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Αθήνα, 22 Ιουλίου 2022 

 
 
 
 
 

Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Alpha Services and Holdings 
 
B.Ψάλτης: Σε τροχιά βιώσιμης και υψηλής κερδοφορίας η Alpha Bank 
 
Κύρια σημεία από τις ομιλίες του Προέδρου του Δ.Σ. Β. Ράπανου και του CEO του Ομίλου Β. Ψάλτη 
 

 
Ορόσημο για την πορεία του Ομίλου της Alpha Services and Holdings αποτελεί η Τακτική Γενική 
Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε σήμερα, 22 Ιουλίου, καθώς σηματοδοτεί την αρχή ενός νέου κεφαλαίου 
για την Alpha Bank. 
 
Η επίτευξη μονοψήφιου ποσοστού ΜΕΑ, μέσα από τον περιορισμό των Μη Εξυπηρετούμενων 
Ανοιγμάτων από Ευρώ 25,7 δισ. στις αρχές του 2019 σε Ευρώ 3,2 δισ. τον Ιούνιο του 2022, η επιστροφή 
της Τράπεζας σε κερδοφορία με σκοπούμενη Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων 6% ήδη από το 2022 και, 
τέλος, η καθαρή αύξηση των εξυπηρετούμενων επιχειρηματικών δανείων κατά Ευρώ 5 δισ. ή 37%, 
στην ίδια περίοδο, σηματοδοτούν την επιτυχημένη αντιστροφή των συνεπειών της πολυετούς κρίσης, 
αλλά και την επανάκτηση της πρωτιάς στην εταιρική τραπεζική στην Ελλάδα.  
 
Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε, μεταξύ άλλων, την ανανέωση της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου για 
τέσσερα χρόνια, αλλά και την αντικατάσταση, μετά την ολοκλήρωση της θητείας του, του κ. Jan A. 
Vanhevel από την κυρία Ασπασία Φ. Παλημέρη, η οποία και αναλαμβάνει ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό 
μέλος, αυξάνοντας την παρουσία γυναικών στο Διοικητικό Συμβούλιο σε ποσοστό άνω του 30%. 
 
«Σε αυτό το περιβάλλον αστάθειας, μπορώ να δηλώσω υπερήφανος για όσα έχουμε επιτύχει. Όχι 
μόνον αντιμετωπίζοντας τη βαριά κληρονομιά της κρίσης, αλλά αλλάζοντας την ίδια την Τράπεζα, ώστε να 
εισέλθει σε τροχιά βιώσιμης και υψηλής κερδοφορίας» σημείωσε, χαρακτηριστικά, ο CEO του Ομίλου κ. 
Βασίλης Ψάλτης, προσθέτοντας πως «δημιουργούμε μία Τράπεζα ανθεκτική, μία Τράπεζα που βρίσκεται 
στην πρωτοπορία των εξελίξεων, μία Τράπεζα που στηρίζει τους Πελάτες της και την οικονομία, 
δημιουργώντας έτσι αξία για τους Μετόχους μας».  
 
«Το 2021 ήταν μία χρονιά-ορόσημο για την Alpha Bank. Πέραν από τη δραστική μείωση των ΜΕΑ, η 
Διοίκηση της Τράπεζας πήρε μία σειρά πρόσθετων μέτρων που αποβλέπουν στη μείωση του κόστους, στην 
αξιολόγηση και καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και στην τεχνολογική αναβάθμιση των 
δραστηριοτήτων μας», υπογράμμισε, από την πλευρά του, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ομίλου κ. Βασίλειος 
Ράπανος, εκφράζοντας τις ευχαριστίες του προς τον CEO, τη Διοικητική ομάδα και όλο το Προσωπικό της 
Alpha Bank για την αφοσίωση και τη σκληρή και μεθοδική δουλειά τους, ενώ μοιράστηκε την αισιοδοξία του 
ότι, με σωστό σχεδιασμό και αξιοποιώντας τη συσσωρευμένη εμπειρία του Ομίλου, οι νέες δοκιμασίες θα 
υπερκεραστούν με επιτυχία. 

