΡΟΥΛΗΣ ΣΠ. - ΠΕΡΔΙΟΣ ΧΡ. ΟΕ  0,11 

ΑΣΤΡΟΝΑΥΤΕΣ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔ/ΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  0,12 

ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ (ATTICA PUBLICATIONS S.A.)  19,60 

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ  50,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ  2,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ  2,00 

ΔΕΣΠΟΙΝΑ &ΒΑΛΕΝΤΙΝΗ ΑΜΑΡΑΝΤΙΔΟΥ ΟΕ  6,00 
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ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ  2,50 

ΔΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ  1,00 

ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ  1,50 

ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ  5,00 

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ  1,00 

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  50,00 

ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ  5,00 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ  1,00 

ΔΗΜΟΣ Ν. ΙΩΝΙΑΣ  5,00 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ-ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 5,00 

ΔΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ  0,50 

ΔΙΑΖΩΜΑ  8,13 

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ- ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓ/ΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ  4,00 

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ  100,00 

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  50,00 

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ  3,00 

Ε.ΚΑ.Σ.Θ ΕΝΩΣΗ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ  0,81 

ΕΙΔ ΛΟΓΑΡ ΚΟΝΔΥΛ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΛΥΤ.ΚΡΗΤΗΣ  3,00 

ΕΙΔ.ΛΟΓ.ΚΟΝΔΥΛ.ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ  3,25 

ΕΛΙΚΩΝ ΕΠΕ  0,70 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ -ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΑΕ  30,00 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  48,00 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  1,00 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΕΕΔΕ)  1,85 

ΕΛΕΠΑΠ   29,64 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΧΩΡΙΟ  0,20 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ  2,46 

ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ  35,00 

ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΧΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ  2,00 

ΕΝΑ ΟΝΕΙΡΟ ΜΙΑ ΕΥΧΗ  2,05 

ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ  1,00 

ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ  4,18 

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  3,00 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  3,50 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΤΑΣ  1,20 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΜΑΣΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗ Ε.Μ.Ε.Ι.Σ  2,20 

ΕΡΑΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ  2,00 

ΕΡΜΗΣ Α.Ε.  6,90 

ΕΣΤΙΑ ΜΗΤΕΡΑΣ  0,50 

ΕΤΑΙΡ. ΑΞΙΟΠ. & ΔΙΑΧΕΙΡ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡ. ΠΑΝΕΠ.  6,99 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠ.& ΔΙΑΧ/ΣΕΩΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΠΘ ΑΕ  13,82 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠ.&ΔΙΑΧ.ΠΕΡΙΟΥΣ.ΠΑΝΕΠΙΣΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  0,81 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ ΑΕ  0,51 

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ-Π.ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ ΑΕ  5,00 

ΘΡΙΑΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ  5,00 
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ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ  13,01 

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ  1,50 

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΥΡΟΥ -ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑ ΚΑΣΤΡΙΑΝΗ  8,00 

ΙΕΡΟΝ ΗΣΥΧΑΣΤΗΡΙΟΝ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΜΩΥΣΕΩΣ ΦΑΡΑΝ ΣΙΝΑ  3,00 

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΓ. ΣΟΦΙΑ  3,00 

ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΓΚΕΙΜΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΝΤΕΡΤΕΙΝΜΕΝΤ ΑΕ  0,80 

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΕΠΕ  0,42 

ΚΑΤΣΙΜΙΓΑΣ Κ & ΣΙΑ ΟΕ  3,65 

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ  1,50 

ΚΟΙΝ. ΔΗΜ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ  4,00 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ENTRATA  3,00 

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧ/ΣΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ  1,50 

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΚΕΔΑ  4,00 

ΚΟΥΤΣΟΒΟΥΛΟΣ Θ. & ΣΙΑ Ο.Ε.  0,76 

ΛΕΣΧΗ ΑΞ/ΚΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ  1,50 

ΛΗΤΩ ΑΕ  0,42 

ΜΑΝΤΖΙΑΒΑ - ΘΑΝΟΣ ΟΕ  0,15 

ΜΑΥΡΟΕΙΔΑΚΟΣ Γ. - ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Γ. ΟΕ  0,01 

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ  45,75 

ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΓΑΛΙΛΑΙΑ 1,00 

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ & ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΡΙΤΣΑΣ  3,00 

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Ο ΑΠΟΛΛΩΝ  4,07 

ΜΠΟΡΟΥΜΕ SAVING FOOD-SAVING LIVES  28,14 

ΜΠΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Ε.Π.Ε  1,85 

ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ  6,90 

Ν.ΠΡΑΤΣΙΝΗΣ- Κ.ΖΗΣΙΜΟΥ Ο.Ε.  0,70 

ΝΕΑ ΚΑΕ ΑΕΚ  10,00 

ΞΑΝΘΙΑΣ ΑΜΚΕ  0,60 

ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ  2,00 

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 2,03 

ΟΡΓΑΝ.ΜΕΓΑΡΟΥ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝ  49,65 

ΠΑΙΔΙΚΑ ΧΩΡΙΑ SOS ΕΛΛΑΔΟΣ/ΝΠΙΔ  29,94 

ΠΑΝΑΓΗΣ ΛΥΚΟΥΡΕΖΟΣ- ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  1,00 

ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟΣ Α.Ο  2,00 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΚΤΥΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ - ΠΑΝΔΟΙΚΟ  2,50 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛOΓΟΣ - Η ΑΜΥΜΩΝΗ  1,00 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔ.ΑΣΦΑΛ.ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ  4,90 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ  10,00 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ-ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓ/ΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ  1,00 

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝ.& ΠΟΛΙΤ.ΕΠΙΣΤ.Ε.Λ.Κ.Ε.  4,00 

ΠΑΠΠΑΣ Θ - ΜΗΤΣΟΣ Κ ΟΕ  0,10 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ Η ΑΡΧΑΙΑ ΔΩΔΩΝΗ  2,00 

ΠΟΛΙΤ.ΣΥΛΛ.ΚΕΝΤΡΙΚΙΩΤΩΝ ΑΡΤΑΣ Ο ΑΡΑΧΘΟΣ  4,00 

ΠΟΛΙΤΙΣΤ.ΚΕΝΤ.ΤΡ.ΠΕΙΡ.ΜΟΥΣ.ΑΡΧ.ΒΥΖ.&ΜΕΤΑΒΥΖ  5,20 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Π.Ι.Ο.Π)  2871,81 



62 
 

ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ Γ. - ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Ν. Ο.Ε.  0,03 

ΡΩΜΑΝΟΣ Γ. & ΣΙΑ ΕΕ  0,43 

ΣΟΛΥΔΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  0,50 

ΣΤΑΘΗΣ ΑΡΗΣ - ΜΑΡΙΑ ΚΑΤΣΙΜΠΕΡΗ Ο.Ε.  12,00 

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ  35,00 

ΣΥΛ. ΔΙΟΙΚ.ΥΠΑΛΛ.ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠ.ΘΡΑΚΗΣ BIZYHNO  1,00 

ΣΥΛΛOΓΟΣ ΠΟΝΤΙΩΝ ΔΙΑΒΑΤΩΝ "ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ"   5,50 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ  0,50 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜ.ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΙΚΟΣ 
ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ  0,50 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  2,00 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΩΝ ΕΛΠΙΔΑ  5,00 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Μ.Τ.Σ  5,00 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΛΑΥΡΙΟΥ  3,00 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΔΙΣΤΡΑΤΙΩΤΩΝ ΑΡΤΑΣ  1,30 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΤΑΣ  7,00 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ(Σ.Β.Β.Ε.)  6,50 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΣΦΑΛ.ΕΤΑΙΡΙΩΝ  0,75 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ  1,00 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΙΚΗΦΟΡΕΙΟΥ 1ου ΛΥΚ ΚΑΛΥΜNΟΥ  0,70 

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Γ.Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  2,00 

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΝΑ <Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ>  2,50 

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Ν.Ι.Μ.Τ.Σ 2,50 

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Ψ.Ν.Θ  4,00 

ΣΩΣΣΙΔΕΙΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ 0,20 

ΤΕΕ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Α ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΣΥΡΟΥ  2,00 

ΥΠΕ ΜΑΚΕΔ.& ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝ. ΝΟΣ.ΘΕΣ/ΚΗΣ ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ  5,00 

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΧΑΙΑΣ  0,37 

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ  5,00 

ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ  1,03 

ΣΥΝΟΛΟ  4632,71 

Πηγή:  http://news247.gr/eidiseis/oikonomia/hggiken-h-wra-ths-diafhmistikhs-

diafaneias-eurobank-kai-alpha-bank-anoiksan-ta-xartia-toys.4040068.html 

Στο πίνακα 2.2 φαίνεται το χορηγικό πρόγραμμα του ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς 

για το έτος 2015. 
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2.2.5) Δελτία Τύπου 

Τα δελτία τύπου στο όμιλο Πειραιώς ασχολούνται με την υλοποίηση και τον 

σχεδιασμό της επικοινωνίες της εταιρικής στρατηγικής, την διακίνηση πληροφοριών 

προς πελάτες και επενδύτες καθώς επίσης και την προώθηση νέων προϊόντων και 

υπηρεσιών. Οι κυριότερες ενέργειες που  αφορούν την δράση του γραφείου τύπου 

είναι να: 

• Οργανώνει  ενημερωτικές επισκέψεις – συναντήσεις με  δημοσιογράφους 

• Διοργανώνει  συνεντεύξεις τύπου με αφορμή νέα προϊόντα ή σημαντικά 

γεγονότα 

• Συντάξει και να αποστείλει δελτία τύπου καθώς και κάθε είδους κείμενα που 

απευθύνονται σε ΜΜΕ 

• Υποστηρίξει επικοινωνιακά  εκδηλώσεις, χορηγίες κλπ 

• Συνοδέψει σε συναντήσεις με εκπροσώπους τύπου 

• Διαχειριστεί το  press area στο site του ομίλου  

• Επικοινωνεί  με συντάκτες για να   ενημερώσει για τις  δραστηριότητες του 

ομίλου               

Παρακάτω θα γίνει μια αναφορά στις σημαντικότερες ανακοινώσεις ή ενημερώσεις 

που έκανε το γραφείο τύπου του ομίλου τα τελευταία 2 χρόνια: 

Ανακοίνωση για την απόκτηση του ‘‘υγιούς” τμήματος της Πανελλήνιας Τράπεζας Α.Ε 

Η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. ανακοινώνει την απόκτηση του “υγιούς” τμήματος της 

Πανελλήνιας Τράπεζας Α.Ε. μετά από ανοικτή διαδικασία υποβολής προσφορών που 

διεξήγαγε η Τράπεζα της Ελλάδος. 

 Η προσφορά της Τράπεζας Πειραιώς διασφαλίζει όλες τις θέσεις απασχόλησης των 

εργαζομένων της Πανελλήνιας Τράπεζας, πράγμα που αποτελεί και δέσμευση της 

Διοίκησης, η οποία καλωσορίζει τους νέους εργαζόμενους στην Τράπεζα Πειραιώς.  

Μετά την Παρασκευή 17 Απριλίου 2015 το δίκτυο της Πανελλήνιας Τράπεζας θα 

λειτουργεί υπό την πλήρη ευθύνη της Τράπεζας Πειραιώς και όλες οι συναλλαγές των 

πελατών της Πανελλήνιας Τράπεζας θα συνεχίσουν να εξυπηρετούνται χωρίς καμία 

διακοπή. Το ίδιο ισχύει και για τις υπηρεσίες που πρόσφερε η Πανελλήνια Τράπεζα 

προς συνεταιριστικές τράπεζες.  
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Τα “υγιή” τμήματα των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της Πανελλήνιας 

Τράπεζας που αποκτώνται από την Τράπεζα Πειραιώς αφορούν στην προσδιορισμένη 

από την Τράπεζα της Ελλάδος περίμετρο και περιλαμβάνουν (στοιχεία 31 

Δεκεμβρίου 2014):  

• € 645 εκ. παθητικού, εκ των οποίων € 574 εκ. καταθέσεις πελατών  

• € 372 εκ. ενεργητικού, εκ των οποίων € 280 εκ. δάνεια μετά από προβλέψεις  

• 26 καταστήματα και 163 εργαζόμενους  

Η διαφορά των €273 εκ. μεταξύ της προσωρινώς αποτιμηθείσας αξίας των 

μεταβιβαζόμενων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού θα καλυφθεί πλήρως σε 

μετρητά από το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων.  

Η Τράπεζα Πειραιώς διαθέτει μακροχρόνια εμπειρία σε εξαγορές και απορροφήσεις 

τραπεζών, έχοντας επιτυχημένα υλοποιήσει πάνω από 20 παρόμοιες συναλλαγές στη 

διάρκεια των τελευταίων 20 ετών, γεγονός που διασφαλίζει την ομαλή ενσωμάτωση 

του “υγιούς” τμήματος της Πανελλήνιας Τράπεζας στην Τράπεζα Πειραιώς. 

 Η συναλλαγή αποτελεί ακόμα ένα κρίσιμο βήμα προς την ολοκλήρωση της 

αναδιάρθρωσης του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, στο οποίο η Τράπεζα 

Πειραιώς διαδραματίζει κύριο ρόλο, διαφυλάσσοντας τη χρηματοπιστωτική 

σταθερότητα συνολικά του ελληνικού τραπεζικού τομέα. Η UBS Limited 

λειτούργησε ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς για τη 

συναλλαγή (Τράπεζα Πειραιώς, 2015).  

Σύμβαση Συνεργασίας ΓΕΕΘΑ και Τράπεζας Πειραιώς 

Σύμβαση  συνεργασίας υπέγραψαν, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Πάνος Καµµένος 

και ο Πρόεδρος της Τράπεζας Πειραιώς Μιχάλης Σάλλας. Αντικείμενο  της 

σύμβασης αποτελεί, η παροχή από την Τράπεζα Πειραιώς ολοκληρωμένων 

τραπεζικών υπηρεσιών για τις ανάγκες του στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού 

των Ενόπλων ∆υνάµεων και των οικογενειών τους. 

Η σύμβαση αυτή επεκτείνει την υπάρχουσα μακρόχρονη συνεργασία του Υπουργείου 

Εθνικής Άµυνας και του Μετοχικού Ταµείου Στρατού, µε τη Γενική Τράπεζα, η 

οποία έχει εξαγορασθεί και έχει απορροφηθεί από την Τράπεζα Πειραιώς.  
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Η σύμβαση αφορά την παροχή ενός συνόλου διευρυμένων τραπεζικών υπηρεσιών, µε 

ευνοϊκούς όρους και απευθύνεται σε περίπου 200.000 στρατιωτικούς, πολιτικούς 

υπαλλήλους, συνταξιούχους και τις οικογένειές τους.   

Στην συνάντηση παρέστησαν ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Μιχαήλ Κωσταράκος 

και ο Αρχηγός ΓΕΝ Αντιναύαρχος Ευάγγελος Αποστολάκης ΠΝ. - 3 - Από την 

πλευρά της Τράπεζας Πειραιώς, παρέστησαν επίσης ο διευθύνων Σύμβουλος και 

CEO κ. Άνθιµος Θωμόπουλος και ανώτατα διοικητικά στελέχη της Τράπεζας 

(Τράπεζα Πειραιώς, 2015).  

 

Έγκριση Αναθεωρημένου  Σχεδίου Αναδιάρθρωσης Τράπεζας Πειραιώς 

 Η Τράπεζα Πειραιώς ανακοινώνει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το 

αναθεωρημένο Σχέδιο Αναδιάρθρωσης της Τράπεζας, σύμφωνα με τον από 29 

Νοεμβρίου 2015 σχετική ανακοίνωση της Επιτροπής στην ιστοσελίδα της 

(http://europa.eu/rapid/pressrelease_IP-15-6193_en.htm) (Τράπεζα Πειραιώς, 2015).  

 

Δηλώσεις του Προέδρου Μ. Σάλλα για την πορεία της οικονομίας το 2016 

Με αφορμή εκτιμήσεις διάφορων οικονομολόγων και αναλυτών που μιλούν για 

αρνητική εξέλιξη του ΑΕΠ το 2016, ο Πρόεδρος της Τράπεζας Πειραιώς κ. Μιχάλης 

Σάλλας, ερωτώμενος από δημοσιογράφους, έκανε την ακόλουθη δήλωση: 

«Με μεγάλη έκπληξη παρακολουθώ το τελευταίο διάστημα μια σειρά ανακοινώσεων 

από ξένους αναλυτές στις οποίες γίνεται προσπάθεια να διαμορφωθεί ένα αρνητικό 

υφεσιακό περιβάλλον για την ελληνική οικονομία και για το 2016. Οι προβλέψεις 

αυτές έρχονται σε πλήρη αντίθεση με τις δικές μας εκτιμήσεις, αλλά και το κλίμα που 

εισπράττουμε από τον επιχειρηματικό κόσμο και ξένους επενδυτές. Ανάλογες ή 

ακόμα και πιο ακραίες προβλέψεις είχαν γίνει από τους ίδιους ειδικούς κατά το 

πρόσφατο παρελθόν, οι οποίες και διαψεύσθηκαν πανηγυρικά. Η ελληνική οικονομία 

έχει ακόμα να επιλύσει πολλά από τα διαρθρωτικά της προβλήματα . Πιστεύω όμως 

ότι εφόσον υπάρξει σύντομα ολοκλήρωση της αξιολόγησης και η κυβέρνηση 

προχωρήσει αποφασιστικά στην υλοποίηση του προγράμματος ιδιωτικοποιήσεων και 

στο νέο αναπτυξιακό νόμο, η οικονομία θα αντιδράσει θετικά επιστρέφοντας σε 
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αναπτυξιακή τροχιά κατά το β’ εξάμηνο του έτους. Θα έχουμε δηλαδή για το 2016 

θετικό πρόσημο ανάπτυξης. Βασικοί άξονες της οικονομικής ανάκαμψης θα είναι οι 

ακόμα υψηλότερες επιδόσεις στον τουρισμό, η επιτάχυνση των έργων του 

Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, η βελτίωση της ρευστότητας και η τόνωση 

των επενδύσεων σε έργα υποδομών» (Τράπεζα Πειραιώς, 2016). 

 

Δήλωση Προέδρου Μ. Σάλλα για το έργο του Ελληνικού 

Η Ελλάδα για να βγει από την οικονομική κρίση χρειάζεται επενδύσεις οι οποίες θα 

δημιουργήσουν νέο πλούτο για τους εργαζομένους, τις εταιρίες και την κοινωνία. Η 

μεγάλη επένδυση στο αεροδρόμιο του Ελληνικού ύψους 8 δις. κινείται ακριβώς προς 

αυτή τη κατεύθυνση. 

Η υλοποίησή της θα αλλάξει συνολικά τις προοπτικές στην Αττική, στον τουρισμό, 

στην αγορά ακινήτων και στην προσέλκυση νέων επενδύσεων. Βάζει την Αθήνα στις 

μεγάλες πρωτεύουσες του κόσμου. Είναι ένα βήμα σημαντικό στην προσπάθεια για 

να περάσει η χώρα στην ανάκαμψη της οικονομίας. 

Η Τράπεζα Πειραιώς, ως σύμβουλος του ΤΑΙΠΕΔ, θεωρεί ότι η συγκεκριμένη 

επένδυση είναι οδηγός για τον δρόμο που πρέπει να ακολουθήσουμε ως οικονομία 

(Τράπεζα Πειραιώς, 2016).  

 

Δήλωση του Προέδρου της Τράπεζας Πειραιώς Μ. Σάλλα για τη συμπλήρωση 100 

χρόνων από την ίδρυση της τράπεζας 

Σήμερα, η Τράπεζα Πειραιώς συμπληρώνει 100 χρόνια παρουσίας στο ελληνικό 

τραπεζικό σύστημα, αντικατοπτρίζοντας την εξέλιξη και τη φιλοσοφία της ανάπτυξης 

εν μέσω δυο αιώνων. Όταν η Τράπεζα ιδρύθηκε το 1916 στον Πειραιά, ξεκίνησε ως 

ένα μικρό τραπεζικό ίδρυμα, με σχετικά περιορισμένους στόχους και δραστηριότητες. 

Σήμερα, την έχουμε αναδείξει σε μία μεγάλη για την εγχώρια αγορά, ισχυρή και 

σημαντική για τα ευρωπαϊκά δεδομένα τράπεζα. 

Οι επιτυχίες της Τράπεζας Πειραιώς, η στήριξη της επιχειρηματικότητας και της 

οικονομίας, η φιλικότητα προς τον πελάτη και η ποιότητα των υπηρεσιών, 
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χαρακτηρίζουν την ιστορία της τράπεζας αλλά και προσδιορίζουν την πορεία της 

μπροστά στις νέες προκλήσεις για την επόμενη δεκαετία. 

Ορόσημο για την ιστορία της Τράπεζας Πειραιώς υπήρξε η ιδιωτικοποίησή της το 

1991, όταν μια ομάδα Ελλήνων επιχειρηματιών, με τους οποίους μοιράστηκα το ίδιο 

όραμα, πήραμε την πρωτοβουλία να δημιουργήσουμε μία σύγχρονη και μεγάλη 

τράπεζα που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της νέας εποχής, η οποία άρχιζε για την 

ελληνική οικονομία μετά από την ενσωμάτωσή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η 

Τράπεζα Πειραιώς είχε μερίδιο αγοράς τότε μόλις 0,1%. Σήμερα αντιπροσωπεύει 

περίπου το 30%. Τότε απασχολούσε 200 εργαζόμενους. Σήμερα ο Όμιλος απαριθμεί 

20.000 εργαζόμενους και σχεδόν 6 εκατομμύρια πελάτες. 

Συνεχίζουμε την πορεία μας, με την ίδια πίστη και την ίδια φιλοσοφία. Συνέπεια, 

ποιότητα, εργατικότητα, προτεραιότητα στις ανάγκες του πελάτη και της οικονομίας, 

σεβασμό στα συμφέροντα όλων των μετόχων. Είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε 

στις νέες ανάγκες μίας δύσκολης εγχώριας και ευρωπαϊκής οικονομικής συγκυρίας, 

έτοιμοι για το μέλλον (Τράπεζα Πειραιώς, 2016). 

Ανακοίνωση  

Η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. ανακοινώνει ότι, στο πλαίσιο της υλοποίησης των 

δεσμεύσεων του σχεδίου Αναδιάρθρωσης του Ομίλου, όπως αυτές έχουν συμφωνηθεί 

με τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, διερευνά 

στρατηγικές επιλογές σχετικά με τη συμμετοχή της στο μετοχικό κεφάλαιο της 

θυγατρικής της «ΟLYMPIC EΜΠΟΡΙΚΕΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε», 

συμπεριλαμβανομένης της πιθανής πώλησης της εν λόγω συμμετοχής (θ « Η 

Συναλλαγή»). Η OLYMPIC είναι  η κάτοχος του master franchise των Avis Rent a 

Car, Budget Rent a Car and Payless στην Ελλάδα. Η Citigroup Global Markets 

Limited Ltd ενεργεί ως αποκλειστικός χρηματοοικονομικός σύμβουλος της Τράπεζας 

Πειραιώς για τη συναλλαγή (Τράπεζα Πειραιώς, 2016).  
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2.3) Συνέντευξη στην Τράπεζα Πειραιώς 

 

Στο τελευταίο κομμάτι αυτού του κεφαλαίου θα παραθέσουμε την συνέντευξη και τις 

απαντήσεις  που μας έδωσε η  κα. Νατάσσα Κιουρκατιώτη, η οποία είναι Διευθύντρια 

του τμήματος Αθλητικού Marketing, το όποιο εμπίπτει στο τμήμα Marketing και 

Επικοινωνίας του Ομίλου Τράπεζας Πειραιώς.   

 

1) Λειτουργεί Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων εντός του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς ή 

συνεργάζεστε με εξωτερική εταιρία? 

Ναι λειτούργει εντός του ομίλου, δεν είναι outsourcing ( εξωτερικής ανάθεσης). 

Υπάρχει δηλαδή τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Marketing μαζί. Μόνο σε περίπτωση 

που στοχεύουμε σε μεγάλο project θα υπάρξει κάποια συνεργασία με μεγάλη εταιρία, 

αλλιώς όλες οι ενέργειες γίνονται εσωτερικά.       

 

2) Αν ναι πόσα άτομα απασχολεί και ποιο είναι το οργανόγραμμα-δομή του? 

Η δομή του τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας του ομίλου της τράπεζας Πειραιώς 

αποτελείται: Από τον διευθυντή Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας στον όποιο υπάγονται 4 

μονάδες. Οι οποίες είναι: 

i. Επικοινωνία Προϊόντων και Digital Marketing 

ii. Εταιρική Επικοινωνία και Δημόσιες Σχέσεις 

iii. Επικοινωνία των Θυγατρικών Εσωτερικού και Εξωτερικού και του Αθλητικού 

Marketing 

iv. Μονάδα για το Merchandising (ότι αφορά το δίκτυο καταστημάτων) 

Το τμήμα συνολικά αποτελείται από 11 άτομα συμπεριλαμβανομένου και του διευθυντή. 

 

3) Ποια είναι τα διαφορετικά αντικείμενα με τα οποία ασχολείται το Τμήμα ΔΣ του 

Ομίλου (π.χ. Εταιρικές χορηγίες, Εκδηλώσεις, ΕΚΕ κλπ)? 

Εταιρικές χορηγίες, εκδηλώσεις ή διοργάνωση συνεδρίων, η επικοινωνία της εταιρικής 

υπευθυνότητας, η εταιρική επικοινωνία δηλ. το πώς φαίνεται η τράπεζα Πειραιώς όπως 

είναι οι καταχωρήσεις, τα έντυπα, το αναλυτικό report που βγάζει η τράπεζα, η 

σήμανση των κεντρικών κτιρίων και καταστημάτων, εταιρικά δώρα και εσωτερική 

επικοινωνία σε συνεργασία με την διεύθυνση προσωπικού. 
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4) Στον Όμιλο της τράπεζας Πειραιώς λειτουργεί ξεχωριστά το τμήμα των Δ.Σ από το 

marketing? 

Όχι δεν λειτούργει ξεχωριστά το τμήμα Δημοσίων Σχέσεων του ομίλου, ανήκει στο 

τμήμα marketing.   

 

5) Πιστεύετε ότι η λειτουργιά των Δ.Σ αποτελεί βασικό κομμάτι της προώθησης στην 

τράπεζα σας? Δίνετε μεγάλη βαρύτητα σε αυτό? 

Είναι εξίσου σημαντική, όπως όλα τα κομμάτια του marketing τα όποια και  

αλληλοσυμπληρώνονται. 

 

6) Ποια μέσα και εργαλεία χρησιμοποιούνται στην εφαρμογή Δ.Σ στον Όμιλο της 

Τράπεζας Πειραιώς? 

Όλα τα εργαλεία των Δημοσίων Σχέσεων που ανέφερα στις προηγούμενες ερωτήσεις. 

 

7) Τι είδους εκδηλώσεις οργανώνετε στον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς? 

Προς πελάτες, προς θεσμικούς φορείς, προς εργαζομένους, για το «λανσάρισμα» των 

προϊόντων. Οργανώνουμε  ακόμα τις γενικές συνελεύσεις, το όποιο αποτελεί 

αρμοδιότητα του τμήματος μας. Αφορά συμμέτοχη σε εκθέσεις, σε συνέδρια που είμαστε 

χορηγός σαν όμιλος και εκδηλώσεις που αφορούν την κοινωνική υπευθυνότητα. Ένα 

μεγάλο παράδειγμα είναι τα μουσεία του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς 

(Π.Ι.Ο.Π.). ΤΟ Π.Ι.Ο.Π. είναι μια θυγατρική του ομίλου και όλες του οι εκδηλώσεις 

διοργανώνονται από το τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας. Για παράδειγμα 

τα εγκαίνια των δυο μουσείων, τα όποια έγιναν και πρόσφατα, το μουσείο 

Αργυροτεχνίας στα Ιωάννινα και το μουσείο Μαστίχας στη Χίο,  τα διοργάνωσε το 

τμήμα μας.  

8) Με ποιο τρόπο πιστεύετε ότι οι Δ.Σ συμβάλλουν ώστε να πετύχει μια τράπεζα τον 

στόχο της, δηλαδή τη βελτίωση της εικόνας της?  

Με τον τρόπο που κάνουν πάντα οι Δημόσιες Σχέσεις, δηλαδή να καλλιεργούν μια 

θετική εικόνα για την τράπεζα και τα προϊόντα της απέναντι στους διάφορους 

stakeholders (πελάτες, θεσμικούς φορείς, μη κυβερνητικές οργανώσεις, εργαζομένους, 

προμηθευτές, κτλ).  
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9) Πιστεύετε ότι το ευρύτερο κοινό στο οποίο απευθύνεστε έχει κατανοήσει και 

ανταποκρίνεται στον ρόλο και τη σημασία των Δ.Σ? 

Το ευρύτερο κοινό στο όποιο απευθυνόμαστε νομίζω δεν έχει καταλάβει και δεν 

ενδιαφέρεται να καταλάβει, και δεν είναι η δουλεία του να καταλάβει. Δεν είναι ο 

απλός άνθρωπος εξοικειωμένος με το τι σημαίνει marketing, τι σημαίνει επικοινωνία 

και τι σημαίνει promotion, γιατί δεν τον αφορούν. Δυστυχώς στην Ελλάδα, περισσότερο 

από άλλες χώρες, έχει επικρατήσει κακώς μια λανθασμένη αντίληψη για το τι 

ονομάζουμε Δημόσιες Σχέσεις. Με λίγα λόγια νομίζω ότι είναι κακοποιημένος ο Όρος. 