 
Βασίλειος Ράπανος: «Σταθερά βήματα προόδου της Alpha Bank παρά την αβεβαιότητα» 
 
Ανοίγοντας τις εργασίες της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. 
Βασίλειος Ράπανος αναφέρθηκε αναλυτικά στις γεωπολιτικές και οικονομικές εξελίξεις αλλά και στα 
σημαντικά βήματα προόδου του Ομίλου ως προς την Εταιρική Διακυβέρνηση και την ατζέντα ESG.  
«H ενεργειακή κρίση που ξεκίνησε πέρυσι το καλοκαίρι, μειώνοντας τις προσδοκίες για εύρωστη ανάπτυξη το 
2021 και το 2022, σταδιακά κλιμακώθηκε και εν τέλει κορυφώθηκε με την εισβολή της Ρωσίας κατά της 
Ουκρανίας τον Φεβρουάριο του 2022. Η πολεμική σύγκρουση, πέρα από την τεράστια ανθρωπιστική κρίση 
για εκατομμύρια ανθρώπους, έχει θέσει τις Ευρωπαϊκές οικονομίες, αλλά και την παγκόσμια οικονομία, 
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αντιμέτωπες με τον κίνδυνο, αφενός της συνέχισης ανόδου του πληθωρισμού, που έχει φθάσει σε υψηλά 
επίπεδα 40ετίας, και αφετέρου της μεγάλης επιβράδυνσης ή και ύφεσης της οικονομικής δραστηριότητας. Δεν 
μπορεί επομένως να αποκλείσει κανείς τον κίνδυνο επιστροφής – μετά από δεκαετίες - στη δίνη του 
στασιμοπληθωρισμού», σημείωσε ο κ. Ράπανος. Και προσέθεσε: «ο υψηλός πληθωρισμός έχει ήδη αρχίσει 
να προκαλεί αύξηση των επιτοκίων παρέμβασης των κεντρικών τραπεζών, με αρνητικές επιπτώσεις στα 
επενδυτικά σχέδια των επιχειρήσεων και την αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών. Παράλληλα, η αύξηση του 
ονομαστικού ΑΕΠ, σε συνδυασμό με το ελεγχόμενο κόστος εξυπηρέτησης του δημοσίου χρέους – χάρη στα 
χαμηλά σταθερά επιτόκια δανεισμού από τον ‘επίσημο τομέα’ - οδηγούν σε αποκλιμάκωση του λόγου χρέους 
προς ΑΕΠ. Αυτό, ωστόσο, δεν σημαίνει ότι η βιωσιμότητα του δημόσιου χρέους είναι πλήρως διασφαλισμένη 
έναντι των τεράστιων εξωτερικών απειλών. Είναι λοιπόν σημαντικό να δοθεί έμφαση στη σταδιακή 
αποκατάσταση και διατήρηση της δημοσιονομικής ισορροπίας, με στόχο τη δημιουργία πρωτογενούς 
πλεονάσματος από το 2023. Οι επιδοτήσεις στήριξης των νοικοκυριών και επιχειρήσεων θα πρέπει να 
κατευθύνονται πρωτίστως στους έχοντες ανάγκη, με βάση εισοδηματικά κριτήρια, ούτως ώστε οι αυξήσεις 
αυτές να μην υπερβούν σε καμία περίπτωση τις αυξήσεις στα φορολογικά έσοδα, τα οποία είναι συνάρτηση 
του ονομαστικού εισοδήματος». 
 

«Ζωτικής σημασίας η ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας» 
 
Υπογράμμισε, ωστόσο, πως παρά τη γεωπολιτική αβεβαιότητα, το πραγματικό ΑΕΠ αναμένεται να 
παραμείνει σε ανοδική πορεία τα επόμενα τρίμηνα του 2022, με βασικό μοχλό της μεγέθυνσης τις καλές 
επιδόσεις του τουρισμού. Θετική, κατά τον κ. Ράπανο, θα είναι επίσης η επίδραση των πρόσθετων 
δημοσιονομικών μέτρων που έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση και τα οποία στοχεύουν στην άμβλυνση του 
αυξανόμενου ενεργειακού κόστους, καθώς και η αύξηση του ποσοστού απορρόφησης των πόρων στο 
πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ), υπογραμμίζοντας πως «πέρα από τα μέτρα 
στήριξης της κυβέρνησης, βασικές προϋποθέσεις για τη στήριξη της οικονομικής δραστηριότητας είναι η 
ενίσχυση της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων και η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των εγχωρίως 
παραγόμενων αγαθών και υπηρεσιών. Η αξιοποίηση των χρηματοδοτικών πόρων του ΤΑΑ, σε συνδυασμό με 
τη συνετή δημοσιονομική πολιτική και τις διαθρωτικές αλλαγές, θα παίξουν καταλυτικό ρόλο στο να αποκτήσει 
η χώρα την επενδυτική βαθμίδα, που είναι ζωτικής σημασίας για τη χρηματοδότηση του δημόσιου και του 
ιδιωτικού τομέα».  