Πάντα υπάρχει ένα μεγάλο θέμα για να εξηγήσεις  τι είναι οι δημοσιές σχέσεις και 

ειδικότερα στον τραπεζικό τομέα. Γενικότερα υπάρχει μια προκατάληψη για το τι είναι 

οι δημόσιες σχέσεις για  μια τράπεζα, επειδή υποσυνείδητα είναι συνδεδεμένο με κάτι 

κακό για τον πολίτη, το όποιο επικρατούσε ακόμα και τις καλές εποχές για την ελληνική  

οικονομία. Αντίθετα οι θεσμικοί φορείς νομίζω πως γνωρίζουν τι είναι οι δημόσιες 

σχέσεις και πως λειτουργούν.     

 

10) Πιστεύετε ότι οι ΔΣ έχουν σημαντικά αποτελέσματα στο κοινό? Είναι 

μετρήσιμα?  

Ναι έχουν σημαντικά αποτελέσματα, διότι αν δεν κάνεις όλες τις ενέργειες που έχουμε 

αναφέρει τότε θα έχεις επίπτωση στην «καλή» εταιρική εικόνα. Τα αποτελέσματα αυτά 

είναι μετρήσιμα μέσα από έρευνες που πραγματοποιούμε επαναληπτικά και 

συγκεκριμένα. Οι έρευνες αυτές γίνονται με εξωτερικούς συνεργάτες υπό τον έλεγχο του 

τμήματος των Δημοσίων Σχέσεων. Η δόμηση του ερωτηματολογίου, η μέτρηση και το 

reporting συντονίζεται εσωτερικά.   

 

11) Ο τομέας των ΔΣ στον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς έχει επηρεαστεί από την 

οικονομική κρίση? Αν ναι, σε ποια μορφή? 

Έχει επηρεαστεί, όπως συνέβη και σε όλους τους τομείς της Τράπεζας. Έχει υπάρξει 

μείωση του budget και οι ενέργειες γίνονται πιο επιλεκτικά, π.χ. σήμερα μπορεί να γίνει 

μία μικρότερης κλίμακας εκδήλωση για να υποστηρίξει το λανσάρισμα μίας υπηρεσίας 

ή να αποφασιστεί να μη γίνει εκδήλωση και να επιλεχθούν άλλοι τρόποι επικοινωνίας. 
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12) Ποια πιστεύετε ότι είναι τα κριτήρια ώστε να προωθηθεί ένα γεγονός ή μια 

ενεργεία των Δ.Σ από τον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς? 

Τα κριτήρια είναι αυτά που οφείλουν να είναι πάντα για την επιλογή των δράσεων ΔΣ: 

κατά πόσον η ενέργεια έχει νόημα από επιχειρηματικής πλευράς, δηλ. εάν θα συμβάλει 

στους επιχειρηματικούς στόχους ή στην εικόνα της Τράπεζας, εάν είναι cost effective, 

εάν συνάδει με την εικόνα της Τράπεζας και εάν εμπίπτει στους τομείς δράσεις της 

Τράπεζας. 

 

13) Έχετε παρατηρήσει αύξηση της δημοσιότητας ή θετικής εικόνας της τράπεζας 

σας μετά από ένα γεγονός (χορηγία) των Δ.Σ? 

Φυσικά. Αυτός είναι άλλωστε ο σκοπός των δημοσίων σχέσεων, μέσα από τέτοιες 

ενέργειες να προβάλλει τον όμιλο βοηθώντας παράλληλα και την κοινωνία.  

 

14) Υπήρξε κάποια ενέργεια των Δ.Σ, η οποία δεν εκτιμήθηκε σωστά από το κοινό 

και δημιούργησε αρνητικό αντίκτυπο στην τράπεζα σας? 

Δεν έχουμε παρατηρήσει κάτι τέτοιο, όποτε θα έλεγα με σιγουριά όχι.  

 

15) Πιστεύετε πως οι ενέργειες των Δ.Σ που κάνει η τράπεζα σας είναι επαρκείς σε 

σχέση με τους οικονομικούς πόρους που διαθέτετε και συγκριτικά με άλλους 

αντίστοιχους ομίλους?  

Οι ενέργειες θα έλεγα είναι επαρκείς και πολύ στοχευόμενες. Είμαστε πολύ ενεργοί, ως 

η πρώτη Τράπεζα στην Ελλάδα και λόγω του ρόλου μας προς την κοινωνία που 

συνεπάγεται αυτό. 

 

16) Η συνεχής εξέλιξη-κατάρτιση του προσωπικού αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι 

των Δ.Σ του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς? 

Γενικά η Τράπεζα επενδύει πολύ στην κατάρτιση και συνεχή εξέλιξη του προσωπικού 

της. Σε ότι αφορά τις ΔΣ συγκεκριμένα, η κατάρτιση και εξέλιξη επιτυγχάνεται μέσα 

από ένα σταθερό πλάνο εκπαίδευσης που εκπονείται τόσο μέσα στην Τράπεζα με 

αναπτυξιακά σεμινάρια όσο και με παρακολούθηση σεμιναρίων εκτός Τράπεζας που 

είναι εξειδικευμένα στο αντικείμενο. Επίσης, το σύστημα αξιολόγησης που εφαρμόζεται 

για όλο το προσωπικό της Τράπεζας είναι πολύ σημαντικό για την εξέλιξη του 

προσωπικού καθώς εντοπίζονται δυνατά και αδύνατα σημεία και ορίζονται ενέργειες 

για την ατομική ανάπτυξη κάθε εργαζόμενου. 
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17) θα θέλατε να συμπληρώσετε κάποιο άλλο στοιχείο για τις ΔΣ του Ομίλου το 

οποίο θεωρείτε σημαντικό? 

Όχι, νομίζω οι ερωτήσεις με κάλυψαν απόλυτα και δεν έχω να αναφέρω κάτι άλλο.  
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Κεφάλαιο 3: Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος 

Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος προσφέρει ένα ευρύ φάσμα από χρηματοοικονομικές 

υπηρεσίες και προϊόντα, ανταποκρινόμενη στις συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες 

των επιχειρήσεων και των ιδιωτών. Στο κεφάλαιο αυτό θα παρουσιάσουμε την 

ιστορία, τη δράση και τις ενέργειες των δημοσίων σχέσεων του ομίλου.  

 

3.1) Παρουσίαση Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος  

 

 

3.1.1) Ιστορική Πορεία  ΕΤΕ 

Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ιδρύθηκε το 1841 στα Ιωάννινα, από τον Γεώργιο 

Σταύρου, που ήταν ο πρώτος και μακροβιότερος διοικητής της. Εισήχθη στο 

Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών το 1880, ενώ το 1891 ίδρυσε την Ελληνική Εταιρία 

Γενικών Ασφαλίσεων «Η Εθνική» και το 1927 ίδρυσε την Εθνική Κτηματική 

Τράπεζα. Το 1952 εξαγόρασε τη Τράπεζα της Αθηνάς. Το 1966 ίδρυσε το 

Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τράπεζας (ΜΙΕΤ). Μέχρι την δεκαετία του ’90 κατείχε 

το ρόλο μιας διεθνής τράπεζας της Ελλάδας και του ελληνισμού, όμως με την πάροδο 

του χρόνου διαπίστωσε ότι δεν κατάφερε να αποκτήσει σημαντικό ρόλο στις μεγάλες 

αγορές των Η.Π.Α., του Καναδά και της Γερμανίας και για το λόγο αυτό στράφηκε 

στην αγορά την νοτιοανατολικής Ευρώπης, δημιουργώντας το NBG Group. Το 2002 
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προχώρησε στη συγχώνευση της θυγατρικής της, Εθνική Τράπεζα Επενδύσεων 

Βιομηχανικής Αναπτύξεως Α.Ε. (ΕΤΕΒΑ). Τέλος το 2013 προσπάθησε να 

εξαγοράσει την EFG Eurobank – Ergasias, μια προσπάθεια που ακυρώθηκε όμως από 

την Τρόικα.  

Η ΕΤΕ αποτελεί μια από τις δυο μεγαλύτερες συστημικές τράπεζες της Ελλάδος, 

είναι μέλος της αγοράς παραγώγων του Χ.Α. και έχει άδεια ειδικού διαπραγματευτή 

τύπου Α. Είχε το εκδοτικό προνόμιο χαρτονομισμάτων στη χώρα μας, μέχρι την 

ίδρυση της Τράπεζας της Ελλάδος το 1928. Σήμερα το δίκτυο της διαθέτει 567 

καταστήματα, καλύπτοντας όλη την ελληνική επικράτεια και αριθμεί 1454 ATM, ενώ 

το συνολικό προσωπικό του ομίλου ξεπερνά τις 20.000 (ΕΤΕ, 2017). 

 

3.1.2) Δράση Ομίλου στο εξωτερικό 

Ο όμιλος της ΕΤΕ έχει δραστηριότητα σε 11 χώρες, ελέγχοντας 8 τράπεζες και 53 

εταιρίες χρηματοοικονομικών και λοιπών υπηρεσιών. Παρακάτω παρουσιάζουμε τις 

εταιρίες του ομίλου στο εξωτερικό: 

Αίγυπτος 

➢ Δίκτυο Καταστημάτων Αιγύπτου (NBG Egypt) 

Αλβανία 

➢ Banka NBG Albania Sh.A. 

Αυστραλία 

➢ ΕΤΕ Γραφείο Αντιπροσωπείας Μελβούρνη 

Βουλγαρία  

➢ United Boulgarian Bank AD 

➢ Interlease EAD 

➢ UBB Factoring 

➢ UBB Metlife Life Insurance Company AD 

➢ UBB Insurance Broker AD 
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Ηνωμένο Βασίλειο 

➢ Κατάστημα ΕΤΕ Λονδίνου (NBG London) 

➢ NBGI Private Equity Ltd 

➢ NBG Securities ΑΕΠΕΥ 

Κύπρος 

➢ Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (Κύπρου) Λτδ 

➢ Εθνική Ασφαλιστική Κύπρου Λτδ 

➢ Εθνική χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ 

Μάλτα  

➢ NBG Bank Malta Ltd 

Νότιος Αφρική 

➢ The South African Bank of Athens Ltd 

ΠΓΔΜ 

➢ Stopanska Banka AD – Skopje 

Ρουμάνια 

➢ Banca Romaneasca SA 

➢ NBG Leasing IFN SA 

➢ NBG Securities Romania SA 

➢ Garanta Asigurari SA 

Σερβία 

➢ Vojvodjanska Banka AD – Novi Sad 

➢ NBG Leasing d.o.o.  (ΕΤΕ, 2017) 

 

 

 



76 
 

3.1.3) Οργανόγραμμα Ομίλου Ε.Τ.Ε 

Διάγραμμα 3.1 (Οργανόγραμμα ΕΤΕ) 

 

Στο διάγραμμα 3.1 παρουσιάζεται το οργανόγραμμα της Εθνικής Τράπεζας, όσον 

αφορά τις κυριότερες διευθύνσεις της. (ΕΤΕ, 2017) 

 

3.2) Ενέργειες Δημοσίων Σχέσεων ΕΤΕ 

Η συνεισφορά στη πρόοδο και η ευημερία της ελληνικής κοινωνίας αποτελούν τις 

σημαντικότερες αρχές λειτουργιάς του ομίλου της ΕΤΕ καθ’ όλη τη διάρκεια της 

επιχειρηματικής της δράσης. Το πρόγραμμα το οποίο ενσωματώνει τις βασικές αρχές 

και αξίες της ΕΚΕ είναι το «Ευθύνη», που υποστηρίζει ένα ευρύ φάσμα από 

πολιτιστικές, μορφωτικές και ανθρωπιστικές πρωτοβουλίες καθώς επίσης και 

κοινωνικές δραστηριότητες σε τρεις βασικούς τομείς: τον άνθρωπο, τον πολιτισμό 

και το περιβάλλον. Τέτοιες ενέργειες μπορεί να είναι η εταιρική κοινωνική ευθύνη 

(εσωτερική και εξωτερική), εταιρικές εκδηλώσεις, τα δελτία τύπου, δράσεις του 

μορφωτικού ιδρύματος της και χορηγίες. 

Πρόεδρος 
Δ.Σ

Διευθύνων 
Σύμβουλος

Αναπληρωτής 
Διευθύνων 
Σύμβούλος

Γενικός Διευθυντής 
Οικονομικών 

Υπηρεσιών της 
Τράπεζας και του 

Ομίλου

Γενικός Διευθυντής 
Κανονιστικής 

Συμμόρφωσης & 
Εταιρικής 

Διακυβέρνησης

Βοηθός Γενικός 
Διευθυντής - Chief 

Credit Officer

Βοηθός Γενικός 
Διευθυντής 
Εταιρικών 

Πιστοδοτήσεων 
Ειδικής Διαχείρισης

Βοηθός Γενικός 
Διευθυντής 
Ενεργητικής 
Διαχείρισης 

Ληξιπρόθεσμου 
Χαρτοφυλακίου 
Επιχειρηματικής 

Τραπεζικής

Βοηθός Γενικός 
Διευθυντής Δικτύου

Βοηθός Γενικός 
Διευθυντής Λιανικής 

Τραπεζικής

Βοηθός Γενικός 
Διευθυντής 
Διαχείρισης 

Διαθεσίμων και 
Χρηματαγοράς 

(Group Treasurer)

Βοηθός Γενικός 
Διευθυντής 

Εσωτερικού Ελέγχου -
Επιθεώρησης της 
Τράπεζας & του 

Ομίλου

Γενικός Διευθυντής 
Εταιρικής Τραπεζικής

Αναπληρωτής 
Διευθύνων 
Σύμβούλος

Γενική Διευθύντρια 
Λιανικής Τραπεζικής

Γενικός Διευθυντής 
Λειτουργικής 

Στήριξης Τράπεζας & 
Ομίλο

Γενικός Διευθυντής 
Δραστηριοτήτων 

Εξωτερικού

Βοηθός Γενικός 
Διευθυντής Νομικών 

Υπηρεσιών

Βοηθός Γενικός 
Διευθυντής 

Στρατηγικής της 
Τράπεζας και 
του Ομίλου

Βοηθός Γενικός 
Διευθυντής 

Διαχείρισης Κινδύνων 
της Τράπεζας & του 

Ομίλου (CRO)

Βοηθός Γενικός 
Διευθυντής Ακίνητης 

Περιουσίας

Βοηθός Γενική 
Διευθύντρια 
Επικοινωνίας 
& Μάρκετινγκ 

του Ομίλου

Βοηθός Γενικός 
Διευθυντής Εταιρικής 

Τραπεζικής

Βοηθός Γενικός 
Διευθυντής 
Διαχείρισης 

Απαιτήσεων Λιανικής 
Τραπεζική

Γενικός Διευθυντής 
Ανθρώπινου 

Δυναμικού της 
Τράπεζας & του 

Ομίλου
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3.2.1) Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (Εσωτερική – Εξωτερική) 

Αναγνωρίζοντας την κομβική σημασία του ανθρώπου ως βασικό παράγοντα για την 

επιχειρηματική της εξέλιξη και επιτυχία, ο όμιλος της ΕΤΕ έχει αναπτύξει 

προγράμματα και ενέργειες για την ικανοποίηση, την εξέλιξη,  την εκπαίδευση και 

την ανταμοιβή του προσωπικού της. Παρακάτω θα αναφέρουμε τις κυριότερες 

δράσεις που πραγματοποιεί ο όμιλος.  

Εκπαίδευση και Ανάπτυξη Εργαζομένων: H διαχείριση στις συνεχόμενες αλλαγές του 

εξωτερικού περιβάλλοντος, δημιουργούν την ανάγκη να καλλιεργήσει, μέσω της 

ενδοεπιχειρησιακής εκπαίδευσης, γνώσεις, στάσεις, δεξιότητες και συμπεριφορές. Ο 

απώτερος σκοπός του ομίλου είναι η διαρκής κάλυψη των αναγκών του ανθρωπινού 

δυναμικού, στο πέρασμα του χρόνου. Οι κυριότερες ενέργειες είναι:  

• Εκπαίδευση των εργαζομένων σε αίθουσα η μέσω e-learning σε θέματα 

χορήγησης στεγαστικών δάνειων  

• Εκπαίδευση σε θέματα αντιμετώπισης πυρκαγιάς και φυσικών 

καταστροφών 

• Προετοιμασία στελεχών για την απόκτηση πιστοποιήσεων σε θέματα 

επενδυτικών προϊόντων και ασφαλιστικής διαμεσολάβησης  

• Εκπαίδευση υπευθύνων ασφάλειας σε θέματα πρώτων βοηθειών  

• Πραγματοποίηση επιμορφωτικού προγράμματος για μεσαία και ανωτέρα 

στελέχη  

Κατά το τελευταίο έτος οι ώρες εκπαίδευσης συνολικά του ομίλου ανήλθαν σε 

216.830, με μέσο όρο τις 22 ώρες ανά εργαζόμενο. 

Ανάπτυξη προσωπικών δεξιοτήτων: Σκοπός της είναι να αναπτύξει τις προσωπικές 

δεξιότητες, μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε θέματα επικοινωνίας, 

διαπραγμάτευσης, διαχείρισης άγχους, τεχνικές πωλήσεων, διαχείρισης χρόνου και να 

αντιμετωπίσει την ένταση στο χώρο εργασίας στο πλαίσιο της σωστής 

επαγγελματικής συμπεριφοράς. 

Κοινωνικές παροχές: Ο όμιλος της ΕΤΕ έχει εφαρμόσει και θεσπίζει μια σειρά από 

παροχές και ενέργειες με κατεύθυνση να υποστηρίξει τους εργαζόμενους και τις 

οικογένειες τους για την αύξηση της αποδοτικότητας τους. Οι παροχές αυτές είναι:  
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• Χορήγηση οικονομικής επιβράβευσης στα παιδιά των εργαζομένων που 

διακρίνονται για τις επιδόσεις τους 

• Διευκόλυνση των υπάλληλων σε περίπτωση ανάγκης με ευέλικτα ωράρια 

• Παροχή οικονομικού επιδόματος για τη μέριμνα και τη φροντίδα των 

παιδιών των εργαζομένων 

• Χορήγηση εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης στα παιδιά των υπάλληλων που 

εισάγονται σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, σε διαφορετική πόλη από 

τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους. 

Παροχές ΤΥΠΕΤ: Ο όμιλος εκτός από τις οικονομικές παροχές προς τους 

εργαζόμενους της προσφέρει ακόμα μια σειρά πρόσθετων παροχών, οι οποίες είναι: 

• Λειτουργιά παιδικών κατασκηνώσεων σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις 

• Οικογενειακές διακοπές στις εγκαταστάσεις κατασκηνώσεων του ΤΥΠΕΤ 

• Φροντίδα για βαριά νοσούντα άτομα 

•  Εκδηλώσεις πολιτιστικού και αθλητικού ενδιαφέροντος  

• Πρόγραμμα οικογενειακής συμβουλευτικής και μέριμνας (ΕΤΕ, 2015, p. 138) 

Εθελοντισμός: Στον τομέα του εθελοντισμού οι εργαζόμενοι  είναι συνυφασμένη με 

τις δράσεις του  ομίλου. Οι κύριες ενέργειες που εκφράζουν την πολιτική αυτή είναι: 

• Εθελοντικές αιμοδοσίες από εργαζόμενους 

• Συγκέντρωση χρηματικών ποσών για φιλανθρωπικούς σκοπούς από τους 

εργαζόμενους 

• Συμμέτοχη εργαζομένων της τράπεζας σε αθλητικά γεγονότα, όπως ο 

Αυθεντικός Μαραθώνιος  Αθηνών  

• Συλλογή και πρόσφορα ειδών πρώτης ανάγκης για τις ευπαθείς κοινωνικά 

ομάδες  (ΕΤΕ, 2015, p. 157) 

 

 

Κοινωνικές Δράσεις - Εξωτερική ΕΚΕ 

Ο όμιλος της ΕΤΕ με γνώμονα την κοινωνική προσφορά λαμβάνει δράσεις για να 

συμβάλλει στην ανάπτυξη της οικονομίας, την πρόοδο και την ευημερία της 
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ελληνικής κοινωνίας, τη προστασία του περιβάλλοντος και στη διάσωση και 

διαφύλαξη του ελληνικού πολιτισμού. Παρακάτω θα παρουσιάσουμε τις κυριότερες 

ενέργειες που πραγματοποιεί η τράπεζα για τη κοινωνία, με βασικούς άξονες τη 

παιδεία, τον αθλητισμό, την εκπαίδευση, την έρευνα και την ανάπτυξη των 

επιστημών, τις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες και τον αθλητισμό.     

Επιστήμη – Έρευνα – Ανάπτυξη: Οι δράσεις που αφορούν την εκπαίδευση και την  

επιστήμη είναι: 

• Χορηγικό πρόγραμμα σε συνεργασία με το London School of Economics 

• Χορηγική υποστήριξη προς το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 

• Συνεργασία της ΕΤΕ με το Ιδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, για την 

επαγγελματική αποκατάσταση μεταπτυχιακών επιστημόνων 

• Χορηγία προς την εταιρία Αστρονομίας και Διαστήματος 

• Χορηγία για την στήριξη του Ιδρύματος Μεσογειακών Μελετών 

• Υποτροφίες για το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το University of 

Stanford - ΗΠΑ και το University of Illinois at Urbana - Champaign - ΗΠΑ 

• Χορηγίες σε σπουδαστές  απόρων ελληνικών  οικογενειών μέσω του 

προγράμματος της «Αθηναϊκής Λέσχης» 

• Χορηγία στο πρόγραμμα υποτροφιών του τμήματος Χρηματοοικονομικής και 

Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστήμιου Πειραιώς 

• Χορηγία προς την Αμερικανική Γεωργική  Σχολή για παροχή υποτροφιών 

• Οικονομική στήριξη προς τον φορέα «Σωματείο Επιχειρηματικότητας Νέων» 

για τις εκπαιδευτικές της δραστηριότητες  (ΕΤΕ, 2015, p. 205) 

Αθλητισμός: Ο όμιλος της ΕΤΕ επιδιώκει τη αδιάκοπη και ενεργό υποστήριξη του 

αθλητισμού, με στόχο την προαγωγή του πολιτισμού και την συναδέλφωση των 

λαών,  μέσω του εφ’ αγωνίζεσθε και της ευγενούς άμιλλας, στηρίζει οικονομικά 

αθλητές  για την προετοιμασία και την  συμμετοχή τους σε διεθνείς αθλητικές 

διοργανώσεις και συμβάλλει στην  κατάκτηση μεγάλων διακρίσεων για την χώρα. Οι 

σημαντικότερες χορηγικές δράσεις για τον αθλητισμό είναι: 

• Χορηγία πενταετούς διάρκειας στην Ελληνική Ομοσπονδία Κλασσικού 

Αθλητισμού (ΣΕΓΑΣ) 
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• Υποστήριξη αθλητικών συλλόγων και ομοσπονδιών, όπως είναι η Ελληνική 

Ομοσπονδία Ιππασίας, ο Εθνικός Γυμναστικός Σύλλογος, κ.α. 

• Χορηγία σε διακεκριμένους αθλητές 

• Χορηγική υποστήριξη της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, για τη 

προετοιμασία αθλητών για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο 2016 (ΕΤΕ, 

2015, p. 204). 

Ευπαθείς κοινωνικά ομάδες: Βασική προτεραιότητα του προγράμματος είναι να 

ενισχύσει και να στηρίξει τις ευαίσθητες ομάδες του πληθυσμού, μέσω ουσιαστικής 

οικονομικής συνεισφοράς και αναπτυξιακών προγραμμάτων κοινωνικής 

αλληλεγγύης. Οι κυριότερες ενέργειες είναι: 

• Ανέγερση νέας πτέρυγας χειρουργείων στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός»: 

Πρόκειται για ένα πολυετές χορηγικό πρόγραμμα ύψους 30.000.000 €, το 

οποίο ξεκίνησε το 2008 και υλοποιείται σταδιακά. Αποτελεί τη μεγαλύτερη 

χορηγία στο χώρο της δημόσιας υγείας της χώρας μας, προσφέροντας ένα 

σημαντικό έργο για την αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας των πολιτών. Η 

ενεργεία αυτή έχει σαν σκοπό να κατασκευάσει 22 σύγχρονες χειρουργικές 

αίθουσες, με τους απαραιτήτους βοηθητικούς χώρους, καθώς και να 

προμηθεύσει και να εγκαταστήσει τον απαραίτητο λειτουργικό εξοπλισμό 

• Οικονομική στήριξη προς το Αρεταίειο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο 

• Χορηγική στήριξη στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» 

• Χορηγία για να πραγματοποιήσει τους σκοπούς του το Ελληνικό Ίδρυμα 

Καρδιολογίας  

• Οικονομική στήριξη του ΜΚΟ της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών 

«Αποστολή» 

• Χορηγία προς τη «UNICEF» στον ετήσιο ραδιομαραθώνιο 

• Χορηγική στήριξη στην Ελληνική Εταιρία Προστασίας και Αποκατάστασης 

Αναπήρων Προσώπων 

• Χορηγία της τράπεζας προς την ένωση «Μαζί για το παιδί» 

• Οικονομική στήριξη για τη λειτουργιά του συλλόγου για άτομα με 

εγκεφαλική παράλυση και σύνδρομο Down 
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• Χορηγία για την διοργάνωση συναυλίας φιλανθρωπικού σκοπού, για την 

στήριξη του κέντρου στήριξης κακοποιημένων γυναικών «Καταφύγιο 

Γυναίκας»   

• Οικονομική συνδρομή προς την Ιερά Μητρόπολη Χίου, για την συνέχιση του 

καθημερινού έργου της προσφοράς συσσιτίου 

• Χορηγική στήριξη προς την Ιερά Μονή Αλεξανδρούπολης  για την υλοποίηση 

κοινωνικών προγραμμάτων 

• Κάρτα Αλληλεγγύης - Για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, 

ανέλαβε τον σχεδιασμό, την υλικοτεχνική στήριξη και το συνολικό κόστος για 

την έκδοση και χορήγηση στους δικαιούχους της (ΕΤΕ, 2015, p. 203). 

 

Περιβαλλοντικές Δράσεις 

Ο προσανατολισμός του ομίλου της ΕΤΕ είναι συνυφασμένος με την περιβαλλοντική 

υπευθυνότητα, καταβάλλοντας προσπάθειες στη μείωση του περιβαλλοντικού της 

αποτυπώματος. Για το σκοπό αυτό διαθέτει σημαντικά χρηματικά ποσά για να 

ενισχύσει δράσεις, φορείς και περιβαλλοντικές οργανώσεις. Οι σημαντικότερες από 

αυτές είναι: 

• Χορηγική στήριξη για την υλοποίηση του έργου «Προστασία της ελληνικής 

βιοποικιλότητας» 

• Χορηγία για την στήριξη της αστικής ΜΚΟ για την προστασία της άγριας 

ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος «Αρκτούρος» 

• Χορηγία για να καλύψει δαπάνες εφοδιασμού προς το Αρχηγείο του 

Πυροσβεστικού Σώματος 

• Χορηγική κάλυψη των δαπανών συμμετοχής της ομάδας του Κολλεγίου 

«Ανατόλια» στον Πανευρωπαϊκό διαγωνισμό Junior Achievement 

• Συμμετοχή στην παγκόσμια εκστρατεία WWF «Η Ώρα της Γης» 

Εκτός από τη χρηματοδότηση χορηγικών προγραμμάτων, ο όμιλος της ΕΤΕ λαμβάνει 

υπόψη της την αρχή της πρόληψης, τόσο στον επιχειρησιακό σχεδιασμό όσο και στην 

ανάπτυξη νέων προϊόντων. Στο πλαίσιο της υπεύθυνης περιβαλλοντικά λειτουργιάς 

της, έχει αναπτύξει προγράμματα που βασικός τους άξονας είναι: 



82 
 

Η εξοικονόμηση ενέργειας και φυσικών πόρων: Ο περιορισμός της κατανάλωσης 

ενεργείας, γίνεται μέσα από διαδικασίες όπως είναι η υποκατάσταση του πετρελαίου 

θέρμανσης από φυσικό αέριο, η αντικατάσταση φωτιστικών με νέας τεχνολογίας led, 

η ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων, η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων. 

Εξορθολογισμός μετακινήσεων: Η ασφάλεια και η άνεση στις μετακινήσεις των 

εργαζομένων, η αποτελεσματική διαχείριση στις υπηρεσιακές μετακινήσεις, η 

εναρμόνιση με τις αρχές του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης της τράπεζας 

και η ενιαία και ίση μεταχείριση όλων των εργαζομένων. 

Ανακύκλωση χαρτιού και διαχείριση στερεών αποβλήτων: Μέσω νέων διαδικασιών 

και συναλλαγών που υποκαθιστούν παλαιότερες, οι οποίες απαιτούσαν σημαντικό 

αριθμό εκτυπώσεων, η τράπεζα πέτυχε να μειώσει τη συνολική κατανάλωση του 

χαρτιού σε 443 τόνους. Σε συνεργασία με τον φορέα ΣΥΔΕΣΥΣ Α.Ε ανακύκλωσε 

συσσωρευτές, σε συνεργασία με την εταιρία ΑΦΗΣ Α.Ε ανακύκλωσε μικρές 

μπαταριές και τέλος σε συνεργασία με τον φορέα «Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε» 

ανακύκλωσε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό. 

Εφαρμογή περιβαλλοντικών κριτηρίων στις προμήθειες: Περιλαμβάνει την 

αξιολόγηση προμηθευτών με περιβαλλοντικά κριτήρια που αφορούν τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά των προϊόντων, τη συμμόρφωση με νομοθετικές απαιτήσεις για 

περιβαλλοντικά ζητήματα και τη συμμετοχή σε συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης 

και ανακύκλωσης στο τέλος του κύκλου ζωής των προϊόντων. 