 
«Ποιότητα Εταιρικής Διακυβέρνησης εφάμιλλη των μεγάλων Ευρωπαϊκών Τραπεζών» 
 
«Το 2021 ήταν μία δύσκολη χρονιά, μέσα στην οποία, υπό αντίξοες συνθήκες, είχαμε σημαντικά 
επιτεύγματα», ανέφερε ο κ. Ράπανος αναφορικά με τις επιδόσεις της Alpha Bank, σημειώνοντας πως 
«πέραν από τη δραστική μείωση των ΜΕΑ, η Διοίκηση της Τράπεζας πήρε μία σειρά πρόσθετων μέτρων που 
αποβλέπουν στη μείωση του κόστους, στην αξιολόγηση και καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου 
δυναμικού και στην τεχνολογική αναβάθμιση των δραστηριοτήτων μας».  
 
Έκανε, δε, ιδιαίτερη μνεία στα βήματα προόδου της Τράπεζας στο πεδίο της Εταιρικής Διακυβέρνησης και 
της ευρύτερης ESG ατζέντας. «Τα τελευταία χρόνια έχουμε ξεκινήσει στην Alpha Bank ένα φιλόδοξο 
πρόγραμμα για την ενίσχυση της Εταιρικής Διακυβέρνησης. Η πρόοδος που σημειώσαμε είναι 
σημαντική, αφού η ποιότητα της Εταιρικής Διακυβέρνησης δεν υστερεί από το επίπεδο των μεγάλων 
Ευρωπαϊκών Τραπεζών», υπογράμμισε ο κ. Ράπανος, αναφέροντας, μεταξύ άλλων, πως η Τράπεζα 
σήμερα έχει ένα από τα πιο ανεξάρτητα και διαφοροποιημένα Διοικητικά Συμβούλια στην Ελλάδα, με 
αναλογία Ανεξάρτητων Μελών στο 61%. Η εκπροσώπηση των γυναικών στο Δ.Σ., από 8% το 2019 θα 
διαμορφωθεί σε περισσότερο από 30% αυτό το έτος, ενώ τόνισε ότι η Alpha Bank έχει υιοθετήσει τον 
Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, προχώρησε στον εκσυγχρονισμού του πλαισίου 
αποδοχών της ευθυγραμμίζοντάς το με τα συμφέροντα των Μετόχων, ενώ σημαντικές μεταρρυθμίσεις 
έχουν υλοποιηθεί με στόχο τη βελτίωση της εποπτείας των θεμάτων Περιβάλλοντος, Κοινωνίας και 
Διακυβέρνησης (ESG). «Σε αυτήν την περίοδο, το χρηματοπιστωτικό σύστημα παίζει καθοριστικό ρόλο, 
τόσο στη νέα Εποχή της Ψηφιοποίησης, όσο και στη στήριξη της Βιώσιμης Ανάπτυξης. Η Alpha Bank 
ενισχύει δυναμικά τη δραστηριότητά της και στις δύο αυτές κατευθύνσεις, ενσωματώνοντας στη 
λειτουργία της τα νέα εργαλεία της ψηφιακής μετάβασης και αξιοποιεί όλες τις δυνατότητες που αυτά 
παρέχουν στο Ανθρώπινο Δυναμικό της, αλλά και στους Πελάτες της», διαβεβαίωσε τους Μετόχους. 
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Βασίλης Ψάλτης: «Δραστικός περιορισμός των ΜΕΑ, υψηλή πιστωτική επέκταση και 
επάνοδος στην κερδοφορία τα κύρια επιτεύγματα της Alpha Bank τα τελευταία 3 χρόνια» 

 
Στην αποφασιστικότητα και την αποτελεσματικότητα της Διοίκησης της Τράπεζας και στα σημαντικά 
ορόσημα που κατέκτησε τα τελευταία τρία χρόνια, αναφέρθηκε στην ομιλία του, ο CEO του Ομίλου  
Alpha Bank, κ. Βασίλης Ψάλτης, τονίζοντας ότι, παρά τις αλλεπάλληλες κρίσεις, η Τράπεζα επέδειξε 
συνεχή εγρήγορση και προσαρμοστικότητα. 
 