Εφαρμογή πολιτικής ανάλυσης και εκτίμησης περιβαλλοντικών κινδύνων στις 

επενδυτικές διαδικασίες: Περιλαμβάνει δανειακές συμβάσεις με μεγάλες και μεσαίες 

επιχειρήσεις προβλέποντας την τήρηση περιβαλλοντικών και υγειονομικών 

νομοθεσιών, καθώς επίσης και υποστήριξη και ενίσχυση δραστηριοτήτων που 

αναπτύσσουν το συνολικό περιβαλλοντικό δυναμικό της χώρας, ενώ δεν προβαίνει σε 

χρηματοδότηση δραστηριοτήτων που έχουν απαγορευθεί από κανονισμούς της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΤΕ, 2015, p. 180) 
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Πολιτισμός  

Βασικός άξονας του χορηγικού προγράμματος της ΕΤΕ είναι να προάγει τον 

πολιτισμό, μέσα από δραστηριότητες και εκδηλώσεις και μέσω χορηγιών για την 

ανάδειξη της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομίας. Οι σημαντικότερες χορηγίες 

και ενέργειες για τον πολιτισμό είναι: 

• Χορηγίες στο εθνικό θέατρο για να πραγματοποιήσει παραστάσεις 

• Χορηγίες προς το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών για την στήριξη παραστάσεων 

• Χορηγίες για εκπαιδευτικά και πολιτιστικά προγράμματα στο Μουσείο 

Ελληνικής Παιδικής Τέχνης  

• Χορηγίες για να πραγματοποιήσει ανασκαφικές εργασίες το Υπουργείο 

Πολιτισμού και Αθλητισμού 

• Χορηγίες προς το Ελληνικό Φεστιβάλ Α.Ε 

• Χορηγίες προς την Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών, συμβάλλοντας σε 

εκπαιδευτικά προγράμματα  

• Χορηγίες προς την Ένωση Συντακτών Ημερήσιων Εφημερίδων (ΕΣΗΕΑ) 

(ΕΤΕ, 2015, p. 209). 

 

Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τράπεζας (ΜΙΕΤ) 

Σημαντικό ρόλο για την ανάδειξη της πολιτιστικής δράσης του ομίλου διαδραματίζει 

το Μορφωτικό Ίδρυμα, με τις εκδηλώσεις, τις συλλογές, τις εκδόσεις, το ιστορικό 

αρχείο και τις διάφορες υποτροφίες του. 

Το ΜΙΕΤ ιδρύθηκε το 1966 για τον εορτασμό των 125 χρονών της ΕΤΕ, 

συμβάλλοντας στα γράμματα τις τέχνες και τις επιστήμες. Η δράση του ξεκάνει στο 

τέλος του 1974 με τις εκδόσεις οι οποίες είχαν σκοπό να καλύψουν τις ανάγκες των 

πανεπιστήμιων και τα βιβλιογραφικά κενά, ξεχωρίζοντας για την υψηλή ποιότητα 

των τίτλων του και κερδίζοντας την αναγνώριση, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές 

επίπεδο. Οι δράσεις του ΜΙΕΤ επεκτείνονται στους τομείς των καλών τεχνών και των 

επιστημών και διευρύνονται συνεχώς με ενέργειες όπως είναι: 

• Ο διαρκής εμπλουτισμός της συλλογής έργων τέχνης και η διοργάνωση 

εκθέσεων 
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• Η διαχείριση των 3 μεγάλων κέντρων πολιτισμού στη Αθήνα και στη 

Θεσσαλονίκη 

• Η οργάνωση ειδικών φιλολογικών σεμιναρίων  

• Η διαχείριση του κληροδοτήματος Αλέξη Μινωτή εις μνήμην Κατίνας 

Παξινού 

• Το ιστορικό και παλαιογραφικό αρχείο, το εργαστήριο συντήρησης χάρτινου 

υλικού και το αρχείο χαρτογραφίας  

 

Δραστηριότητες ΜΙΕΤ 

Εκδηλώσεις: Πραγματοποιούνται μια σειρά από εκπαιδευτικά προγράμματα για 

ορισμένες εκθέσεις που γίνονται στο μέγαρο Εϋνάρδου και στο βιβλιοπωλείο του 

ιδρύματος, απευθυνόμενη σε μαθητές όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων, σε 

πολιτιστικούς συλλόγους, με σκοπό την επαφή των επισκεπτών με τα εκθέματα και 

την καταγραφή προσωπικών σκέψεων και συναισθημάτων. 

Σεμινάρια: Οργανώνονται σε συνεργασία με το ιστορικό και παλαιογραφικό αρχείο 

για όσους έχουν επιθυμία να αποκτήσουν πείρα στην ανάγνωση παλαιών ελληνικών 

χειρόγραφων.  

Εκδόσεις: Πρωταρχικός σκοπός από την ίδρυση του ΜΙΕΤ έως τις μέρες μας, 

παραμένει η κατάρτιση προγραμμάτων με επιστημονικά συγγράμματα, τα οποία 

απευθύνονται σε σπουδαστές και σε καλλιεργημένους αναγνώστες. Η παρουσία του 

ιδρύματος στις εκδόσεις αριθμεί, περίπου, 300 τίτλους συγγραμμάτων – μελετών με 

αντικείμενο την ιστορία, την αρχαιολογία, τη φιλοσοφία, τη φιλολογία, τη 

γλωσσολογία, την ιστορία των επιστημών και τη τέχνη. Μέσα από το εκδοτικό 

πρόγραμμα το ίδρυμα στοχεύει να παράγει έργα υποδομής που αποτελούν, 

πανεπιστημιακά βοηθήματα υψηλού επίπεδου και αναγνωρισμένης αξίας. 

Συλλογές: Στο πλούσιο έργο του ιδρύματος ανήκουν και οι συλλογές έργων τέχνης 

της πινακοθήκης, χαρακτικής και γλυπτοθήκης, που αντιπροσωπεύουν τις σύγχρονες 

τάσεις της ελληνικής καλλιτεχνικής παράγωγης.  

Βραβείο: Το ίδρυμα εις μνήμην του Παναγιώτη Μουλά κάθε χρόνο κάνει απονομή 

ενός βραβείου με χρηματικό έπαθλο, το οποίο αφορά τη συγγραφή πρωτότυπης 
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μελέτης μεταπτυχιακού φοιτητή φιλολογίας, με θέμα από την νεοελληνική 

γραμματεία. 

Υποτροφίες: Το κληροδότημα του Αλέξη Μινωτή εις μνήμην της Κατίνας Παξινού, 

εποπτεύεται από τα υπουργεία Οικονομικών, Παιδείας και Πολιτισμού και αφορά 

υποτροφίες, εσωτερικού και εξωτερικού, για φοιτητές με ειδικότητα στη θεατρική 

τέχνη που επιθυμούν να σπουδάσουν. 

Πολιτιστικά Κέντρα 

Αθήνα: Ένα νεοκλασικό κτήριο, στεγάζει το Πολιτιστικό Κέντρο του ΜΙΕΤ στην 

Αθήνα, κοντά στο Εθνικό Θέατρο. Ονομάζεται Μέγαρο Εϋνάρδου, προς τιμήν του 

Ελβετού οικονομολόγου και φιλέλληνα Ιωάννη – Γαβριήλ Εϋνάρδου, ο όποιος είχε 

αποφασιστική συμβολή στην ίδρυση της ΕΤΕ με την αποστολή σημαντικών 

οικονομικών κεφαλαίων. 

Θεσσαλονίκη: Ξεκίνησε τη λειτουργιά του το 1989, δίνοντας διακριτό στίγμα στη 

πνευματική και καλλιτεχνική ζωή της πόλης. Στο χώρο αυτόν παρουσιάζονται 

εκθέσεις τέχνης και εκθέσεις ιστορίας γύρω από τη πόλη και το προσφυγικό 

πρόβλημα (ΜΙΕΤ, 2016).        

3.2.2) Πράσινη Τραπεζική  

Ο όμιλος της ΕΤΕ διαπιστώνοντας και εκτιμώντας τους κινδύνους από τις κλιματικές 

αλλαγές του περιβάλλοντος, λαμβάνει μια σειρά από πρωτοβουλίες και ενέργειες για 

την ανάπτυξη πρασίνων τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών.  Τα σημαντικά από 

αυτά που συνεισφέρουν στην προστασία του περιβάλλοντος είναι:  

• Σε συνεργασία με το Ε.Τ.Ε.ΑΝ Α.Ε. δημιουργία δάνειου «Εξοικονόμηση κατ΄ 

Οίκον»   

• Το «Πράσινο Δάνειο» με προνομιακούς όρους, σκοπεύοντας στην 

χρηματοδότηση  προϊόντων εξοικονόμησης ενέργειας 

• Το δάνειο «Φωτοβολταϊκό Σπίτι» για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε 

οικίες   

• Το δάνειο «Εστία Πράσινη» για την αγορά, επισκευή ή κατασκευή ενεργειακά 

αναβαθμισμένης πολυκατοικίας 
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• Η συμμετοχή στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα «JESSICA», το οποίο  περιλαμβάνει 

την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης, την αναβάθμιση του φυσικού 

περιβάλλοντος, την αύξηση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και 

την ανάπτυξη υψηλής τεχνολογίας δικτύων και υποδομών ενέργειας (ΕΤΕ, 

2015, p. 195). 

3.2.3) Διαδίκτυο – Ηλεκτρονική τραπεζική (i-bank) 

Η χρήση του διαδικτύου αυξάνεται συνεχώς έχοντας επιπτώσεις και στον τραπεζικό 

τομέα, καθώς προσφέρει εύκολη πρόσβαση σε κάθε χρηστή του και μειώνει τα 

λειτουργικά κόστη της τράπεζας. Ο όμιλος της ΕΤΕ έχει υιοθετήσει από το 2009 το i-

bank ως ονομασία για τις ηλεκτρονικές και διαδικτυακές συναλλαγές του. Οι 

συναλλαγές αυτές μπορεί να είναι internet, phone και mobile banking, ATM και 

κέντρο αυτόματων πληρωμών – APS. Μέσω του i-bank η τράπεζα ενσωματώνει όλες 

τις σύγχρονες εξελίξεις και πρακτικές για να λειτουργήσει αποτελεσματικά. Ο 

χρήστης μπορεί εύκολα και αποτελεσματικά να βρει το περιεχόμενο που επιθυμεί. Οι 

κυριότερες ενέργειες που μπορεί να εκτελέσει μέσα από το i-bank της ΕΤΕ είναι: 

• Ενημέρωση υπολοίπου και έλεγχος κίνησης των λογαριασμών 

• Μεταφορά ποσών μεταξύ λογαριασμών του ή σε λογαριασμό τρίτου 

• Αναλυτικός λογαριασμός οικονομικών συναλλαγών σε συγκεκριμένο 

χρονικό διάστημα 

• Πληρωμές λογαριασμών δημοσίου ή ιδιωτικού συμφέροντος και παραβόλων  

• Αίτηση επανέκδοσης πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας, επανέκδοσης PIN και 

αλλαγής στοιχείων χρήσης του internet banking 

Παράλληλα με το internet banking, η ΕΤΕ έχει δημιουργήσει καταστήματα (i-bank 

store) που εξυπηρετούν τις  ανάγκες των πελατών της που θέλουν να γνωρίσουν τις 

νέες υπηρεσίες της. Τα i-bank store ξεκίνησαν τη λειτουργιά τους το 2011 

αποτελώντας πολυχώρους ηλεκτρονικής τραπεζικής, στα οποία έχει τη δυνατότητα ο 

πελάτης να: 

• Αποκτήσει πρόσβαση στις υπηρεσίες i-bank με τη βοήθεια της ομάδας i-

bank store 

• Χαλαρώσει και να διασκεδάσει με παιχνίδια σκέψης και δράσης  



87 
 

• Συμμετέχει σε παρουσιάσεις, σεμινάρια τεχνολογίας και ομιλίες (i-bank , 

2017).  

3.2.4) Χορηγικό Πρόγραμμα ΕΤΕ      

Πίνακας 3.2 (Δωρεές, Χορηγήσεις, Επιχορηγήσεις ΕΤΕ) 

ΕΤΑΙΡΙΕΣ Ποσό σε € 

ACTIONAID ΕΛΛΑΣ 3.000,00 

ALBA  ΚΟΛΛΕΓΙΟ 3.000,00 

ATLAS SPORTSWEAR 405 

BBDO ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Α.Ε. 0 

CAPITAL LINK  ΕΛΛΑΣ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ 4.000,00 

CAPITAL LINK INC 5.000,00 

Children Cancer's Hospital 57357 Publications 1.290,63 

DIXONS SOUTH-EAST EUROPE ΑΒΕΕ 808,09 

ETHOS MEDIA AE 5.132,20 

FORUM AE 1.000,00 

G.S  ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ  ΑΕ. 638 

GLOBITEL AE -62,46 

Greek Embassy National Day Celebration 1.173,30 

GREEK SHIPPING HALL OF FAME LTD 27.000,00 

ICAP GROUP  AE 4.320,00 

INDUSTRY DISRUPTORS 8.000,00 

INFORM Π.ΛΥΚΟΣ ΑΕ 1.426,59 

LONDON SCHOOL OF ECONOMICS 78.916,05 

MEDSTEM SERVICES AE 58.249,84 

MEGA INSURANCE BROKERS 4.000,00 

MULTITRAB PRODUCTIONS 5.000,00 

ONE9SIX ΣΥΡΡΑΚΟΣ ΕΠΑΜ.& ΣΙΑ ΕΕ 5.000,00 

PRO EVENTS ΜΟΝΟΠΡ.ΕΠΕ 5.000,00 

SAFER INTERNET HELLAS 1.000,00 

SciCo ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚ.ΕΤΑΙΡΕΙΑ 3.000,00 

SUI ΣΟΥΙ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝ. ΕΠΕ. 1.450,00 

The Greek Music Concert  3.052,46 

WAVE MEDIA OPERATIONS ΕΠΕ 2.439,06 

Α.ΑΓΓΕΛΗ-ΚΑΡΔΟΥΛΑΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 2.000,00 

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ Π. ΚΑΙ ΣΙΑ ΑΕ 1.500,00 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΖΩΝΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΕ 6.219,51 

Ανθρωπιστική Αποστολή στη Βοσνία 4.000,00 

ΑΞΑΝΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 30.000,00 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 200.000,00 

ΑΣΥΛΟ ΑΝΙΑΤ. ΠΑΤΡΩΝ Η ΑΓΙΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝ 500 

ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ  ΚΗΠΟΣ ΠΑΝΕΠ. ΑΘΗΝΩΝ 40.000,00 

Γ.Σ.ΔΑΦΝΙΟΥ-ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 'ΔΑΦΝΗ' 2.000,00 

Γενικό Νοσοκομείο Μεσολογγίου 174.000,00 

ΓΙΑΤΡΟΙ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ - ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗ 5.000,00 

ΓΝΑ Ευαγγελισμός 2.552.783,22 



88 
 

ΓΝΑ Σωτηρία 7.580,00 

ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ 3.000,00 

ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 600 

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 38.130,00 

ΔΙΑΖΩΜΑ 5.000,00 

ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ  ΕΛΛΑΣ 5.000,00 

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ 81.344,81 

ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ-ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ 2.000,00 

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 500 

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 500 

ΔΙΚΤΥΟ ΚΛΑΣΣΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 3.500,00 

Δωρεά στην Πυροσβεστική 23.849,46 

Ε.Λ.Κ.Ε. ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 3.000,00 

ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 10.416,65 

ΕΘΝΙΚΗ ΠΙΝΑΚOΘΗΚΗ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΛ.ΣΟΥΤΣΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. 5.692,00 

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ.ΑΘΗΝΩΝ 25.000,00 

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 90.894,05 

ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 15.000,00 

ΕΙΔ.ΛΟΓ.ΚΟΝΔ.ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 3.000,00 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓ.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 3.000,00 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓ.ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 1.000,00 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓ/ΜΟΣ ΤΕΙ Δ.ΕΛΛΑΔΑΣ 1.500,00 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΝΤ.Ν.ΣΑΚΚΟΥΛΑ Ε.Ε. 2.000,00 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΕΡΚΥΡΑ AE 3.500,00 

ΕΛΚΕ/ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ ΑΘΗΝΩΝ 19.000,00 

ΕΛΛ. ΕΤ. ΠΡΟΣΤ. & ΑΠΟΚ. ΑΝΑΠ. ΠΡΟΣ. 81.000,00 

ΕΛΛ.ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 24.000,00 

ΕΛΛ.ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ 9.000,00 

ΕΛΛ-ΑΜΕ/ΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ 5.813,00 

ΕΛΛΗΝ. ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΟΙΚ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2.081,30 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ UNICEF 4.000,00 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΩΠΗΛΑΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 118.000,00 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 6.000,00 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ 6.000,00 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 5.000,00 

ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΝ ΙΔΡΥΜΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟ  350 

ΕΛΛΗΝΟ-ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛ. Β.ΕΛΛΑΔΟΣ 5.000,00 

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΜΕΑΣ 2.000,00 

ΕΝΟΡΙΑΚΟΣ I.N.ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ ΔΙΑ 2.000,00 

ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ & ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ 8.000,00 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 1.000,00 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑΣ 5.000,00 

ΕΡΕΥΝ.ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚ.ΤΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ  5.000,00 

ΕΡΕΥΝ.ΠΑΝΕΠΙΣΤ. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ 3.000,00 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑΔΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 3.000,00 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΟΣΟΥ ALZHEIMER  "ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ" 500 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΠΑΣΤΙΚΩΝ 10.000,00 

ΕΤΑΙΡΙΑ  ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ 100.000,00 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Ν.ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜ.ΕΛΛ. 1.000,00 

Εφημερίδα η Εβδόμη 2.000,00 
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Η ΑΧΓΙΑΛΟΣ ΠΟΛΙ. ΣΥΛΛΟΓ. ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠ. 1.000,00 

Η ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΦΙΛΕΚΠΑΙΔ/ΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2.000,00 

Η ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΑΣ.ΜΗ ΚΕΡΔ.ΕΤ. 400 

ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ Ν.ΚΟΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ Κ.Ε. 10.000,00 

ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 3.000,00 

Ι.Μ. ΕΔΕΣΣΗΣ ΠΕΛΛΗΣ ΚΑΙ ΑΛΜΩΠΙΑΣ 15.000,00 

Ι.ΜΗΤΡΟΠΟΛ.ΝΑΟΣ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1.000,00 

Ι.ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 340.500,00 

Ι.ΝΑΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΥΦΙΟΥ 3.000,00 

Ι.ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 3.000,00 

Ι.ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΣΩΤΗΡΟΣ 3.000,00 

Ι.Ο.Α.Σ. ΠΑΝΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ 4.500,00 

ΙΔΡ. ΥΠΟΣΤ.ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜ.ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ 120.000,00 

ΙΔΡΥΜΑ ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ 100 

ΙΔΡΥΜΑ ΘΡΑΚΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 3.000,00 

ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ 122.741,90 

ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 15.000,00 

Ίδρυμα Μεσογειακών Μελετών 8.310,00 

ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 14.500,00 

ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ 1.000,00 

ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ 21.254,00 

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΣΥΡΟΥ 5.000,00 

Ιερά Μητρόπολη Τριφυλλίας 94.344,38 

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΗΘΥΜΝΗΣ 3.000,00 

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 15.000,00 

ΙΜΕΡΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ 20.000,00 

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝ.ΕΥΘΥΝΗΣ 1.500,00 

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 3.000,00 

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 8.317,07 

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΓΧΡ.ΕΥΡΩΠ.& ΕΛΛΗΝ.ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΡΥΣΙΡΑ 5.000,00 

Κέντρο Υγείας Δημητσάνας 533,81 

ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ & ΓΥΜΝΑΣΤ.ΣΥΛΛΟΓΟΣ 1.000,00 

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧ.ΔΗΜΟΥ ΣΦΑΚΙΩΝ 500 

ΚΥΡΙΑΝΙΔΗΣ Ι & ΣΙΑ ΟΕ 110,24 

ΛΥΚΕΙΟΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ 5.000,00 

ΜΕΡΟΥΣΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 3.000,00 

ΜΗΤΕΡΑ ΙΔ.ΓΕΝΙΚΗ-ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ -ΓΥΝΑΙΚ.&ΠΑΙΔΙΑΤΡ.ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Ε. 6.194,69 

ΜΝΗΜΕΣ  ΑΣΤΙΚΗ  ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ   3.089,00 

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Ε.Σ.Η.Ε.Α 5.000,00 

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ 2.100.000,00 

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ  “Ο ΚΟΚΚΙΝΟΒΡΑΧΟΣ” 17.073,00 

ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ-ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 5.000,00 

ΜΟΥΣΕΙΟ  ΕΠΙΦΑΝΩΝ ΛΕΥΚΑΔΙΤΩΝ 274.213,83 

ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ 42.585,37 

ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 1.000,00 

ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  «ΚΑΜΕΡΑΤΑ» 10.000,00 

ΝΑΒΙΓΚΕΪΤΟΡ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΕ 2.000,00 

ΝΑΥΣ  ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 8.130,08 

ΝΑΥΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 10.000,00 

ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΒΕ 5.000,00 
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ΟΜΗΡΕΙΟ ΠΝΕΥΜ.ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ 1.000,00 

ΟΜΙΛΟΣ ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΦΕΝΔΟΝΗ 10.000,00 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΓΑΡΟΥ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 220.903,04 

 ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ  150 

ΠΑΝ.ΣΥΝΔ.ΣΥΝΤΟΝ.ΑΣΦ.ΣΥΜΒ. 2.000,00 

ΠΑΝ/ΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-ΕΠΙΤΡ. ΕΡΕΥΝΩΝ 5.000,00 

ΠΑΝΕΛ. ΣΥΝΔ.ΣΥΝΤΟΝ.ΑΣΦ. ΣΥΜΒ. 1.350,00 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒ. 2.000,00 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 1.000,00 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 1.500,00 

ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ & ΠΑΣΗΣ ΑΦΡΙΚΗΣ 35.000,00 

ΠΕΡΓΙΑΛΙΩΤΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ-JP COMMUNICATIONS 8.000,00 

ΠΛΕΓΜΑ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔ.ΕΤΑΙΡΕΙΑ 3.000,00 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛ.ΠΛΑΤΑΝΟΥ "ΠΙΛΑΛΙΣΤΡΑ"ΜΗ ΚΕΡΔ/ΚΟ Ν.Π.Ι.Δ 4.000,00 

ΠΟΥΤΟΥ ΜΑΡΙΑ 3.000,00 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ 12.000,00 

ΡΑΟΥΝΤ-ΑΠ-ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ 5.000,00 

Σ.Ε.Γ.Α.Σ 155.252,03 

ΣΑΜΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 20.000,00 

ΣΠΕΣΙΑΛ ΟΛΥΜΠΙΚΣ ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ-ΕΛΛΑΔΟΣ 40.300,00 

ΣΥΛ.ΓΟΝΕΩΝ ΠΑΙΔ.ΜΕ ΝΕΟΠΛ.ΑΣΘΕΝΕΙΑ 5.000,00 

ΣΥΛ.ΦΙΛΩΝ ΑΜΕΡ.ΓΕΩΡΓ.ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ 10.000,00 

Π.Γ.Ν ΠΑΤΡΩΝ ΔΗΜ&ΣΟΦΙΑ ΣΦΗ 500 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΘΕΛ.ΑΙΜΟΔ.ΑΡΚΑΔΙΑΣ 500 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΑΕΕΓΑ Η ΕΘΝΙΚΗ 4.000,00 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ ΣΧΟΛΗΣ 4.000,00 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ "ΦΡΟΝΤΙΔΑ"   5.000,00 

ΣΥΜΜΑΧΙΑ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΕΛΛΑΔΑ 10.000,00 

Συμμετοχή Ergo Marathon 5.660,00 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΚ/ΠΩΝ κ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΑΣΦ/ΚΩΝ 3.000,00 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛ.ΜΕΣΙΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 2.642,28 

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 1.000,00 

ΣΩΜΑΤΕΙΟΝ "ΠΑΝΑΓΙΑ ΓΑΛΑΞΑ 15.000,00 

ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 15.835,98 

ΤΣΟΜΩΚΟΣ ΣΥΜΕΩΝ ΔΗΜ.ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΕ 3.000,00 

ΦΙΛ.ΚΟΙΝ.ΠΑΙΔ.ΙΑΤΡ. ΑΝΟΙΧΤΗ ΑΓΚΑΛ. 600 

ΧΑΖΛΗΣ ΚΑΙ ΡΙΒΑΣ ΕΠΕ 28.473,08 

ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ Α.Ε. 5.000,00 

Χορηγία Athens Art 3.000,00 

Χορηγία Αποστολής στη Βοσνία 3.232,00 

Χορηγία ΕΤΑΚ στο Υπουργείο Οικονομικών 616.263,41 

Χορηγία Ποδηλατικών Αγώνων 14.307,00 

ΧΟΥΒΑΡΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ 25.000,00 

ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΕΑΣ ΠΑΝ.& ΣΙΑ ΟΕ 2.048,78 

ΣΥΝΟΛΟ 8.674.407,73 

 

Στο πίνακα 3.2 παρουσιάζεται με λεπτομέρεια το ακριβές χορηγικό πρόγραμμα της 

Εθνικής Τράπεζας. Τα στοιχειά αντλήθηκαν από τις ετήσιες δημοσιεύσεις που 
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πραγματοποιούν οι τράπεζες. Με μαύρο σημειωμένο χρώμα (bold) τα μεγαλύτερα 

ποσά που διέθεσε η ΕΤΕ. (ΕΤΕ, 2015). 

3.2.5) Δελτία Τύπου  

Σημαντικό κομμάτι για τις δημόσιες σχέσεις στον όμιλο ΕΤΕ είναι και τα δελτία 

τύπου, τα όποια έχουν σαν στόχο την πληροφόρηση του ευρύτερου κοινού στο οποίο 

απευθύνεται η τράπεζα. Στη συνεχεία θα παραθέσουμε τα κυριότερα κατά την γνώμη 

μας που έχουν ενδιαφέρον. 

Αντιμετώπιση Ανθρωπιστικής Κρίσης – Έκδοση Κάρτας Αλληλεγγύης  

Η Εθνική Τράπεζα, θέλοντας να στηρίξει αποτελεσματικά την καίρια στόχευση της 

Πολιτείας για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, ανέλαβε το σχεδιασμό, 

την υλικοτεχνική στήριξη και το συνολικό κόστος για την έκδοση και χορήγηση 

στους δικαιούχους της «Κάρτας Αλληλεγγύης». Η κίνηση αυτή εντάσσεται σε 

γενικότερο στρατηγικό σχεδιασμό της Τράπεζας για υλοποίηση πρωτοβουλιών και 

δράσεων, που στηρίζουν νοικοκυριά και ευρύτερα την Κοινωνία. Κατ’ αυτό τον 

τρόπο, η Εθνική Τράπεζα,  έμπρακτα αποδεικνύει  και πάλι  τον κοινωνικό ρόλο που 

επί δεκαετίες υπηρετεί και αντανακλά τη γενικότερη κινητοποίησή της μέσα στις 

μεταβαλλόμενες συνθήκες της κρίσης, σηματοδοτώντας την προσπάθεια για μια νέα 

εποχή. 

Η «Κάρτα Αλληλεγγύης», είναι ένας σύγχρονος και ασφαλής τρόπος διενέργειας 

αγορών από τους δικαιούχους του επιδόματος. Είναι ονομαστική και έχει τη μορφή 

προπληρωμένης κάρτας με τεχνολογία “chip and pin”. Η κάρτα θα χρησιμοποιείται 

αποκλειστικά για αγορές τροφίμων σε πάνω από 5.000 καταστήματα, σε όλη την 

Ελλάδα, τα οποία διαθέτουν τερματικές συσκευές αποδοχής καρτών όλων των 

Τραπεζών. 

Η «Κάρτα Αλληλεγγύης», χορηγία της Εθνικής Τράπεζας, προορίζεται, σε 

συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης, να χορηγηθεί σε 150.000 οικογένειες για την διενέργεια αγορών από 

καταστήματα εμπορίας τροφίμων, στο πλαίσιο του Νόμου Αντιμετώπισης της 

Ανθρωπιστικής κρίσης (Ν.4320/2015) (ΕΤΕ, 2015) . 
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Νέο i-bank store στη Λάρισα 

Στο πλαίσιο επέκτασης του δικτύου των i-bank stores, λειτουργεί i-bank store της 

Εθνικής Τράπεζας στη Λάρισα. Πρόκειται για έναν πολυχώρο ηλεκτρονικής 

τραπεζικής εξυπηρέτησης, εφοδιασμένο με εξοπλισμό και υποδομές τελευταίας  

τεχνολογίας, όπου παρουσιάζονται όλες οι υπηρεσίες i-bank (Internet Banking, 

Mobile Banking, Phone Banking, ATM, Κέντρα Αυτόματων Πληρωμών-APS). 

Σε ένα πρωτοποριακό περιβάλλον, ο επισκέπτης, είτε μόνος του είτε με τη βοήθεια 

της εξειδικευμένης Ομάδας i-bank store, μπορεί να εξερευνήσει μια νέα οπτική 

εύκολης και γρήγορης εκτέλεσης των καθημερινών τραπεζικών του συναλλαγών. Στο 

νέο i-bank store, οι επισκέπτες μπορούν: 

• να ενημερωθούν για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες i-bank της Εθνικής 

Τράπεζας, καθώς και για τη συμβολή τους στη βελτίωση της 

καθημερινότητας, 

• να ανοίξουν λογαριασμό στην Εθνική Τράπεζα και να αποκτήσουν πρόσβαση 

στις υπηρεσίες i-bank, 

• να διασκεδάσουν στη διαδραστική επιφάνεια με τις εφαρμογές kinetic 

παιχνιδιών, 

• να πλοηγηθούν στο διαδίκτυο από το φορητό υπολογιστή ή το κινητό τους, 

μέσω της δωρεάν ασύρματης πρόσβασης (free WiFi) (ΕΤΕ, 2015) . 

Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις επενδυτικές πρωτοβουλίες στο πλαίσιο των νέων 

προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020 

Η Εθνική Τράπεζα, ως βασικός μοχλός στήριξης της επιχειρηματικότητας, συνεχίζει 

τον καθοριστικό της ρόλο στην παραγωγική και κοινωνική ανασυγκρότηση της 

χώρας, χρηματοδοτώντας βιώσιμες επιχειρήσεις, με στόχο την επανεκκίνηση της 

ελληνικής οικονομίας μέσω: 

• τόνωσης των επενδύσεων 

• ενίσχυσης της εξωστρέφειας, της καινοτομίας και της δημιουργικότητας 

• δημιουργίας προστιθέμενης αξίας στο παραγόμενο προϊόν 

• διαμόρφωσης αλυσίδων αξίας για την επίτευξη οικονομιών κλίμακας και 

• δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας 
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Αναγνωρίζοντας για ακόμα μία φορά τη δυναμική και τα περιθώρια ανάπτυξης των 

Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής 

οικονομίας, η Εθνική Τράπεζα είναι έτοιμη να συμβάλει στην προώθηση της υγιούς 

ανάπτυξής τους και μέσα από το πλαίσιο των ακολούθων τεσσάρων νέων 

προγραμμάτων του ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία 

(ΕΠΑνΕΚ) ΕΣΠΑ 2014-2020: 

• Ενίσχυση τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό 

τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών 

• Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων με την 

ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές 

• Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

• Νεοφυής επιχειρηματικότητα (ΕΤΕ, 2016). 

Η Εθνική Τράπεζα ανακοινώνει την χορηγία της στην Ελληνίδα τενίστρια Μαρία 

Σάκκαρη 

Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, στο πλαίσιο των προγραμμάτων Εταιρικής 

Κοινωνικής Ευθύνης της, έχει μακρά ιστορία υποστήριξης του αθλητισμού και της 

φιλοσοφίας του «ευ αγωνίζεσθαι», ο συνδυασμός των οποίων προωθεί την αξία και 

τα αποτελέσματα της σκληρής δουλειάς και της αφοσίωσης. Πέραν της υποστήριξης 

αθλητικών εκδηλώσεων και πρωτοβουλιών, η Εθνική Τράπεζα υποστηρίζει και 

αθλητές στις προσπάθειές τους και στην προετοιμασία τους για συμμετοχή σε 

διεθνείς αγώνες, συμβάλλοντας έτσι διαχρονικά σε σημαντικές διακρίσεις για την 

Ελλάδα, αλλά και εμπνέοντας τις νεότερες γενιές να θέσουν υψηλούς στόχους και να 

τους πραγματοποιήσουν. 

Σε αυτό το πλαίσιο, η Εθνική Τράπεζα γίνεται χορηγός της 21χρονης αθλήτριας του 

τένις, Μαρίας Σάκκαρη, που προ ολίγων ημερών έκανε υπερήφανους τους Έλληνες 

με τη νίκη της έναντι της Saisai Zheng και της δυναμικής της προσπάθειας στον 

αγώνα με τη Venus Williams (Νο. 8 στον κόσμο) στο 2ο γύρο του Wimbledon, του 

παλαιότερου και σημαντικότερου τουρνουά τένις στον κόσμο. 

Στο νούμερο 99 της παγκόσμιας κατάταξης, η νεαρή αθλήτρια έχει καταφέρει να 

ανέβει στην παγκόσμια κλίμακα βασιζόμενη, πέραν του ταλέντου της, στην 

αφοσίωσή της, στην προπόνηση και την δύναμη της θέλησής της. 
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Προσηλωμένη στην προώθηση και ανάδειξη των ονείρων και προσπαθειών της 

ταλαντούχας νέας γενιάς στην Ελλάδα, η Εθνική Τράπεζα γίνεται χορηγός της 

Μαρίας για να υποστηρίξει τον αγώνα της και να επιβραβεύσει την αφοσίωσή της 

στην επιτυχία (ΕΤΕ, 2016).  
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Μέρος 3ο ( Σύγκριση – Κριτική – Συμπεράσματα)  

Στο τελευταίο μέρος της πτυχιακής εργασίας μας πραγματοποιείται  μια σύγκριση 

στις ενέργειες και δράσεις που πραγματοποιούν οι 3 μεγαλύτερες ελληνικές τράπεζες, 

όσον αφορά την κοινωνία, τον πολιτισμό και το περιβάλλον. Επίσης, παρουσιάζεται 

μια κριτική ανάλυση βάσει των συνεντεύξεων που έλαβαν χώρα στην Alpha Bank και 

την Τράπεζα Πειραιώς.  

1.1) Ανάλυση – Σύγκριση Των Ενεργειών Δημοσίων Σχέσεων 

 

1.1.1) Εσωτερική ΕΚΕ 

Οι τομείς που αφορούν την εσωτερική ΕΚΕ των τριών τραπεζών που θα αναλύσουμε 

και θα συγκρίνουμε είναι οι εξής: η εκπαίδευση του προσωπικού, το περιβάλλον 

εργασίας, ο εθελοντισμός και η επιβράβευση των εργαζομένων μέσω παροχών.  

Στον τομέα της εκπαίδευσης, που σχετίζεται με την ανάδειξη των ηγετικών και 

διοικητικών δεξιοτήτων των στελεχών τους, παρατηρούμε ότι η Alpha Bank έχει 

μέσο όρο εκπαίδευσης 16 ώρες ανά εργαζόμενο, ενώ η Εθνική Τράπεζα 22 ώρες ανά 

εργαζόμενο και  η Τράπεζα Πειραιώς έχει 43 ώρες ανά εργαζόμενο. Στο περιβάλλον 

εργασίας και οι τρεις τράπεζες εφαρμόζουν νομοθετικές διατάξεις όσον αφορά την 

υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων, αναπτύσσοντας διάφορα εκπαιδευτικά 

προγράμματα με σκοπό να προάγουν τη καλή σωματική και ψυχική υγεία. Στον 

τομέα της επιβράβευσης των εργαζομένων θεσπίζουν συστήματα, μέσω των οποίων 

επιβραβεύουν τους εργαζόμενους με διάφορες παροχές και ενισχύουν την 

προσπάθεια για την αποδοτικότητα τους. Τέλος, για τον εθελοντισμό οι εργαζόμενοι 

και των τριών τραπεζών συμβάλλουν στην κοινωνική ευημερία, με δράσεις όπως 
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είναι η αιμοδοσία, η στήριξη ευπαθών κοινωνικά ομάδων, η συμμετοχή σε αθλητικά 

γεγονότα φιλανθρωπικού χαρακτήρα και η προστασία του περιβάλλοντος.  

Λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία του ανθρωπίνου δυναμικού για την επιχειρηματική 

εξέλιξη και επιτυχία, οι τακτικές που εφαρμόζουν κινούνται στα ίδια επίπεδα, με 

σκοπό τη μεγιστοποίηση της παραγωγικότητας των εργαζομένων. Συμπερασματικά, 

διακρίνουμε πως και οι τρεις τράπεζες κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση σε όλους 

τους τομείς, με μοναδική διαφορά τη βαρύτητα που δίνει η Τράπεζα Πειραιώς στην 

εκπαίδευση του προσωπικού της, δεδομένου ότι διαθέτει περισσότερο από το 

διπλάσιο ποσό για αυτόν τον σκοπό, συγκριτικά με τις άλλες δυο τράπεζες. 

1.1.2) Εξωτερική ΕΚΕ 

Ο τομέας της εξωτερικής ΕΚΕ χωρίζεται σε τρεις άξονες, τις κοινωνικές δράσεις, τις 

περιβαλλοντικές δράσεις και τις πολιτιστικές δράσεις. Παρακάτω θα αναλύσουμε και 

θα συγκρίνουμε τις δράσεις και τις ενέργειες που πραγματοποιούν οι τρεις τράπεζες 

για να πραγματοποιήσουν τους σκοπούς τους. 

Στην προσπάθεια ενίσχυσης του κοινωνικού συνόλου, οι τράπεζες 

δραστηριοποιούνται μέσα από ενέργειες και δράσεις που έχουν σκοπό τη στήριξη 

σημαντικών τομέων της κοινωνίας για τη βελτίωσή τους, όπως η εκπαίδευση – 

επιστήμες – έρευνα, η υγεία, οι ευπαθείς κοινωνικά ομάδες και ο αθλητισμός.  

Στον τομέα της εκπαίδευσης ενισχύουν οικονομικά πανεπιστημιακά ιδρύματα είτε για 

ερευνητικούς σκοπούς ή για υποτροφίες φοιτητών. Το σημαντικότερο έργο, βάσει 

των χορηγικών προγραμμάτων που παρουσιάστηκαν στις προηγούμενες ενότητες, 

φαίνεται να έχει η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος στηρίζοντας τις προσπάθειες του 

Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών και του 

London School of Economics. 

Για την υγεία λαμβάνουν δράσεις όπως η αγορά ιατρικού εξοπλισμού και 

μηχανημάτων για νοσοκομεία και η προσφορά ιατροφαρμακευτικού υλικού και 

μηχανημάτων για την ενίσχυση τοπικών ιατρείων της επαρχιακής Ελλάδας. 

Ενδεικτικά, σημαντικό έργο για την υγεία είναι το πολυετές χορηγικό πρόγραμμα της 

Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος για την ανέγερση νέας πτέρυγας χειρουργείων στο 

νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» και τον εξοπλισμό της. 
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Σημαντικό πεδίο της αδιάκοπης χορηγίας των τραπεζών αποτελεί ο τομέας του 

αθλητισμού. Στην προσπάθεια για την ανάδειξη του πολιτισμού, στηρίζουν 

σημαντικά αθλητικά γεγονότα, όπως είναι η χορηγία του Κλασσικού Μαραθωνίου 

Αθηνών από την Alpha Bank. Ακόμα, στηρίζουν τις προσπάθειες ομοσπονδιών 

διαφόρων αθλημάτων, όπως γίνεται με την χορηγία του ΣΕΓΑΣ και της Κωπηλατικής 

Ομοσπονδίας από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος. Παράλληλα, η Τράπεζα 

Πειραιώς αποτελεί χρυσό χορηγό της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. 

Τέλος, υποστηρίζονται και οι προσπάθειες διακεκριμένων αθλητών, οι όποιοι 

αγωνίζονται σε ατομικά αθλήματα, για την προετοιμασία τους και τη συμμετοχή τους 

σε διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις. 

Η ευαισθητοποίηση γύρω από τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ελληνική 

κοινωνία, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, έχουν ενεργοποιήσει και τον τραπεζικό 

χώρο στην προσπάθεια να βοηθήσουν έμπρακτα τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες. 

Συγκεκριμένα, η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις ενέργειες μη κυβερνητικών 

οργανισμών, όπως είναι η «UNICEF» και η ένωση «Μαζί για το παιδί», δίνοντας 

ιδιαίτερη βάση στη στήριξη της ΜΚΟ της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών 

«Αποστολή». Από την πλευρά της, η Alpha Bank ενισχύει με σχολικά είδη τα 

Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος, καθώς και με τρόφιμα πολλές μητροπόλεις και δήμους 

ανά την Ελλάδα. Τέλος, η Τράπεζα Πειραιώς παρέχει χορηγίες σε ΜΚΟ, όπως είναι ο 

Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός και η ΕΛΕΠΑΠ. 

Στο πλαίσιο της εταιρικής υπευθυνότητας για το περιβάλλον, οι τράπεζες έχουν 

δημιουργήσει μια σειρά από χορηγίες για την προστασία του περιβάλλοντος με 

εξωτερικές δράσεις - ενέργειες για τη μείωση του περιβαλλοντικού τους 

αποτυπώματος στην εσωτερική τους λειτουργιά και προώθηση της «πράσινης» 

τραπεζικής με καινοτόμα προγράμματα. 

Στην προσπάθεια της λειτουργιάς των τραπεζών με σεβασμό προς το περιβάλλον, 

ακολουθούνται παρόμοιες πρακτικές με σκοπό τη μείωση των περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων από τη λειτουργιά τους. Οι βασικοί άξονες που κινούνται είναι η 

εξοικονόμηση ενέργειας σε κτήρια και μετακινήσεις με αποτελεσματική αξιοποίηση 

των φυσικών πόρων, ο περιορισμός άσκοπης χρήσης χαρτιού και η ανακύκλωσή του, 

επενδύοντας σε νέες τεχνολογίες, η εφαρμογή ενεργειακά αποδοτικών τεχνολογιών 
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και η εφαρμογή περιβαλλοντικών κριτηρίων σε θέματα προμηθειών και επενδυτικών 

διαδικασιών.  

Στον τομέα των εξωτερικών περιβαλλοντικών δράσεων, οι τράπεζες κάνουν μια 

σειρά από χορηγίες και ενέργειες, προσανατολιζόμενες στη διατήρηση του φυσικού 

περιβάλλοντος. Ειδικότερα η Εθνική Τράπεζα στηρίζει οικονομικά ΜΚΟ, όπως είναι 

ο «Αρκτούρος», συμμετέχει στο έργο «Προστασία της Ελληνικής Βιοποικιλότητας» 

και στην παγκόσμια εκστρατεία του WWF «Η Ώρα της Γης». Το αντίστοιχο έργο της 

Alpha Bank κινείται κυρίως σε αναδασώσεις, με τη συνεργασία οργανισμών και 

σχολών. Η Τράπεζα Πειραιώς, ως κύριο πρόγραμμα για το περιβάλλον, 

διεκπεραιώνει το « Life – Stymfalia», το οποίο γίνεται σε συνεργασία με την Ε.Ε. και 

το ΠΙΟΠ, αποτελώντας κατά τη γνώμη μας το πλουσιότερο έργο που 

πραγματοποιείται από το σύνολο των ελληνικών τραπεζών στον τομέα του 

περιβάλλοντος. 