«Σχεδιάσαμε με προσοχή και λεπτομέρεια την εξυγίανση του ισολογισμού μας. Υλοποιήσαμε το σχέδιό μας 
με ταχύτητα και συνέπεια, παρότι κληθήκαμε μεγάλο μέρος του να το πετύχουμε εν μέσω πανδημίας. Μέσα 
σε τρεισήμισι έτη, περιορίσαμε τα Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα από Ευρώ 25,7 δισ. σε Ευρώ 3,2 δισ., 
επιτυγχάνοντας την αποκλιμάκωση του ποσοστού τους επί των δανείων, από τα επίπεδα του 49% στις αρχές 
του 2019, σε μονοψήφιο ποσοστό στις 30 Ιουνίου 2022. Προχωρήσαμε, ταυτόχρονα, σε αλλαγές που 
αφορούν δομές και διαδικασίες, επικεντρωθήκαμε στην αξιοποίηση του ταλέντου και στην εξέλιξη της 
εταιρικής μας κουλτούρας. Καταφέραμε να επιστρέψουμε στον ουσιαστικό ρόλο της τραπεζικής, 
επιτυγχάνοντας υψηλή πιστωτική επέκταση και υποστηρίζοντας τις προοπτικές των ελληνικών επιχειρήσεων 
να αναπτυχθούν» σημείωσε ο κ. Ψάλτης, υπογραμμίζοντας πως «αυτές οι αλλαγές έφεραν την Τράπεζά 
μας πάλι στη θέση που της αξίζει: να ηγείται της εταιρικής τραπεζικής στη χώρα μας». 
 
H καθαρή αύξηση των εξυπηρετούμενων επιχειρηματικών δανείων, από τις αρχές του 2019 μέχρι και τον 
Μάρτιο του 2022 προσεγγίζει τα Ευρώ 5 δισ., ή ποσοστό αύξησης 37%, ενώ, κατά το πρώτο τρίμηνο του 
2022, το επιχειρηματικό δανειακό χαρτοφυλάκιο της Τράπεζας ενισχύθηκε επιπλέον κατά Ευρώ 1 
δισ., επαναφέροντας την Τράπεζα στην πρώτη θέση των επιχειρηματικών χορηγήσεων.  
 
Ο κ. Ψάλτης δήλωσε «υπερήφανος που η Alpha Bank, ως σταθερός παράγοντας ανάπτυξης, σε μία 
ιδιαιτέρως απαιτητική συγκυρία για την ελληνική οικονομία, εξακολουθεί να διαδραματίζει καταλυτικό ρόλο στη 
στήριξη των ελληνικών επιχειρήσεων και νοικοκυριών, παρέχοντας χρηματοδοτικά εργαλεία και 
οικοδομώντας συνθήκες εμπιστοσύνης και ασφάλειας», εκτιμώντας ότι η «ετήσια καθαρή πιστωτική 
επέκταση σε επίπεδο Ομίλου θα υπερδιπλασιαστεί το 2022 σε σύγκριση με το 2021 και το 
χαρτοφυλάκιο των εξυπηρετούμενων δανείων του Ομίλου, θα αυξηθεί κατά περίπου 9%, με την 
Επιχειρηματική Τραπεζική στην Ελλάδα να αντιπροσωπεύει περισσότερο από το 90% της αύξησης». 
 

Επίτευξη στόχων και ενισχυμένη κερδοφορία 

Ιδιαίτερη αναφορά επεφύλαξε ο κ. Ψάλτης στις συναλλαγές πώλησης και τιτλοποίησης ΜΕΑ που 
υλοποίησε η Τράπεζα, παρά τις προκλήσεις που έθεσε η πανδημική και εν συνεχεία η γεωπολιτική κρίση. To 
2021, ολοκληρώθηκαν τέσσερις συναλλαγές τιτλοποίησης και πώλησης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων, 
συνολικού ύψους Ευρώ 16 δισ., με πιο εμβληματική τη βραβευμένη ως την πλέον επιτυχημένη 
συναλλαγή τιτλοποίησης στην Ευρώπη για το 2021, Project Galaxy, ενώ δρομολογήθηκαν πέντε 
επιπλέον συναλλαγές για το 2022, συνολικού ύψους Ευρώ 1,8 δισ.  

«Αυτές οι συναλλαγές υπήρξαν καταλυτικές, ώστε να επιτύχουμε τον στόχο μας για μονοψήφιο δείκτη Μη 
Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων ήδη στο δεύτερο τρίμηνο του 2022, ταχύτερα δηλαδή κατά έξι μήνες από ό,τι 
είχαμε σχεδιάσει» ανέφερε ο CEO του Ομίλου Alpha Bank, υπενθυμίζοντας ότι εξίσου σημαντική ήταν και η 
σύναψη στρατηγικών συνεργασιών, στους επιμέρους τομείς τους, όπως στον τομέα αποδοχής 
πληρωμών με την ιταλική Nexi, στα τραπεζοασφαλιστικά προϊόντα με τη Generali, στη διαχείριση ΜΕΑ με 
την Davidson Kempner και στο Real Estate με την κοινοπραξία Dimand / Premia Properties.  

Όσον αφορά στις χρηματοοικονομικές επιδόσεις της Τράπεζας, ο κ. Ψάλτης υπενθύμισε ότι το 
ενεργητικό του Ομίλου διαμορφώθηκε σε Ευρώ 73,4 δισ., αυξημένο κατά 4,7%, ενώ το Χαρτοφυλάκιο 
των Εξυπηρετούμενων Δανείων αυξήθηκε 5% σε σχέση με τα τέλη του 2020. Εξαιρετικής σημασίας ήταν 
και η αύξηση 7,2% των καταθέσεων των Πελατών της Τράπεζας, καθώς και η διαμόρφωση του 
Συνολικού Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας του Ομίλου στα υψηλά επίπεδα του 16,1% την 31.12.2021, 
γεγονός που καταδεικνύει την ανθεκτικότητα της Τράπεζας σε περιόδους κρίσεων. Σε ό,τι αφορά τα 
αποτελέσματα της χρήσης 2021, ο κ. Ψάλτης τόνισε ότι τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη της περιόδου, 
εξαιρουμένων των µη επαναλαμβανόμενων αποτελεσμάτων, ανήλθαν σε Ευρώ 330 εκατ., αυξημένα κατά 
243 εκατ. έναντι της χρήσης του 2020. 
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«Η αναγνώριση μίας Τράπεζας ως φορέα ανάπτυξης και προόδου έρχεται μέσα 
από την αξιολόγηση του αποτυπώματός της στην Κοινωνία» 
 
Ο CEO του Ομίλου Alpha Bank υπογράμμισε ότι η Διοίκηση έχει θέσει στο επίκεντρο της 
επιχειρηματικής της πρακτικής μία πιο βιώσιμη ελληνική οικονομία, τονίζοντας ότι «η Alpha Bank 
προχωρά δυναμικά στην υποστήριξη της μετάβασης της ελληνικής οικονομίας σε πρότυπα χαμηλών 
ρύπων», ενώ υπενθύμισε ότι η έμπρακτη προσήλωση της Τράπεζας σε ένα βιώσιμο πλαίσιο, 
αποδεικνύεται και από τις συνεχώς βελτιούμενες επιδόσεις της σε δείκτες ESG, με την Τράπεζα να έχει 
λάβει αξιολόγηση AA στον δείκτη MSCI ESG Ratings, ενώ η επίδοσή της στον δείκτη ESG Quality Score 
του ISS βελτιώθηκε κατά 5 βαθμίδες από το 2019.  