Εξίσου σημαντική παράμετρος στην κατεύθυνση της περιβαλλοντικής υπευθυνότητας 

αποτελεί η «Πράσινη» Τραπεζική (Green Banking). Οι τράπεζες συνειδητοποιώντας 

το περιβαλλοντικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο πλανήτης, αναδιαμορφώνουν την 

επιχειρηματική λειτουργιά τους κατευθυνόμενες σε πράσινα τραπεζικά προϊόντα και 

λαμβάνουν μια σειρά από πρωτοβουλίες και ενέργειες στα πλαίσια της πράσινης 

επιχειρηματικότητας. Ενδεικτικά, η Εθνική Τράπεζα έχει δημιουργήσει προγράμματα 

για τη χρηματοδότηση προϊόντων εξοικονόμησης ενέργειας με ευνοϊκούς όρους, 

όπως είναι το «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον» και το «Πράσινο Δάνειο», καθώς επίσης 

και προγράμματα σε συνεργασία με την Ε.Ε. για την αναβάθμιση του φυσικού 

περιβάλλοντος, έχοντας ως χαρακτηριστικό παράδειγμα το ευρωπαϊκό πρόγραμμα 

«JESSICA». Η Alpha Bank, όσον αφορά την πράσινη τραπεζική, εφαρμόζει 

προγράμματα που αφορούν τον κατασκευαστικό τομέα, όπως είναι το 

«Εξοικονόμηση κατ’ οίκον» και το «Ενεργειακό Σπίτι», με σκοπό την ενεργειακή 

αναβάθμιση των κατοικιών. Τέλος, η Τράπεζα Πειραιώς μέσω του «Green Banking» 

στηρίζει την πράσινη οικονομία, έχοντας ως σκοπό τη χρηματοδότηση καινοτόμων 

επενδύσεων για την ανάπτυξη της πράσινης τεχνολογίας και της πράσινης 

επιχειρηματικότητας. Με όλες αυτές τις ενέργειες διασφαλίζει την ευαισθητοποίηση 

και την ενημέρωση της κοινωνίας σε περιβαλλοντικά θέματα. 
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Η σημασία της διατήρησης και ανάδειξης της εθνικής πολιτιστικής κληρονομίας 

αποτελεί βασικό στόχο των πολιτιστικών δράσεων που πραγματοποιούν οι ελληνικές 

τράπεζες. Η επίτευξη αυτού του στόχου υλοποιείται μέσω χορηγιών για τις τέχνες και 

τα γράμματα, εκδηλώσεων εκπαιδευτικού χαρακτήρα και με διάφορες 

δραστηριότητες πολιτιστικού και μορφωτικού χαρακτήρα. 

Βασικός πυλώνας όλων των ενεργειών που πραγματοποιεί ο όμιλος Πειραιώς είναι το 

ΠΙΟΠ. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα, μέσω της κατασκευής θεματικών Μουσείων, βοηθά 

στη διάσωση της παραδοσιακής βιομηχανικής και βιοτεχνικής τεχνολογίας, 

υλοποιώντας παράλληλα ερευνητικά προγράμματα για επιστημονικές ανάγκες, 

συμβάλλοντας στην πολιτιστική αναβάθμιση. Η μελέτη της ιστορίας της ελληνικής 

οικονομίας του 20ου αιώνα επιτυγχάνεται μέσα από τη δημιουργία του Ιστορικού 

Αρχείου, διερευνώντας τις πτυχές του τραπεζικού συστήματος και την αγροτική και 

βιομηχανική πολιτική της χώρας. Ταυτόχρονα, η δημιουργία της Βιβλιοθήκης 

αποτελεί μια προσφορά του ομίλου στην κοινωνία με πλούσια συλλογή βιβλίων, 

συγγραμμάτων και περιοδικών εκδόσεων. 

Επιπλέον, το ΠΙΟΠ πραγματοποιεί εκπαιδευτικά προγράμματα μέσω του δικτύου των 

μουσείων με σκοπό τη γνωριμία της ελληνικής παράδοσης και τεχνολογίας. 

Οργανώνει εκδηλώσεις σε συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες για διαφόρους 

σκοπούς. Διενεργεί ερευνητικά προγράμματα σε συνεργασία με εκπαιδευτικούς 

φορείς, για τη μελέτη της παραδοσιακής τεχνολογίας. Ενώ έχει αναπτύξει και ένα 

καινοτόμο πρόγραμμα εκπαιδευτικού χαρακτήρα, το Παυσανίας 2.0, για μαθητές 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Τέλος, στο Συνεδριακό Κέντρο του Ομίλου 

στεγάζονται ενέργειες πολιτιστικού, επιχειρηματικού και επιμορφωτικού χαρακτήρα, 

όπως συναυλίες, συνέδρια, παρουσιάσεις βιβλίων, εκθέσεις, διεθνείς συναντήσεις και 

bazaar. 

Ο κύριος άξονας των ενεργειών των Δημοσίων Σχέσεων της Εθνικής Τράπεζας της 

Ελλάδος είναι η προαγωγή του πολιτισμού μέσω δραστηριοτήτων, εκδηλώσεων και 

χορηγιών σε διάφορα γεγονότα, όπως το Εθνικό Θέατρο, το Μέγαρο Μουσικής και 

προγραμμάτων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Παράλληλα, η Ε.Τ.Ε 

έχει δημιουργήσει το Μορφωτικό Ίδρυμα, με κύριες δραστηριότητές του τη συμβολή 

στις τέχνες, στα γράμματα και στις επιστήμες. Οργανώνει εκδηλώσεις με 

εκπαιδευτικό σκοπό, συνεργάζεται με πολιτιστικούς συλλόγους και διοργανώνει 
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σεμινάρια για την ανάγνωση παλαιών ελληνικών χειρόγραφων. Έχει στην κατοχή της 

μεγάλη συλλογή έργων τέχνης, ενώ έχει καθιερώσει βραβεία και υποτροφίες σε 

ετήσια βάση για φοιτητές φιλολογίας και θεατρικής τέχνης. Η δράση της 

συμπληρώνεται από την πλούσια συλλογή εκδόσεων, οι οποίες παρέχουν υψηλής 

ποιότητας συγγράμματα για διάφορες πανεπιστημιακές ανάγκες. Τέλος, μέσα από τα 

Πολιτιστικά Κέντρα του Μ.Ι.Ε.Τ (Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τράπεζας)  σε Αθήνα, 

Θεσσαλονίκη και Πάτρα, αναδεικνύει τις τέχνες και τις επιστήμες, δημιουργώντας 

ένα υψηλό επίπεδο μόρφωσης για την κοινωνία. 

Ο όμιλος της Alpha Bank στον τομέα του πολιτισμού έχει σαν σημείο αναφοράς τη 

συλλογή έργων τέχνης. Πρόκειται για μια από τις πλουσιότερες και σπανιότερες 

συλλογές στη χωρά. Αξιοσημείωτη είναι και η νομισματική συλλογή, με νομίσματα 

που ξεχωρίζουν από τη ρωμαϊκή και βυζαντινή εποχή, η οποία είναι από τις 

σημαντικότερες διεθνώς. Το Μουσείο Χαρτονομισμάτων Ιονικής Τραπέζης είναι 

ίσως το σημαντικότερο στο χώρο του, με τη μεγάλη συλλογή από την πρώτη τράπεζα 

της Ελλάδας με εκδοτικό προνόμιο χαρτονομισμάτων. Ωστόσο, μεγάλη βάση δίνεται 

και στην πραγματοποίηση εκθέσεων και εκδόσεων με νομισματικό χαρακτήρα. 

Επίσης, το Ιστορικό Αρχείο και η Βιβλιοθήκη συμπληρώνουν επάξια τις δράσεις του 

Ομίλου στον πολιτισμό, εμπλουτίζοντάς τις συνεχώς. Τέλος, ο Εκθεσιακός 

Πολιτιστικός Χώρος της Alpha Bank στο Ναύπλιο στεγάζει και διοργανώνει τις 

κυριότερες ενέργειες του Ομίλου για εκπαιδευτικούς σκοπούς.   

1.1.3) Διαδίκτυο – Ηλεκτρονική Τραπεζική 

Το διαδίκτυο αποτελεί ένα δυναμικό και σύγχρονο εργαλείο των Δημοσίων Σχέσεων 

για όλες τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς. Οι συνεχείς αλλαγές και οι 

αυξανόμενες απαιτήσεις στον επιχειρηματικό τομέα, δημιούργησαν την ανάγκη για 

πιο εύκολες και πιο γρήγορες τραπεζικές διαδικασίες. Για το λόγο αυτό, οι τράπεζες 

έχουν δημιουργήσει σύγχρονες ηλεκτρονικές και διαδικτυακές συναλλαγές, 

προσφέροντας αδιάλειπτη εξυπηρέτηση. Οι συναλλαγές αυτές διενεργούνται μέσω 

του internet banking και κατά κύριο λόγο αφορούν μεταφορές κεφαλαίων, 

ενημερώσεις και πληρωμές λογαριασμών και πάγιες εντολές. Επειδή οι ανάγκες για 

την εξυπηρέτηση των πελατών αυξάνονται συνεχώς, οι τράπεζες εξελίσσουν τις 

υπηρεσίες τους προς αυτή τη κατεύθυνση.  
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1.2) Συμπεράσματα  

Ο τομέας των Δημοσίων Σχέσεων αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο επικοινωνίας και 

προώθησης στο σύγχρονο ανταγωνιστικό επιχειρηματικό περιβάλλον. Η εφαρμογή 

τους βοήθα στη βελτίωση μιας καλύτερης εταιρικής εικόνας και τη δημιουργία ενός 

καλύτερου περιβάλλοντος για την ανάδειξή της. Η επικοινωνία συντελείται με τη 

βοήθεια των κυριότερων εργαλείων των δημοσίων σχέσεων, όπως είναι οι 

εκδηλώσεις, τα δελτία τύπου , οι χορηγίες, κτλ. Ο σχεδιασμός των δημοσίων σχέσεων 

απαιτεί καίριο καθορισμό των στόχων, επιλογή κατάλληλων μηνυμάτων και 

αξιολόγηση των αποτελεσμάτων. Στόχος τους είναι η αλλαγή των αντιλήψεων και 

των στάσεων των ομάδων ενδιαφέροντος, προσπαθώντας για μια ευνοϊκότερη 

αντιμετώπιση της εταιρίας, έτσι ώστε να επηρεάσει το γενικότερο κλίμα της αγοράς 

προς όφελος της. 

Ο τραπεζικός τομέας δε θα μπορούσε να μείνει αμέτοχος στην κατεύθυνση των 

δημοσίων σχέσεων. Μέσα από συντονισμένες ενέργειες, γίνεται προσπάθεια για τη 

δημιουργία και τη διατήρηση μιας καλής δημόσιας εικόνας – φήμης της εκάστοτε 

τράπεζας. Παρόλες τις δυσκολίες των καιρών λόγω της παγκόσμιας οικονομικής 

κρίσης, οι ελληνικές τράπεζες ανταπεξέρχονται θετικά στα θέματα των δημοσίων 

σχέσεών τους, ακόμα και με ιδιαίτερα μειωμένους οικονομικούς προϋπολογισμούς, 

προσφέροντας στο κοινωνικό σύνολο.  

Η λειτουργιά των δημοσίων σχέσεων αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της διοικητικής 

λειτουργιάς των τραπεζών και για το λόγο αυτό δημιουργούν τμήματα δημοσίων 

σχέσεων, υπαγόμενα συνήθως στο τμήμα marketing. Αντικείμενο εργασίας τους είναι 

η εταιρική υπευθυνότητα, η εταιρική επικοινωνία, οι εταιρικές εκδηλώσεις και 

χορηγίες. Για να επιτευχθούν όλα αυτά οι τράπεζες διοργανώνουν γενικές 

συνελεύσεις, παρουσιάσεις, πολιτιστικές εκδηλώσεις, εκθέσεις και συνέδρια. Με 

αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται η δημιουργία μιας καλής εταιρικής εικόνας. Αυτό 

αποτυπώνεται από τον αριθμό των συμμετεχόντων στις εκδηλώσεις ή μέσα από 

έρευνες που πραγματοποιούν οι τράπεζες με εξωτερικούς συνεργάτες. 

Η επιλογή των δράσεων και των ενεργειών γίνεται στοχευόμενα συμφώνα με τις 

εκάστοτε ανάγκες της αγοράς και της κοινωνίας, σε συνάρτηση με το κατά πόσο έχει 

νόημα από επιχειρηματικής πλευράς. Δηλαδή εξετάζεται η συμβολή τους  στους 
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εταιρικούς στόχους ή στην εικόνα της τράπεζας, εάν συνάδει με την εικόνα της 

τράπεζας και εάν εμπίπτει στους τομείς και στις δράσεις της. Παράλληλα όλες οι 

δράσεις και οι ενέργειες  θα πρέπει να   ελεγχθούν κατά ποσό είναι οικονομικά 

βιώσιμες για την επιχείρηση. Ο συνδυασμός των παραπάνω οδηγεί σε ασφαλεστέρα 

συμπεράσματα, τους ανθρώπους των δημοσίων σχέσεων του εκάστοτε τραπεζικού 

οργανισμού, στο να διακρίνει και να αποφασίσει που τελικά θα στοχεύσει.  

Πεδίο αντιπαράθεσης όμως είναι το εάν και κατά  ποσό το ευρύτερο κοινό 

αντιλαμβάνεται τις ενέργειες των δημοσίων σχέσεων. Στην προκείμενη περίπτωση 

και βάσει της έρευνας που πραγματοποιήσαμε, η Τράπεζα Πειραιώς θεώρει πως το 

κοινό δεν τις αντιλαμβάνεται πλήρως γιατί δεν ενδιαφέρεται ή γιατί δεν μπορεί να 

αντιληφτεί τι σημαίνει marketing. Επιπλέον, το έργο τους δυσχεραίνεται λόγω της 

ευρύτερης προκατάληψης του κοινού απέναντι στις τράπεζες, δυσκολεύοντας την 

κατανόηση των κοινωνικών δράσεων των τραπεζών. Από την άλλη πλευρά, η Alpha 

Bank θεωρεί ότι το κοινωνικό σύνολο αντιλαμβάνεται και κατανοεί πλήρως τις 

δράσεις των δημοσίων σχέσεων που πραγματοποιεί και εισπράττει άμεση 

ανταπόκριση. Για τον λόγο αυτό πραγματοποιούνται μετρήσεις είτε μέσω ερευνών 

από εξωτερικούς συνεργάτες είτε μετρώντας τη συμμέτοχη σε κοινωνικές 

εκδηλώσεις. Κατά την άποψη μας λόγω των πολλών προβλημάτων που αντιμετωπίζει 

η κοινωνία, ο άνθρωπος ενδιαφέρεται και αντιλαμβάνεται μόνο τα πεδία των 

δημοσίων σχέσεων που τον αφορούν.  

Οι τράπεζες βασιζόμενες στα προαναφερθέντα λαμβάνουν δράσεις σε διαφόρους 

κοινωνικούς τομείς. Με αυτόν τον τρόπο συμβάλλουν  στην προστασία του 

περιβάλλοντος, στην ανάδειξη του αθλητισμού, στη στήριξη ευπαθών κοινωνικά 

ομάδων και στη διατήρηση και ανάδειξη του πολιτισμού. Λαμβάνοντας υπόψη τις 

οικονομικές και κοινωνικές συγκυρίες της εποχής, το έργο των ελληνικών τραπεζών 

μέσα από τις δημόσιες σχέσεις τους, κατά την άποψη μας, είναι επαρκές προς την 

κατεύθυνση της βελτίωσης και της υποστήριξης του κοινωνικού συνόλου.  
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