Υπενθύμισε επίσης, την πλούσια κληρονομιά κοινωνικής συνεισφοράς της Alpha Bank και, σε αυτό 
το πλαίσιο, η Τράπεζα πρωταγωνίστησε με δράσεις ευαισθητοποίησης και προστασίας του 
περιβάλλοντος κατά το 2021, όπως το εκπαιδευτικό πρόγραμμα κυκλικής οικονομίας και η υποστήριξη 
της ηλεκτροκίνησης στην Αστυπάλαια, η δωρεά πυροσβεστικών οχημάτων σε εθελοντικές οργανώσεις 
πυροσβεστών της χώρας, και η διαμόρφωση επενδυτικών προϊόντων με Περιβαλλοντικό Αντίκτυπο. 
Έμπρακτη αναγνώριση αυτών των δράσεων αποτέλεσε η ανάδειξη της Τράπεζας, για πρώτη 
φορά, ως “CSR Corporate Brand of the Year” στην Ελλάδα, στα Hellenic Responsible Business 
Awards, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, του Υπουργείου Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας και του ΣΕΒ. 

 

«Δημιουργούμε μία Τράπεζα ανθεκτική, που στηρίζει τους Πελάτες της και την 
Οικονομία και δημιουργεί, ξανά, μετά από χρόνια, αξία για τους Μετόχους της» 
 
Κλείνοντας την απολογιστική ομιλία του προς τους Μετόχους, ο κ. Ψάλτης υπογράμμισε πως «η επίτευξη 
των οικονομικών στόχων μας, η υλοποίηση σύνθετων οικονομικών συναλλαγών, αλλά και η ταυτόχρονη 
ενίσχυση της εταιρικής μας διακυβέρνησης δεν αποτελούν στιγμιαίες, ασύνδετες ‘νίκες’ αλλά είναι τα 
επιτεύγματα της νέας Alpha Bank που, με μεθοδικότητα και συνέπεια, διαμορφώνουμε τα τελευταία τρία 
χρόνια».  
 
«Πάντοτε υποστήριζα ότι το μεγαλύτερο πλεονέκτημα της Alpha Bank είναι η ικανότητά μας να 
λειτουργούμε Μαζί και να αποδίδουμε τα μέγιστα, ακόμη και αντιμέτωποι με μεγάλες προκλήσεις, ώστε να 
υλοποιήσουμε τις δεσμεύσεις που αναλάβαμε έναντι των Μετόχων μας. Αυτή μας η ικανότητα δοκιμάστηκε 
έντονα την τελευταία τριετία. Και πιστεύω πως δεν μπορούσαμε να έχουμε ανταποκριθεί καλύτερα», 
προσέθεσε ο κ. Ψάλτης, ευχαριστώντας το Προσωπικό του Ομίλου «γιατί, με τις άοκνες προσπάθειές τους 
είναι αυτοί οι πρωτοπόροι της εξέλιξης για την Τράπεζά μας», συμπλήρωσε.  
 
«Θεωρώ τον εαυτό μου πολύ τυχερό που ηγούμαι μίας ομάδας, η οποία χαρακτηρίζεται από 
ταλέντο και αποτελεσματικότητα, και χαλυβδώθηκε μέσα από τις ανατροπές και τις κρίσεις των 
τελευταίων ετών» προσέθεσε ο ίδιος, σχολιάζοντας ότι καθώς βρισκόμαστε στο μέσο μιας εποχής, όπου η 
μόνη βεβαιότητα μοιάζει να είναι η αλληλουχία κρίσεων, «η προοπτική μίας Τράπεζας θα πρέπει να 
αξιολογείται και με βάση τη διαχρονικά αποδεδειγμένη διοικητική της αποτελεσματικότητα».  
 
«Παρά τις επιτυχίες δεν εφησυχάζουμε. Με εφαλτήριο όσα πετύχαμε την τελευταία τριετία, 
συνεχίζουμε. Δημιουργούμε μία Τράπεζα ανθεκτική, μία Τράπεζα που βρίσκεται στην πρωτοπορία των 
εξελίξεων, μία Τράπεζα που στηρίζει τους Πελάτες της και την οικονομία και δημιουργεί ξανά, μετά από 
χρόνια, αξία για τους Μετόχους της. Εμείς, όλη μαζί η Διοίκηση της Alpha Bank, συνεχίζουμε. Με 
μεγαλύτερη φιλοδοξία και ακόμη πιο ισχυρή αποφασιστικότητα!» κατέληξε ο CEO του Ομίλου κ. Βασίλης 
Ψάλτης.  

 


